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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KISZOMBORI GAZDAKÖR
 Új érdekképviseleti szerv alakul Kiszomboron az agrárium területén a korszerű, versenyképes családi gazdaságok kialakulását elősegítendő. Az ország többszáz
településén már működnek egyesületi formában a gazdakörök.
A gazdakörök kiemelt feladata, hogy
tájékoztassa tagjait az aktuális agrárpolitikai fejleményekről, jogi, gazdasági és

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODA
FELÚJÍTÁSÁRÓL
 A Magyar Falu Program MFPÖTIK/2021/5 pályázat keretében folyamatban van a Kiszombori Karátson Emília Óvoda fejlesztése. Ennek keretében 4
csoportszobában padlófelújítás valósulhat
meg a nyár folyamán. A csoportszobákban a hagyományos csaphornyos parketta
felülete annyira megkopott, hogy felújítása csiszolással sem oldható meg, helyette
vízálló, nagy kopásállóságú vinil padló kerül lefektetésre.

gazdálkodási információkkal segítse a termelőket.
A fentieken túl folyamatosan informálják a tagságot az európai uniós és nemzeti jogszabályok változásairól, az agrár- és
vidékfejlesztési pályázatokról, továbbá az
ezekhez kapcsolódó pénzügyi konstrukciókról.
A gazdakörök gazdasági tárgyú előadásokat, szakmai és tudományos programokat szerveznek a tagság ismereteinek

bővítésére. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával közösen segítik a gazdák piacra jutását.
A gazdakörök kiemelt szerepet játszanak a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program szervezésében.
Az érdeklődők a Kiszombori Gazdakörbe történő belépésről bővebb információkért Martonosi Szabolcsot kereshetik a
06-30/352-3926-os telefonszámon.

4 csoportszobában és 2 irodában légkondicionáló berendezések beépítése már
megtörtént a meglévő napelemes rendszer
bővítésével. Így összesen az óvodaépületben 22,75 KW teljesítményű megújuló
energiaforrás lesz használatban. A klímaberendezések használatával az épület központi fűtésének költségei csökkenthetők
lesznek.
A főbejárat előtti udvaron 150 m2 méretű térlefedés készül el a projekt révén.
Az új, acél tartószerkezet az épület hosszoldalával párhuzamosan kerül elhelyezésre közvetlenül összeépítve az épülettel. A
homlokzattól kifelé lejtő tartószerkezetre

fényáteresztő polikarbonát lemezlefedés
kerül, így biztosítható, hogy az épület udvarra néző ablakain keresztül továbbra is
kapjanak természetes megvilágítást az itt
található helyiségek. A főbejárat feletti kisebb tető már elbontásra került.
Az új tetőszerkezet alatt a jelenlegi
betonburkolat felbontását követően új
térkőburkolat készül.
A beruházás megvalósítási határideje:
2022.08.31. Az önkormányzat tervei szerint az új nevelési év kezdetén a gyermekek már birtokba vehetik a 38.489.039 Ft
támogatásból korszerűsített óvodát.

BÖLCSŐDEI HÍREK
 Júniusban nagy megtiszteltetés ért bennünket. Hívásunkra ellátogatott bölcsődénkbe Nagy Márta pszichológus asszony,
és az ő részvételével tartottunk csoportonként 1-1 szülőcsoportos beszélgetést itt,
a bölcsődében. Témája a gyermeknevelés
szépségei és nehézségei volt, mellyel sikerült a szülők érdeklődését is felkelteni. Szép
számmal vettek részt a közel másfél órás beszélgetésen. Sőt, mi több, aktívan kérdeztek
és hallgatták meg a szakértői választ. Természetesen a gyermekek felügyeletéről gondos-

kodtunk, hogy a szülőket tehermentesítsük.
Nagyon hálásak vagyunk Mártinak, hogy
tanulhattunk tőle, és ami számunkra a legfontosabb, megerősített minket abban, hogy
a bölcsődei nevelési módszereink hatékonyak, és a gyermekek fejlődését segítőek.
Úgy gondoljuk, hogy a szülők is hasznos kis
csomagot vihettek haza, melyet, ha akarnak,
tudnak kamatoztatni szülőségük, később
pedig nagyszülőségük ideje alatt is. Mert egy
ember életének legmeghatározóbb élménye,
amikor gyermeket vállal és szülő lesz. Tele

van bizonytalansággal és folyamatos kétel�lyel, hogy jól csinálja-e. Mindent szeretne
megadni a gyermekének, úgy, hogy közben
az életre is nevelje. A sok nehézség ellenére
a világ egyik legszebb dolga, amihez semmi sem fogható! „A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem
mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít
egy rózsának igazi rózsává válni, és gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.”
Maróti-Forgács Beáta
kisgyermeknevelő

ÓVODAI HÍREK
KIRÁNDULÓS ÉV VÉGE AZ OVIBAN
 Igen tartalmas és eseménydús nevelési
évet tudhatunk magunkénak. A második
félév, illetve a május és június különösen az
volt. Ez az időszak leginkább már az intézményen kívüli programokról szól, melyben
a gyermekek addigi megszokott óvodai élete kitágul. Néhány év kihagyás után ismét
tudtunk kirándulásokat szervezni, és azokat
lebonyolítani.
A Ficánka, Katica, Napsugár és Napraforgó csoportosok a szegedi Vadasparkba
látogattak el. Két csoport ezt a kirándulást

„megfűszerezte” kisvonatos szegedi városnézéssel is. A gyerekek nagy örömmel vettek részt ezeken a programokon. Többnek
már volt tapasztalata, és boldogan ismerte
fel a vadállatokat. De voltak olyanok is, akik
még sohasem jártak a Vadasparkban. Ők rácsodálkoztak mindenre, és rengeteg pozitív
élménnyel gazdagodtak. A „Ficánka” csoportos gyerekek szebbnél szebb rajzokon is
megörökítették az élményeiket, melyből egy
kis kiállítást is készítettek. Ezeket a képeket
elküldték a Vadasparkba, akik nagy örömmel tették közzé a honlapjukon.

