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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a 2018. szeptember 12én tartott rendkívüli ülésén
döntött
- Makó Város Önkormányzatának – mint gesztor Önkormányzatnak – a felhatalmazásáról,
hogy a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás társult településein az
Alföldvíz Zrt. – mint üzemeltető – által ideiglenesen elhelyezett ivóvízkonténerek üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében pályázatot nyújtson be a települési önkormányzatok
rendkívüli támogatására,
- a 2018. évi Közösségi Napok alkalmából a
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola azon
diákjai munkájának oklevéllel történő elismeréséről, akik országos tanulmányi versenyen vagy
országos sportversenyen legalább 3. helyezést
értek el.
hozzájárult ahhoz, hogy:
- az Önkormányzat a tulajdonában lévő, az általános iskola által használt Móricz u. 4. sz. alatti ingatlan udvarán, az Ökrös utca felőli parkolóra néző udvarrész füves területére felépített pavilon szilárd aljzattal, térkővel történő ellátásához biztosítson 35 m2 térkövet.

A képviselő-testület a 2018. szeptember 20án tartott rendkívüli ülésén
döntött
- a Rónay-kúria kivitelezői szerződésének módosításáról és fedezet biztosításáról a pótmunkák elvégzése érdekében.

egyetértett:
- a Kiszombor, 05447 hrsz.-ú, 05388/1 hrsz-ú,
05388/2 hrsz.-ú és 05340 hrsz.-ú külterületi
csatornák Magyar Állam tulajdonába, illetve az
ATIVIZIG vagyonkezelésébe történő ingyenes
átadásával,
döntött arról, hogy:
- 2019. évben is szeptember 3. hétvégéjén kerüljön megrendezésre a Kiszombori Közösségi
Napok elnevezésű rendezvénysorozat,
- csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához,
- idén a Helytörténeti Gyűjtemény előtt lévő
fán is legyen karácsonyi díszkivilágítás.

A képviselő-testület a 2018. szeptember 25én tartott soros ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést.

Harmadik napirendi pontként elfogadta a településen folyó közművelődési tevékenységről
szóló tájékoztatót.

A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban
megalkotta:
- az idősek 2018. évi egyszeri támogatásáról
szóló 19/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet,

Végül zárt ülés keretében döntött a megüresedett Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám
alatti költségelvű bérház 3. szám alatti bérlakásának bérbeadásáról.

Második napirendi pontként, zárt ülés keretében hozzájárult a művelődésszervező közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez.
Végül jóváhagyta a művelődésszervezői álláshely betöltésére vonatkozó pályázati felhívás
szövegét.

ÉRTESÍTÉS • IDŐSEK 2018. ÉVI EGYSZERI TÁMOGATÁSA
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
célja, hogy a településen élő idősek szociális
biztonságát megőrizze, segítséget nyújtson az
életkörülményeik minél magasabb szinten tartásához, javításához. Koruk, egészségi állapotuk romlása miatt, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszközök, a téli fűtési és egyéb megemelkedett kiadásaik egyszeri támogatásával
kívánja enyhíteni az idősek anyagi terheit.
Ennek érdekében a Képviselő-testület megalkotta az idősek 2018. évi egyszeri támogatásról szóló 19/2018.(IX.26.) önkormányzati
rendeletét.

Az idősek egyszeri támogatására jogosult az
a személy, aki
a)
1949. január 1. napja előtt született,
b)
Kiszomboron bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él, valamint
c)
családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg a 228.000
Ft-ot.
A támogatás mértéke: 5.000 Ft értékű utalvány.
A 70 év feletti időskorú kiszombori lakosok az

Erzsébet utalványt 2018. november 15-éig
vehetik fel a Polgármesteri Hivatalban a megküldött kérelem kitöltését követően a nyugdíj összegének, a személyazonosságnak a
tajszámnak az igazolásával.
Amennyiben a jogosult a támogatást személyesen átvenni nem tudja, azt meghatalmazottja szabályszerű meghatalmazás és a meghatalmazott személyi okmányainak bemutatásával is átveheti.
További tájékoztatásért a Kiszombori Polgármesteri Hivatal Szociális ügyintézőjéhez
fordulhatnak. Telefon: 06-62/525-090.

TŰZGYÚJ TÁS I T I L A LO M
Tisztelt Lakosság!
2015. március 5. napján lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM-rendelet, amelynek 225. § (1) bekezdése alapján, ha a jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 6/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete korlátok között, de lehetővé teszi
bizonyos időtartam alatt és feltételek fennállása
esetén a kerti hulladék elégetését.
A rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el:

http://www.kiszombor.hu/files/6_2015_
avaregetes_rend.pdf
A rendeletben foglaltak alapján az avar és
kerti hulladék nyílttéri égetését minden év
február 1. napjától május 31. napjáig, valamint
október 1. napjától november 30. napjáig lehet elvégezni szerdai napokon 14.00 óra és
18.00 óra között és szombati napokon 10.00
óra és 14.00 óra között.
A fent megjelölt időszakban is TILOS az avar
és kerti hulladék nyílttéri égetése:
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején,
b) a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt,
c) szeles időben,
d) ködös, párás és esős időben,

e) közterületen,
f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális
intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt,
g) ünnepnapokon,
h) szabadban tartott önkormányzati rendezvények, ünnepségek ideje alatt.
Az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalomról az alábbi elérhetőségentájékozód
hatnak:http://www.katasztrofavedelem.hu/
index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom
A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén a
tűzvédelmi hatóság (Katasztrófavédelem) járhat
el.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
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TŰZIFA-TÁMOGATÁS KISZOMBORON
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében
a települési önkormányzatok 2017. évi szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében Önkormányzatunk is részesült 57 erdei m3 tűzifa vásárlásához részbeni kiegészítő támogatásban.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. szeptember 12-ei ülésén elfogadta a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 18/2018.(IX.13.) önkormányzati rendeletét.
A szociális célú tűzifa támogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint
		
a a) aktív korúak ellátására, vagy

a b) időskorúak járadékára, vagy
b)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja, vagy
c)
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 265 %-át (75.525 Ft/fő), 70. életévét betöltött kérelmező esetén 275 %-át (78.375 Ft/
fő), egyedül élő esetén pedig a 315 %-át (89.775
Ft/fő) nem haladja meg.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
A kérelmeket 2018. október 31. napjáig lehet
benyújtani a Kiszombori Polgármesteri Hivatalnál.

