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BÖLCSŐDEI HÍREK
„Napsütés, nyár, vidámság
a Napsugár csoportban”
Június beköszöntével megérkezett végre a
jó idő is. Egész nyáron szeretettel várjuk bölcsődénkbe a kisgyermekeket. A koronavírus
okozta járvány csökkenése óta is változatlanul fokozottan ügyelünk a higiéniai szabályok betartására a gyermekek egészségének
védelmében: maszk használat az épületben,
fertőtlenítős lábtörlő alkalmazása, távolságtartás az öltözőkben, gyerekeknek is alapos
kézmosás a csoportszobába érkezés előtt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők
együttműködését.
Június 7-én fényképezés volt bölcsődénkben, amit a fotós és a szülők is nagyon vártak már, hiszen a vírushelyzet miatt több
mint 1 éve nem kerülhetett rá sor. Ugyanezen a napon ellátogattak hozzánk az óvodapedagógusok, és szülői értekezletet tartottak
az óvodába menő gyermekek szülei részére.
Természetesen a védelmi intézkedéseink betartása mellett.
A nyáron birtokba vesszük gyönyörű udvarunk minden kinti játékát. Csúszdák, au-

tók, motorok, mászókák, homokozók állnak
a gyerekek rendelkezésére. A nyári meleget
párakapukkal, árnyékolókkal, kinti kúttal és
egy nagy lombú diófa árnyékával próbáljuk
enyhíteni.
Készülünk az óvodába menő gyermekeink búcsúztatására is, amit augusztusban fogunk megtartani.
Horváthné Ács Krisztina
kisgyermeknevelő, Napsugár csoport

„Nyári élet a
Pillangó csoportban”
Ez az első nyarunk a szép új játszókertünkben. Ilyenkor reggeli után már sietünk
is ki játszani. A gyönyörű diófa árnyéka alatt
önfeledten lehet mászókázni, csúszdázni,
kergetőzni. A gyermekek élvezettel gyűjtik
vödörbe a lehullott diókat. Az árnyékolt teraszunkon hosszasan tricikliznek, motoroznak. Közben a fedett homokozóban készülnek a szebbnél szebb várak, formák. Természetesen a szabad levegőn töltött időt is próbáljuk még színesebbé tenni. A leterített plédeken lehet építeni, könyvet nézegetni, babázni. Különböző technikákkal festünk, já-

tékos feladatokat próbálunk ki a teraszon.
A június más részről is fontos számunkra, hiszen június harmadik vasárnapja apák
napja. Ezen a szép ünnepen néhány éve mi
is megemlékezünk az apukákról. Ilyenkor a
csoportszobánk, a folyosónk már egy héttel
korábban szivecskékbe öltözik, és a kis bölcsődéseink szeretettel készítik közösen az
ajándékokat apának!
Ferencsik Mónika
kisgyermeknevelő, Pillangó csoport
Baráth Gabriella: Apák napjára
Apák napján köszöntelek tégedet édesapám.
Virág nélkül állok én most,
de nagyon szeretlek ám!
Nem hoztam virágot, sem finom
csörögefánkot, hoztam viszont nagy
ölelést, szép szavakat, sok csínytevést.
Mert tudom, hogy te értékeled, nem csak azt,
ha jó vagyok, hanem azt is, hogyha
naphosszat csak rosszalkodok.
Így köszöntelek édesapám, az apukák napján,
s arra kérlek én tégedet,
hogy élj még velem soká, soká!
Boldog apák napját!

ÓVODAI HÍREK
■ Mozgalmas ovis évzárás
A nevelési évünk zárása nagyon tartalmas
és változatos volt. Igyekeztünk, amit csak lehet bepótolni, ha már végre jelen lehettek a
gyermekek. Rengeteg élményszerző programon vehettek részt az óvodába járó gyermekek.
A „Gyermekek hete” programsorozat a
hét minden napjára tartogatott nekik valami
meglepetést. A Napsugár csoport gyermekei
ezen a délelőttön erdőre-mezőre kirándultak. Szülői szervezésnek köszönhetően a határban voltak vadlesen, ismerkedtek a bokrokkal, fákkal, vadvirágokkal, madarakkal.
Találgatták, melyik lábnyom melyik vadállathoz tartozik. Lovas kocsikázhattak is a ragyogó jó időben. Amíg a gyerekek a határszemlén voltak, néhány szülő és nagymama
az óvodában hot doggal és „cicvarával” várta őket, amit igazi piknikként az óvoda udvarán fogyasztottak el nagy boldogan.
A Bajnok csoport közös ötletelés és tervezés után csoportpikniken vett részt. Közkívánatra palacsintát sütöttek, és több fajta
ízesítésű közül választhattak a gyerekek. Biztosan állíthatom, hogy a végtelenségig tudták volna enni az óriás palacsintákat- mesélte el a csoport óvodapedagógusa – Haklikné
Balázs Ildikó. Citromfüves, mentás, bodzás
házi készítésű finom szörpökkel oltották a
szomjukat. A gyerekek fogyasztásával meg
voltunk elégedve. A nagy udvaron számta-

lan játéklehetőség állt a gyermekek számára.
A lányok főleg otthonról hozott játékokat részesítették előnyben, a fiúknál az aranyhalak
etetése, és kaviccsal történő dobálása volt a
kedvenc időtöltés. Mozgalmas és élményekkel teli délelőttön vettek részt, amely még
jobban összekovácsolta a csoport tagjait.
A Ficánkák a község sportpályájára vonultak ki. A műfüves pályát célozták meg, de
az annyira forró lett ebben a meleg időben,
hogy nem sokáig bírták odabenn. Labdavezetések, kapura rúgások után a lombárnyékba telepedtek le, ott ettek-ittak, beszélgettek,
énekeltek. A piknik után a nagy füves pályán megcsodálták a sok fehér sapkás gombát - de természetesen nem nyúltak hozzájuk. A délelőtt utolsó élménye a versenyfutás volt, amit a pályán keresztben jelöltek ki.
Ezt a távot négyszer is megfutották a gyerekek, így aztán kellemesen elfáradva sétáltak
vissza az oviba.
A Napraforgók – Vályogos-tó kerülőtúrával egybekötött pikniken vettek részt ezen a
napon. A séta során megfigyelték a tópart
növény- és állatvilágát, távcsővel vadkacsákat, nádi rigókat lestek meg. Nagyítókkal sikerült a fűben megbújó rovarokat is alaposan megfigyelni. A túra végén a „fáradt” kis
csapat hot doggal és málnaszörppel tölthette meg a pocakját, hogy a visszaútra is maradjon energiájuk, és finom kekszeket csemegézhettek.