A Bajnok csoport a „Kincses
Kultúróvoda” pályázatnak köszönhetően
Makóra - a József Attila Múzeumba látogatott el, ahol interaktív foglalkozás keretében
megismerkedtek a régi makói piac jellegzetességeivel, hagyományával.
Május 18-án a nagycsoportos korú gyermekekkel utaztunk el ismét a szegedi Kövér
Béla Bábszínházba, ahol megnéztük a „Mara
és a csodálatos lepkefül” című bábdarabot.
A téma a másság elfogadásáról, a gyermekek
egymás közötti kiközösítéséről, csúfolódásról, majd az új barátság létrejöttéről szólt. Az
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érzékenyítő témát másnap az oviban megbeszéltük, feldolgoztuk.
Ugyanezen a napon az óvodában maradó többi kisgyermek a kiszombori Ady
Endre Művelődési Házban tekintette meg
a Bogyó és Babóca vándorkiállítást, illetve
megismerkedhettek magával az írónővel,
Bartos Erikával. Kedves, bájos megjelenésével, mentalitásával az általa megálmodott
csodás világba varázsolta el a gyermekközönséget. Mesét is olvasott a gyerekeknek,
akik projektoros kivetítőn követhették nyomon a mese történéseit. Az előadás utáni dedikáláson kiderült, hogy nagyon sok
gyereknek van az írónő műveiből saját példánya. Voltak, akik ezen a napon, de több
óvodai csoportunk az utána következő napokban tekintette meg a bájos, a mesék egy
– egy jellegzetes pillanatát megjelenítő kiállítást a művelődési ház aulájában.
Május 23-án a makói Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai szűrővizsgálatot végeztek intézményünkben. A „Szól-e?” mérési eljárás feladata, hogy felmérje az 5-6
éves korú gyermekek beszéd- és nyelvi és
gondolkodásbeli fejlettségét, feltárja az esetleges elmaradásokat. Ez egy kötelező szűrés,
mely az óvodánk falai között, helyben történik, szülői hozzájárulással. A vizsgálat gyerekenként 30-40 percet vesz igénybe, és miután a feladatok játékosak és változatosak,
így azon az óvodásaink élvezettel, örömmel
vettek részt. A vizsgálati eredményeket a
szülővel végül egyeztetik, és szükség esetén további lépéseket (pl. logopédiai ellátást
vagy további vizsgálatot) javasolnak.
Hagyományosan május végén mi is
megünnepeljük a gyermekeket. Ebben a nevelési évben a Napsugár csoport nevelői vállalták, hogy megszervezik ezt a jeles napot,
melynek a „Pöttyös gyermeknap” elnevezést
adták. Erre a napra megkértük a szülőket,
hogy öltöztessék fel gyermeküket valamibe,
ami pöttyös. Akinek nem volt, az sem keseredett el, hiszen a gyerekekre festettünk
pöttyöket, vagy nyakukba akasztottunk
dominó nyakláncot, pöttyös kendőt. Már a
reggeli érkezés is más volt, mint a többi napon. Játékos feladatokkal lehetett bejönni az
épületbe. Csupa kerek, labdás, kúszó-mászó.
Ezt a napot Hajnal János néptáncpedagógus
és zenekara, a „Csürhe banda” tette igazán
vidámmá. A hátsó udvar árnyas fái alatt
táncházzal kedveskedtek mindenkinek.
Betegségek miatt az elmúlt hónapban
elmaradt a balett tanszakosok záróműsora.
Május 30-án ez pótlásra került. A makói
Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium balett tanszak
előképzősei mutatták be tudásukat Fülöp
Boglárka táncoktató vezetésével, melyet a
hozzátartozók is megtekinthettek. A lágy
zenére lépegetve egy kedves kis csodavilág
elevenedett meg a maga bájos egyszerűsé-
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gével. Köszönet a felkészítő pedagógusnak.
Örülünk, hogy ez a lehetőség is biztosított
intézményünkben.
Június első hete már az iskolába készülő óvodásainkról szólt. Őket ünnepeltük,
nekik szóltak a dalok, nekik énekeltünk.
Régóta hagyomány már, hogy az ünnepélyes búcsúztatás előtti napon a nagyok, tarisznyával a vállukon elköszönnek az óvodai
csoportokban itt maradó kedves kis pajtásaiktól és a nevelőiktől. Énekszóval, verssel kedveskednek az oviban maradóknak,
akiktől „cserébe” apró ajándékokat kapnak
útravalóul. Kedves hagyomány az is, hogy
ezen a napon a ballagó nagyok a Rónay-kúriában fogyaszthatják el közösen az ünnepi
ebédjüket. Köszönjük szépen a lehetőséget
és a szíves fogadtatást Szöllősi Istvánnak és
munkatársainak.
A kiszámíthatatlan, kissé szeszélyes
esős-napos időjárásnak köszönhetően nevelőtestületünk úgy döntött, hogy idén a
nagycsoportosok óvodai búcsúztatása községünk művelődési házának nagytermében
lesz. A járványügyi intézkedések eltörlése
miatt most bárki eljöhetett megtekinteni a
színpadon zajló ünnepi műsort. Ilyenkor a
ballagók csinosan, hagyományoknak megfelelően fekete-fehérben, egymás mellett
állva, kicsit megilletődve mondják el búcsúverseiket, éneklik dalaikat. A műsort
labdás tánc is színesítette. A megható zene,
tarisznya és virágátadás után az óvónők is
elbúcsúznak a gyermekektől. Örömteli pillanatok ezek, hiszen az óvodában eltöltött
évek alatt igen szoros kapocs alakul ki a gyerekek és nevelőik között. A műsort követően a szülők az előtérben adták át csokraikat,
ajándékaikat gyermekeiknek.
Június 7-én zárult a „Kincses
Kultúróvoda” pályázatunk. Hajnal János
néptáncpedagógus ismét élőzenével kísért
táncházba hívta az ovi apraját és nagyját, és
a „Csürhe Banda” megint nagyszerű zenei
aláfestést nyújtott. A gyerekek már sokkal
ügyesebben járták a táncot, mozogtak a
zene ritmusára. A remek, vidám hangulat
méltó befejezése volt a nyertes projektnek.
Ez követően több csoport is ellátogatott az
új cukrászdába fagylaltozni.
Június 13-án délelőtt a tanítónők meghívásának eleget téve, ellátogattunk a Dózsa
György Általános Iskolába, ahol az óvodásaink ismét bekapcsolódhattak az iskolások programjába. Meg lehetett nézni és
simogatni a nyuszikat, a tengeri malacokat,
teknőst, kiskutyát. De találkozhattunk különleges tollazatú kakasokkal, tyúkokkal is.
Köszönjük szépen a meghívást!
Ezen a délutánon tartottuk az „Én is
ovis leszek!” nyitott programunkat. Ekkorra
már leendő óvodásaink szülei tudják, hogy
szeptembertől melyik csoportba fog járni
csemetéjük, és a meghívó levelünknek kö-

szönhetően lehetőségük van intézményünkbe bekukkantani. Megismerkedhetnek az
óvoda épületével, a csoportszobákkal, a
leendő nevelőikkel és a gyerekek és szülők
egymással is. Az óvodai jeleket is ilyenkor
szokták kiválasztani, illetve megbeszéltük az
óvodakezdéssel kapcsolatos információkat,
családlátogatások időpontját.
Június 20-tól megkezdődik óvodánkban a
„nyári élet”, a nevelőtestület tagjainak szabadságolása, csoportösszevonások és az intézmény felújítása. Ebben az időszakban a
gyerekek leginkább az udvaron a szabadban
játszanak, melyet gyakran kézműves tevékenységekkel színesítünk. Ezt az eszköztárunkat bővítette községünk egyik könyvtárosa, Adrián Renáta, aki 2 kg színes, illatos
gyurmát vásárolt a gyerekeknek. Kedves
felajánlását ezúton is köszönjük!
Balázs Tímea óvodapedagógus
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SZERETETTEL BÚCSÚZUNK AZ ISKOLÁBA ÚTJUKRA ELINDÍTOTT ÓVODÁSAINKTÓL. KÍVÁNUNK NEKIK SOK SIKERT,
JÓ TANULÁST AZ ISKOLÁBAN.

