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Parlamenti látogatáson járt a képviselő-testület

A képviselők a parlament megtekintése után országgyűlési képviselőnk, Harrach Péter alelnök úr dolgozószobájában

Eső után áldatlan
állapotok uralkodnak
a vasútállomáson

Még világítás
és vízelvezetés
nélkül
az aluljáró

IMPRESSZUM

Negyvenkét éve épült meg a
Sződ-Sződligeti vasútállomáson a két peront összekötő
gyalogos aluljáró. Igazi funkcióját talán sohasem töltötte
be, mivel a sződiek – balesetveszélyes módon – a buszjárattól a kanyarodó úttesten át
a sorompók mellett közelítet-

Az aluljáró. Önök használták?
ték meg a Budapest felé közlekedő vonatokat.
A most készülő P+R parkolót és a peront összekötő aluljáróban ma már nincs villanyvilágítás, lépcsői töredezettek,
önjelölt alkotók telerajzolták
falait, de talán a legnagyobb
gond az, hogy nincs elvezetése a csapadékvíznek, ami eső
után tíz centiméteres mélységben hullámzik benne.

Szétfagyott lépcsők

A MÁV jövőbeli feladata
lesz felújítani az épülő P+R
parkoló és a peron közötti „köldökzsinórt”, különben
az új beruházás csak részben
szolgálja majd a nap mint nap
Budapest felé utazókat.
Vé Gyé
Az egykori világítótest helye

Sződiek Híradója – Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község Önkormányzata, 2134
Sződ, Dózsa György út 216. (tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail: szodiekhiradoja@invitel.hu, www.szod.hu).
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Volentics Gyula. Szerkesztőbizottság: Kolumbán Attila,
Molnár Tímea, Kemenczeiné Rácz Magdolna. A lapszám fotóit Juhász István, Kolumbán Attila, Pál László, Szabados
Ferenc és Volentics Gyula készítették. A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a
magánjellegű közleményekért, tördelési, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat március 16-án került lezárásra.
Tördelés: Aletheia Multimedia Kft. Nyomda: Gemini Nyomda
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Lomtalanítás
Az idei tavaszi-őszi lomtalanítások időpontjai:
2010 május 15.
2010. november 6.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomokat a
megadott napokon reggel 7 óráig helyezzék ki ingatlanjaik elé! A meghirdetett lomtalanítási nap
után kihelyezett lomok elszállítását már nem tudjuk
elvégezni.
Bővebb felvilágosítást munkatársaink adnak a
(20) 95 65 658-as, és a (20) 96 18 878-as telefonszámokon.
Remondis Duna Kft.
www.remondis.hu

Lakossági
felhívás
Mint a Sződi Szennyvíz- és
Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője a község szennyvízcsatorna-hálózatot használó lakosait az alábbiakról tájékoztatom.
Ügyfeleink közül többen
nem rendeltetésszerűen használják a szennyvízhálózatot.
Több esetben az átemelő-szivattyúk meghibásodásához vezetett, hogy a lakosok különböző tárgyakat juttatnak a csatornarendszerbe (pl.: felmosórongy, pelenka, ruhadarabok).
Egy ilyen átemelő-szivattyú
javítási költsége meghaladja a
100.000,- forintot. Amennyi-

ben a szivattyúk leállnak, szippantós kocsit kell hívnunk,
amely szintén jelentős anyagi terhet ró a kft-re. 2010-ben
egyes lakosok felelőtlensége
miatt cégünknek több, mint
1.500.000,- forint többletköltsége keletkezett.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna-rendszert kizárólag szenynyvízelvezetésére használják!
Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy amennyiben a csatornarendszert nem rendeltetészszerűen használják, abban az
esetben a kft. kiadásai jelentősen meghaladják a bevételeit,
így kénytelenek leszünk a képviselő-testülettől a csatornadíj
emelését kérni.
Nyuzó Andrea
ügyvezető

Ilyen is volt – haltetemek az átemelőben

Információk

Tavasszal
is célszerű
ellenőrizni a
vízóraaknát!
Nemcsak télen, a fagyok előtt,
hanem ilyenkor, a tavasz kezdetekor is érdemes ellenőrizni
a vízmérőket. A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna tisztántartásáról és a vízmérők épségének megőrzéséről a fogyasztó köteles gondoskodni.
A szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálni a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellőztetjük az aknát, így a mérők megóvhatók
a korróziótól. A kerti csapokat
csak akkor ajánlatos üzembe
helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen
a hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket.