A Katicák a Kisteleki kúthoz sétáltak el,
és jót játszottak a téren. A séta és futkározás után nekik is finom falatokkal kedveskedtek, hogy ez a piknik emlékezetes legyen
számukra is.
Másnap a játszótéren megszervezett közös, zenés torna és az azt követő játékos vetélkedők (rollerezés, zsákba futás, kötélhúzás, sorversenyek, fára mászás) vidám perceket szereztek mindannyiunknak.
Csütörtökön a nagycsoportosok megfelelő védőfelszerelésben bicajokra pattantak, és
a helyi polgárőrök és a lelkes óvó nénik vigyázó kíséretével kerékpártúrán vettek részt
a környéken, ami évről évre mindig nagy kaland.
Pénteken két kolléganőnk bábelőadással
lepte meg a gyermekeket, melyet kitörő lelkesedéssel fogadtak, és aktívan részt vállaltak benne a versike elmondásával. Ezt követően a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány támogatásával fagyisorba álltak a gyerekek, és mindenki kedvére való fagylaltot
nyalhatott tölcsérben, cukorszórással.
Szerencsére minden nap hozott nekik valami új varázslatot, kalandot, és megélhették
az önfeledt gyermeknapot a szervező és segítő felnőtteknek köszönhetően.
A következő napokban a csoportok is különféle programokat, kirándulásokat szerveztek a jó időt kihasználva. A Bajnokok
Makóra buszoztak, és a városnéző séta után
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a Petőfi park árnyékot adó lombjai alatt játszótereztek. Előtte még egy jót fagyiztak is.
Két csoport - a Ficánkák és a Katicák - a makói gumikerekes kisvonattal ellátogattak a
Maros-partra. A bátrabb nagycsoportosok
kipróbálhatták bátorságukat a Lombkorona
sétányon, illetve közös játszóterezés és séta
is belefért az időbe.
Május 18-án, a „Múzeumok világnapján”
a nagycsoportosaink beutaztak a makói József Attila Múzeum kiállításának megtekintésére - a közös kerítést festő délelőttjére, ahol játékos feladatok mellett az alkotás
örömét megélve, színessé, vidámmá varázsolták a számukra biztosított felületet. Nem
minden nap éri ilyen élmény és lehetőség a
gyermekeket, ezért törekednünk kell megragadni minden igényes és értékes programon
való részvételt.
Június 4-én került megrendezésre az iskolába induló nagycsoportosok búcsúztatására. A szokásokhoz híven versekkel, közös tánccal köszöntek el kedves óvodájuktól,
a velük foglalkozó felnőttektől, itt maradó
kisebb társaiktól. Tarisznyákkal a vállukon,
könnyes szemmel élhették át ovis életük eme
fontos pillanatát, lezárását. Az intézmény
szépen feldíszített udvara, a Rónay-kúriában
közösen elfogyasztott ebéd, a kihelyezett
„Babatablók”, az óvoda termeinek körbejárása, a pajtásoktól való búcsúzkodás és ajándékozás - teljes mértékben ráhangolta a nagyokat erre a szép ünnepre, a búcsúzásra,
könnyeket csalva mindenki szemébe.
Búcsúzó nagycsoportosaink:
Akteke Islim Fatma Luca
Balázs Gréta Lilla
Balázs Viola Julianna
Bokor Nimród Attila
Csala Krisztián Ramón
Csanádi Noel
Csanádi Olivér György
Csanyiga Kira Regina
Cseri Rajmond
Döbrentei Hédi
Horváth Rómeó Zsolt
Juhász Gergő László
Kanizsai André Stefán
Kocsis Anna
Kovács Leonóra
Maróti Áron
Méreg Kevin Krisztián
Mészáros Benett
Nógrádi Adél
Petrovics Mirella Amanda
Rácz Emma Éva
Rácz Kventin
Sipos Gergő János
Szabó Áron József
Szűcs Hanna
Trutz Zsolt Benjámin
Varga Tibor Zoltán
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Június 7-én már hagyománnyá vált programra vártuk a leendő ovisainkat: „Én is
ovis leszek” címmel. Érkeztek hozzánk gyerekek a bölcsödéből, otthonról szüleik kíséretében, majd a szükséges tájékoztatás után
megismerkedhettek intézményünkkel, leendő csoporttársaikkal és a velük foglalkozó
felnőttekkel. Mindenki kiválaszthatta a jelét,
kipróbálhatta az ovis játékokat is, mi pedig
bízunk benne, hogy szeptemberben már ismerős helyre érkeznek majd a picik.
A művelődési házban került felvételre a
néptánctudásukról számot adó videofelvétel a gyerekek év végi bemutatójáról, így az
érdeklődő szülők mindegyike bepillantást
nyerhet gyermeke fejlődéséről, a néptánchoz kapcsolódó pozitív élményéről. A balett
felvétel pedig itt az óvodában készült el.
A nyári élet megkezdése előtt a művelődési ház szervezésében ingyenes bábszínházba
látogathattunk el ovisainkkal, mely méltó lezárása volt nevelési évünknek.
Jani Edit,
óvodapedagógus
■ A nevelési év végeztével szeretném megköszönni kollégáim magas színvonalú szakmai
munkáját, a gyermekek szüleinek a sok segítő közreműködést, az SZMK-tagoknak az
együttműködést. Valamennyi támogatónknak, társintézményeinknek, az együttnevelést segítő külső szakembereknek a szakmai segítséget, a közös munkát, mely minden esetben a gyermekek érdekében történt,
az ő fejlődésüket és boldogságukat szolgálta, segítette. Köszönjük az „örökbe fogadóink” csomagjait, és mindenkinek a felajánlott adományokat, támogatásokat, tényleges
munkavégzést. Legutóbbi szülői segítséget is
köszönöm, a napvitorlák kifeszítését a hátsó
udvarunkon, ahol a gyerekek a nyarat fogják tölteni.
Ebben a rendkívüli helyzetben is törekedtünk rá mindannyian, hogy a ránk bízott gyermekek gondtalanul és biztonságban tölthessék a mindennapjaikat az óvodában. Egy rendkívüli, de értékes nevelési évet
zárhattunk le. Mindenkinek pihentető, szép
nyarat kívánunk.
Börcsökné Balázs Márta,
óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK
■ Iskolánk idei tanéve ismét egyedire sikerült, ahogy a tavalyi is. Az utóbbi hónapban
igyekeztünk újra összeszokni a gyerekekkel,
felmérni az előttünk álló feladatokat. Eldönteni, mi fér bele június 15-ig, mi halasztódik
a következő tanévre. A cikk írásakor sajnos
még nem tudok teljes körűen versenyeredményekről beszámolni, csak azokat említem, amelyeket a Facebook oldalunkon már
közzétettünk.
Az idei évben felrúgtuk hagyományainkat
az egészségügyi szabályok betartása érdekében, s ezért úgy döntöttünk, hogy a szerenád és a bankett időpontját egybe csúsztatjuk. A gyerekek az utolsó napokban gyakoroltak, titkolóztak, összekacsintottak, amikor erről a témáról esett szó. Az Óbébai és
a Móricz utcai épület előkertjében vártuk
az éneklő diákokat, akik zenei aláfestéssel,
lovaskocsival, gyalogosan és nagy lelkesedéssel köszöntöttek minket. Éneklés közben
gyakran nevettünk, tapsoltunk, de a meghatódás könnyei is kicsordultak. Jó érzés volt
látni őket, lelki szemeink előtt beugrottak
azok a képek, amikor szeptember elsején
nyolc évvel ezelőtt fele ekkorán és nagyon
ijedten beléptek az épületbe, s most, tele magabiztossággal és boldogsággal szereznek
nekünk örömet. Megható perceket éltünk át.
Míg a szerenád hangjai zengték be a teret,
addig a háttérben az udvaron a szülők készültek a bankettre: élelem nagy mennyiség-