NAPRAFORGÓ CSOPORT:
Erdélyi Noémi
Ianovici Szófia
Iovanovici Ramona
Katona Tamás Kornél
NAPSUGÁR CSOPORT:
Akteke Yunus Emre
Árva Bálint
Békési Bianka
Békési László
Horváth Anna Regina
Nagy Rézi Réka
Prónai Hanna Hajni
Tóth Donát Rajmund

BAJNOK CSOPORT:
Baksa-Papp Sebestyén
Demkó Anna
Dinnyés Zsófia
Dorogi Patrícia
Hódi Zoltán Noel
Sarró Viktória
Ocskó Vajk János
Köteles Márk
Köteles Máté

KATCICA CSOPORT:
Benyó Levente
Kallós-Kiss Boldizsár
Karsai Józsué Dávid
Molnár Ninett Zselyke
FICÁNKA CSOPORT:
Fábián Levente
Farkas Maja
Ferka-Erdősy Benett
Forrai Áron
Kurai Linett
Patály Kevin Robertó

Börcsökné Balázs Márta,
óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK
Kedves Szülők!
Kedves Olvasók!
 Itt van az év vége. Már nem a tanítás
hangjaival, hanem az utolsó napok izgalmával van teli az épület. Sok eseménnyel,
felszabadult pillanat, büszkeséggel és némi
meghatódással teli hónap áll mögöttünk.
Ezekből válogatva emelünk ki néhány érdekességet Önöknek.
A
2021-2022-es
tanévet
lezártuk.
A
megérdemelt
pihenéshez
mindenkinek
jó
egészséget
kívánok! Élményekkel feltöltődve, energiával telve találkozzunk az új tanévben!
Vajda Ágnes
intézményvezető
Gyermeknap az iskolában
Gyermeknap alkalmából két szórakoztató, játékos programon vehettünk részt.
Az Oláh Veronika Alapítvány és Süli
András bácsi segítségével egy délelőttre
mini
Exatlon pálya készült az udvarunkon. Kipróbálhattunk néhány népi játékot: mocsárjárást, célba dobást rongylabdával,
óriás sítalpon közlekedést. Az akadálypályán az ügyességünket, gyorsaságunkat, a
Bosu labdákon az egyensúly-érzékelésünket bizonyítottuk.
A másik program a Clifford, a nagy
piros kutya című film megtekintése volt
a művelődési házban. Nagyon tetszett a
humoros, vidám, izgalmas történet, a kiskutya kalandozása. Mariann és Klárika
néninek köszönjük a filmvetítést.
Szeretnénk, ha jövőre is hasonlóan izgalmas, változatos eseményeken
vehetnénk
részt.
a 3. b osztály tanulói
A Nemzeti Összetartozás Napja iskolánkban
Az iskolai életünk mindennapjait olykor komollyá, olykor színessé varázsolják
ünnepeink, megemlékezéseink. Igyekszünk mindig méltó módon emlékezni
azokra a történelmi eseményekre is, amelyek országunk, és az itt élő emberek sorsát befolyásolták.
Június 4. a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA. E napon, az I. világháborút
lezáró békefolyamat részeként, az 1920-as
trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk. 1920. június 4-én
Magyarország jelentős területeket veszített, és lakosságának létszáma is több mint
10 millió fővel kevesebb lett.

Ebben a tanévben az alsó tagozatos
gyerekek közös szavalással emlékeztek,
míg felsős társaik iskolánk diákönkormányzatának műsorát hallgatták meg. A
műsor összeállításában közreműködött
Gyulai Gabriella tanárnő, DÖK-segítő pedagógus.
Baloghné Papós Borbála
munkaközösség-vezető
Dózsások Kecskeméten
Június 7-én iskolánk diákjai közül öt
gyermekkel, egy csapattal vehettünk részt
a Europe Direct által megrendezett Mesélj,
Európa! című verseny regionális döntőjén Kecskeméten. Az első fordulóban egy
európai uniós tesztet, hallgatási valamint
szövegértési feladatokat kellett megoldani
angol nyelven. Hatalmas meglepetésünkre
és nagy örömünkre ezek alapján behívták
csapatunkat a döntőbe. Ide egy ciprusi
mese színdarab változatával készültünk
angol nyelvű előadással lelkesen. Sok-sok
gyakorlás, szövegtanulás, jelmezkészítés
után megérkeztünk a „hírős” városba,
melynek szépsége és fagylaltárusító helyeinek sokasága enyhíteni próbálta lámpalázunkat.
A megmérettetésnek a gyönyörű és
modern Katona József könyvtár biztosított méltó teret. A verseny szervezettsége
lenyűgözött bennünket. A nap folyamán
egymás után felvonuló színdarabok sokasága, változatossága üdítően hatott mind a
szemünkre, mind a fülünkre.
A verseny végeztével finom falatokkal
kínáltak meg a szervezők. Csapatunk a 4.
helyet érte el, sok-sok értékes és hasznos
ajándékkal térhettünk haza (powerbank,
pendrive, hangszórók, irodaszerek, kulacs, sapka, esernyő…). Reméljük, hogy
a továbbiakban is eredményesen szerepelhetünk hasonlóan nívós versenyeken.
Szívből gratulálok és köszönöm a kitartó
munkát kis csapatom tagjainak: Aiftincai
Barbara, Cserna Csenge, Benkő Barnabás,
Benyó Bence és Gulyás Sebestyén.
Nagy-György Ágnes
felkészítő pedagógus
Családi nap
2022. június 10-én egy kicsit másképp
kezdődött a napunk, mint általában. A
gyerekekkel együtt a szülőket is vártuk egy
izgalmas délelőttre.
A projektnapunkat nagyon sok program színesítette. Bemutatókat tekinthettünk meg a Szegedi Fegyház és Börtön, a
Makói Rendőrkapitányság és Makói Hi-

