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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület
a 2021. június 29-án tartott soros ülése első
napirendjeként elfogadta a polgármesteri
jelentést,
a rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban
megalkotta:
⊲ a tanév kezdetének támogatásáról szóló
13/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendeletet,
döntött arról, hogy:
⊲ a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.-ben meglévő 450.000 Ft névértékű üzletrészét a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által felajánlott 225.000 Ft
összegért értékesíti, tekintettel arra, hogy a
koncessziós rendszer 2023. évben történő
felállítása után bizonytalan lehet annak értékesítése
⊲ a Kiszombor, Szántó K. u. 11. szám alatti ingatlant pályáztatás útján kijelöli értékesítésre az ingatlan forgalmi értékét nettó
900.000 Ft összegben meghatározva,
⊲ mint fenntartó engedélyezi a Kiszombori
Karátson Emília Óvoda 5 csoportjára megállapított csoportonkénti maximális létszámnak (25 fő) a 2021/2022-es nevelési év
indításánál a maximális létszám legfeljebb
húsz százalékkal történő átlépését,
⊲ a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” (MFP-FVT/2020)
alprogram keretében a Kiszombor, Óbébai
u. 54. sz. (hrsz: 887) alatti Temető épített kerítésének felújítási munkáinak elvégzésére
lefolytatott árajánlattételi eljárás alapján a 3
db beérkezett, érvényes ajánlat közül a legelőnyösebb ajánlatot tevő M-COLOR 2009
Építőipari és Szolgáltató Kft.-t bízza meg –
az árajánlatának megfelelő összesen bruttó
4.994.356 Ft összegű vállalkozói díjért a temetőkerítés felújításával,
harmadik napirendi pontként elfogadta a Kiszombori Karátson Emília Óvoda
2020/2021-es nevelési évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolót,
a negyedik napirendi pontban tudomásul
vette a Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszer által – a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013.
(V. 31.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése
alapján – nyújtott 2020. évi szolgáltatásáról
szóló szakmai tájékoztatót,
az ötödik napirendi pont keretében
döntött arról, hogy:
⊲ a Magyar Állam tulajdonában álló
Kiszombor, belterület 413 hrsz.-ú (6775
Kiszombor, Kör u. 103.), kivett lakóház, udvar megnevezésű 973 m2 terüle-

tű, és a Kiszombor, belterület 888 hrsz.-ú
(6775 Kiszombor, Óbébai u. 56.) kivett temető megnevezésű 5890 m2 alapterületű, a Magyar Falu program céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összességére nézve visszautasítja a felajánlást, mivel
a tulajdonátruházás lehetőségével érintett
Kiszombor, belterület 888 hrsz.-ú temető
(Rónay-sírkert) vonatkozásában még folyamatban van a sírkert felújítási beruházás,
⊲ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonát képező Kiszombor, belterület 888
hrsz.-ú (6775 Kiszombor, Óbébai u. 56.) kivett temető megnevezésű 5890 m2 alapterületű, műemléki (helyi védettségű) ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét, mely ingatlant a település múltjának
megőrzése, bemutatása, a lokálpatriotizmus
erősítése, a kulturális örökség védelme céljából a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 2. és
7. pontjában meghatározott önkormányzati
feladatok – településüzemeltetés (köztemetők fenntartása), kulturális örökség védelme
⊲ ellátását segítendő kívánja tulajdonba venni és felhasználni,
⊲ a Darkness Euró Kft. bérleti szerződésének 2021. július 31. napjával történő felmondására tekintettel, az önkormányzat üzleti
vagyonkörébe tartozó, 1/1 arányban tulajdonát képező Kiszombor, 1157/7 hrsz. alatt
felvett, 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi
u. 7. szám alatti épületben lévő 67,7 m2 területű üzlethelyiséget és a hozzá tartozó 33,3
m2 nagyságú raktárhelyiséget (volt kínai üzlet) 2021. augusztus 1. napjától pályázati eljárás keretében, bérbeadás útján, határozatlan időre kívánja hasznosítani,
támogatta:
⊲ a Makó Térségi Kártya kártyarendszer bevezetését,
⊲ az önkormányzat fenntartásában működő
Kiszombori Karátson Emília Óvoda (6775
Kiszombor, József Attila utca 19.) intézmény
részvételét a „Kincses Kultúróvoda 2021”
cím elnyerésére kiírt pályázaton,
felkérte:
⊲ a polgármestert, hogy vizsgálja meg az
önkormányzat üzleti vagyonkörébe tartozó,
1/1 arányban tulajdonát képező Kiszombor,
1157/7 hrsz. alatt felvett, 6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben
lévő 37 m2 területű volt fodrászüzlet bérbeadás útján történő hasznosításának lehetőségét.
a 2021. július 20-án tartott rendkívüli ülésén
jóváhagyta:
⊲ a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal megkötendő használati megállapodást,