A szociális célú tűzifa-támogatáson kívül önkormányzatunknál rendkívüli települési támogatásként megállapított tűzifa-támogatás is
igényelhető.
A természetben is nyújtható rendkívüli települési támogatás annak adható,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem a 45.000 Ft-ot,
b) gyermeket nevelő családban az egy főre
jutó havi nettó jövedelem az 50.000 Ft-ot,
c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó
jövedelem a 65.000 Ft-ot
nem haladja meg.
A kérelmek benyújtása, illetve a támogatásokról további információ kérhető a Polgármesteri
Hivatal szociális ügyintézőjénél.

B U R S A H U N G A R I C A P Á LY Á Z A T I F E L H Í V Á S
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára („A” típusú pályázat) a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, valamint a 2018/2019. tanévben felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat) hat
egymást követő tanulmányi félévére vonatkozóan (2019/2020. tanév,
a 2020/2021. tanév és a 2021/2022.).
A részletes pályázati kiírás elérhető: a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_
menu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu címen, illetve a www.kiszombor.hu honlapon.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje: 2018. november 6.
A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok az
elbírálási folyamatból való kizárását vonja maga után.
A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályázat formai hibásnak minősülés az elbírálási folyamatból való kizárást vonja maga után.
A pályázati kiírással kapcsolatban személyesen ügyfélfogadási időben, illetve telefonon tájékoztatást kérhetnek a Polgármesteri Hivatalban (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.), illetve a 62/525-090-es telefonszámon.

KISZOMBORI KÖZÖSSÉGI NAPOK - 2018
A szeptember 14-16-ig tartó Kiszombori Közösségi Napokat Kiszombor Nagyközség Önkormányzata szervezésében és támogatásával
idén XXII. alkalommal rendeztük meg.
Az ünnepélyes megnyitón elismerésben részesültek a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola azon diákjai, akik országos tanulmányi versenyen vagy országos sportversenyen legalább
3. helyezést értek el.
A program összeállításakor arra törekedtünk,
hogy minden korosztályú, érdeklődési körű, ízlésű látogatónk találjon számára megfelelő műsort, tevékenységet. Gyermekműsorral, népi
játszóházzal, arcfestéssel, lufihajtogatással,
harcművészeti bemutatóval vártuk a gyermekes családokat. Programunkat színesítettük a
békeidőket felidéző Kackiás Verklis játékával
és a reneszánsz korszakhoz visszanyúló zászlóforgató csoport parádéjával, valamint a térség ügyeskezű mestereinek portékáját bemutató családias vásárral. Zenei kínálatunk rendkívül színes volt. Az ünnepélyes madrigáltól, a

roma mulatósig, az operett daloktól a népzenén
át a jazz, illetve a könnyűzenéig terjedt a paletta. Péntek este lézershow-val, szombat este toronyzenével, tűzijátékkal kápráztattuk el a közönséget.
A vasárnapi sportnap több helyszínen került
megrendezésre, változatos programokkal.
A Vályogos-tónál a már hagyományosan megrendezésre kerülő Vályogos Bajnoka horgászverseny II. fordulóján vehettek részt a horgászok. A kiszombori lőtéren a Kiszombori Lövészklub és a MATASZ támogatásával községi
lövészverseny vette kezdetét. Három kategóriában mérhették össze tudásukat a sport kedvelői. A sportpályán is színes programokkal vártuk látogatóinkat. A Makói Budo Klub tagjai
aerobick, aikido és taekwondo bemutatóját a
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola táncbemutatója követte. A futball szerelmesei kispályás labdarúgó-mérkőzésen vehettek részt.
Az óriás sakkmérkőzésen a dózsás kisdiákok
jelenítették meg a sakkfigurákat.
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A selejtező mérkőzés két legjobbja mérkőzött meg egymással. Vendégeink az asztalitenisz rejtelmeibe is betekinthettek a Game Over formáció tagjainak segítségével. A kisebbek kedvéért készültünk tollassal, twisterrel és óriás memóriajátékkal. Reméljük, mindenki megtalálta a számára megfelelő programot! Ezúton is köszönünk minden segítséget a támogatóknak és a közreműködőknek egyaránt.
Az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai

BÖLCSŐDEI HÍREK
„Töknapi” családi délután
a bölcsődében
Október végére lassan megtörténik a 20182019-es tanévünk új gyermekeinek beszoktatása. Az „új szülők” is megismerkednek intézményünkkel, a bölcsőde dolgozóival és egymással
is. Lassan túljutnak ők is, és a gyerekek is a beszoktatás, az időszakos elválás okozta nehézségeken.
Bölcsődénk szakmai programjának egyik fontos eleme a családokkal való jó kapcsolat kiépítése és fenntartása. Ennek érdekében havonta szervezünk családi programokat, családi dél-

Tökfilkó

utánokat, ahol kötetlenebb formában tudunk
beszélgetni a szülőkkel, hiszen közös célunk az
együttműködés, a bizalmas jó kapcsolat kiépítése a kisgyermek érdekében. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeken az alkalmakon a gyerekek közös élményeket szerezhessenek a szüleikkel, mert minden együtt töltött idő kincs a
számukra. A legközelebbi családi délutánunk
a „Töknap” lesz 2018. október 25-én 15 órától.
A gyerekekkel már a nagy nap előtt készülünk:
tökfejeket rajzolunk, színezünk, dekorációt készítünk, sült tök illata tölti meg a bölcsődét. A
gyerekek izgatottan várják a szüleiket, majd