vatásos Tűzoltó-parancsnokság munkatársainak részvételével. Ízelítőt kaptunk a
munkakutyákkal való foglalkozásból és a
rendőrök napi feladataiból egyaránt. Látványos volt a tűzoltók mentési művelete
is. A bemutatókat követően a gyerekek és
a szülők különböző állomásokon kipróbálhatták a számunkra szokatlan eszközöket, helyzeteket, és közben nagyon sok
információt is kaptak. A nagyon népszerű
fegyverbemutatón ki is lehetett próbálni
a különböző fegyvereket. Izgalmas volt a
füstsátorban való tájékozódás is, főleg a
védőruha, sisak viselésével együtt. A rendőrség munkatársai által kialakított pályán
gyakorolhatták a szabályos gyalogos és
kerékpáros közlekedést. Megtanulhatták
az elsősegélynyújtás alapjait Erdei Lara
tanárnő és tanítványai közreműködésével.
Különösen örültünk, hogy közöttük volt
egykori tanítványunk, Terhes Krisztina is.
A nap változatos tematikája lehetővé
tette mindannyiunk számára, hogy olyan
ismeretekkel gazdagodjunk, amelyekkel
életünk során naponta találkozunk.
Baloghné Papós Borbála
munkaközösség-vezető
Projektnap
Június 13- án, hétfőn az alsó és a felső
tagozaton is akadályversennyel színesítettük az év végi programokat.
Az állomások tematikája az iskolánk
jubileumi évéhez, valamint az ÖKO iskolához kapcsolódott. Az alsós tanulók
részére megrendezett vetélkedő 5 részre
tagolódott, ahol évfolyamonként próbálhatták ki az érdekes feladatokat.
A tornaszobában épített akadályok
között kellett kúszni-mászni. A parkolóban megmutathatták, hogyan tudnak
akadályok között közlekedni biciklivel,
rollerrel, görkorival és gördeszkával. A betonpályán változatos rajzokat készítettek.
A közélhúzásnál megmutathatták, hogy
milyen erősek. Végül a röplabdázással is
megismerkedtek.
Pihenőidőben Makóról a Lara Farm
állatait nézhették meg. Erre az ovis csoportok is ellátogattak hozzánk, ahol simogathattak nyuszit, kakast, teknőst, tengeri
malacot.
A tartalmas és vidám délelőttön sok új
élményt, tapasztalatot szereztek, közben
pedig nagyon jól érezték maguk.
Kovács Kitti
pedagógus
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Búcsúznak a végzős diákok
Iskolánk legnagyobbjai kirepülnek.
Sok sikert, örömöt kívánunk nekik a
nagybetűs ÉLEThez! Így búcsúztak:
„Kedves tanáraink, diáktársaink és kedves
vendégeink!
Nyolc évvel ezelőtt, amikor kis első
osztályosként először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltuk, hogy ilyen hamar
elrepül ez a nyolc év.
Micsoda szorongással, félelemmel indultunk! A tanító nénik szavai, amely törvény volt sokáig, mint egy jó tündér kísért
bennünket az évek során. Ez a hatás persze veszített az erejéből, sokat változtunk,
különösen most a kamaszkorba érve.
Köszönetet kell mondanom a magam
és társaim nevében tanárainknak, szüleinknek ezért a sok türelemért és segítő
fáradozásért, amit értünk tettek.
Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás és tiszteletlenség, ellenállás idővel megváltozik, és a sok szép,
amiről beszéltek nekünk, egyszer a személyiségünk részei lesznek. Arra kérem önöket, hogy maradjanak meg emlékezetükben a szép percek, a közös kirándulások,
és ne a csínytevéseinkre emlékezzenek!
Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengőszó nekünk, és hogy az új
tanévet már egy másik épületben, más
gyerekek közt, az ismeretlenben kezdjük.
Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy ez
mit jelent. Hiszen a gyermekkort a maga
gondtalan boldogságával elhagyjuk.
Emlék lesz egy-egy helyes fiú/lány valamelyik osztályból, aki egy pillanatra ös�-

szezavarta az egész világot, és oly könnyen
feledtette kötelességünket, a tanulást. Emlék lesz a Móricz utcai és az Óbébai utcai
épület, a folyosók zsibongó hangja, az osztályterem, a társak, a barátok, a tanárok…
Kedves Osztályfőnökeink, Tanáraink!
Köszönettel tartozunk Önöknek!
Köszönjük a törődést, a türelmet, a
szeretetet, azt hogy sok mindenre megtanítottak bennünket. Szemet hunytak kisebb csínytevéseink fölött. Bocsássák meg
nyögdécselő feleleteinket, olykor erősen
hiányos dolgozatainkat!
Mi voltunk a hibásak! Nem készültünk, nem vettük komolyan feladatunkat.
A magunk részéről elmondhatom: tehettünk volna többet.
Hálásan köszönjük az emberséget, a
megértő türelmet. Ígérjük, hogy az itt kapott útravalót a legjobb képességeink szerint kamatoztatni fogjuk.
Külön búcsúzunk osztályfőnökeinktől, Gabi nénitől és Robi bácsitól, köszönettel tartozunk nekik. Közösséggé kovácsolták osztályainkat, megszervezték
a jó hangulatú kirándulásokat, segítettek
a rendezvényekre való felkészülésekben.
Problémáinkkal bármikor bizalommal
fordulhattunk hozzájuk, odafigyelésükkel
segítették továbbtanulásunkat. Megtanítottak arra is, hogy legyenek céljaink, vágyaink, s ezeket magunknak kell elérnünk.
Búcsúzunk iskolatársainktól, tőletek
hetedikesek. Ti most, amikor átveszitek
iskolánk zászlóját, bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó lesz, hiszen ti
lesztek a nagyok. De ne feledkezzetek meg

Búcsúzunk...
8. a osztály
Osztályfőnök: Gyulai Gabriella
Baranyi Attila
Berta Bence
Bokor Ádám
Borka Torda Botond
Burger Ábris
Farkas Roland
Fehér Krisztián
Gera Marcell Kristóf
Herskovics Eszter
Horog Dominik Martin
Kovács Alex Márk
Kovács Levente
Murvai Máté
Nemes Lara
Simon Gina
Szabó Fanni Csillag
Szalay Zsófia
Tábori Flóra
Túri Dániel