ben, üdítő, diszkófény. Ahogy besötétedett,
a nyolcadikosok kihívtak bennünket, tanárokat a kézilabdapályára. Minden tanuló és
felnőtt kezébe pohár és alkoholmentes pezsgő került, s egy nagyon szép dallal köszönték meg az elmúlt nyolc évet. A megható pillanatok megkoronázásaként az alsó és a felső tagozat is megkapta a tablón található pedagógus kollektíva kinagyított csoportképét.
Ez után közösen megnéztük azt a kisfilmet,
amit a ballagásra készítünk minden évben
az ünnepélyes műsorra. A diákok nagyokat
nevettek a régen elfeledett kirándulások képein, a szülőkkel együtt mi inkább nyeltük a
könnyeinket… Ezután jött a szabadtéri buli.
Köszönjük a közeli lakosok megértését, azt
hiszem, az iskolából nagyon ritkán törjük
meg a csendrendeletet.
Szombaton a ballagási műsort az udvaron
rendeztük meg. Két lehetőség közül lehetett
választani: tornacsarnokban hagyományos
ülőhelyes, kivetítős kisfilmmel, de csak a védettségi kártyával rendelkezőknek vagy az
udvaron, kevés ülőhellyel, kivetítés nélkül,
bizonytalan időjárással, de mindenki számára lehetővé tenni a részvételt. Az utóbbi
mellett döntöttünk. Reméljük, a kedves vendégek látták az igyekezetünket, és így is ünnepélyesnek találták műsorunkat.
Hagyomány, hogy a ballagás egy bizonyos
pontján a nyolcadikosok megállnak a földszinti aulában, ahol felavatjuk a Büszkeség-