Tökkobakján tökfedő azt hiszi, hogy nagymenő.
Tökéletlen keze-lába, Tök nehéz a felfogása.
Egyszer egy, meg egy meg egy,

együtt nekilátnak a töklámpások készítésének.
Apró pici kezeikkel szedegetik ki a tök belsejét,
és kíváncsian figyelik, ahogyan anya és apa kifaragja a számukra hatalmas tököt. A kész tökfejeket és töklámpásokat a bölcsőde bejáratánál helyezzük el, és mécseseket gyújtunk meg
bennük. Reggelente még hetekig keresgetik a
gyerekek az anyuval és apuval közösen készített kis töklámpásukat, és boldogan idézik fel a
közös élményeket.
Pópityné Hegyes Szilvia
Bölcsődevezető

Ez számára tökmindegy.
Nem okul, nem gyúrható,
Tökéletes tökfilkó.

ÓVODAI HÍREK
Megkezdtük az új nevelési évünket
A 2017/18-as nevelési évet egy közös alkalmazotti kirándulással zártuk. Gyulára látogattunk a Mágocsi Úti Óvodába, ahol megismerkedtünk a helyi nevelési gyakorlattal, a működési feltételekkel, kiemelten a rájuk jellemző
PEK tornaprogrammal. Az EFOP „Gyermekeink
a jövő” pályázatnak köszönhetően a szakmai

látogatást közös ebéd, majd értékes kulturális
program követte. A nemrég felújított Almássykastély interaktív kiállítását tekintettünk meg.
Kedves olvasó! Jó szívvel ajánljuk ezt a kastélylátogatást mindenkinek, mert nagy élményt
nyújt mind a felnőtteknek, de a gyermekeknek
is.
Az új nevelési évet 18 munkatárssal indítot-

tuk. Egy régi/új munkatárssal, Jani Edittel és
egy pályakezdő kolléganővel, Markó Ginával
egészült ki nevelőtestületünk. Októbertől egy
másik pályakezdő óvodapedagógust is alkalmazunk helyettesítési feladatokra, Rakonczai
Kittit.
Régi és új ovisainkat esztétikus, tiszta környezetben és barátságos légkörben fogadtuk.
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Ennek köszönhetően gyorsan megtörtént a
gyermekek beilleszkedése. A családok tájékoztatásáról is gondoskodtunk. Viszonylag korán,
a szülői értekezleteken beszélgettünk a közös
nevelési feladatainkról. A családok évében kiemelt feladatunknak tartjuk a szülői szereppel
járó kötelezettségek tudatosítását, segítését.
Egész évre vonatkozó terveinket az SZMK választmánnyal is megbeszéltük, akik támogatták
elképzeléseinket. Új SZMK-elnököt is választottak - Nagy-György Ágnes vállalta a feladatot.

2018. OKTÓBER

Az együttnevelést segítő szakemberekkel is
egyeztettünk a fejlesztések időpontjairól, helyéről, a gyermekek beosztásáról. Az egyéni
szükségleteiknek megfelelő fejlesztéseket itt
helyben az óvodában kapják meg a gyermekek
a külső utazó szakemberektől.
Sok segítséget kapunk kisebb-nagyobb szerelési munkákhoz, feladatokhoz. Két daduskánk
párja segített kilincsszerelésben, bútor összerakásban, karnisszerelésben. (Kovács Sándor és
Czavalinga Zsolt) A Bajnok csoport karnis felhe-

lyezésben nyújtott segítségét Fancsali Zoltánnak köszönhetjük.
Bujdosó Géza és kedves felesége pedig a bejáratnál megjelenő darazsak vizsgálatában és
lepermetezésében volt segítségünkre. Hálásan
köszönjük a kapott segítséget!
Barna Lora Panna és édesanyja pedig egy babaházzal lepte meg a Katica csoport gyermekeit. Köszönjük!
Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

ISKOLAI HÍREK
Mozgolódó • 2018.
Szeptember 29-én, szombaton többfrontos
sportnapot tartottunk nagyközségünk szívében. Iskolánk diákjai zenés bemelegítést követően átélhették a közös futás különleges élményét, mely során együtt kocogott mindenki a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig,
szülőkkel, tanárokkal. Ezt követően a gyerekek
az
egészséges
életmód
jegyében zöldségekkel
és gyümölcsökkel
tarkított akadálypályát teljesítettek
a település különböző pontjain. A
feladatok sokszínűek voltak. Volt,
ahol verset kellett írni egy karfiolnak, vagy éppen 3D-puzzle formájában zöldséget kellett összeragasztani, melyben egy feladatot
rejtettek el. Lehetett magokat válogatni, Facebookprofilt
készíteni, csukott szemmel zöldségeket
és gyümölcsöket
kóstolni, fűszereket felismerni illat alapján, majd
illatosítót készíteni. Népszerű volt
a szelfipont, ahol
zöldségszobrászat várta a gyerekeket. Itt lehetett elkészíteni a szelfiverseny „egészséges” fényképeit. Ennek győztese egy bármilyen hátlapi kamerával rendelkező, telefonra
erősíthető objektívszettet nyer halszemoptikával és nagylátószögű lencsével. Összehangol-

va a sportot a művészettel, nem egyszerű, de
annál izgalmasabb feladatnak bizonyult a váltó
csendélet-készítés, ahol minden gyermeknek
futást követően 30-30 másodperce volt, hogy
kézjegyét a készülő művön hagyja.
Míg a gyerekek az akadályverseny feladatait
teljesítették, a szülőket az iskolában vártuk egy
kis kocogásra. Nektek, kedves Szülők, külön