döntött arról, hogy:
⊲ a „Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése II. ütem” című projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására lefolytatott árajánlattételi eljárás alapján a 3 db beérkezett, érvényes ajánlat közül a legelőnyösebb ajánlatot tevő Székkutasi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.-t bízza meg – az
árajánlatának megfelelő – összesen bruttó
9.906.000 Ft összegű vállalkozói díjért a projektmenedzsment feladatok ellátásával,
⊲ a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”
(MFP-ÖTIF/2021) alprogram keretében
a Kiszombor, Óbébai u. 54. sz. (hrsz.: 887)
alatti Temetőben parkoló és szilárd útburkolat építésére lefolytatott árajánlattételi eljárás alapján a 3 db beérkezett, érvényes ajánlat közül a legelőnyösebb ajánlatot tevő Délút Kft.-t bízza meg – az árajánlatának megfelelő – összesen bruttó 6.341.768 Ft összegű
vállalkozói díjért az útépítési munkák elvégzésével.
⊲ pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1.
pontja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatása jogcímen kiírt pályázatra 254 erdei m3 kemény lombos fafajta igénylésére,
⊲ az önkormányzat üzleti vagyonkörébe tartozó, 1/1 arányban tulajdonát képező
Kiszombor, 1157/7 hrsz. alatt felvett, 6775
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám
alatti épületben lévő 67,7 m2 területű üzlethelyiséget és a hozzá tartozó 33,3 m2 nagyságú raktárhelyiséget (volt kínai üzlet) 2021.
augusztus 1. napjától határozatlan időre a
PANDA JOY AJÁNDÉK Kft. részére bérbe
adja,
⊲ önkormányzat üzleti vagyonkörébe tartozó, 1/1 arányban tulajdonát képező
Kiszombor, 1157/7 hrsz. alatt felvett, 6775
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám
alatti épületben lévő 37 m2 területű volt
fodrász üzlethelyiséget 2021. szeptember 1.
napjától pályázati eljárás keretében, bérbeadás útján, határozatlan időre kívánja hasznosítani,
⊲ a Kiszombor, Szántó K. u. 11. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánításáról tekintettel
arra, hogy pályázat beadási határidejének lejártáig egyetlen ajánlat sem érkezett be,
⊲ engedélyezi a Kiszombori Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény esetében, az intézményvezető jelzésére tekintettel, a „107052
házi segítségnyújtás” kormányzati funkción
a megfelelő végzettségű dolgozóból jelentkező létszámhiány miatt az „102031 idősek
nappali ellátása” kormányzati funkción fog-
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lalkoztatott 1 fő dolgozó átirányításával, - a
házi segítségnyújtás funkción meghatározott személyi feltételektől való eltérés egyidejű engedélyezése mellett - a szolgáltatás
biztosításához szükséges humánerőforrás
biztosítását,
⊲ a Kiszombor belterület, 888 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett temető megneve-

zésű, 5890 m2 alapterületű Rónay-sírkert ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ 2. és 7. pontjában meghatározott közfeladatok – településüzemeltetés (köztemetők
fenntartása), kulturális örökség védelme –
ellátására kívánja használatba venni, továbbá az ingatlan tekintetében minden felmerü-

lő költséget – így különösen a tevékenységével összefüggésben felmerült közüzemi költségeket, biztosítási díjat, a beruházás műszaki átadási eljárás jegyzőkönyvében rögzített,
a kivitelezőt terhelő kötelezettség kivételével
–, veszélyt és kárt az Önkormányzat mint
használó visel.

TÁ J ÉKOZTATÓ A TANÉVKE Z D É S I TÁ M O GATÁS I G É N Y L É S É R Ő L
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
annak érdekében, hogy enyhítse a gyermeket nevelőcsaládok tanévkezdéssel kapcsolatos anyagi terheit, a 13/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete alapján támogatásban részesíti azon személyeket, akiknek a
családjában az egy főre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori minimálbér
összegét.
A jogosultak a kérelmüket a megküldött,
vagy a kiszombor.hu oldalon megtalálha-

tó nyomtatvány kitöltésével juttathatják el a
Kiszombori Polgármesteri Hivatalba.
1. A tanév kezdetének támogatása iránti kérelmet szeptember 30-ig lehet beadni, a határidő elmulasztása jogvesztő.
2. A kérelemhez mellékelni kell a támogatás megállapításánál figyelembe vett általános, illetve középiskolás gyermek iskolalátogatási igazolását.
3. A Kiszombori Dózsa György Általános Iskolába járó tanulóknak iskolalátogatási iga-

zolást nem kell becsatolni.
4. A tanév kezdetének támogatására minden
kiszombori állandó vagy tartózkodási hellyel
rendelkező és életvitelszerűen Kiszomboron
élő tanuló szülője jogosult, aki megfelel a 6.
pontban foglaltaknak.
6. A tanév kezdetének támogatása csak azok
a családok részesíthetők, ahol az egy főre
jutó nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori minimálbér összegét (2021. évben: 167.400 Ft-ot).

MEGTISZ T E LŐ E L I S M E R É S

Endrész Erzsébet Abasáron látta meg a
napvilágot. Makón érettségizett, majd a
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán végzett.
1975-től Kiszomboron tanított a Dózsa
György Általános Iskolában. A falu gazdag kultúrájába, hagyományvilágába szinte azonnal beleszeretett. Mindig is érdekelte a honismeret, így aztán már 1982-ben
az iskolában honismereti szakkört szervezett, a gyerekekkel pedig lelkesen gyűjtötték a múltból megmaradt relikviákat, a
régi mondókákat, szokásokat, dalokat. A
tárgyi emlékek, a helytörténeti gyűjtemény
aztán – ugyancsak az ő kezdeményezésére
– otthonra leltek a falu főterén egy 1830-as
években épült, az átadás előtt igencsak ro-

mos állapotú magtárban. A helytörténeti
gyűjtemény épületét azóta többször felújították, és a falu lakói és vendégeik csodájára járnak az apró múzeumnak.
A 2003-ban megalakult Kiss Mária
Hortensia Honismereti Kör elnökeként
szervezi a hagyományőrző közösségi programokat a község lakóinak (Húsvétoló,
Szent Iván-éji tűzugrás, honismereti tábor,
adventnyitás, betlehem-aranykapu, Lucanap, kukorica-útvesztő, könyvbemutatók,
színházi estek). Az egyesület kiadványokat jelentet meg a faluról, rendezvényeket
szervez. A legismertebb ezek közül most a
kukorica-útvesztő.
2007-től Endrész Erzsébet az 1991-ben létrehozott Kiszomborért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az alapítvány célja többek
között a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem.
Eredményeik:
-Kiszombori füzetek négy kiadványának
kiadása, a főszerkesztői és lektori feladatokat Endrész Erzsébet látta el, a kiadó a Kiss
Mária Hortensia Honismereti Kör.
-kiszombori képeslapok és műemléki turistatérkép kiadása
-műemlékvédelem területén: emlékművek, emléktáblák állagának megóvása (II.
világháborús, Szent János-kút, mindenki
keresztje)
-adventi színi előadások szervezése,
-díszpolgári sétány és fák kialakítása,
-az általános iskola tehetséges gyermekeinek támogatása,
-pályázat kiírása1956 alaposabb megismerésére,
-adományok útján gyermekek szociális támogatása.