falra felkerült diákok aláírását megörökítő táblát. Erre a táblára azok kerülhetnek
fel, akik valamilyen tárgyban, tevékenységben rendkívüli teljesítménnyel olyan eredményt értek el, amely országos szinten öregbíti iskolánk hírnevét. Ebben az évben Szabó
Hédi, Süveg Janka Villő, Adai-Simon Viven,
Dinka Barbara, Farkas Regina Erika aláírása lett bronzba foglalva. Gratulálunk szép
tanulmányi teljesítményükhöz, és sok sikert
kívánunk a továbbiakban is! Köszönjük szépen Borsi Sándor tanár úrnak, hogy az idén
is elkészítette a táblát.
Tanulmányi versenyek tekintetében sajnos
az idei év nem volt a legideálisabb. Nagy részüket levelezős formára változtatták meg,
vagy egyszerűen elmaradtak. Akadtak azonban néhányan, akiknek megadatott az élő
vagy pedig az online megmérettetés lehetősége. A szorgalmas tanulás és a szakszerű tanári felkészítés eredményeként az alábbiakban azokat az eredményeket fogom ismertetni, melyek a cikk írásának idejében ismertek.
Gulyás Sebestyén 5. a osztályos tanuló:
XVII. Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny 1. díj
Gulyás Ákos 7. b osztályos tanuló: Bor
Pál Fizikaverseny 1. hely; Megyei Matematikaverseny 1. hely; Varga Tamás Matematikaverseny Csongrád-Csanád megyei forduló 2. hely; Zrínyi Ilona MatematikaverFolytatás a 6. oldalon!
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seny Csongrád-Csanád megyei forduló 6.
hely (matematika tagozatos osztályos tanulók közt)
Gulyás Sebestyén és Gulyás Ákos: 2021.
évi SZTE TTIK centenárium alkalmából
rendezett „Játsszunk fizikát!” kísérletes csapatversenyen 2. helyezést értek el. Gratulálunk fiúk! A felkészítő tanár Pásztor Attila
tanár úr volt. Köszönjük munkáját és szívből
gratulálunk!
Kecskeméti Bence Odin idei tevékenységének eredményei:
1. Monor: 2020. 08.17. – Rendezvény megnyitó: verset mond Kecskeméti Bence
Odin Dr. Nagy István agrárminiszter ünnepi beszédének részeként
2. Kiszombor: 2020. 08. 20. Alkotmány ünnepe alkalmából verset mond Kecskeméti
Bence Odin
3. VI. Nemzeti Verseny: középdöntőbe jutott
4. VI. Nemzeti Verseny: döntőbe jutott –
az élő műsor közvetítésre kerül, melynek
időpontja 2021. október 9. Budapest
5. Kecskeméti Katona József Színház: Légy
jó mindhalálig musical- Nyilas Misi fősze
rep
6. Makó Városi Tv – 2020. 12. 18. Adventi
versmondás
7. Tudásgarázs online versmondó verseny
2021. 02. 11.– bronzminősítés
8. Naszreddin Hodzsa Országos mesemon
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dó verseny – 2021. 03.08. I. helyezett, így
elnyerte az Ország Legfurfangosabb Me
semondója címet.
9. Add elő magad – online versmondó ver
seny, 2021. 04.11. : I. helyezett
10. AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete. Kijutottunk Bécsbe, a
döntőre, melyet akkor rendeznek meg, ha
a vírushelyzet lehetőséget biztosít nemzet
közi versenyek lebonyolítására.
11. Valahol Európában c. musicalben sze
replő a Pécsi Nemzeti Színházban a 20212022. évadban.
Több alkalommal szerepelt nyereményjátékok, spotok háttérhangjaként. (pl. Kecskeméti Katona József Színház, Ágota Alapítvány) Gratulálunk, Bence! Felkészítő tanára
Prónai Éva tanárnő. Köszönjük munkáját és
szívből gratulálunk!
4 megye Regionális Versenye „Láttad-e
már a zenét?” címmel (Szentpéteri Csilla
zongoraművére alkotott művek)
5-6. korosztály: Aiftincai Barbara- Cserna
Csenge 1. hely
Kerekes Amanda- Harkai Hanna 2. hely
Dinnyés Áron különdíjas
7-8. korosztály: Dinka Barbara-Farkas Regina 1. hely
Farkas Csamangó Gréta Hanna- Katona
Réka- Sárkány Róbert- Szabó Anna 2. hely
Megyei Építészeti Kamara „Én és az építészet” című kiállításra beválogatta Farkas

Csamangó Gréta Hanna munkáját
A helyi művelődési ház költészetnapi rajzversenyét Katona Réka nyerte meg. Gratulálunk mindenkinek! Felkészítő tanár Rónainé
Török Csilla tanárnő. Köszönjük munkáját,
és szívből gratulálunk!
A most lezáruló versenyek eredményeit a
következő számban fogom ismertetni.
Maroslele Önkormányzatának sikeres pályázata kapcsán lehetőségünk nyílt többféle
táborban való ingyenes részvételre. Kéthetes angol táborba 32 tanuló, ÖKO 5 napos
nyári táborba 60 gyermek, őszi tanulmányi kirándulásra 84 diák utazhat el. Júliusban egy hetes 7Próba táborba sikerül eljuttatni 25 tanítványunkat. Magyarcsanád önkormányzata ajánlott fel két hétre, összesen
30 főnek ingyenes úszótábort. Az esetleges
ismétlődést leszámítva több mint 200 főnek
tudunk valamilyen hasznos és kellemes időtöltést nyújtani ingyenesen, teljes ellátással.
Reméljük, mindenki jól fogja érezni magát.
Kedves Szülők! Köszönjük szépen a tanév
során nyújtott segítségüket, aktivitásukat,
különös tekintettel a digitális időszakra! Ballagó diákjainknak sok sikert kívánok a középiskolában! Minden kedves tanítványunknak, dolgozóinknak kellemes nyarat, jó pihenést kívánok!
Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető

KÖNYVTÁRI HÍREK
Nyár, szabadság, boldogság;
könyvtár, könyv, olvasás
A vakáció előtt a 3. a osztály volt a vendégünk. A KönyvtárMozi nyújtotta lehetőséget
kihasználva néztünk meg közösen egy mesét, A Nap és a Hold címmel. Szokásunkhoz
híven játékkal készültünk a látottakkal kapcsolatban. Most azonban nem kis feladattal
kellett megbirkózniuk a gyerekeknek - gondoltuk mi. Betűrendbe sorolás volt a feladat,
amit ők játszi könnyedséggel oldottak meg.
Mindezek után egy Kahoot versenyre hívtuk
a megalakult csapatokat.
Búcsúzásként, a nyári könyvtárlátogatásra, kölcsönzésre hívtuk fel a figyelmüket
Silóczki Ági néni osztályfőnökkel együtt.
Szeretnénk hírül adni, hogy a könyvtár egy felajánlásnak köszönhetően újabb
Lőrincz Mária Magdolna képpel gazdagodott. Magdika e képére a Kiszomborért
Alapítvány kiírásának megfelelően lehetett
licitálni. Az utolsó licitáló, aki névtelenséget kért, felajánlotta a képet a Közművelődési Könyvtár részére, de mindenki számára elérhetően. A jó hírt Endrész Erzsébet,
a Kuratórium elnöke osztotta meg velünk.
Örömmel fogadtuk a felajánlást. Egyelőre a