szeretnénk gratulálni. Egyrészt a létszámért, hiszen 47-en gondoltátok úgy, hogy hozzájárultok ehhez a közös élményhez. Másrészt a kitartásért, melyért maximális főhajtás mellett csak
gratulálni tudunk. A legkitartóbbak kb. 65-75
kört teljesítettek, ami az egyéni teljesítménye-

ket figyelembe véve kb. 13-15 km-nek felel meg.
A futást úgy hirdettük meg, hogy gyermekekért
lehet futni. Akiért futnak, belekerül a neve egy
képzeletbeli kalapba, melyből a végén kihúzunk néhányat (függetlenül a megtett távtól,
vagy lefutott időtől), akik határpontokat tartalmazó kártyákat nyernek. Ezek a pontok a tanév
során jegyre válthatók dolgozatoknál, amikor
1-2 pont hiányzik
a jobb jegyhez. Hiszen, oly sokszor
halljátok otthon,
hogy „Csak 1 pont
kellett volna…”
A végén úgy döntöttünk a létszámot látva, hogy
nem sorsolunk,
hanem akiért eljöttek futni, mindenki kap kártyát.
A 4 fáradhatatlan
apuka pedig 1-1
ingyen belépőt is
nyert a november
24-ei iskolabálra.
Köszönjük
szépen a zöldségeket és gyümölcsöket Martonosi
Szabolcsnak.
Nagy-György Attilának a fényképezést, Baranyi Attilának a zeneautót,
Simor Gábornak a
hangosítást, a pedagógusoknak az
áldozatos munkát, a diákönkormányzati tagoknak pedig a segítséget, mellyel hozzájárultak a
nap sikeréhez.
Találkozzunk jövőre is, hiszen: "Az élet rövid. A
futástól kicsit hosszabbnak tűnik."
Szigeti Tímea és Prónai Éva

Aktuális rendezvényeinkről, eseményeinkről a leggyorsabban Facebook-oldalunkon keresztül értesülhetnek.
Kövessenek minket a www.facebook.com/kziskola címen, az alábbi QR-kód segítségével:

KISZOMBORI HÍRADÓ

2018. OKTÓBER

7

20 ÉVES AZ ESŐNAP ÁLOMSZÍNHÁZ
Elhangzott 2018. május 26-án
Kiszomboron, az Ady Endre Művelődési
Házban rendezettEsőnap Álomszínház
20. születésnapi bemutatóján
Tisztelt Közönségünk!
Kedves Kiszombori Barátaim!
Kedves Esőnap Álomszínház!
Amikor Balázs Zoltán barátom felhívott
néhány hónappal ezelőtt és elmondta, hogy
az Esőnap Álomszínház megalakulásának
20. évfordulójára készülnek, meglepődtem.
Ilyen gyorsan telik az idő, már 20 éve annak,
amikor egy véletlen ötlet nyomán elindult ez
a fantasztikus történet. Hihetetlen volt számomra!
Mintha csak tegnap lett volna, amikor is
egy őszi estén egy kiadós halvacsora után
megkértem barátaimat, hogy szerepeljenek
a buzai betlehemesben, és lépjenek fel a néptáncos karácsonyon a zeneiskolás tanítványaim előtt.
Igazából nem kellett sokat noszogatni
őket, hogy ez mitől volt, nem tudom, talán
a finom vacsora volt az oka, nem tudom, de
az biztos, hogy belegyeztek. Miután meghallgatták a betlehemest, kiosztottuk a szerepeket, megtanultuk a mezőségi karácsonyi
népdalokat, lassan, lassan összeállt a darab.
1997 decemberében a makói J. A. Gimnázium régi tornatermében tartottuk a néptáncos karácsonyt, melyre lelei, földeáki és makói néptáncos gyerekek és szüleik jöttek el.
Nagyon izgultunk. Kétségbeesetten próbáltuk a szöveget feleleveníteni magunkban,
nem találtuk a megfelelő hangot az énekekhez. De amint elkezdődött az előadás, elmúlott mindenkiről a bizonytalanság, és önmagunkat is meglepve nagyszerűen adtuk elő a
betlehemest.
Ez a pozitív élmény és megerősítés arra
sarkallt bennünket, hogy folytassuk. Egy
újabb kihívásra, vállalkozásra ösztönzött
bennünket, alakítsunk színtársulatot, és
Kiszomboron mutatkozzunk be. Adjuk elő
a Ludas Matyit, Fazekas Mihály darabjának
Swajda György-féle feldolgozását.
Nagy szenvedéllyel és lelkesedéssel fogtunk
az új vállalkozásba.
Márciusban már készen is állt a darab,
plakátokon meghirdettük az előadást, természetesen szóltunk a családtagoknak, legalább ők jöjjenek el az előadásra, kicsit féltünk, hogy nem lesz közönségünk.
Meglepetésünkre és természetesen nagynagy örömünkre azon az estén nem hogy
telt ház előtt játszhattunk, hanem azonnal
egy második előadást is kellett tartanunk,
akkora volt a zomboriak érdeklődése.
Aznap este fantasztikus élményben volt
részünk, nem is mertük remélni, hogy ekko-