2011-ben Kiszombor díszpolgára lett. A
díszpolgári címnek különösen azért örült,
mert mint utóbb kiderült, a jelölés ötletét a
kiszombori közösség egyik tagja vetette fel,
sőt gyűjtötték az aláírásokat is.
2019-ben önkormányzati képviselővé választották, az Ifjúsági, Kulturális, Sport és
Szabadidő Bizottság elnöke. A Kiszombori
Híradó néven megjelenő önkormányzati információs lap szerkesztőbizottságának
tagja korrektorként évtizedek óta.
2021 januárjában kapcsolódott be a Rónay
Tibor-kúria épületének feltárásába, történelmi, történeti értékeket keresve. Az épület Kiszombor központjában lévő műemlék jellegű épület.
Kezeli a Kiss Mária Hortensia Honismereti
Kör és a Kiszomborért Alapítvány honlapját valamint Facebook oldalait.
A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagja, felügyelő bizottsági tag. 2009-ben
honismereti emléklappal tüntették ki az iskolában és a községben végzett több évtizedes értékes, fáradhatatlan, lelkes, sokrétű munkájáért. 2021-ben Honismereti
munkáért érem kitüntetést kapott a Honismereti Szövetségtől, a Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület javaslatára.
Gergelyné Bodó Mária
a Csongrád Megyei Honismereti
Egyesület titkára
Kiszombor Nagyközség
Önkormányzatának nevében tisztelettel
gratulál az elismeréshez további jó
egészséget, eredményes munkát kívánva
Szirbik Imre polgármester úr!
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PÁLYÁ Z AT I H Í R E K
Tisztelt Kiszomboriak!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt időszakban több beadott pályázatunk is
sikeres elbírálásban részesült.
2021-ben benyújtott és nyertes pályázatok:
■ A Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása felhívás kertében a Nagyszentmiklósi utca
Óbébai utca és Ökrös utca közötti önkormányzati tulajdonú járdaszakaszain a páratlan oldalon 137 m hosszúságban, a páros oldalon 196 m hosszúságban - a meglévő járdaszélesség megtartása
mellett - az elavult járdaburkolat felújítása az aszfalt járdaburkolat
térkőburkolatra történő cseréjével. A tervezett járdafelújítás összesen 333 m hosszúságban, 1016,5 m2-en valósulhat meg.
A fejlesztés költsége 23 529 418 Ft, ehhez igényelt pályázati forrás
20 000 000 Ft. A beruházáshoz 15 % önerő, 3 529 418 Ft szükséges.
■ A TOP-2.1.3.-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú kiírás alapján a település belterületi csapadékvíz-hálózatának további fejlesztése 6,2 km hosszúságban a település több utcájában a meglévő földmedrű csatornák betonelemekkel történő burkolásával. A benyújtott pályázat bruttó 400 000
000 Ft értékű projektmegvalósítást tartalmaz.

■ MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogram: Önkormányzati tulajdonú útalappal rendelkező belterületi közút szilárd burkolattal történő ellátása a Rozmaring, Kisgazda, Árpád, Petőfi és Munkás utcákban összesen 1034 m hosszúságban. A zúzottkő útalapra 6 cm kiékelő réteg és 5 cm aszfalt kopóréteg kerül.
Igényelt támogatás: 39 799 961 Ft
■ MFP-ÖTIF/2021 Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogram: Kiszombor Nagyközség
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Temetőben a felújított Rónay sírkert megközelítéséhez meglévő útalapra szilárd burkolat készítése.
Igényelt támogatás: 4 996 067 Ft
■ MFP-ÖTIK/20210 Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramon belül:
1. Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése
Fedett terasz kialakítása, alatta új szilárd térkőburkolat megépítésével. Új napelemes rendszer kiépítése + légkondicionáló berendezések a csoportszobákba, közösségi helyiségekbe. 4 csoportszobában
elavult parkettacsere.
Igényelt támogatás: 38 489 039 Ft
Az önkormányzat támogatásával, a MFP Falusi Civil Alap keretében
benyújtott pályázatok
■ FCA–KP–1–2021/1 Magyar Falu Program „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” alprogram: Kiszombori
sportöltöző felújítása: lapostető egyhéjú fedéssel, új ereszcsatornával, valamint a vizesblokkban új padlóburkolat megépítése.
Igényelt támogatás: 5 993 606 Ft.

A napokban meglátogatott a polgármesteri hivatalban dr.
Lázár János országgyűlési képviselőnk. Beszélgettünk az elért eredményekről, az előttünk álló közeli és távoli feladatokról. A képviselő úr a továbbiakban is maximális támogatásáról biztosított. Megköszöntem a sok segítséget, amivel
nagyban hozzájárult településünk fejlődéséhez.
Tisztelettel,
Szirbik Imre polgármester

BÖLCSŐDEI HÍREK
■ A nyár az önfeledt vidámság és játék ideje. A napsugár már korán reggel melengeti
a szíveket és lelkeket egyaránt. Az hatalmas
diófánk árnyékában a gyerekek nagy gonddal készítik a formákat a homokozóban, és
egymást bíztatva motoroznak, labdáznak,
futkosnak ki-ki kedve szerint. A nyári élet
azonban mást is tartogat a kisgyermekeknek. Ahogyan az élet minden területén, így
a bölcsődések életében is elérkezik az elválás, a búcsúzás ideje. A nyár nagy része még
a játék körül forog, de egyre többször előkerül egy-egy célzott beszélgetés alkalmával az
óvodába való készülődés. Mire elérkezik a
nagy nap, azt a gyerekek és a szülők is izgatottan várják.
A „nagyoktól” hamarosan ismét búcsút
kell vennünk, hiszen várja őket egy új, izgalmas, kalandokkal és új csodákkal teli élet az
óvodában. Számunkra, kisgyermeknevelők

számára kicsit szomorú, de egyben örömteli
is ez az időszak. Szomorú, mert tudjuk, hogy
néhány hét múlva „kirepülnek” óvó biztonságot és meleg szeretetet nyújtó szárnyaink
alól ezek a gyerekek. Örömteli, mert a szülőkkel közös munkánk eredményét láthatjuk
a gyerekek fejlődésében.
Idén is délutáni búcsúuzsonnával szeretnénk elköszönni az óvodába menő gyerekektől. Köszönöm a szülők együttműködését és bizalmát, amivel féltett, kicsi gyermeküket ránk bízták. A bölcsőde összes dolgozójának nevében kívánok sok örömöt és boldog új ismeretekkel gazdagodó óvodás éveket!
„Kedves bölcsődém! Most így háromévesen homokos lábam a földhöz verdesem. Indulásra készen állok, holnaptól óvodába járok. Mit lehetett megtanultam, itt még egy
percet sem unatkoztam. Angyalok vigyázták

napom, de most már tényleg fogom a kalapom s indulok, hogy nagyobb lehessek, de
ölelj meg még, hogy bátran mehessek.”
Pópityné Hegyes Szilvia
bölcsődevezető