"Ködös hajnal" c. alkotás a könyvtár folyosóján tekinthető meg, majd később végleges
helyére kerül.
Köszönjük a Kiszomborért Alapítványnak,
Lőrincz Mária Magdolnának és az Anonim
licitáló, felajánlónak!
Az összeget a Kuratórium, a gyermekes családok támogatására fordítja.
Térjenek be a könyvtárba, nézzék meg a festményt, a folyosóra - maszk használatával beléphet bárki!
Ahogyan Kiszombor közössége, mi is vártuk
az önkormányzat, a művelődési ház programját, a családi napot. Sokan meglátogatták

a Könyvtárstandot. Készültünk Népmese totóval, színezhető képekkel. Ezeket a színezés
után egy erre alkalmas applikációval „életre keltettük”. Nagyon sok szép, színesebbnél
színesebb madár, róka, nyuszi, tűzoltóautó
mozdult meg a gyerekek legnagyobb meglepetésére, örömére. Számos ajándékot osztottunk ki tipegőknek, hiszen az olvasást, a
könyvtárba járást, mesét, mesélést nem lehet
elég korán kezdeni.
A rajzokért és a totó kitöltéséért jutalom
is járt, minden résztvevő kapott cukorkát.
Azonban a helyesen kitöltött totók közül
hármat kisorsoltunk.
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Kitöltőiket várjuk a könyvtárba jutalmukért:
Gulyás Veronikát,
Balázs Violát,
Demkó Dánielt.
Gratulálunk nektek, várunk benneteket a
könyvtárban, ha oltott kísérővel jöttök, de
ha egyedül érkeztek, a KönyvAblakban kopogtatással jelezzetek!

Nemcsak a nyerteseket, mindenkit várunk
a könyvtárban! Újra működnek az egyéb
könyvtári szolgáltatások. Térjenek be hozzánk, fogják kézbe a könyveket, szippantsák be az illatukat, csábuljanak el egy olvasásélményért! A gyerekeknek az elmúlt időszakban rengeteg könyvet rendeltünk, szeretnénk, ha ezek is jó olvasóra találnának
bennük. Mindenféle kölcsönzési lehetőséget
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megoldunk: nyáron - esőmentes időszakban
- a délelőtti órákban a gyerkőcök kedvéért
egy asztalra kiteszünk jónéhány kölcsönözhető könyvet, melyekből szemezgethetnek.
Kérjük a szülőket, támogassanak minket és
gyermekeik olvasásigényét!
Mi itt vagyunk; találkozzunk a könyvtárban!
Adrián Renáta - Könyvtár

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
„Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig,
mindig gondoljunk reá” írta Juhász Gyula.
Június 4-én a trianoni békediktátum évfordulója és a nemzeti összetartozás napja alkalmából csendes községi megemlékezést
tartottunk a kopjafánál. A koszorúzást követően gyertyagyújtással emlékeztünk meg e
szomorú eseményről, mely következményeinek súlyát a mai napig hordozza az ország.

Június 2-án „Lássuk a medvét!” címmel
Mackókiállítást rendeztünk a gyerekeknek.
A mackókat nagy lelkesedéssel adta össze
a falu apraja-nagyja felhívásunkra, így ös�szesen 130 Micimackó, pandamackó, barna mackó, óriás mackó, mini mackó gyűlt
össze. Érkeztek porcelán és kőből faragott
medvék egyenesen Erdélyből. A legkülönlegesebbek kézzel készültek, de a felnőttek körében is nagy sikert arattak az 50 évnél idősebb retro mackók is. Könyvtárosaink kérésünkre kiegészítették a tárlatot a témába
illő mesekönyvekkel. A kiállítás sok látogatót vonzott a térségből, sőt nagy megelégedésünkre még Békés megyéből is érkeztek
hozzánk érdeklődők.
Ezúton köszönjük mindenkinek a felajánlott
tárgyakat!
A kiállítás létrejöttében segítségünkre voltak:
BARTÁNÉ VÉKONY HAJNALKA,
BÓDI JULIANNA,
BÖRCSÖKNÉ BALÁZS MÁRTA,
CSEH ZSÓFIA,
FARKAS LÁSZLÓNÉ,
HEGEDŰSNÉ BELLIK KLÁRA,
HEGEDŰS GABRIELLA,
KOVÁCS NOÉMI,
SZEKERES FERENCNÉ,
TAKÁCS DIÁNA,
URBÁN JÓZSEFNÉ,
ZOMBORI EVELIN ANNA.

Május végén az alsó tagozatosoknak vetítettünk animációs filmet a nagy teremben, június elején pedig az óvodásokat láttuk vendégül, akik egy kedves bábelőadást
tekinthettek meg a Kacagó Bábszínház előadásában. A Piroska és a farkas modern feldolgozása még a felnőtteket is jókedvre derítette.
Június 5-én a Környezetvédelem Világnapja alkalmából közös nagytakarítást kezdeményeztünk a településen. Szerencsére
községünk rendezett, az utcák gondozottak,
ám ennek ellenére is nyolc zsák szemetet
gyűjtöttünk össze a délelőtt folyamán. Mindenkit arra buzdítunk, hogy továbbra is vigyázzanak a környezetükre, hisz "Az ember
szolgálni jön a földre s nem uralkodni."
Mindenkinek köszönjük a részvételt!
Külön köszönjük a 83 éves Bíró Antalné
önzetlen segítségét, ami jó példával szolgálhat mindannyiunknak.