8. b osztály
Osztályfőnök: Nagy Róbert
Csonka Bálint
Demeter János
Dinka Máté Kristóf
Farkas-Csamangó Gréta Hanna
Feyes Dániel
Gulyás Ákos
Horváth Levente Miklós
Jóni Milán Andor
Karsai Krisztián
Katona Réka
Kecskeméti Bence Odin
Nógrádi Áron
Sárkány Róbert
Szabó Anna
Szabó Darius Kevin
Szappanos Noel Zsolt
Szőnyi Bence Dominik
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arról sem, hogy ez a kiváltság felelősséggel
is jár!
Csak bízni tudunk benne, hogy mi jó
példa voltunk számotokra, és az együtt
töltött élményeket nem felejtitek el.
Utoljára szüleinkhez szólok. Men�nyi mindenért tartozunk köszönettel, azt felsorolni lehetetlenség. Nem is
próbáljuk meg mindezt, inkább bizonyítani szeretnénk nektek. Igyekszünk
szorgalmunkkal és a becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tesztek ezután is. Ezt megígérjük!
Most pedig elindulunk megkeresni azt
az utat, amelyet választottunk!
Egy tanmesével búcsúzunk mindattól,
amit a mai nappal magunk mögött hagyunk:
„Azt mondják, hogy mire a tengerbe lépne, a folyó remeg a félelemtől… visszatekint a csúcsokra és a hegyekre…a hosszú
kanyargós utakra, amely dzsungeleken
és városok át haladt, és meglátja ekkor
az óceánt…megretten, hogy oda belépve
csak az örök eltűnés vár rá. De nincs más
út. A folyó nem térhet vissza. Senki sem
térhet vissza. Visszatérni lehetetlen. Nincs
más út, a folyó nem fordulhat vissza. A folyónak el kell fogadnia az ősi természetét,
és be kell lépnie az óceánba. Csakis az óceánba lépve hígul a félelem…. mert a folyó
csak akkor érti meg, hogy nem arról van
szó, hogy eltűnik és megsemmisül, hanem
arról, hogy Ő MAGA LESZ AZ ÓCEÁN.”
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AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
 Az elmúlt hónapban is bővelkedtünk
programokban. Május 14-én a Talléros
Együttes látogatott el hozzánk a művelődési házba, ahol pezsdítő hangulatú népzenei
koncertélmény részesei lehettek az érdeklődők.
Gyermeknap közeledtével a Kiszombori
Dózsa György Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak tartottunk filmvetítést. Nagy
nevetésekkel és izgalmakkal telt meg a nagy
terem. A gyerkőcök feltöltődve, csillogó szemekkel távoztak a művelődési házból.
A családi napra hangolódva Bogyó és
Babóca kiállítást szerveztünk a kicsiknek,
mely nemcsak a gyerekek, de a felnőttek
körében is osztatlan sikert aratott. Minden
várakozásunkat felülmúlva, több mint 400
látogatónk érkezett, nemcsak Kiszomborról,
hanem a környező településekről egyaránt.
Május 18-án a Bogyó és Babóca szerzőjét a csodálatos Bartos Erikát láttuk vendégül, aki kedves történeteivel elvarázsolta a
közönséget. A meseprogram után az írónő
készségesen és nagy mosollyal dedikálta
a kis rajongók könyveit. Örömmel láttuk,
hogy milyen nagy élmény volt a gyerekeknek személyesen találkozni kedvenc mesefiguráik megálmodójával.
Ráadásként egy játékot is társítottunk
a kiállításhoz, hiszen aki fényképezkedett
a bábokkal, s az így készült fotókat elküldte nekünk, az részt vehetett egy sorsoláson,
amelyen három értékes Pocoyo ajándékcsomagot sorsoltunk ki. A Bogyó és Babóca
játékunk szerencsés nyertesei a következők:
Gálik Krisztina, Bálint Évi, Maróti-Forgács
Beáta. Gratulálunk a nyerteseknek! Mindenkinek köszönjük a játékot.
■ Kirándulás a Bory-várban és a
Nádasdy-kastélyban
40 fővel indultunk útnak Kiszomborról
2022. május 21-én.
„A kövek beszélnek” - ez a rövidke mondás volt a Bory-vár megálmodójának és
építőjének ars poeticája. S valóban, a Boryvárban a kövek beszélnek a látogatókhoz.
Azt suttogják, hogy a szeretetnek építő ereje

van. S ha az ember a „kövek” mögé lát, bizony tanulságos lehet számára a Bory-vár
keletkezéstörténete.
A mesebeli várat Bory Jenő (1879-1959)
szobrászművész és építészmérnök 40 nyáron keresztül építette szerelme zálogául hitvesének, Komócsin Ilonának.
Az épület számtalan művészeti alkotást,
festményt, szobrot rejt magában, de a látvány mégis egységes összképet alkot. Első
látásra olyan, mintha egy kincsesládát szemlélnék, telis-tele izgalmas ékkövekkel.
Ha valami egyedi, azt szoktuk mondani, hogy a maga nemében különleges. Ez a
kedves kis vár pedig minden szempontból
különleges.
A Bory-vár után Székesfehérvár óvárosába kalandoztunk. S mivel itt fakultatív
programlehetőség volt, így mindenki a kedvére válogathatott a látnivalók közül. Sajnos
az időnk nem volt elég ahhoz, hogy minden
érdekességet megtekinthessünk, hiszen Székesfehérvár óvárosa rendkívül gazdag történelmi hagyományokon nyugszik, de aki
velünk tartott, így is láthatott számos fontos
történelmi emléket és látványosságot. Megnéztük -ugyan csak kívülről- a Szent István
Bazilikát, a Romkertet, az Országalmát, a
Virágórát, de az érdeklődőkkel betekintettünk a Fekete Sas Patikamúzeumba is, ahol
jezsuita korabeli berendezés fogadott bennünket.
A városnézés után másik fő célpontunkhoz érkeztünk. Nádasdladány büszkesége a
Nádasdy-kastély valóban szemet gyönyörködtető látványt kínál az odaérkezőknek.
A Tudor-stílusban épült kastély, akárcsak
a Bory-vár, a sírig tartó szerelem jelképévé
vált. A kastély ura Nádasdy Ferenc örökké
hű maradt tragikusan fiatalon elhunyt hitvese, Zichy Ilona emlékéhez. A legendás szerelem kastélya impozáns külsejével és korhű
enteriőrével, a friss virágok illatával lenyűgöző élményt nyújt a közönségnek.
Ugyan esőben indultunk, de csodálatos,
napos idő fogadott minket. Úgy hiszem, fárasztó, de tartalmas napot tudhatunk magunk mögött. Sok kedves embert ismertem

