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A „Mosolygó Gyermekarcok”Alapítvány 1999-ben alakult, egy nagyon szép céllal, hogy 

segítse és támogassa a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szellemi és tárgyi feltételeit, 

és ezáltal valamennyi kisgyermeket a településünkön. 

Alapító tagjai: Sarnyai Attila és Tóth Tibor.  

A kuratórium tagjai: Szeles József, Török Dezső, Süliné Horváth Gabriella, Simor Gáborné, 

Kerekesné Mészáros Edit, gazdaságvezető, Nacsa Erika, titkár és Harkai Józsefné, elnök.  

Az alapítvány, működéséről, egyszerű szótöbbséggel dönt, figyelemben véve az Alapító 

Okiratban rögzített feladatokat. Évente legalább négy alkalommal ülésezik, és ezen kívül minden 

olyan esetben, amikor erre szükség van a zavartalan működéshez. Az Alapítványunk nyitott, politikai 

tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azokat semmilyen formában nem támogatja. A 

kuratórium tagjai megbízásukat társadalmi munkában végzik.  

Az alapítvány célja és egyben közhasznú tevékenységei a következők: 

• A nevelési és oktatási tevékenység tárgyi feltételeinek javítása, 

• Az óvodások értelmi fejlődésének elősegítése, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés, 

• A hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásának támogatása, 

• Kulturális tevékenység, 

• Természet- és állatvédelem, környezetvédelem, 

• Egészségmegőrzés, sport.  

Alapítványunk az Alapító Okirat szerint az alapszabálynak megfelelően működik. Minden 

évben működési tervet készítünk, melyet az óvoda éves munkatervével egyeztetve, azzal 

összhangban tervezünk. Feladataink között szerepelnek olyan adminisztrációs teendők, melyek 

szabályos működésünkhöz szükségesek, mint például adóbevallás, statisztikai jelentés, közhasznú 

jelentés stb. Ez évtől, szinte minden adminisztratív feladatot elektronikus úton lehet beadni, bele 

értve a pályázatokat is. Ez új a számunkra, igyekszünk a változásokat követni, a változásoknak 

megfelelni. 

Az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása a kuratórium feladata. Minden lehetőséget 

megragadunk, hogy pénzforrásokat kutassunk fel, amivel segíthetjük óvodásaink napjainak szebbé 

tételét. Bevételeink jelentős része különböző támogatásokból származik. Az Óvodabálból befolyt 

adományok jelentik az éves bevételünk nagy részét. Épp ezért ezt minden év márciusában 

megrendezünk, amelyet az óvoda munkatársaival és a szülői munkaközösséggel együttműködve 

végzünk. Célunk, hogy kellemes légkörben, jó hangulatot biztosítva, elérjük támogatóinkat, amiért 

ezúton is köszönetet mondunk.  
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Korábbi években az Önkormányzat által átadott támogatások is növelték bevételünket, 2008-

ban ez jelentős összeg volt. 2009-ben, az Önkormányzat által kiírt pályázat útján jutottunk 

támogatáshoz, 2010-ben pályázatunk sajnos nem nyert. 

Az adó 1% -nak felajánlása is növeli pénzeszközeinket. Sikeres NCA- pályázatok útján, 

nagyobb működési fejlesztésekre is lehetőségünk nyílt. Elvünk, hogy „sok kicsi, sokra megy”! Így 

minden évben papírgyűjtést, műanyag palackgyűjtést szervezünk, és az ünnepekhez kapcsolódó 

vásárok megrendezésével is gyarapítjuk vagyonunkat. Mivel a Takarékszövetkezetnél vezetett 

számlánk pénzforgalmának banki költségei elég jelentősek, így az utóbbi években, az alapítvány 

vagyonának egy részét lekötjük három hónapra, ezzel is növelve bevételeinket. Úgy érezzük, egyre 

inkább szükség van tartalékra, hiszen a támogatások köre szűkül, és nem szeretnénk olyan 

pályázatokról sem lemaradni, amelyek önerőt, vagy előfinanszírozást igényelnek. Mindig bevételeink 

ismeretében tervezzük kiadásainkat. 