Családi Nap a gólyafészek alatt
Az idei év első igazi rendezvénye talán nem
is sikerülhetett volna jobban. Nagyon vártuk
már, hogy a hosszú bezártság után újra találkozhassunk, végre személyesen is, nemcsak
online formában. Nehéz időszak van mindannyiunk mögött, így jogos a vágy, hogy
végre egymás szemébe nézhessünk, lássuk
a másik mosolyát, kezet fogjunk, vagy csakúgy egyszerűen együtt legyünk. Mert lássuk
be, együtt minden sokkal könnyebb! Ezt jelenti a család. S mi ebben a szellemben igyekeztünk megszervezni ezt a napot, stílusosan a gólyafészek alatt.
A községi gyermeknap a hirtelen feloldott
korlátozások és az idő rövidsége miatt nem
valósulhatott volna meg a megszokott színvonalon, ezért a település vezetőségével kö-

zösen úgy döntöttünk, ugyan egy kicsit későbbi időpontban, de egy teljesen új formában szeretnénk nyitni az emberek felé.
A családok felé. Mert míg a szülőnek a gyermeke a legfontosabb, addig a gyermeknek
épp úgy fontos a szülő boldogsága. Mindenki számít! Ebből a gondolatból indultunk ki,
és így jöhetett létre a NYÁRINDÍTÓ CSALÁDI NAP elnevezésű program, melyből
szeretnénk, ha hagyomány lehetne, amen�nyiben úgy látjuk, hogy igény lesz rá.
A programokkal igyekeztünk minden korosztálynak kedvezni. A népi körhinta és az
ugrálóvár a legkisebbeknek is örömet okozott, az óriáscsúszda, a népi játszópark pedig
a nagyobb gyerkőcöknek kedvezett, de nem
maradhatott el a lufihajtogatás és az arcfestés
sem. Felnőttek és gyerekek együtt játszhattak a táblajátékokkal, de kipróbálhatták magukat karikásostor-készítésben és a karkötőfonás rejtelmeiben is. A délután folyamán
összesen harmincegy karikásostor készült,
ami bizony szép szám, tekintve, hogy kézügyesség és türelem kell egy-egy ostor elkészítéséhez. Örömmel láttuk, hogy igazi apafiú program volt, akárcsak a mini íjászkodás.
A helyi könyvtárosok, Krisztina és Reni néni
is kitelepültek a gólyafészek alá, izgalmas feladatokkal és ajándékokkal készülve a gyerekeknek. Öröm volt látni, hogy bár rengeteg
színes, mókás játék várta a kicsiket, mindig
odataláltak a könyvtárstandhoz is.
Vendégváróként palacsintát, később
Sákovits János jóvoltából óriáspalacsintát,
frissítőként szörpöt, szódát kínáltunk a térre látogatóknak. A palacsintasütésben és kínálásban sok-sok önkéntes segítő részt vett,
akik nélkül ez a programelem nem jöhetett
volna létre.
Ahogyan reméltük, a nagy hőség ellenére
is szép lassan megtelt a tér. Kézfogások, mosolyok, gyermekkacaj, gyermekeiket ringató
édesanyák, kisfiukkal játszó apukák, nagyszülők vigyázó tekintete. Ahogy szétnéztem
az árnyas fák alatt ezek a képek elevenedtek meg előttem. Körülöttem a gyönyörűséges rózsabokrok a Rónay-kúria impozáns
épülete előtt és a Helytörténeti Gyűjtemény
ölelésében valóban élettel telt meg a tér, míg
ha felnéztem az égre, felettem gólyamadár
szálldosott.
Folytatás a 8. oldalon!
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Azt hiszem, alkalmasabb helyszínt nem is
találhattunk volna ennek a rendezvénynek.
A délután első fellépője az Egyszervolt Mesezenekar volt. A régi kedves rajzfilmek, mesék dalai ismerősen csenghettek az idősebb
generáció tagjai számára is. „Én vagyok a híres egyfejű, a nevem is annyi csak: Süsü.” Ki
ne ismerné a híres egyfejűt? Szinte hallom
Bodrogi Gyula hangját, mikor ezeket a sorokat írom. És egyszer csak valóban megjelent
a közönség között a magyar mesevilág legkedvesebb, legszerethetőbb sárkánya, Süsü.
Azt hiszem, mi felnőttek legalább olyan kitörő örömmel fogadtuk, mint a legkisebbek. De a móka itt még nem ért véget, Süsü
ment, de aztán hipp-hopp jött Vuk, és a jó
hangulatú koncert végén még a Nagy ho-hohorgász is bedobta a horgot. A zenekar tagjai
pontosan tudják, mivel lehet felkelteni a közönség kíváncsiságát, hisz amíg a gyerekek
az óriásbábokkal táncoltak, a szülők, nagyszülők együtt énekelték velük a dalokat.
A mesezenekar után a Makói Magán Zeneiskola növendékeinek néptáncbemutatója szintén nagyon látványosra sikeredett. A
földeáki, magyarcsanádi és kiszombori gyerekek a rövid felkészülési idő ellenére csodálatos produkciókkal kápráztattak el minket.
Köszönet illeti a felkészítő tanárokat: Hajnal
Jánost és Csókási Csabát.
Az est zárásaként a kiszombori indulású
M-JAM zenekar ismert slágerekkel szórakoztatta a közönséget. A koncert most csak
egyórás volt, bár szívesen hallgattuk volna
még tovább is.
A zene elhalkult, lassan besötétedett, a gólyafészekben is nyugovóra tértek, a tér elcsendesedett. Mindenki hazatért. S mi szervezőként csak abban bízhatunk, hogy egy kicsit talán boldogabban, mint ahogy érkezett.
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Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény megvalósulásához:
Adrián Renáta
Bartáné Vékony Hajnalka
Cseh Istvánné
Cseh Sára
Furujás Józsefné
Gazsi Gábor
Kerekes Mónika
Kerekes Sándorné
Kovács Ilona Margit
Lakatos Andrásné
Maszarovits Péterné
Matuszka Eszter
Nógrádiné Vígh Krisztina
Sákovits János
Szöllősi István
Szűcs Éva
Tenczerné Kasza Mária Zsuzsanna
Tenczer Mihály
Tenczerné Bajusz Ilona
Varga Zoltán
Viola Ildikó
Zsiga Krisztina,
valamint az önkormányzat dolgozóinak.
A Nyárindító Családi Nap megvalósulását Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
támogatta. Szervező: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Ady Endre Művelődési Ház.
Mindenkinek köszönjük az eddigi visszajelzéseket! További fotók az Ady Endre Művelődési Ház hivatalos facebook oldalán láthatók.
Szeretnénk köszönetet mondani a lakosság azon részének, akik kitöltve visszajuttat-