meg, amiért nagyon hálás vagyok.
Szeretném megköszönni a sok pozitív
visszajelzést és a támogató szavakat! Szinte
nem volt ember, aki ne kérdezte volna, hogy
„Hova megyünk legközelebb?” Őszintén bízom benne, hogy még találkozunk!
A kényelmes autóbuszt Kovács Pál biztosította a számunkra. A biztonságos vezetésről Papp Gábor gondoskodott, amit ugyancsak köszönök!
Ezúton köszönöm Szirbik Imre polgármester úrnak a szervezés során nyújtott segítséget és Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a mindenkori támogatást!
Bódi Marianna és
Zomboriné Szabó Klára
művelődésszervezők
■ Ismét nagy siker volt a Nyárindító Családi Nap a gólyafészek alatt.
Bár az időjárás nem volt kegyes hozzánk,
a borús, felhős idő ellenére a tér megtelt jókedvűen szaladgáló gyerekekkel és mosolygós felnőttekkel egyaránt.
Önkénteseink ismét palacsintával,
szörppel kínálták a látogatókat. Nagy kedvenc volt a gyerekek körében az óriáscsúszda, az ugrálóvár, de szerepelt a programban
könyvtárstand, bringó-hintó, valamint az
elmaradhatatlan arcfestés és lufihajtogatás
is. Újdonságnak számított, de nagyon kedveltté vált az óriás darts, a színes hajfonás és
a buborékshow is.
A Csiga Duó műsorát követően a Makói
Magán Zeneiskola kiszombori növendékei
és a Csanád táncegyüttes tagjai szórakoztatták a közönséget. A táncbemutatót követően a legkitartóbbak meghallgathatták
az Emerton-díjas énekesnőt, Auth Csillát,
majd az est megkoronázásaként a Colorado
Country Band együttes élőkoncertje következett.
A Polgárok Kiszomborért Egyesület jóvoltából egyetlen gyerkőc sem távozott üres
kézzel, hiszen az újonnan alakult egyesület
tagjai gyermeknap alkalmából több száz
pöttyös labdát osztottak ki a családok körében.

10

KISZOMBORI HÍRADÓ

2022. JÚNIUS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény megvalósulásához:
• Adrián Renáta
• Gazsi Roberto
• Szebenyi Mihályné
• Balázs Tibor
• Juhászné Batki Erika
• Szebenyi Edina
• Balázs Tímea
• Kerekes Mónika
• Szekeres Krisztián
• Barta Máté
• Kovács Ilona Margit
• Szöllősi István
• Bartáné Vékony Hajnalka
• Lakatos Andrásné
• Szűcs Éva
• Tenczer Mihály
• Bedő Katalin
• Maszarovits Péterné
• Csanádi Ferencné
• Matuszka Eszter
• Tenczer Szabolcs
• Cseh Istvánné
• Nógrádiné Vígh Krisztina
• Viola Ildikó
• Zsiga Krisztina,
• Furujás Józsefné
• Pipis Gábor
• valamint az önkormányzat dolgozói.
• Frank Zoltán
• Süliné Rácz Emőke
• Gazsi Gábor
• Szalmáné Horváth Márta
Az ellentétek országa, Izrael című fotókiállítás és az On my way (Utamon) című
könyv bemutatója
Szűcsné Sipos Andrea fotókiállítással és
könyvvel állított emléket fiatalon elhunyt lányának, a kiszombori Szűcs Tímeának.
Az ellentétek országa, Izrael című fotókiállítás Szűcs Tímea képein keresztül mutatja
be Izrael természeti szépségeit, egyediségét,
kultúráját.
A kiállítást május 31-én Szikszai Zsuzsanna nyitotta meg megható beszédével,
majd ezt követően az On my way című
könyv létrejöttének folyamatába nyerhettünk bepillantást.
A kötetben a sok országot megjárt Szűcs
Tímea kutatási- és képanyagát gyűjtötte ös�sze édesanyja. A könyv egy izgalmas úti beszámoló és egyben méltó megemlékezés egy
csodálatos lány kalandos életútjáról.
A fotókiállítás június 24-ig volt megtekinthető a művelődési házban. Az On my

way című könyv pedig továbbra is megvásárolható a könyvtárban.
Június 3-án ismét gyerekzsivajtól volt
hangos a művelődési ház, hiszen elballagtak
a kiszombori ovisok. Az óvó nénik, dadusok
és az apróságok megható műsorral búcsúztak szeretett óvodájuktól. Örömünkre szolgált, hogy mi is részesei lehettünk ennek a
szép ünnepségnek.
Ezúton kívánunk minden ballagónak vidám, sikerekben gazdag iskolás éveket!
Trianoni megemlékezés
"Mindenkinek megvan a maga Trianonja,
Erdélye, lecsatolt, elvett, elvesztett nemzetrésze, de ez sovány vigasz (...). Minden történelmi adat, minden háború, minden békekötés, minden elvesztett és megnyert ügy
mögött, és minden centiméter kiigazított
határ mellett emberek vannak. Emberek,
akik élni szeretnének, és azt akarják, hogy
egyszer majd a szülőhazájuk földje fogadja

be őket." /Mérey Katalin/
Június 4-én a trianoni békediktátum
évfordulója alkalmából Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának szervezésében
csendes megemlékezést és koszorúzást tartottunk a Kisteleki téren. A szerény megemlékezésen Szirbik Imre polgármester úr
szólította meg a jelenlévőket, majd közösen
elénekeltük a magyar és a székely himnuszt.
Ezen a nyáron Kiszombor 775 éves múltját ünnepeljük. E jelentős alkalomból július
1 - szeptember 3-a között tartalmas programokkal várjuk Önöket szabadtéri rendezvényeinken. A részletes programot nyomon
követhetik plakátjainkon, valamint az Ady
Endre Művelődési Ház hivatalos facebook
oldalán.
Élményekben gazdag nyarat kívánunk
mindenkinek!
Bódi Marianna és
Zomboriné Szabó Klára
művelődésszervezők
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
 Harangvirág népdalkörünk május 28-án
Siófokon az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud
és Népek Tánca-Népek Zenéje döntőjén vett
részt. A színvonalas versenyen egy népdalcsokorral léptünk fel. 10 fős csapatunk önerőből képviselte községünket, ahol arany
minősítést szereztünk. Csoportunkat hétről
hétre csanádpalotai tagjaink, Horváthné
Erika, Héjjáné Csilla és Tóth Ferenc készíti
fel. Ezúton köszönöm a népdalkör nevében
önzetlen munkájukat, valamint tagjainknak
a fáradozását, munkáját.
Jankóné Erzsike csoportvezető

Az Ady Endre Művelődési Ház szervezésében május végén egy csodás kiránduláson vettek részt érdeklődő klubtagjaink.
A nádasladányi Nádasdy-kastélyba és a
székesfehérvári Bory-várba látogathattak el.
Utóbbi egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegy városrészében, a Máriavölgyben, melyet Bory Jenő székesfehérvári
építész, szobrász- és festőművész nagyrészt
egymaga épített és díszített évtizedeken át,
emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak.
Június 14-én a makói Meridián tornacsoport látogatott el hozzánk, egy közös
tornával tettük vidámabbá és fittebbé a délelőttöt. Mire is jó
a Meridián tornagyakorlat? Magas
vérnyomás,
koszorúér betegség,
asztma, gyomor-