2009-es év legnagyobb beruházása, a tornaszoba aljzatának teljes felújítása volt, közel fél 

millió forintértékben. Ez egy közös nagy összefogással jött létre. Támogatást kaptunk Polgármester 

Asszonytól, Nagy-György Attila tiszteletdíjának egy részét ajánlotta fel, felhasználtuk az 1-2 forintos 

érmék összegyűjtéséből kapott összeget is, és ezt egészítette ki alapítványunk saját forrásaival. Mára 

már korszerű sportburkolatos tornaszobában mozoghatnak gyermekeink. 

Ebben az évben két kültéri kutat is vásároltunk, egyet a játszótéren, egyet pedig az óvoda 

udvarán helyeztünk üzemben. A játszótéri kutat a nyertes Önkormányzati pályázat összegének 

felhasználásával és a támogatásainkból rendelkezésünkre álló források, valamint a makói vízmű 

munkatársainak társadalmi munkában felajánlott munkavégzésének segítségével valósítottuk meg. 

Az motivált bennünket, hogy ha több szervezet és ember összefogásával készül el ez a köztéri ivókút, 

akkor talán jobban vigyáznak is rá az emberek.  

Szülők és kuratóriumi tagok segítségével, nagyobb földmunkák történtek az óvoda hátsó 

udvarán, amely tágasabb és biztonságos játszóteret eredményezett. Füvesítettük a termőfölddel 

feldúsított udvarrészt. Ennek költsége 36.000Ft volt. A néptáncosok fellépő ruháit 15.000Ft-ért 

vásároltuk meg. Erdélyi óvodásokkal vettük fel a kapcsolatot, szép magyar nyelvű mesekönyvekkel, 

verses kötetekkel ajándékoztuk meg őket. Vers-mondó versenyek szervezésében, támogatásában 

vettünk részt.  

Sikeres pályázatunk eredményeként, az előző évben vásáralt projektorhoz, vetítővásznat 

vettünk, továbbá egy LCD monitort, mert a régi meghibásodott, és egy mágneses Flipchart táblát, 

összesen 200.000Ft- értékben. Az évek során NCA működési pályázatokból, olyan technikai 

eszközöket sikerült beszerezni, melyek tág lehetőséget nyújtanak az alapítvány ismeretterjesztő, 

hagyományápoló, kultúraközvetítő tevékenységéhez, és gördülékenyé teszi támogatott programjaink 

lebonyolítását, ugyanakkor szívesen rendelkezésre bocsátjuk másoknak is. Így válik igazán 

közhasznúvá azzal, hogy segítségével szemléletesebbé vált a katasztrófavédelmi oktatás Kiszomboron 

és Ferencszálláson is, Badicsné Zsuzsika időseknek való beszámolója az Idősek átmeneti otthonában, 

vagy éppen az iskolai ballagás kivetítése a Művelődési házban. 
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2010-ben 107.000Ft-ért vásároltunk udvari fejlesztő játékokat, (kiskerékpárok, rollerek, 

kormánykerekek, játéktároló dobozok) melyet minden óvodás kisgyermek örömmel vett birtokban. 

Különösen a nyári időszakban segíti az élményszerű nyári óvodai életet.  

2010-ben LEADER pályázatot is adtunk be, de az sajnos sikertelen volt. 

 Minden évben anyagilag támogatunk óvodai programokat. 2010-ben a „ Fitten-frissen 

tüskelaki vigadalom” őszi programját támogatta alapítványunk, 2011-ben a „Diókirály lakomája” 

projektet, 2012-ben pedig a „Cinzombori napokat”, mely rendezvények megbecsült résztvevői a 

nagymamik és a nagyapák, akik egyre növekvő számban töltenek el egy tartalmas délelőttöt, néha 

délutánt is az óvodában szeretett kis unokáikkal. 

Volt, amikor a húsvétkor megrendezett, „Húsvétoló” programot támogattuk, 30.834 Ft 

összeggel, vagy az „Ovi-olimpiát”, ebben az évben a „Hetedhét országot bejárjuk” Európai Uniós 

családi programot törekszünk tartalmasabbá tenni, és a sok kis gyermeket megajándékozni. 

A természet-és állatvédelem kiemelt feladat számunkra. Óvodánk „Madár-barát”óvoda, a 

tagdíjat minden évben mi fizetjük, a kicsiknek pedig megtanítjuk, hogyan kell gondoskodni a sok-sok 

kismadárról télen és nyáron.  