■ Búcsúzunk a Napsugár csoportos gyermekeinktől és szüleiktől!
Ebben az évben is elérkezett a búcsúzás ideje. A nagycsoportos bölcsődéseink 2021. augusztus 19-én elköszönnek a bölcsődétől, és
szeptembertől már az óvodába fognak járni.
Nekünk, kisgyermeknevelőknek is nagyon nehéz elbúcsúznunk a gyerekektől, hiFolytatás a 6. oldalon!
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szen itt a bölcsődében mi voltunk a "pótanyukájuk", gondoztuk, neveltük őket, cserében pedig sok-sok szeretetet kaptunk tőlük minden nap. Sokak közülük még szinte
csecsemőként, tipegőként kerültek a bölcsődébe. Mintha csak tegnap lett volna, hogy átléptétek a bölcsőde küszöbét, karotokban a
legféltettebb kincsetekkel, a gyermeketekkel.
Köszönjük a bizalmat, ami nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy nyugodt szívvel bízzátok ránk a gyermekeiteket, de a legnagyobb
csoda mégis az, ahogyan a gyerekek képesek
voltak hozzánk ragaszkodni.
Minden családnak jó egészséget kívánunk
a "gyermekeinknek" pedig azt, hogy ugyanolyan jól érezzék magukat az óvodában,
mint ahogyan a bölcsődében!
Búcsúszóra üt az óra,
elindulunk szépen sorban.
a félútról visszanézünk,
ez volt a mi kedves fészkünk.
köszönjük, hogy szeretettel gondoztatok,
neveltetek, ígérjük, hogy szót fogadunk,
kis szívünkből búcsút mondunk.
Ábrahám Nadin Ajsa
Benyó Dániel
Maróti Blanka
Márkus Lara Dorina
Németh Martin Károly
Rónai Ottó
Ocskó Hunor
Tézsla Lili
Szeretettel gondolunk rátok:
Halász Ildikó és Horváthné Ács Krisztina
kisgyermeknevelők
A Katica csoport nyári napjai:
A nyári életünk többnyire az udvaron zajlik. Amíg az időjárás és a nagy meleg engedi,
kint tartózkodunk az udvaron a gyerekekkel.
Még a legkisebbek is igénylik minden nap a
teret, a nagymozgásos tevékenységeket. Így
pl. a motorozást, csúszdázást homokozást,
labdázást. Ezek a fejlesztő mozgásformák
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minden nap adottak számukra, és bármikor
önként bekapcsolódhatnak egy-egy tevékenységbe. Párakapunk mellett kagylós medencéinkben való pancsolással próbáljuk elviselhetőbbé tenni a meleg napokat, a gyönyörű és imádott diófánk árnyékában.
A mostanában szinte állandósult hőség
miatt korábban bekényszerülünk a csoportszobába, de a gyerekek egy percig sem tiltakoznak, hiszen tudják, hogy a hűvösebb szobában is tevékenyen és vidáman tudják eltölteni az időt az ebéd megérkezéséig. Mondókázunk, énekelünk, bábozunk, rajzolunk,
gyurmázunk, festünk. Gyakran öltöznek be
a gyerekek, főleg a lányok játszós szoknyákba, és kérik, hogy kapcsoljunk zenét. Ilyenkor már indul is a táncverseny! Nagyon aktívak, imádják, és kíváncsian várják az új tevékenységi lehetőségeket, amelyek segítik a
környezetük megismerését. Igyekszünk minél változatosabb tevékenységi lehetőségeket kitalálni, felkelteni az érdeklődésüket
mind az udvaron, mind a csoportszobában.
Ezeket örömmel megosztjuk a szülőkkel is,
akik szeretetteljes visszajelzéseikkel mindig
újabb ötletekre buzdítanak minket.
Maróti Forgács Beáta
kisgyermeknevelő
„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová
mégy? Kipp, kopp, kopogok, óvodába indulok!”
Nincs is meghatóbb, mint amikor eljön a
búcsúzás ideje és el kell engedni „gyermekeink” kezét. Hihetetlen gyorsan eltelt egy év,
ami számos programmal és hangos kacagással telt. A Katica csoportból idén 1 fő ballag, Ő Dinnyés Réka! Kívánjuk neki, hogy az
óvodában is érezze jól magát, és szerezzen új
barátokat! Ezúton is szeretném megköszönni szüleinek az együttműködésüket és a sok
felajánlást, amivel segítették a csoport életét.
Szeretettel:
Selley Annamária kisgyermeknevelő

Búcsú a kis „Pillangóktól”
Amikor a bölcsődébe elérkezik a nyár
vége, az számunkra a búcsúzást jeleneti., hiszen a „kis” bölcsődéseinkből „nagy” óvodások lesznek.
A búcsúzás mindig nehéz számunkra, és
azt hiszem a gyermekek számára is, hiszen
bensőséges, szeretetteljes kapcsolat alakul
ki közöttünk. Vannak gyermekeink, akikkel
két, és vannak, akikkel egy évet töltöttünk
együtt. Ez idő alatt megismertük szokásaikat, a mindennapjaink részévé váltak. Felelevenednek bennünk az első napok emlékei, a közös játszások, melyek hiányozni fognak. Kívánunk a „gyermekeinknek” felhőtlen, boldog óvodás éveket! Kívánjuk, hogy
sok tudással, élménnyel gazdagodjanak!
A kedves szülőknek pedig szeretnénk megköszönni a bizalmat, amellyel ránk bízták gyermekeiket! Köszönjük az együttműködésüket, a kitartásukat, mellyel segítették a gyermekük fejlődését és a munkánkat
a mindennapok során. Gyermekeik további
neveléséhez sok örömteli pillanatot és minden jót kívánunk!
Akiktől búcsúzunk:
Antali Nándor
Bokor Bence Levente
Böngyik Nóra
Böngyik Kevin
Héjjas Zsolt
Jámbor Gábor Lajos
Matos János
„Csináljon bármit, ami nyitogatja értelmét,
szemét, szaporítja tapasztalatait, ő azt hiszi
csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy
ki a játék. Arra, hogy e világban otthonosan
mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék
belőle.” (Varga Domonkos)
Szeretettel búcsúzunk Tőletek:
Ferencsik Mónika és Naszradiné Sódar
Judit kisgyermeknevelők