ták hozzánk a közművelődési kérdőíveket,
segítve ezzel a munkánkat!
Továbbra is várjuk Önöket szeretettel nyári programjainkra,
melyekről bővebb információkat a későbbiekben facebook oldalunkon találhatnak.
a művelődési ház dolgozói
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Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény hírei
A pandémiás helyzet következtében klubfoglalkozásaink több hónapon keresztül szüneteltek, de június 7-én újra élettel telt meg intézményünk. Így ismét jó hangulatban telnek mindennapjaink, változatos programokkal igyekszünk színessé tenni a klubtagok hétköznapjait.
Az idő kegyes volt hozzánk június 11-én, így a szabadban tartottuk nyárköszöntő ünnepségünket. Nagy szeretettel készültünk erre
a napra, melyen egy meglepetéstortával köszöntöttük az időseket.
Örömteli pillanat volt látni a sok mosolygós arcot, hiszen nagyon
hiányoztak a beszélgetések, az együtt töltött vidám percek.
Ezen a szép napon gratuláltunk Ambrus Miklós bácsinak 87. születésnapja alkalmából, aki finom rétessel, hűsítővel látta vendégül a
meghívottakat. Az ünnepeltnek kedves szavakkal és jókívánságokkal gratulált mindenki. Júniusban intézményen kívüli programokkal is készülünk, a szegedi Fűvészkertbe látogatunk el, valamint a Vályogos-tópartra invitáljuk az időseket délutáni piknikezésre.
KSZGYI dolgozói

HONISMERETI HÍREK
ELŐZŐ IDŐSZAK ÉS A NYÁR
• A pandémia utáni első honismereti
gyűlsünkön terveztük a jövőt, programokat,
melyeket a lakosság számára kínálunk a nyáron.
• A tagság előzetesen, még májusban digitális módon elfogadta az egyesület beszámolóját, mérlegét.
• Gyermeknapra tagságunk ugróiskolát festett a játszótér és óvodaépület közötti járdára.
• A termelői piacon adományozó könyvvásárt tartottunk. Majd a buszmegállókba,
kerékpárút melletti pihenőhelyre ládákban
raktunk ki könyveket, melyeket már utántöltöttünk a napokban. Új barátokat is találtunk: két fiatal talált ki a piacra, ők Albániába tartanak kerékpárral!!! Jó utat nékik.
• Szervezzük a Holdfénytúrát Rácz Géza és

Prónai Éva segítségével.
• Az idén először útvesztős-honismeretinéptáncos tábort indítunk az útvesztő területén, melyre július 4-ig lehet jelentkezni.
• A GPS-koordinátákra épülő titokláda-túraútvonal kialakítása megtörtént. Folyamatosan jelentkeznek a családok erre is.
• A hagyományos tűzugrást fűszereztük az
idén kiszombori kisvonatozással, melyre jelentkezni lehetett szintén. Két járat is kevés
volt, ezért tervezzük majd egy másik alkalommal is.
• És 130 munkaóra után kivágtuk a kukorica-útvesztő formáját is. A tervezést Bajnóczi
János végezte az idén is, a kivitelezést az
ő irányításával Endrész Erzsébet, Hévizi
Gézáné és Sinka Lajos. JÚLIUS 17-AUGUSZTUS 21-ig lehet majd itt kellemesen
múlatni az időt.

• Közben megindult a turistaforgalom is,
tagjaink hétvégeken, illetve előre egyeztetett időpontokban fogadták a látogatókat a
Rotundában, illetve Helytörténeti Gyűjteményben, sőt a kastély első szintjére is feljuthattak makói gyermekek.
• A tavaly elmaradt HANGKONCERT a
rotundában most megvalósul.
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.
KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI
Jótékonysági árverés
Lőrincz Mária Magdolna, Kiszombor festőművésze egy képét ajánlotta fel, melyet az anonim
nyertes a helyi Közművelődési Könyvtárban helyez el,
hogy mindenki láthassa.
Köszönet érte.
T Á J É K OZTAT J U K
Kiszombor lakosságát:
• A Felügyelő Bizottság ellenőrizte az alapítvány
pénzügyi gazdálkodását,
melyet rendben talált, áttekintette a 2020-as működést, majd ajánlásokat fogalmazott meg a kuratórium számára a további működéshez.
•A
KISZOMBORÉRT
ALAPÍTVÁNY folytatja a
gyermekes családok jóléti
támogatási adománygyűjtését, illetve kérelem alapján lehet támogatásért fordulni a Kuratóriumhoz.
Folytatás a 10. oldalon!
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A kérelem nyomtatványa
megtalálható az alapítvány
facebook oldalán.
• Az alapítvány tízezer forint értékben sokszorosíttatta a rotundaismertető kis
kiadványt.
• Döntött a novemberi adventi rendezvényről, melyre a Molnár Dixieland Band
együttest hívja, immáron
másodjára.
a Kuratórium nevében
Endrész Erzsébet

AZ OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
Gazdag május
Az Oláh Veronika Alapítvány NEAO működési pályázatot nyert (2020, 2021) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírásain. Így ebből megvalósíthattuk két újabb kiülő megvásárlását egy egész osztály foglalkoztatásához. A korábbi pavilonnal több mint negyven gyermek elhelyezése biztosított a szabadban.
Az alsó tagozatos munkaközösség javaslatára sporteszközök pótlásához és új típusú mozgásokhoz sporteszközöket biztosítottunk. A kézilabda-, kosárlabda-, gumilabda-állomány, ugrálókötelek, hulahopp karikák segítik az elmélyültebb sportolást.
A tizenhét facsemete igen szépen fejlődik, s
reméljük, jövőre legalább virággal örvendeztetnek meg.
Gyermeknapra elkészült a körülbelül 150
méter hosszú, ugyanakkor változatos, színes, s dinamikus mozgást biztosító folyamatábra az alsós sportpálya teljes kerületén.
Ehhez a nagyközség polgármesteri hivatala két fő segítséget biztosított: Fancsali Zoltán, Kelemen László, valamint Takács Diána és jómagam egy nap alatt - reggel héttől
délután ötig - felfestettük az ábrákat. Óriási
volt bennünk is az öröm, hogy ebben részt
vehettünk. A terveket, sémákat napokon keresztül próbálgattuk, és a végeredmény cso-