Egy kisgyermek színház bérletét vásároltuk meg, és támogatásunkkal soha sem marad ki 

egyetlen kisgyermek sem az óvodás csoportok kirándulásairól. (belépők, útiköltségek térítése) 

Nemcsak azoknak a kisgyermekeknek nyújtottunk segítséget, akik anyagi nehézséggel bírnak, ezáltal 

is kompenzálva a hátrányokat. Hangsúlyosabban figyeltük a tehetségesnek mutatkozó gyermekek 

fejlődését, amelynek kiteljesedéséhez igyekeztünk lehetőséget biztosítani. Eszközökkel, utazási 

támogatással, díjazással segítjük a versmondó, mesemondó, énekes, sportos, vagy a képzőművészeti 

versenyeken résztvevő gyermekeket.  

Az „Ovi-pacsirtája” népdaléneklési verseny díjazását örömmel vállaltuk, minden résztvevő 

kisgyermek egy-egy szép kifestőt kapott, a díjazottak pedig mesekönyvben részesültek.  

Az oviújság megjelentetése nagyon fontos feladatunk, hiszen ezekbe nagyon tartalmas, a 

nevelést segítő írásokat is beleteszünk, melyek reméljük, sokat jelentenek a családok számára. Az 

óvodás kisgyermekek is örömmel forgatják, sokszínű, kedves kis kiadványunkat.  

Az óvodás mindennapokat színesíti a „Reggeli kakaó” óvodai rádió adása, melyet a korábban 

elnyert hangosítási rendszer biztosít. A rendszer karbantartása, és korszerűsítése is a mi feladatunk.  

2011-ben ismét vásárolhattunk pályázati forrásból, hiszen az NCA működési pályázaton 

200.000Ft összeget nyertünk, amelyből, egy Laptopot és egy hő kötő gépet vásároltunk. Az óvodai 

csoportok részére eszközfejlesztésre összesen 160.000 Ft támogatást nyújtott alapítványunk. 

Karácsonyra képességfejlesztő játékokat kaptak az óvodás kisgyermekek 40.000Ft értékben. Négy 

kolléganő pedagógiai-módszertani továbbképzésének a díjazását is átvállalta az alapítványunk. 

 

Nagyon köszönjük mindenkinek az eddigi segítséget és továbbra is várjuk a támogatásokat, mert még 

sok-sok megvalósításra váró tervünk van! 
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Beszámoló képekben 

 

Új sportburkolat az ovi tornaszobájában közös összefogással. 
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Minden óvodai csoport kapott egy-egy mini HiFit 
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A kis néptáncosok fellépő ruhái is alapítványi támogatással készülhetett el. 
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Használatban a notebook, a projektor és a vetítővászon 
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Termőföld elterítése és füvesítés a hátsó udvaron. 
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Különböző óvodai projektek támogatása 

 

„Kincset érő nagyik” az egészségvédő napon 
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„Frissen Fitten” egészségesen- nagyszülős nap az oviban 
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Az óvoda bemutatkozása a térségi óvodák résztvevőnek. 

 

A „Diókirály lakomája” című projekt lebonyolításához is segítséget nyújtottunk. 
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Sokan, sokféleképen segítenek céljaink elérésében. 

 

„Cinzombori Kisegér” projektbe nemcsak a nagyszülők vesznek részt aktívan-  
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A Kiss Mária Hortenzia Honismereti Körrel  együttműködve valósulhatott meg. 
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Az egészségvédelemre nagy figyelmet fordítunk, készülnek a finom falatok. 
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A különböző programokon résztvevő partnereknek köszönetképpen az Alapítvány által kiadásra 

került Jubileumi évkönyvek kerültek átadásra 
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Ivókút az óvoda udvarán 
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Ivókút  átadás az óvoda melletti játszótéren. 
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Az Adventi vásár alapanyagainak beszerzését támogattuk 
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Az Alapítvány flipchart táblája használatban 
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Minden évben támogatjuk a papírgyűjtés lebonyolítását 
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Tehetséggondozás támogatása 
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Minden évben kiadjuk az Ovi Újságot 

 

2012-ben a 15. Ovibált szerveztük meg 

 