ÓVODAI HÍREK
Forró napok az oviban
Mindannyian ismerjük azt a mondást:
„Mindenütt jó, de legjobb otthon” Azok az
óvodások, akik a teljes nyarat otthon tölthetik szüleikkel, nagyszüleikkel, igen szerencsések. Hiszen nincs is jobb annál, mint
anyuval, apuval együtt lenni. Nem kell korán kelni, lehet kirándulni menni, fagyizni,
részt venni a közös sütésben, főzésben. Ezek
a közösen eltöltött tevékenységek olyan maradandó élményt jelentenek a gyerekeknek,
melyek megerősítik a családhoz való tartozást, mélyítik a szülő-nagyszülő-gyermek
kapcsolatot.
Azoknak a gyerekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy az egész nyarat otthon tölt-

sék, az óvodában a nyári élet napirendje szerint gyermekfelügyeletet biztosítunk. Ilyenkor két csoport működik. Két termet tartunk fent a szabad játékra, ahol a gyermekek
étkezése is megvalósul. További két termet
jelölünk ki a délutáni pihenésre, ahol már
kora reggel alapos szellőztetés után, a dadusok besötétítenek, és bekapcsolják a ventilátorokat, hogy mire elérkezik a pihenés ideje,
elviselhetően hűs legyen a levegő. Erre valljuk be, idén óriási szükség van, hiszen forró napokat élünk meg az oviban is. A gyermekek mindennapjait úgy szervezzük meg,
hogy a hátsó udvaron, az árnyat adó fák alatt
lehessen játszani. Itt a vezetékes csapról folyamatosan, kellő mennyiségű hűsítő vizet

tudunk biztosítani számukra. A már korábban felszerelt napvitorlák a teraszon különösen jó szolgálatot tesznek, mert az alá leterített szőnyegen a gyermekek kirakózhatnak,
építhetnek. Az étkezés is gyakran itt a hátsó
udvaron, a szabadban zajlik. Ha nagyon felmelegszik a levegő, akkor délelőtt ovi-mozit
szervezünk az egyik besötétített csoportszobában. Óvodánk több doboz naptejet nyert,
mellyel a gyermekeket le szoktuk kenni. Fokozottan ügyelünk a higiéniás szokások betartására is, segítjük óvodásainkat az alapos
kézmosásban, mosakodásban. Ehhez a „Fogadj örökbe egy ovit! ” mozgalomnak köszönhetően higiéniás termékeket (pl. szappanokat, folyékony szappant) kaptunk.
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Voltak olyan szülők, akik gyümölcsökkel
(cseresznyével, dinnyével) kedveskedtek az
oviba járó gyerekeknek, melyet ezúton is köszönünk.
Íme néhány ötlet a nyárra:
- Nézd meg legalább egyszer a napfelkeltét
vagy a napnyugtát!
- Feküdj le a fűbe, nézd a felhőket, adj nekik
nevet!
- Kérd meg szüleidet, hogy maradjatok fent

este, hallgassatok tücsökciripelést, békakuruttyolást, és nézzétek a csillagokat!
- Tanulj meg limonádét készíteni!
- Kóstolj meg olyan gyümölcsöt, amit még
nem ettél!
- Fürdesd meg a babáidat vagy a kisautóidat!
- Keress négylevelű lóherét!
- Építs homokvárat, csinálj hozzá vizesárkot,
kérd meg szüleidet, hogy segítsenek, rakhat-

tok rá zászlót falevélből.
- Keress pillangót, kövesd, merre repül!
- Tölts meg lufit vízzel, dobd fel, és próbáld
elkapni!
- Vízi pisztollyal rajzolj a betonra, (aztán találd el a szüleidet  )!

A nyári időszakban is folytatjuk szakmai, pedagógiai munkánkat. Május legvégén egy barátságos árnyékoló helyet
alakítottunk ki, mellyel beneveztünk a
„Nap gyermekei” pályázatba. Bár a főnyeremény nem lett a miénk, a pályázatnak köszönhetően kiváló minőségű gyermeknaptejeket kapott intézményünk. Július közepéig elkészítettük
részletes szakmai bemutatkozó anyagunkat a komplex szakmai-módszerta-

ni koncepciónak, és benyújtottuk pályázatunkat a „Kincses Kultúróvoda 2021”
cím elnyerésére az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságára.
Régi vágyunk teljesülhet a napokban
érkezett pályázati döntésnek köszönhetően. Megoldódhat a padlásnélküli csoportszobák hűtése, és új padlóburkolatoknak is örülhetünk majd. Az udvarunk egy nagy terasszal gazdagodik,

mely jó szolgálatot tesz az esős napokon,
és rendezvényeinknek is kiváló helyszínt
biztosít majd. Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a pályázat
elkészítésében közreműködtek, és hozzájárultak ahhoz, hogy óvodánk minden
tekintetben megfeleljen a mai kor elvárásainak.
Börcsökné Balázs Márta,
óvodavezető

Mindenkinek további szép, balesetmentes
nyarat kívánunk!
Balázs Tímea óvodapedagógus