bántalmak, cukorbetegség, csont- és ízületi
betegségekre.
A meridiánok a test energiapályáinak
rendszere, ezek az energiacsatornák zárt
energia keringést alkotnak, energiával látják
el az egyes szerveket, inakat, csontokat.
A reggeli tornát követően egy kis frissítővel, frissen sütött kiflivel láttuk vendégül a
makói csoportot, akik már 8 éve tornáznak
együtt nap mint nap.
Június közepe a vakáció és táboroztatás
kezdete. Klubtagjaink minden évben finomabbnál finomabb süteménnyel támogatják
a községben táborozó gyermekeket. Így volt
ez most is, a református és katolikus hittantáborba lekváros bukta és fánk készült. Ezúton szeretnénk megköszönni szorgos kezű
klubtagjaink munkáját, gondoskodását,
mellyel hozzájárultak a szervezők sikeréhez.
Szociális intézmény dolgozói
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OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
MÁR ALIG VÁRTUK!
■ A Kiszombori Dózsa György általános Iskola Móricz utcai udvarán mozgásra hívott az Oláh Veronika Alapítvány által szervezett
SPORTDÉLELŐTT. Június 3-án délelőtt minden gyermek próbára tehette gyorsaságát, erejét, egyensúlyozó képességét, ügyességét...
sok-sok mozgásforma között.
A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség lelkes tagjait ovációval fogadták a nebulók, ajándékokat is kaptak. Így búcsúztatta az
alapítvány a tanévet.
Boldog nyarat mindenkinek!
Süliné Rácz Emőke
a kuratórium elnöke

Örömmel alkalmazzák a projektort és a vetítővásznat – amely bármely osztályba átvihető – az alsós nevelők.
(NEA pályázat)

HONISMERETI HÍREK
Ami elmúlt
Folytattuk a sétákat a határban.
A megindult örömtáncos foglalkozások
változatlanul zajlanak kéthetente csütörtökön fél 5-től. Lehet csatlakozni folyamatosan
ehhez, várunk minden érdeklődőt. Keresse a
facebookon a Zombori örömtánc csoportot.
Május 21-én, a honismereti napon sok
műemléki helyszínen, melybe az idén a Tibor-kúria is bekapcsolódott, érdekességet
hallhatott az érdeklődő Borsi Sándor, Csanádi Ferenc és Marosvári Attila előadásában.
Kis lazulós napunk volt az egyik hétvégén, baráti beszélgetés, vacsora a vadászházban.
Időközben megalakult két fiatal munkája nyomán, Hegyes Balázs és Klonka
Szabolcs, a Kiszombori Ifjúsági és Szabadidős Egyesület. A régi kultúra háza előterét
rendbe tették, kifestették, és ott tartották
első rendezvényüket június 4-én. Oldaluk
a facebookon: https://www.facebook.com/
KiszomboriIfjusagiEgyesulet
Zsolnay-váza
A majálisi rendezvényre sokan adtak tombolaadományokat, így Borsiné Engi Katalin

és Borsi Sándor is, nem mást, mint egy gyönyörű Zsolnay-vázát.
Ezt a vázát kínáljuk megvételre. Érdeklődni
a 30 499 8686-os számon vagy messengeren
lehet. A befolyt összeg a honismereti kör
Kiszombor közösségéért zajló munkáját,
programjait fogja támogatni.

Gyűjtemény körüli virágaira is szemet vetett.
A holdfénytúra esti séta és holdmustra
lett a körtagokkal.
Helytörténeti Gyűjteményünket, közösségünk értékeit Kovács Ilona gyarapította.
Köszönjük.

Kivágtuk a kukorica-útvesztő formáját.
A csapat befejezte...
Köszönet illeti Bajnóczi János tervező és
irányító munkáját, Hévizi Gézáné és Sinka
Lajos, valamint Endrész Erzsébet közreműködését, munkáját.
Most már nőhet, alakulhat kedvére... Hévizi
Gézáné Erzsike a vágás ideje alatt talált sok,
talán régészeti cserépdarabot.
Készülünk a honismereti-nemezelős táborunkra (július 4-8.), amelynek célja ingyenességével, a körtagok és barátaink támogatásával is a régi kézművességek, mesterségek
terjesztése, a hagyományos technikák népszerűsítése, megismertetése a fiatalság körében.
A gyermekek érdekében támogatásokat,
ADOMÁNYokat szívesen fogadunk.

Közösségi szolgálat és önkéntes segítő
munka a honismereti körben 2022
A középiskolásoknak a köznevelési törvény szerint az érettségi vizsga előfeltételeként 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör szívesen fogadja azokat a fiatalokat,
akik önkéntes közösségi munkájukat a hagyományőrző tevékenységet folytató honismereti körben szeretnék teljesíteni.
Önkéntes felnőtt segítőket is szívesen
látunk körünkben, és ők is találnak nálunk
szórakoztató munkákat. Jelentkezni nyári
munkára az útvesztőben vagy bármely más
programunkra, akár a július eleji honismereti táborra a kzhonismeretikor@gmail.com
levélcímen, illetve messengeren is is lehet.
Várunk, érezd jól magad, töltsd hasznosan a nyarat, jer!