ra sikerünk lesz, a zombori közönség hatalmas tapssal hálálta meg az élményt.
Az estet egy nagy táncos mulatsággal zártuk,
melyre a vendégsereg hordta össze a finomabbnál finomabb süteményeket, italokat.
Egyikönk sem tanult színjátszását, a Ludas
Matyi színpadra állításában nem volt semmiféle tudatosan felépített dramaturgia, mi
csak önmagunkat adtuk, önmagunkat, azt,
ami a szívünk legmélyéről jött. EZEK VOLTUNK MI, ŐSZINTÉK, TISZTÁK ÉS ÁLMODÓK.
Másnap természetesen összejött a társulat elpakolni a művelődési házban és természetesen azért, hogy ezt a hatalmas nagy élményt kibeszéljünk magunkból. Egymás
szavába vágva meséltük a saját élményeinket, mi hogyan történt a darabban, min nevetett a közönség, és hogy mennyi, de men�nyi gratulációt kaptunk.
A sok közül most egyet hadd emeljek ki.
Ami, azt gondolom, mindannyiunknak különösen jól eső volt.
Rácz Istvánné Erzsike néni, egykori zombori tanító néni is végignézte az előadásunkat. A darab közben még itt volt, de
amint összement a függöny, véget ért az előadás, ő nem maradt tovább. Kicsit aggódtunk is, hogy ez egy kritika lehet tőle, vagy
ennyire gyengék lehettünk, ezért nem maradt velünk az est további részében.
Másnap reggel a postaládában találtam
egy kézzel írt levelet Erzsike nénitől, melyben hosszan sorolta erényeinket, és hogy
mennyire büszke a régi tanítványaira, és az
egész társulatra, Ebben a levélben arra kért
bennünket, hogy folytassuk, és ne hagyjuk
abba a színjátszást, és maradjunk mindig
önmagunk, ne változzunk meg, olyan őszinte szeretettel játsszunk, ahogy tettük ezt előző este.
Megfogadtuk akkor ott mindnyájan, és
lám, ha most fentről letekint ránk Erzsike
néni, biztosan mosolyog örömében, hogy 20
év után is vannak olyan lelkes fiatalok, akik
tovább éltetik az Esőnap Álomszínházat.
Kedves Barátaim!
A történet így kezdődött, és hogyan folytatódott, nem kell senkinek sem elmesélni. A
darabokat fel sem tudom sorolni oly hos�szú a soruk, de emlékezetes előadásunk volt
a Palacsintás király, a Jókai-féle Melyiket a 9
közül, A helység kalapácsa, a Fátyol titkai, a
Kukás guru, az Indul a bakterház....
Akik most itt vannak a nézőtéren, végigkövettek bennünket a 20 év alatt, nélkülük,
nélkületek nem tartanánk itt. Ti, akik oly
szeretetteljes lelkesedéssel és hatalmas tapsokkal repítettek bennünket egyik darabtól a
másikig, egyik próbáról a másikig. Köszönjük nektek a támogatást, a buzdítást.
Minden egykori és jelenlegi támogatónk-

nak, akik mindig önzetlenül segítették a társulatunk, ki a plakát nyomtatásával vagy hirdetéssel, ki egy ágyú elkészítésével, ki jelmezekkel, ki csak jó szóval.
Köszönet, köszönet és köszönet érte!
Kedves Barátaim!
Olyan hihetetlen ez a repülés, ez a száguldás!
Szinte el sem kezdődött, hogy álmaink valóra váljanak a kiszombori Ady Endre Művelődési Ház színpadán, máris eltelt 20 év.
Ebben a lázas körforgásban, amelyben oly
sokan részt vettünk, és jelenleg is részt vesznek, öröm és megtiszteltetés volt együtt játszani veletek. Köszönöm nektek ezt az életre
szóló ajándékot!
Sokat gondolkodtam, mitől is működött,
mitől vált olyan sikeressé ez a saját magunk
szórakoztatására alakult társulat.
Itt, Kiszomborban mindig is volt hagyománya a színjátszásnak, ismeretes mindannyiunk előtt Rónay Tibor színtársulata, de az
50-es 60 -as években is adtak elő zenés színdarabokat, Nagy Jóska bácsi, Barna Gyula
bácsi vezetésével.
Amikor 20 éve elkezdtük, igazából nem
voltunk tisztában ezekkel a történelmi nagy
elődökkel, és nem is az a magasztos eszme
lebegett előttünk, hogy folytatásai legyünk a
100 éve megkezdett kiszombori színjátszás
hagyományainak.
Önző módon, mi csak jól akartuk magunkat érezni esténként, amikor is a művelődési
házban összejöttünk.
A mindennapos munka után jólesett
olyan emberek társaságában lenni, akik hasonlóképpen gondolkodtak, akikkel volt közös célunk, akik hasonlóképpen játékosak
voltak, akik szerettek játszani, ha nem is profi módon, de az egymás és saját örömükre.
Az olvasópróbák és a színpadi próbák
csak alibik, csak apropója volt egy közösségnek, hogy együtt töltsék a szabadidejüket.
Ettől a láthatatlan erőtől működik még
most is. Nem görcsösen akartunk valamit
elérni, nem akartunk bizonyítani senkinek
semmit, amikor színpadra álltunk, nem vártunk senkitől semmiféle támogatást. Csak
mi akartuk jól érezni magunkat együtt!
Az már csak a plusz ajándék volt, ha elnyerhettük a kiszombori közönségünk szeretetét.
Jó érzés volt látni, amikor nevetést tudtunk csalni az arcukra, könnyeket a szemükbe, igazul, tisztán, talán egy kicsit művészien. A szívüket céloztuk, a lelküket ápoltuk, a
szellemet kerestük.
Kellemes bizsergést, elmélyedést és felhőtlen kacagást, a fülek kényeztetését, a szemek gyönyörködtetését, az idegek lazulását,
a szívek dobogtatását, ölelést, kézfogást, csókokat, igazi párbeszédet szerettünk volna
Önöknek, Nektek nyújtani.
Folytatás a 8. oldalon!
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Közösségben a közönséggel!
Kedves barátaim!
Csupán egy kellemes estének indult, aztán
mégis elkezdődött valami: útjára indult egy
álom Kiszomboron. Egy álom, mely számos
értékes előadással kápráztatta már el közönségét. Egy álom, mely van, aki számára véget
ért, de a szeretetből fűzött lánca a mai napig
él és tündököl.
Bár a csapat összetétele folyamatosan változott és átalakult, azért mindig képes megújulni. Titkunk az a 20 éves szeretet és összetartás, amely egy családdá alkotta Kiszombor
szeretett színtársulatát.
Befejezésül, egy Csontváry idézettel fejezném be a köszöntőmet:
„Akinek megadatott a képesség az alkotásra,
annak megadatott a képesség a halhatatlanságra”. Igen!
Az Esőnap Álomszínház tagjai nagyot al-
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kottak, és jelenleg is alkotnak, szívből adnak
kedves közönségüknek, és így halhatatlanok
maradnak az itt élő kiszomboriak számára!
Nekünk és értünk játszanak!
Kívánom a jelenlegi társulati tagoknak,
hogy ezt még nagyon hosszú esztendőkig tegyék!