KÖNYVTÁRI HÍREK
„Odaát esik? Mert ideát is esik..”
/Micimackó/
...és ha esik (vagy fúj a szél, vagy száz ágra
süt a nap), akkor könyvet, újságot vesz a kezébe az ember. Ennek apropóján kínáljuk
Önöknek, az alábbi lapokat, melyek mindmind fellelhetők a könyvtárban.
HOT Magazin
Állatvilág
JOY
Blikk Nők
Kerti Kalendárium
Bravo
Kiskegyed
Családi Lap
Lakáskultúra
Délmagyarország
Dörmögő Dömötör
Meglepetés
Élő Víz
National Geographic

Nők Lapja
Otthon
Ötletmozaik
Praktika

Ridikül
Rubicon
Szabad Föld
Természetbúvár

A huszonkétféle folyóirathoz való hozzájutást Kiszombor Nagyközség Önkormányzata biztosítja az önök és a gyermekek számára. Jöjjenek, lapozzák át, kölcsönözzék
ki, merítsenek ötletet egy esetleges lakásfelújításhoz, berendezéshez, egy saját maguk
készítette ajándékhoz. Ha ezen túl vannak,
kapcsolódjanak ki, olvassanak érdekes cikkeket a nagyvilágból, hazai pályáról, vagy

kézműveskedjenek együtt a gyermekekkel,
ismerkedjenek az állatokkal, a természettel
– képekben.
■ S ha már nálunk járnak, ne feledjék el
megnézni Borsi Sándor szobrászművész
újabb kiállítását, melyet a Historia Domus
ihletett! A kiállítás 2021. augusztus 21-éig
látható a könyvtár folyosóján.
■ A könyvtári nyár mozgalmasan telik. Olvasóink látogatásán túl, az idén először áttelepült az iskolából hozzánk is a nyári napközi. Igyekszünk megbirkózni a feladattal, ami
nem idegen tőlünk, hiszen 2016 óta tartunk
könyvtáborokat.
Folytatás a 8. oldalon!
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Az egész napos ittlétük a gyerekeknek sem
könnyű, hiszen biztosan jobban szeretnének
otthon maradni… Néha még egy picit figyelni is kell egy-egy játék kapcsán vagy egy
úton való átkeléskor, és a legnehezebb délben csendben kanalazni a levest …
A 2×1 hetet megpróbáljuk felhőtlenné
tenni nekik, mesét nézünk - ha kell, a művelődési házig megyünk érte – Marianna néni
és Klári néni, köszönjük;)! A könyvtár hátsó
udvarrészén is jól telik az idő, a fák lombkoronája biztosít egy kis hűvöset, főleg a reggeli gyülekező idején (köszönjük a szomszéd
gyógyszertáros és asszisztens hölgyek közreműködését – labda visszadobásból ötös
mindegyiküknek). Jó idő esetén, a játszótéren töltjük a délelőttöket, próbáljuk mozgásigényüket kielégítve átmozgatni a csapatot, de már délután látszik, hogy ez kevésnek
bizonyul… ekkor veszi kezdetét a könyvtári
bújócska.
Természetesen a napközitől függetlenül nyitva a könyvtár. Fénymásolunk,
szkennelünk, nyomtatunk, számítógépes se-
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gítséget nyújtunk. Olvasóink gyakran igénybe veszik a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét, melyet nem győzünk hangsúlyozni, hogy egy teljesen ingyenes szolgáltatás. Megérkezett az újabb könyvszállítmány
a Somogyi-könyvtárból, ezúton is köszönjük a kollégák nem kis munkáját – rendelés,
feldolgozás stb. –, valamint a szállítást, amit
rendszerint Rádi Csabi kollégánk végez.
Megtartjuk a 7. könyvtábort augusztus
3-6-ig. Várjuk a dózsás diákok jelentkezését,
bár sokan már a tavalyi tábor végén megtették. A részvétel feltétele a Jelentkezési lap kitöltése max. 20 főig. (Részletek a könyvtárban és a Facebook oldalunkon.)
Várjuk önöket, vigyék haza a kikapcsolódást nyújtó kedvenc köteteiket, gazdagodjanak a nyáron is olvasásélményekkel! Az új
könyveink között gyermekkönyveket, ifjúsági regényeket, felnőtt irodalmat valamint
személyiségfejlesztő, egészséggel kapcsolatos és egyéb témában találnak olvasnivalót.
Térjenek be hozzánk, találkozzunk a könyvtárban!
Adrián Renáta - könyvtár

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
■ A július sem telt el programok nélkül a
művelődési házban. Július 5-én Lakitelekre
látogattunk el egy népes csapattal a Nemzeti
Művelődési Intézet szervezésében megrendezésre kerülő „Közösségépítő kultúránk”
című kezdeményezés részeként. Az egynapos kiránduláson ingyenesen lehetett részt
venni Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának támogatása révén.
A délelőtt folyamán egy színházi előadás
summázott verzióját tekinthették meg az érdeklődők, majd bejártuk a Nemzeti Művelődési Intézet impozáns épületét is. Ezt követően pedig vezetett túra során betekintést
nyerhettünk az épülő-szépülő Hungarikum
Liget kínálta látnivalókba. Nagy szerencsénk
volt, hiszen az időjárás is kegyes volt hozzánk, és nem a legnagyobb hőségben kellett
megtennünk az utat. Ugyan a Tőserdő környéke még számtalan szépséget kínál az oda
látogatóknak, melyeket most idő hiányában
nem volt alkalmunk megtekinteni, azért reméljük, mindenkinek kedvére vált ez a kis
ízelítő!
■ Idő közben lezárult virágos pályázatunk is. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és az Ady Endre
Művelődési Ház másodízben hirdetett pályázatot A legszebb virágos kert címmel a településen élők számára. A versenyre minimum két fotó benyújtásával jelentkezhetett bármely kiszombori lakos. Az értékelés során a pályázó kertek rendezettségét, tisztaságát, igényességét, a saját kialakítású kertek, virágosítások ötletességét értékeltük. Mivel nagy örömünkre idén is szebbnél szebb fotók érkeztek, a zsűri nagyon nehéz helyzetben volt. Ebben az évben a Közművelődési Könyvtár munkatársai választották ki a
győztest, természetesen anonim módon.
Kiszombor legszebb kertjének tulajdonosa 2021-ben és a 10 000 Ft értékű ajándékcsomag várományosa
KÓCSINÉ MÁRKUS EMESE lett.
Sok szeretettel gratulál, és további sikeres kertészkedést kívánnak: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai! Köszönjük minden résztvevőnek, hogy virágos
udvara, kertje szépségével, ápoltságával hozzájárul településünk szebbé tételéhez!
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■ Idén nyáron sem maradhatnak el a már jól
bevált rajzfilmvetítések. A gyerekek előszeretettel látogatják a vetítéseket. Eddig öt alkalommal készültünk számukra, de augusztusban is várhatóak további mozidélutánok.