A viráglopó démon a kör Helytörténeti

2022. JÚNIUS

ÚJRA HANGFÜRDŐ KISZOMBORON!
2022. július10. 18.30-tól az Rónay-kúria emeleti termében. A program ingyenes, de adományod tisztelettel köszönjük.
Regisztráció:kzhonismeretikor@gmail.com
e-mail-címen
Bővebben a honismereti kör oldalán.
14. KISZOMBORI KUKORICA-ÚTVESZTŐ vár ránk 2022. július 16-augusztus
20-ig az idén. A mottó KISZOMBOR 775
éves. Az útvesztő formába Kiszombor szimbólumként lévő épületeit építettük be, és két
kulcstartóra téve is ezen épületekkel állítunk
emléket.
Várunk majd mindenkit a szabadba, jöjjön
velünk a kukoricásba!
A honismereti kör
nevében Endrész Erzsébet
A Kiszomborért Alapítvány hírei
Az alapítvány Felügyelő Bizottsága és a
Kuratórium közös ülésén ellenőrzésre került
a 2021. évi gazdasági tevékenység, számlák
stb. A Felügyelő Bizottság mindent rendben
talált. Javaslataival támogatta a kuratóriumot, melyet határozatokban el is fogadtak.
A Kuratórium elnökét megbízták a határozatok végrehajtásának előkészítésével. Ezek:
fa-vagy cserjeültetés a 43-as út buszmegállóihoz, a kerékpárút mentén fák ültetése, a pihenőhelynél asztal kihelyezése, díszpolgárok
felkérései a közösségért való tevékenységre.
Ezen az ülésen az alapítvány mérlege is elfogadásra került, melyet a szabályok szerint nyilvánosságra hozott a kuratórium a
kiszombor.hu oldal civil szervezetek fülön.
Tájékoztatjuk Kiszombor lakosságát arról is,
hogy folytatjuk az adománygyűjtést, illetve
kérelem alapján lehet támogatásért is fordulni a Kuratóriumhoz a nehéz helyzetben lévő
gyermekes családoknak támogatásért.
A fémhulladékokat megfelelő mennyiségű felajánlás esetén június végén elszállítjuk. Kérjük a 30 4998686-os számon vagy
messengeren jelezze ajánlását.
Endrész Erzsébet
elnök
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VÁLYOGOSI HÍREK
 Sajnos a JÚNIUS 15-i lapzárta miatt a
meghirdetett közgyűlésünkről a következő
havi számban tudunk beszámolni!
Május végén 5 mázsa gyönyörű, közel 3
kg-os egyedi tömegű ponty érkezett tavunkba.
A fajlagos fogási tilalmak nagy része lejárt. Kérjük elsősorban vendéghorgászainkat, hogy a horgászat megkezdése előtt tájékozódjanak tavunk horgászrendjéről, mert
az több helyen is eltér az Országos Horgászrendtől.
Egyesületünk Vezetősége Köszönetét
fejezi ki az április 23-i vízpótlási munkálatok résztvevőinek, melynek köszönhetően
tavunk vízszintje közel 90 cm-t emelkedett.
Egyben kéri a távol maradókat, hogy NE
csak kritikával illessék a tavat, hanem tegyenek is érte!!
A vezetőség döntése értelmében, aki 2206 közötti időben horgászni akar, köteles a
kihelyezett beíró füzetet vezetni egész évben. Az intézkedés lényege, hogy az ebben
az időszakban horgászókról az ellenőrzést
végzőknek több információja legyen, illetve
tájékoztatást kapjunk arról, hogy ebben az
időszakban hogyan alakul a halfogás. Kérünk mindenkit, hogy a halőrháznál elhelyezett füzetet vezesse, ha kérdése merülne
fel, azt ellenőrnek vagy a fegyelmi bizottság vezetőjének, illetve a kiszombori.she@
gmail.com címen jelezze.
Egyesületünk a területi jegyek értékesítését, a szokott formában, szerdánként 15:00
- 16:00 között Kiszomboron az Ady Endre
Műv. Házban /Szegedi u. 13. végzi./ Kérünk
benneteket, legyetek türelemmel, az adminisztráció lassan halad! Alkalmanként 10-12
engedély kiadására van lehetőségünk, további infó: Oláh Sándor, 70 / 327-8862. Áraink
a valyogos.hu oldalon elérhetők.
Napijegyek értékesítése a megszokott
forgalmazó helyeken lehetséges, amit a
vendéghorgászok a jegyárakkal együtt a
valyogos.hu oldalon megtalálnak.
2022.05.28-án megrendezésre került a
Duocor horgászverseny. Két szektorban 22

csapat versenyzett. A Kiszombori Sporthorgász Egyesület nevében két 2 fős csapat indult. Hidegfront-betörés miatt hűvös, szeles,
esős , szomorkás idő volt. Ennek az időnek
köszönhetően a pontyokból csak egyet sikerült fogni, a többi fogást pedig a keszegek
tették ki. A helyesen megválasztott horgásztechnika meghozta az eredményt, hiszen a
verseny első és második helyezését sikerült
megszerezni.
Versenyzőinknek gratulálunk!
Május 29-én megrendeztük a Vályogostavunkon a gyermeknapi horgászversenyt. A
hidegfrontnak köszönhetően szeles, hűvös
és esős időnk volt. Ettől függetlenül 20 kis
horgász jelentkezett a versenyünkre. Természetesen szülői segítséggel, felügyelettel vettek részt. Kapások zömét törpeharcsák tették
ki, de azért a kárász-és a keszegállományuk
is megmutatta magát. A frissen telepített
pontyok most várattak magukra. A sok kapásnak köszönhetően a gyerekek arcán mosolyt és boldogságot lehetett látni. Persze, ezt
az érzést fokozta az eredmény hirdetéskor
kiosztott ajándék is. A Mohosz által biztosított horgászbotok, a Maros Mix által ajándékozott etetőanyagok és az egyesület részéről
adott érmek, engedélyek és csalik összessége. Senki sem maradt ajándék nélkül!
Eredmények: A fiatalabbaknál: 1. Csávás
Nikoletta: 1800 g, 2. Baranyi Friderika:
1525 g, 3. Lőrincz Patrik: 1450 g. Az idősebb korosztályban: 1. Rácz Noel: 1850
g, 2. Benkő Martin Gergő: 1200g, 3. Soós
Erik: 1000 g
A helyezetteknek gratulálunk! Rendezvényünk a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati
támogatásával, a MAROS MIX Kft. és a Kiszombori Horgász Egyesület támogatásával
valósult meg.
2022. június 19-én megrendezésre került tavunkon a törpeharcsafogó-horgászverseny. Az eredményekről a valyogos.hu
oldalon, illetve a következő híradóban számolunk be.

Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk értelmében, a tavon horgászóknak kötelező a szájfertőtlenítő spray és a pontymatrac megléte és annak használata.
A fogási eredmények nyomon követhetősége érdekében, minden horgásznak zsákmányát EGYÉNILEG KELL tárolnia, azt a horgászat befejezéséig NEM viheti el a partról.
Drótból készült haltartó használata Tilos!
Gépkocsival csak száraz időben lehet a
horgászhely közelébe állni, a partvonaltól
legalább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz közel, azonban a közlekedési utakat szabadon
kell hagyni, sátrat vagy rodpodot állítani
csak a partvonalon közlekedők és a szomszéd horgászok zavarása nélkül szabad. A
gátakra és a DÉLI PARTSZAKASZRA még
száraz időben sem szabad autóval behajtani
és kétkerekű járművet a tó partvonalán csak
tolni lehet! Kérjük, vegyék figyelembe a kihelyezett táblák utasításait.
A Vályogos-tavon a mágneshorgászat tilos, mivel zavarja a horgászatot, illetve zavarólag hat a halakra. Ezen túl amennyiben ezt
horgászbottal végzik ez megtévesztő, hiszen
jogosulatlan vagy meg nem engedett horgászmódszerre utalhat!
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17.
§-a alapján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy kutyáikat pórázon vezessék,
elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, atrocitásokat.
Örvendetesen szaporodnak a vélhetően
nagyobb halak kapásai. Május 4-én Raffai
sporttárs egy készségét *tulajdonította el egy
ismeretlen tettes, majd 06.15-én Zombori
sporttárs egyik felszerelése is hasonló sorsra
jutott. Szerencsére mindkét készséget sikerült visszaszolgáltatnunk jogos tulajdonosának. Kérjük a Tisztelt horgásztársakat, hogy
NE bízzák a véletlenre! Bizony vannak a tóban nagyobb halak is, és éhesek. Ne hagyják
őrizetlenül, biztosítatlanul eszközeiket.
Köszönjük mindazoknak, akik idén is
támogattak bennünket személyi jövedelemadójuk 1%-ával!
Vezetőség
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