Isten éltesse az Esőnap Álomszínház minden tagját ezen a szép évfordulón!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Szikszai Zsuzsanna egykori alapítója

KÖNYVTÁRI HÍREK
Emlékezés a könyvtárban
Borsi Sándor szobrászművész, múltkutató
második alkalommal tartott előadást a könyvtárban. A Rónay-sírkert és a köztemető Rónaysírjairól esett szó, számtalan fotó, rengeteg kutatási háttér és nem utolsósorban lelkes előadás kíséretében. Szép számban érkeztek vendégeink, s nemcsak zombori, de hódmezővásárhelyi érdeklődőket is tudhattunk a közönség
sorai között.
Tanár úr gyakran megfordul a könyvtárban,
hiszen projektjeihez olykor igénybe veszi a
könyvtár fénymásolási lehetőségét. Nemcsak a
másolat a lényeg, gyakran kicsinyítünk, nagyítunk egy-egy képet, képrészletet, melyet tanár
úr kutatásaihoz, teóriáihoz használ fel. Olykor
rá is kérdezünk, miért is szükséges a nagyítás
vagy a „hajszálpontos” százalékos méret.
Kérdéseinkre minden alkalommal érdekes válaszokat kapunk. Egy ilyen beszélgetés után gondoltunk arra, mi lenne, ha nemcsak velünk, de
olvasóinkkal, az érdeklődőkkel is megosztaná
tanár úr az eredményeit, melyeket felderített,
ahogyan a részletekből összeállt egészre rátalált.
Az est igazán különös volt, annak ellenére,
hogy az elmúlást idézte a bemutató, sokunknál

épphogy az elmúlás előtti, az elmúlás utáni élet
szakaszaira világított rá, mint folyamatra. Mely
temetkezési helyek voltak az elsők a Rónayak
életében, később hová temetkeztek, hogyan,
mikor, mely leszármazott vagy beházasodott rokon gondolta tovább a sírhelyek építését, bővítését. Kiszombor múltjához tartozó ezen emlékek (sírkövek, feliratok, díszítések) még megmaradt igazán szép darabjaiból, tanár úr rajzaiból lett teljes a prezentáció.
A képekkel illusztrált előadás végén slideshow-t
(filmszerű képes bemutató) nézhettünk meg
összefoglalásként zenei aláfestéssel, ennek
gondos összeállítása méltósággal, tisztelettel
zárta a programot.
Az előadás után a nézőközönség megtekint-

hette Tanár úr minikiállítását „A zombori Rónay
család emlékére” címmel.
A kiállítás 2018. október 2-ától 13-áig látható a
könyvtárban, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Adrián Renáta - könyvtár

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény HÍREI
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. szeptember havi programjaiból a következő betekintést nyújtjuk a kedves olvasóknak.
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A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Napraforgó idősek klubja változatos programokkal várja klubtagjait. Nagyon
kedvelt a Meridián tornafoglalkozás. Közösen tettünk el savanyúságot, bevált, jó receptek alapján. Csodálatos kiránduláson vettünk
részt, megnéztük a szabadkígyósi Wenckheimkastélyt, Újkígyóson a Park Étteremben finom
ebéddel vártak minket. A jövőben is tartalmas,
szép programokkal várjuk kedves klubtagjainkat.

HONISMERETI HÍREK
Ami elmúlt
HELYREIGAZÍTÁS
Az elmúlt cikkünkben támogatóként nem tüntettük fel Farkas Lászlóné és Hajdú István
kiszombori lakosokat. Elnézésüket kérjük, és
most pótoljuk. Köszönet nékik. (E. E.)
HONISMERETI NAPot tartottunk 15-én, melynek keretében 6 helyszínen vártuk a vendégeket a műemlékeknél, amellyel egyben az
ÖRÖKSÉGNAPOK országos programjába is bekapcsolódtunk 5 helyszínnel. A pesti örökségnapos vendégeink a közeljövőben egy csoportlátogatást terveznek a Rónay-kastélyba, illetőleg más műemlékeknél is, annyira szépnek találták a zombori épületeket.
Igen sokan látogatták a műemléképületeket
a helyiek és makóiak is, és fotózkodtak a Hely-

történeti Gyűjtemény elé tett fotópontunkon.
Köszönet illeti a köz munkásait, akik az épületek egy részének takarításával hozzájárultak a
műemlékek nyugodt megtekintéséhez. Valamint a Nagyközségi Önkormányzatnak, hogy
mindezt lehetővé tette. Köszönetünk a Gabonakutató Nonprofit Kft. vezetőségének az emeletes magtár kinyitásáért, látogathatóságáért.
Érdeklődtek a látogatók a honismereti kör
kiadványai iránt is: kastélyos hűtőmágnes, leporellók: Jeles emberek, A Rónay-kastély,
Kiszombor díszpolgárai, régi képeslapmásolatok. Ezekhez változatlanul hozzá lehet jutni.
Nagy érdeklődés övezte a Lőrincz Mária Magdolna képeiből nyílt kiállítást is.
LÁSSUNK TISZTÁN! A családfakutatásról tartott előadást Görbe Boldizsár, amelyen igen