■ Ugyan kis részben, de bekapcsolódtunk
egy remek szabadidős tevékenység megalkotásába is. A Helytörténeti Gyűjtemény pincéjében kialakított szabadulószoba, remek
lehetőség a csapatépítésre, közösségformálásra. A Kiss Mária Hortensia Honismereti
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Kör és Prónai Éva nem múló lelkesedése és
fáradhatatlan munkája révén megvalósuló
„Underground Szabadulószoba” egész nyáron várja az érdeklődőket! Éljenek a lehetőséggel!

Jobban nem is indulhatott volna Zeneteraszos programsorozatunk, mint a Három Királyokkal. A tavalyi újévi koncert hatalmas sikere okán ugyanis közkívánatra ismét Kiszomborra
látogatott a Három Királyok formáció. S bár az időjárás most
nem volt kegyes hozzánk, és a tervezett szabadtéri előadás végül a művelődési házban valósult meg, ez mit sem rontott a felhőtlen hangulaton. Vastaps és hangos ováció. Vadkerti Imre,
Derzsi György és Kovács Koppány újra meghódította a közönség szívét. Nemcsak előadásmódjuk, tehetségük, hangi adottságaik, de emberségük, alázatuk is példaértékű lehet mindan�nyiunk számára. Aki eljött, reményeink szerint valódi élményben részesült! A sok-sok visszajelzésből mi mindenképp arra
következtetünk, hogy értékes estét tudhatunk magunk mögött.

S mivel a nyárnak még közel sincs vége, továbbra is várjuk Önöket programjainkon, rendezvényeinken, melyekről bővebb információt találhatnak az Ady Endre Művelődési Ház hivatalos facebook oldalán vagy plakátjainkon.
Kövessenek, keressenek minket bizalommal!
Bódi Marianna
művelődésszervező
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HONISMERETI HÍREK
A NYÁR velünk
■ Az eső miatt elmaradt Holdfénytúrát augusztusban pótoljuk…
■Az idén először útvesztős-honismeretinéptáncos tábort indítottunk az útvesztő területén 12 gyermek részvételével. A tábor jelenleg zajlik, rengeteg segítőnk van a helyszínen: tagságunk, közösségi szolgálatosok,
algyői barátaink: Gál Tibor és Gálné Nagy
Ildikó, Fülöp Boglárka és párja. Támogatóink: Vitaminsziget, a kör tagjai, Idősek Otthona.
Köszönjük.
■ A GPS-koordinátákra épülő titokláda-túraútvonal zajlik, sokan jelentkeztek erre a játékra.
■ Július 17-én nyílt a honismereti kör szervezésében, Borsi Sándor művésztanár rendezésében a KISZOMBOR RÉGI KÉPEKEN kiállításunk, mely izgalmas régi képeket tartogat a látogató számára. Augusztus
21-ig tekintheti meg az érdeklődő.
■ Elkezdtük, megnyitott az országosan ismertté vált kiszombori kukorica-útvesztő.
Köszönet a médiáknak a híradásokért erről
az eseményről.
Hagyományosan a kezdő napokon esett az
eső, amit nem bántunk egyáltalán, hisz a kukorica már áhítozott a csapadékra sok más
növény mellett. A vendégeket sem zavarta.
JÚLIUS 17-AUGUSZTUS 21-ig lehet majd
itt a kör tagjai támogatásával, munkájával

kellemesen múlatni az időt a látogatóknak.
(Információk: https://www.facebook.com/
utveszto, utveszto.com)
Tisztelettel köszönjük minden segítőnek az
útvesztő kipakolásban, tanyaépítésben nyújtott munkáját:
ÖNKÉNTESEK:
Elek András
Kiss Géza
Kormány Gábor
Paku Imre
A kör dolgozó tagjai és pártoló tagjai
Támogatását, adományát:
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Marosszögi Egyetértés VT.
Cseh István
Marsovszki József
Ruck Ferencné
Szabó Endre
A médiák támogatását, mellyel hírt adtak az
idei ÚTVESZTŐ kezdetéről.
■ A megindult a turistaforgalom miatt tagjaink hétvégeken, illetve előre egyeztetett időpontokban fogadják a látogatókat a
Rotundában, illetve Helytörténeti Gyűjteményben, esetenként a Rónay-kastély első
szintjén.
■ Július 20-án nyitott a kiszombori
szabadulószoba. Megálmodója, tervezője, a
rejtélyek kialakítója Prónai Éva játékmester.

A tervek a KMHHK civil szervezet, valamint Bajnóczi János, Hegyes Balázs, Endrész
Erzsébet egyéni anyagi támogatásával, soksok munkájukkal valósultak meg. Támogatta: Bódi Marianna, Dömösi Zsolt, Eszik Annamária, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, Zomboriné Szabó Klára.
■ A HANGKONCERT a rotundában július
4-én megvalósult sokak örömére.
Minden programot, játékot, melyet indítottunk a lakosság részére, szeretettel ajánljuk
figyelembe.
Kövessék a kör facebook oldalát: https://
www.facebook.com/kzhonismeretikor, valamint
az
https://www.facebook.com/
utveszto oldalt, illetve az izgalomra vágyók kövessék a szabadulószoba facebook
oldalát:
https://www.facebook.com/
szabaduloszobakiszombor/ .
KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI
TÁJÉKOZTATJUK Kiszombor lakosságát:
A Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma
2021. július 19-ei határozatával döntést hozott:
egy kérelmező részére az adományokból
összegyűlt pénzösszegből 20 ezer Ft értékben támogatást nyújtott.
A kérelmező kérése indokolt volt.
Köszönet az adományozóknak, hogy az alapítvány ezt a támogatást megadhatta egy
család részére.
a Kuratórium nevében
Endrész Erzsébet