dálatos lett. Felfedezhető benne a 44 betűs ABC, labirintusok, ugróiskolák, kedves ábrák, valamint a boldogság napraforgó. Mindezek alkalmasak az ALAPÍTVÁNY
céljainak megvalósítására, tudniillik: fejles�szük játszva az alsós gyermekeket. A pályát
először fehér és sárga útburkolati festékkel
festettük, mert ez időtálló. Ebben nagy mértékben egy helyi lakos, Nagy Attila nyújtott
önzetlen segítséget. Alapítványi pénzből vettünk színezésre alkalmas festékanyagot, festőkellékeket. Az átadást pompásan megszervezte a Dózsa György Általános Iskola alsó
tagozatos munkaközössége. A Magán Zeneiskola gitárosaival, versmondókkal és parádés néptáncjátékkal ünnepeltük az eddigi
eredményeket. Az iskola igazgatója, Szabóné
Vígh Erzsébet, Szirbik Imre polgármester és
dr. Gácsi Zoltán jegyző is részt vett az eseményen. A gyerekek ujjongva, a kihangosított zenére hosszú sorokban vették birtokba
a "labirintusokat". Erről a Délmagyarország
napilap is cikket közölt.
Természetesen ez alkalomból is a kis múzeum-szekrényben portalanítottam és az
ünnepi virágot, amit kaptam, Veronika néni
sírjára helyeztem pedagógusnapi megemlékezésül.
Tevékenységünk
elismeréséül
a
Délmagyarország napilap egy oldalt szentelt

(06. 12., szombat) Oláh Veronika munkásságának és az alapítvány eddigi tevékenységének.
Köszönet minden segítségért és támogatásért, melyre a jövőben is számítunk a szülők
részéről és Kiszombor lakosságától egyaránt.
Süliné Rácz Emőke
kuratóriumi elnök
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VÁLYOGOSI HÍREK
• Tavunkon június - július hónapban napijeggyel, éves / féléves területi jeggyel rendelkező horgásztársaink 0 - 24 között horgászhatnak. A horgászhelyek éjszakai kivilágítása kötelező, nem megengedett a telepített
térfigyelő kamerák elvakítása szándékosan
rájuk irányított fénysugárral!
• Kérjük, a horgászatot érintő aktuális járványügyi intézkedésekről, korlátozásokról tájékozódjon Egyesületünk honlapján, a
Facebook profilján vagy az országos médiákban.
• Egyesületünk június 20-án Gyermek Horgászversenyt szervezett. Eredmények, beszámoló a következő számban vagy a valyogos.
hu oldalon.
• A 2021. évi versenytervünkben foglaltak szerint július 18-án vasárnap az egyesület tagjainknak szeretnénk horgászversenyt
szervezni. Kérjük tagjainkat, hogy figyeljék
a szokott hírcsatornákat a versenykiírással
kapcsolatosan.
• Tavunkon megkezdődött a törpeharcsa
szelektív halászata. Sporttársaink ezt a tevékenységet szabad idejükben végzik, ezért
a kihelyezett csapdák ürítésének időpontjai
változhatnak. Elnézést kérünk az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért!
• Május 28-án 4000 süllőivadék került telepítésre.
• A Vályogos árai NEM változnak, területi /
állami jegyek kiadása február 01-el elindult,
sajnos a járvány okozta korlátozások miatt
CSAKIS telefonos egyeztetés alapján: - Oláh
Sándornál, tfsz.: 70 / 327-8862.
Napijegy árusító helyeink: - Aranyhal Horgászbolt Makó, Aradi utca 28, Nyitva: H.-P.:
07:00-12:00, 12:30-17:00, SZ.:07:00-12:00,
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.
• Az Állami horgászvizsgáztatás elektronikus úton történik! Erre való jelentkezésről,
ügymenetről a valyogos.hu > Vizsgasegédlet lapon találnak segítséget. A járvány miatt az Ady Endre Művelődési Ház látogatása korlátozott, így előreláthatóan július hónap közepétől tudunk vizsgáztatást és tagfelvételt végezni, vélhetően oltási igazolvány
szükséges lesz.
• 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 kötelező 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!
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. Hiszen közös érdekünk a tó halainak
védelme és a renitensek kiszűrése. A közösségi vagyon elleni cselekményeket egyesületünk a jövőben fokozottan fogja szankcionálni! Továbbá a kifogott halakat -törpeharcsát- a parton eldobni tilos, azt el kell vinni
a horgászat végén. A fogási naplóban rögzíteni kell az egyéb hal kifogását is a horgászat
végén. Ez napi maximum 3 kg lehet, a törpeharcsa kivételével.
Gépkocsival csak száraz időben lehet a horgászhely közelébe állni, a partvonaltól leg-

alább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz közel,
azonban a közlekedési utakat szabadon kell
hagyni, sátrat vagy podot állítani csak a közlekedők és a 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!
Fontos megjegyezni, hogy a horgászrendben
leírtak be nem tartásáért a halőr nem figyelmeztetni fog, hanem halőri jelentést készíteni. Amely után a Fegyelmi Bizottság eljárást fog kezdeményezni a vétkessel szemben.
Ezért kérjük a horgásztársakat / elsősorban
a napijegyeseket / amennyiben a vályogoson
szeretnének horgászni, ismerjék meg a Vályogos-tó horgászrendjét! Mert annak nem
ismerete nem mentesít annak betartási kötelezettsége alól. Továbbá a megtartani kívánt zsákmányt NE csak a napijegybe írják
be, hanem az állami horgászjegy mellékletét
képező FOGÁSI NAPLÓ -ba is!
• 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.
• Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával
továbbra is támogassa egyesületünk tevékenységét: Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 18452275-1-06.
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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