gyakorlatias, jó tanácsokat hallhattunk, láthattunk. Makóról is voltak vendégeink, és örültünk,
hogy a fiatalság is érdeklődést mutatott a téma
iránt.
Könyvtári előadáson vettünk részt, amelyen
Borsi Sándor pártoló tagunk a zombori sírkert
és kápolnák történetéről tartott élvezetes beszámolót.
LEKVÁRT FŐZTÜNK 29-én a Helytörténeti Gyűjteménynél. 67 kis üveges „körös” lekvár
született, amelyek egy részét a résztvevők-dolgozók vihetik haza, ill. az adventi vásáron fogjuk némi adományért kínálni december 2-án.
Megérdemelt slambuccal fűszereztük a napot,
amelyet Baranyi Sanyi bácsi és felesége készített közben.
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Rotundalátogatások
Az elmúlt időszakban is több csoportot fogadtunk hétvégén vagy hét közben. Érkeztek
Szegedről, valamint a budapesti Szent Gellért
Gimnázium 80 diákja próbálhatta ki a rotunda
akusztikáját.
Helytörténeti Gyűjteményünket gyarapította az elmúlt időszakban dr. Fekete Gyöngyi és
Hévizi Gézáné.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör és
a Kiszomborért Alapítvány kapta az adományt,
egy XIX. századi képet dr. Fekete Gyöngyitől. A
kép nagy valószínűséggel a Rónay-kastélyból
való, és lehetséges, hogy Rónay Cecíliát ábrázolja. A képet a község valamelyik kiállító helyére szánjuk, hogy mindenki láthassa. Azonban
restaurálásnak kell alávetni a kerettel együtt,
amely nem olcsó „mulatság”. Keressük a megoldást.

2018. OKTÓBER

AMI KÖVETKEZIK
Film a kiszombori műemlékekről
Honismereti körünk egy Kiszombor műemlékeiről készített drónos filmet tervez készíttetni,
hisz a hagyományőrzés-rendezvényszervezés
mellett a műemlékeink védelme, illetve népszerűsítése is önként vállalt feladatunk.
A kisfilm Kiszombor hírét vinné messzi földre.
KÉRJÜK, AKI SZERETNÉ a film LÉTREJÖTTÉT
anyagi támogatásával ELŐSEGÍTENI, számlánkon megteheti.
Számlaszámunk: 56800016-10007833
Kérjük, megjegyzésként írják: műemléki film.
JÓLELKŰ TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK.
Születésnap
Október 6-án lesz honismereti körünk 15
éves. Ekkor dugta össze fejét Kiszomboron 10
ember, akik alapítói voltak a szervezetnek. A 15

év alatt sokan csatlakoztak, mások lemaradtak.
Akadtak más falvakból, városokból is csatlakozók a honismereti munkához.
A 15 ÉV FOLYAMÁN A KISS MÁRIA HORTENSIA
HONISMERETI KÖRREL EGYÜTT DOLGOZÓ, TAGKÉNT VAGY PÁRTOLÓ TAGKÉNT VELÜNK LÉVŐ
TÁRSUNKNAK KÖSZÖNET A MUNKÁJÁÉRT!
Kirándulásunk – október 13-án
KECSKEMÉT-KALOCSA-KISKUNHALAS útvonalon lesz.
	JÓTÉKONYSÁGI ESTET rendez a KMHHK A
KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY javára október
19-én 19.00 órai kezdéssel az Ady Endre Művelődési Házban.
A fellépők kilétéről hamarosan hírt adunk plakátjainkon. Jöjjön el az előadásra, adományával
támogassa Ön is, támogasd te is a Kiszomborért
tevékenykedő alapítványt.

MATASZ HONVÉDELMI TÁBOR • 2018
A MATASZ Magyar Tartalékosok Szövetsége
Kiszombori Klubja idén nyáron is meghirdette
honvédelmi táborát felső tagozatos általános
iskolások részére.
A tábort a szokásos lelkesedéssel, rengeteg
segítséggel és úgy érezzük, hogy maradandó
élményt nyújtó tartalmas programokkal sikerült
ismét összeállítani a 23 résztvevő gyermek számára.
A tábor a korábbi évekhez hasonlóan idén is
5 napon át tartott, melyet csapatépítéssel, katonai és honvédelmi alapismeretek ismertetésével kezdtünk. A Makói Rendőrkapitányság részéről prevenciós előadást tartott Decsiné Oláh
Zsuzsanna rendőr főtörzsőrmester, Börcsök
László mentőállomás-vezető a mentőállomás
működését mutatta be, valamint nagyon sok
hasznos tudnivalót osztott meg a balesetek
helyszínén való viselkedésről és az újraélesztés
technikájáról, Nagy-György Attila alezredestől
ismét sok érdekességet tudhattunk meg, és bemutatkozott a Szegedi Toborzó Iroda is. A programból idén sem maradhatott ki a kiszombori
lőtéren rendezett lövészverseny, illetve a

paintball, melynek helyszíne ezúttal Mártélyon
volt. Megtekintettük a Hódmezővásárhelyi Emlékpontot, és nagy izgalommal vártuk a Békéscsabai Radarobjektum bejárását, melyet a gyulai várban töltött szabadprogram követett. Idén
is felkerestük a Makói Tűzoltó Kirendeltséget,
ahol a megszokott lelkes fogadtatásban részesültek a gyerekek. A tábor zárásaként a gyerekek szüleik jelenlétében ünnepélyes esküt tettek, átvették obsitlevelüket, az első alkalommal
táborozók Bocskai-sapkájukat, majd kellemes
hangulatú közös vacsora következett.
A gyerekek, a szülők és a tábor lebonyolításában résztvevők visszajelzései alapján immár
5. éve elmondhatjuk, hogy a tábort ismét sikeresen zártuk. Ezúton is köszönjük a gyerekek
részvételét, és bízunk abban, hogy sok élmén�nyel gazdagodva gondolnak vissza a velünk töltött időre, és az itt tanultaknak hasznát veszik
életük során.
Köszönetünket fejezzük ki a tábor lebonyolításában nyújtott segítségért és támogatásért
az alábbi személyek és szervezetek részére:
Decsiné Oláh Zsuzsanna főtörzsőrmester (Ma-