A DMRV Zrt. (Vízmű)
szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat
tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely
kifolyószerelvényét, és nézzük
meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög,
valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ellenkező esetben utólag váratlan meglepetés érhet minket!
Ha a szokásosnál nagyobb
fogyasztást jelez a mérő, akkor
is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket! Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízórák rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!
Dmrv Zrt.
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Kedves Szülők!

Hívunk,
várunk és
törődünk
veled
Neked szól a cím, leendő első
osztályos hunyadis diák – és
természetesen Önöknek kedves Szülők, Nagyszülők és
mindenki, akik ott állnak a
gyermekek mögött.
Nézzük meg, mi is vár rád
eztán a ma még titokzatos
épületben?
Vár rád két kedves tanító néni. Mivel iskolaotthonos
rendszerben tanulsz majd nálunk, ezért a magyar nyelvhez
tartozó órákat Zsuzsa néni, a
matematika tantárgycsoportot
pedig Mónika néni tanítja. Megtanulsz majd írni és olvasni.
Ismerkedhetsz idegen nyelvvel is (angol, német) A számítógép titokzatos világában
Csilla néni vezet majd, mert a
mi iskolánkban ő tanítja az informatikát. Megtapasztalhatod, milyen érdekes is az interaktív táblán való barangolás.
Mire is várnánk, megmutatjuk
ezt már rögtön elsőben Neked. Ha szellemileg elfáradtál,
elmehetsz kicsit sportolni, táncolni. Ha szüleiddel úgy döntötök, a zeneiskolai részlegünk
adta lehetőséggel is élhetsz. Itt
először szolfézsra jársz Ilonka
nénihez, aztán majd másodiktól
hangszert is választhatsz. Ha
ügyes a kezed és szívesen kézműveskedsz, barkácsolgatsz,
akkor neked a kézműves szakkörünket ajánlom. Az hiszem
a már eddig leírtakból is láthatod, hogy a hunyadis falak között nem fogsz unatkozni.

Tudom, ezer kérdés vetődik mostanság fel Önökben.
Ahogy manapság divatos, én
is az internet segítségét hívtam, mielőtt az újságcikk megírásához leültem volna. A keresőprogramba beütöttem az
„iskolás lesz a gyermekem” kifejezést. Na, te jó ég! Mi mindent
lehetett ott olvasni! Volt ott jó
tanács – és volt sok „zöldség”
is. Szomorúan megállapítottam, hogy az oktatás olyan terület, amihez mostanság mindenki ért. Azért valamit hadd
mondjak el az Olvasóknak! 30
éves gyakorlatom a következőket mondatja velem:
Az oktatva nevelni és nevelve oktatni tudás az a gyönyörű hivatás, amit nem elég érezni, tanulni is kell: hosszú, kitartó éveken át a felsőoktatás
padjai között. Viszontagságos
évek múlva válik csak valaki
gyakorló pedagógussá, mondhatni: szakemberré. Lehet az
oktatásról beszélni, mint a
„magyar fociról”, de a lénye-

get bízzák a szakemberre, tehát bízzák ránk! Viszont kérem már most Önöket, hogy
legyenek munkánkban segítőink! Igazi jó eredményt csak
hármas összefogás adhat. A
három főszereplő az oktatásban a tanuló, a tanító és a szülők.
Egyetértek azzal a bölcs véleménnyel, hogy iskolakezdésnél legfontosabb az, hogy a
gyerek szeresse tanítóját, idézem:
„Ez fontos egyedül. Ő is szeresse és a szülő is
mutassa ki a tiszteletét a mindenkori tanító
iránt. Akkor a gyerek el tudja fogadni a
saját képességeit, az osztályban elfoglalt
helyét, és felkészítjük arra, hogy bár otthon
királylány vagy királyfi, az életben neki kell
megtalálnia a számára legjobb hivatást.”
Az első tanító néni (nénik)
meghatározó(k) lesz(nek) egy
életre. Kolléganőim, Vas Zsuzsa és Vuklovszkiné Molnár Mónika pontosan tudják ezt, hiszen több évtizedes tanítói
munka áll mögöttük. Munkájukat ennek megfelelően végzik majd.