VÁLYOGOSI HÍREK
■ Tavunkon július - augusztus hónapban
napijeggyel, éves / II. féléves területi jeg�gyel rendelkező horgásztársaink 0 - 24 között horgászhatnak. A horgászhelyek éjszakai kivilágítása kötelező, nem megengedett a
telepített térfigyelő kamerák elvakítása szándékosan rájuk irányított fénysugárral.
■ Egyesületünk június 20-án gyermekhorgászversenyt szervezett, melyen 26 gyermek ragadott horgászbotot. Az időjárás nagyon meleg és fullasztó volt, a hőmérséklet
súrolta a 35 fokot. De ez a gyerekek kedvét

nem rontotta el. Többnyire a falánk törpeharcsák és a keszeg-kárász állomány mutatta meg magát. 2,6 kg volt a legtöbb fogás, de
szerencsére minden gyermek fogott valamilyen halfajtát. Köszönjük a felajánlásokat pl.
az üdítőket, kölyökpezsgőket, az egyesület
általi etetőanyag és csali támogatást. Persze
nem utolsósorban a MOHOSZ által felajánlott horgászbotokat is.
Versenyünkön az alábbi eredmények születtek:
Kisebbek: 1. Rácz Noel 2575 g +legnagyobb hal, 2. Baranyi Friderika 1475 g, 3.
Lörincz Patrik 900 g.
Nagyobbak: 1. Szitás Ádám 2100 g, 2.
Sándor Szilárd 1955 g, 3. Selmeczi Zalán
Zétény 1950 g.
A helyezetteknek gratulálunk!

horgászni, a technika szabadon választható
volt, úszós vagy fenekes. Időjárás rendkívül
mozgalmasan alakult, frontban nem volt hiány. Kora reggel esett, utána pedig tikkasztó hőség alakult ki. De így is jó eredmények
születtek:
1. Füstös Péter 7500 g, 2. Barta Máté 4500
g, 3. Tasi Zoltán 2950 g.

■ 2021. 07. 18-án megrendezésre került
egyesületünk "háziversenye" 15 fő részvételével. A résztvevőknek két bottal lehetett

Az eredményhirdetés után elfogyaszthattunk egy nagyon finom marhapörköltet ezzel megkoronázva a versenyt. A helyezettek-
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nek gratulálunk! Köszönjük a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték versenyeinket. Bízunk benne, hogy a jövőben ismét találkozhatunk.
■ Tavunkon megkezdődött a törpeharcsa
szelektív halászata. Sporttársaink ezt a tevékenységet szabad idejükben végzik, ezért
a kihelyezett csapdák ürítésének időpontjai
változhatnak. Elnézést kérünk előzetesen is
a felmerülő kellemetlenségekért.
■ Napijegy-árusító helyeink: - Aranyhal
Horgászbolt Makó, Aradi utca 28, Nyitva:
H.-P.: 07:00-12:00, 12:30-17:00, SZ.:07:0012:00, Vasárnap: zárva. - K-FISH Horgászcentrum Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71.
Nyitva: H.-P.08-18, Szo.:08-13. Vasárnap:
zárva. - Csomagolástechnika és horgászbolt
(Napos Agro Kft.) Makó, Teleki László u. 2.
( az udvarban) Nyitva: H.-P.: 07:30-16:00
SZ.:08-12. Vasárnap: zárva.
Vasárnap napijegyváltásra csakis telefonos
egyeztetés után Oláh Sándornál van lehetőség.
■ 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.
■ Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk értelmében, a tavon horgászóknak kö-

telező a szájfertőtlenítő spray és a pontymatrac megléte és annak használata. Valamint a fogási eredmények nyomon követhetősége érdekében EGYÉNILEG kell tárolniuk zsákmányukat, azt a horgászat befejezéséig NEM vihetik el a partról, értékesíteniük
TILOS! Valamint a megtartani kívánt zsákmányt NE csak a napijegybe írják be, hanem
az állami-horgászjegy mellékletét képező
FOGÁSI NAPLÓBA is!
■ Kérjük a tisztelt sporttársakat, hogy NE
vegyék zaklatásnak, ha esetleg 1 napon akár
több társadalmi halőr is megjelenik a tóparton, és elkéri az okmányaikat, a munkájukat végzik. Közös érdekünk a tó halainak védelme és a renitensek kiszűrése. A közösségi
vagyon elleni cselekményeket egyesületünk
fokozottan szankcionálja. A horgászrendben leírtak be nem tartásáért a halőr nem
figyelmeztetni fog, hanem feljelentéssel fog
élni Egyesületünk Fegyelmi Bizottságához.
Ezért is kérjük a horgásztársakat /elsősorban
a napijegyeseket/ amennyiben a Vályogoson
szeretnének horgászni, ismerjék meg a Vályogos-tó horgászrendjét! Annak nem ismerete nem mentesít annak betartási kötelezettsége alól.
Továbbá, a kifogott halakat -törpeharcsáta parton eldobni, szeméttároló edénybe helyezni tilos, azt el kell vinni. A fogási naplóban rögzíteni kell az ’egyébhal’ kifogását is a
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horgászat végén. Ez napi maximum 3 kg lehet, a törpeharcsa kivételével.
■ 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 podot állítani csak a
partvonalon közlekedők és a szomszéd horgászok zavarása nélkül lehet. A gátakra és a
DÉLI PARTSZAKASZRA még száraz időben sem szabad autóval behajtani és kétkerekű járművet a tó partvonalán csak tolni lehet!
■ Kérjük a tópartra kilátogatókat, hogy a kihelyezett táblákat N E hagyják figyelmen kívül. A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17.
§-a alapján kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. Valamint a parton állatok legeltetése, a partvonal és a partvonalat szegélyező ingatlanok szennyezése vagy károsítása
nem megengedett, önkormányzati intézkedést vonhat maga után.
■ A 2019. évi szja 1 %-ának felajánlásából
egyesületünk 2020. évben 210. 898 Ft kapott, amit környezetrendezéshez szükséges gépek karbantartására és üzemeltetésére használtunk fel.
A felajánlásokat KÖSZÖNjüK.
vezetőség
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