kói Rendőrkapitányság), Börcsök László, a Makói Mentőállomás vezetője, Magyar Honvédség Szegedi Toborzó Irodája, dr. Decsi Róbert
alezredes (Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség), Nagy-György Attila tűzoltó alezredes,
Balogh Róbert tűzoltó alezredes (Makói Tűzoltó Kirendeltség), Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred Békéscsabai Radarobjektuma,
Sákovics József vállalkozó, Farkas Róbert vállalkozó, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata,
Köles László, Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező, Bódi Marianna (Ady Endre Művelődési
Ház), Kiszombori Plébániahivatal, Kiszomborért
Alapítvány, Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, Vízhányó Mária Ágnes, Balázsné Makra
Hajnalka, valamint a MATASZ Kiszombori Klubjának tagsága: Kenyeres Sándor, Bujdosó Géza,
Gazsi Gábor, Bacsa György, Endrész Erzsébet,
Duruczné Ocskó Edit, Kelemenné Goldis Julianna, Terzin Józsefné, Varga Attila, Sóki András és
Balázs Zoltán
táborvezető
a MATASZ Kiszombori Klubja elnöke
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LÖVÉSZVERSENY A KÖZÖSSÉGI NAPOK KERETÉBEN • 2018
2018. szeptember 16-án, a Közösségi Napok Sportnapján a Kiszombori Lövész Klub és a MATASZ Magyar Tartalékosok Szövetsége Kiszombori Klubja
támogatásával községi lövészverseny került meghirdetésre, amely a kellemes időjárásnak, a szép számú vállalkozó kedvű versenyzőnek és nem utolsósorban a finomra sikerült ebédnek köszönhetően remekre sikeredett. A verseny
négy kategóriában került megrendezésre:
Gyermek kategória – légpuskás lövészet: 1. helyezett: Szalma Dániel,
2. h.: Márton Levente, 3.h.: Erdei Martin
Serdülő kategória – kispuskás lövészet: 1. h.: Kenyeres Áron, 2. h.: Rácz Kinga,
3. h.: Kenyeres Balázs
Női felnőtt kategória: 1. h.: Tenczerné Kasza Mária, 2. hely.: Kasza Lajosné,
3. h.: Tenczer Zita
Férfi felnőtt kategória: 1. h.: Badics István, 2. h.: Dudás Mihály, 3. h.: Szabó Bence
A dobogós helyezetteknek gratulálunk, és köszönjük a versenyzők aktív részvételét, valamint segítőink munkáját:
Sákovics Attila, Simor Gábor, Vízhányó Mária Ágnes, Makra Jánosné, Márta Beáta,
Márta János, Herczeg Csaba, Badics István, Köles László, Balázsné Makra Hajnalka,
valamint a MATASZ Kiszombori Klubja tagjai: Kenyeres Sándor, Gazsi Gábor, Bujdosó
Géza, Kelemenné Goldis Julianna, Terzin Józsefné, Balázs Zoltán.

VÁLYOGOSI HÍREK
A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a Vályogos Bajnoka 2018 II. fordulója a falunapi programok részeként. 36 versenyző küzdött a legjobb eredményekért. Ezúttal is szép fogások kerekedtek. A felnőttek között az első helyet Barta Máté nyerte el 5275
grammos fogással, a másodikat Szekeres Zsolt
4350 grammal, a harmadikat pedig Rácz Imre
3150 grammal. Az ifjúsági kategóriában első
helyezett Rácz Noel 2025 grammal, második
Laszák Roland 1675 grammal, a harmadik pedig Szalontai Róbert 1075 grammal. A Vályogos
Bajnoka I-II. forduló összesített győztese Barta
Máté 3 ponttal és 17150 grammos összfogással.
- Tavunkra érvényes NAPIJEGYET a kiszombori
benzinkúton /07 -17 között/ és a K-Fish horgászcentrumban /Szeged, Kossuth Lajos sugárút 69-71. alatt nyitvatartási időben/ is vásárolhatnak.
- 2018 09. 05-én a délelőtti órákban 10 mázsa
háromnyaras /átlagban közel 2 kg egyedsúlyú/,

PONTY érkezett tavunkba. Ezidáig ebben az évben összesen: 39 mázsát, azaz: 3900 kg-ot telepített egyesületünk.
- Területi jegyek kiadása: - telefonos egyeztetés
alapján, O l á h Sándor, 70/327-8862.
- Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk
alapján; - 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, azt
értékesíteniük TILOS! Továbbá, tavunkon foglalt
hely NINCS. Helyfoglalás érkezési sorrendben!
- szeptember – október hónapokban 05 – 21
óra között horgászhatnak tavunkon napijegyes
horgásztársaink.
- Egyesületünk vizsgabizottsága előtt ez évben
eddig 22 fő tett sikeres állami horgászvizsgát.

A soron következő időpont november 30., péntek 17 óra.
- A törpeharcsa szelektív halászata során id.
Hatvani, ifj. Hatvani és Rácz sporttársak közel
300 kg-ot kártevőt távolítottak el tavunkból. Köszönet munkájukért.
- Egyesületünk vezetőségének mandátuma
2019 évben lejár, kérünk minden a tóért, egyesületünkért tenni akaró és a vezetőségi munkához kedvet érző sporttársat, hogy jelentkezzen. Elnöki, titkári, gazdasági felelős, sport és ifjúsági felelős, tómester-környezetvédelmi felelős státuszok feladatai az Egyesület alapszabályában rögzítettek, amely az egyesület honlapján elérhető. A jelöltekről a tagság közgyűlésen
nyílt szavazással fog dönteni. Jelentkezni az
egyesület e-mail-címén vagy a jelölőbizottsági
tagoknál lehet. /Fodor A., ifj. Hatvani J., Varga I./
Vezetőség
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