Mondandómat Rudolf Steiner szavaival zárom.
„Az iskolában tulajdonképpen nem
azért kell tanulnunk, hogy ismereteket
szerezzünk, hanem azért, hogy mindig
tanulhassunk az életről.”
A mi iskolánk az élethossziglani
tanulásra készít fel.
Hívunk, várunk, törődünk Veled!
Günther Erzsébet
igazgatónő

A Sződ Község
Iskolai Oktatásáért
Közalapítvány hírei
Alapítványunk 2010. február
6-án bált szervezett, ami nagyon jól sikerült. Sokan eljöttek és reggelig mulattak. Nyolcadikosaink
keringőjükkel
kedveskedtek a bálozóknak.
Az iskola énekkara három vidám dalocskát énekelt. Őket is
lelkesen megtapsolták a bálozók. Örültünk, hogy minden-

1. a
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ki jól érezte magát. Egészségünkre!
A bál bevételéből kulturális rendezvényeinkre előadókat hívunk.
Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk minden kedves olvasónak!
Alapítvány
Kuratóriuma

FEBRUÁR
„Áll a bál”
a Hunyadiban
Kellemes meglepetés volt belépni az iskola tornatermébe
„elsős” bálozó szülőként a farsangi bál estéjén.
A szolid, de látványos díszítés, a fehérterítős asztalok, a büfé egészen elfeledtette, hogy itt hétköznap labdák
pattognak, gyerekek szaladgálnak. Bár, ha jobban meggondolom, testmozgás itt is akadt
bőven. Tanárok, szülők és a
falu „nagyja” – az „apraját”
otthon hagyva – fáradhatatlanul táncolt hajnalig.
Remek lehetőség volt ez a
bál egy kis lazításra és természetesen az iskola alapítványának gyarapítására.
Milyen kár, hogy farsang
csak egyszer van egy évben!
Bedák Csilla
szülő

Ilyenek voltunk
Mint minden évben, most is
nagy izgalommal várták nyolcadikos tanulóink az alapít-

ványi bált. Nem véletlenül. A
tánctanulás kínjai, a ruhapróbák izgalma véget ért, és elérkezett a „showtime”! A fellépés előtt két osztálytárs: Nikolics Laci és Farkas Dani az elmúlt nyolc év fotóiból válogatott fényképalbummal lepte meg nemcsak osztálytársait, hanem a báli közönséget
és a kedves szülőket egyaránt.
Az időről időre felhangzó nevetés az ötlet sikerét jelezte, és
egyben oldotta a tánc előtti izgalmat is. Majd torokszorítóan szép látványt nyújtva bevonultak színes báli ruhájukban az addig csak – időnként
mulatságos – képekről ismert
végzős diákok.
A keringőt fergeteges taps
kísérte, a fiúk pedig egy-egy
rózsával köszöntötték fel
lánytársaikat. Mint a filmeken…!
A hunyadis tanárok nevében kívánom, minden álmotok legalább így teljesüljön,
kedves 8. osztályosok!
Tóthné Barcs Ágnes of.

Farsangoltunk
Februárban megtartottuk hagyományos téltemető farsangunkat. Bálunk messze földön
híres. Idén igazán nemzetközi
verseny alakult ki a hunyadis
falak között: japán gésa, francia grófnő, indiánlány, velencei gondolás színesítette a jelmezesek felvonulását. Még az
erdélyi Drakula gróf is megtisztelt bennünket jelenlétével.
Ugyanígy tettek híresebbnél
híresebb focisták, boszorkányok, királylányok is. Nem is
beszélve a hatalmas állatsereg-

A végzős diákok keringőtánca

Oktatás-nevelés

Teaházi hangulat
letről! Bálunk akkora vonzalmat jelent, hogy még a tárgyak
is életre keltek. A mulatságon,
a táncházban együtt ropta a
táncot a ruhásszekrény, a dominó, s a csillagcsavarhúzó is.
Mindenki megelégedésére
idén több díjazott volt: több
torta, még több ajándék került
a résztvevők kezébe. A lila ruhás hölgy jókedvében még parókáját, álarcát is elajándékozta.
A sikeres téltemetésért köszönetet mondunk minden résztvevőnek és a rendezőknek. Jövőre is szeretettel várunk mindenkit ugyanitt,
ugyanekkor.
(Képeinket ld. a hátsó borítón!)
Beáné Vas Anita
szervező

Áfonyás álom
Február 12-én eljött a farsangolás napja a felsős diákok

számára is. Hangulatos teaházat nyitottunk meg az egyik
osztályteremben, hogy kultúránk szokásaiból újat nyújtsunk az érdeklődők számára. Gyertyákkal díszített asztalok, választékos teakínálat varázsolta el táncolásban elfáradt
diákjainkat.
Keszericze Kármen
szervező

Versenyek
Helyesírás
Február 23-án délután tartottuk iskolánkban a helyesírási
versenyt, melyen 28 3-4-5. és
6. osztályos tanuló vett részt.
A verseny első részében tollbamondást írtak a diákok,
majd feladatlapon dolgoztak.
A kérdések alapvető ismeretek alkalmazását kívánták,
nem egészen a mindennapi
szavak szintjén, illetve egy kicsit mérte tájékozottságukat,

A verseny hevében
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Sződi népviseletben

Díjazottak
kombináló-képességüket
a
szólások, közmondások terén.
Az utolsó játékos feladattal a
tanulók figyelmét teszteltük.
Bízunk abban, hogy hagyományt tudunk teremteni ezzel
a versennyel is, melynek legfőbb célja az önművelés, önfejlesztés.
Tudjunk hibáinkból tanulva
jobbak, eredményesebbek lenni helyesírásból is!
Minden résztvevőnek gratulálok!
Eredmények
3-4. osztály
1. Hárs Anna 3. o.
2. Menyhárt Csenge 4. o.
3. Szente Sára 3. o.
5-6. osztály
1. Garad Ágoston 5. o.
2. Czinege Eliza 6. o.
3. Bari Krisztina 5. o.
Farkasné Haraszti Ildikó
szervező

Sződi Népdalkör
2010. február 27-én került
megrendezésre a XVI. Dunakanyar Népművészeti Verseny
Sződligeten.
Népdal 3-4. osztály kategóriában indultak hunyadis diákjaink: Hárs Anna, Késmárky
Tímea és Varga Enikő. Sződi népdalcsokrot énekeltek,
melyben szlovák és magyar
helyi gyűjtésű darabok szerepeltek. A dalokat eredeti sződi népviseletben mutatták be
tanulóink. A zsűri az előadást
különdíjban részesítette.

Mindhárom tanuló a váci
Bartók Béla Zeneiskola sződi tagozatának tanulói.
Kurucz Györgyné
szolfézs tanár

MÁRCIUS
Könyvtári hírek
Örömmel értesítem a Tisztelt Olvasókat, hogy március hónaptól filmklub indult a
könyvtárban. Különböző műfajú és témájú filmekkel várom a kikapcsolódni vágyókat.
A részletes program megtalálható a könyvtár előtti hirdetőtáblán.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden könyvfelajánlásért, amivel az elmúlt
három hónapban a sződi lakosok gazdagították gyűjteményünket! Továbbra is elfogadok minden olyan használaton kívüli könyvet, amely még
értéket képvisel és használható állapotban van.
Triebné Szalai Katalin
könyvtáros

Március 15.
Intézményünk idén is színvonalas műsor keretében emlékezett meg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
162. évfordulóján.
Rendhagyó és interaktív
előadást láthatott az ünneplő
közönség a negyedik és nyolcadik osztályos diákok előadásában. A műsor méltóképp

emlékezett meg a forradalom
hőseiről, áldozatairól, akik
életüket és vérüket áldozták a
szabadság oltárán.
A márciusi ifjak vezérletével egy egész nemzet fogadta
meg, hogy ezentúl nem kér a
zsarnokságból az önkényből
és az elnyomásból, megvédi polgári vívmányait és akár
fegyverrel élete árán is kivívja egy nagymúltú történelmi
hagyományokkal rendelkező
ország függetlenségét. Nem
kerestek kifogásokat, hanem
azonnal cselekedtek. Felállí-

tották egy polgári demokratikus Magyarország alapjait.
Nekünk, az utókornak,
március a kötelesség hava.
Kötelességünk ápolni, őrizni és védeni 1848 szellemiségét, vívmányait, az akkor vérbefojtott célokat és az azóta megvalósult eredményeket. És mindezeket továbbadni gyermekeink és unokáink
számára.
Kötelességünk megemlékezni nemzeti értékeinkről,
hagyományainkról, történelmünk nagyjairól, hőseinkről,
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nemcsak a szűkebb közössé-günkben, hanem országunk-ban, a Kárpát-medencében éss
a nagyvilágon is.
Kollár Zalán
n
történelemtanárr

Emléktúrán jártunk
Március 15-e alkalmából Bu-dapestre utaztunk mi, he-tedikesek. A túra során azz
1848/49-es forradalom éss
szabadságharc ünnepi helyszí-neit jártuk végig.
Első utunk a régi Pilvax ká-véházhoz vezetett, ahol az if-jak gyülekeztek. Majd a Lan-derer Nyomdához sétáltunk,,
ahol a Nemzeti dalt és a 122
pontot nyomtatták ki. A Du-na-parti Petőfi szobornál el-helyeztük az emlékezés koszo-rúját, és elszavaltuk a Nemze-ti dalt és a Himnuszt. Ezután
n
elsétáltunk a Nemzeti Múze-um kertjébe is, ahol történel-mi játszóház és táncház foga-dott minket. A Károly-kerten
n
áthaladva a Petőfi Múzeumbaa
mentünk. Itt a költő életét is-mertető képeket és tárgyakatt
tekintettük meg. A 3. kiállító
ó
teremben láthattuk még a Pil-vax kávéházból származó ke-rekasztalt is, ahol egykor az if-jak tanácskoztak.
Emléktúránk végén élmé-nyekben és tudásban gazdagodva tértünk haza.
(A mai Pilvax nem az eredeti kávéház helyén, annak
csak közelében áll, így maga
az épület sem az eredeti, régi
Pilvax. A Landerer és Heckenast Nyomda és Kiadóvállalat 1854-ig üzemelt a Kossuth Lajos utcai épületben. – a
szerk.)

A Petőfi-szobornál koszorúztunk

Kreizinger Melinda
7.o.
Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy a hunyadisok nevében nagyon kellemes, pihenésben és örömökben bővelkedő húsvéti ünnepeket kívánjak Önöknek!
Günther Erzsébet
igazgatónő

Ünnepi műsor – március 15.
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Oktatás-nevelés

Óvodaképünk

R

észletek a helyi
óvodai nevelés
programjából, mely
óvodánk egyik alapdokumentuma
Az óvodai felvételről
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az
újonnan jelentkező gyermekek
fogadása az óvodai nevelésbe
folyamatosan történik. Előzetes értesítés után minden év
májusában történik a gyermekek felvétele.

Feladataink az óvodába
lépés előkészítésekor
A leendő óvodásainkat a nyár
folyamán meglátogatjuk, felmérjük szociális körülményeiket, valamint a szülővel való
beszélgetés alapján felkészülünk az egyéni nevelésre.
Lehetőséget adunk az óvoda életébe való betekintésre.
Eljuttatjuk a gyermek jelével ellátott, az óvodába szóló
meghívót.

Feladataink az óvodába
lépéskor
Lehetőséget adunk a beszoktatás bármely formájára.
Az otthonhoz kötő játék,
kabala behozatalát is engedélyezzük.
Igyekszünk szoros érzelmi
kapcsolatot kialakítani a gyermekkel, hogy biztonságban
érezze magát.
Nagy odafigyeléssel és törődéssel ismertetjük meg a gyermekekkel az óvodai környezetet, szokásainkat.

„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
S mint fán se nő egyforma két levél,
A nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
(Kosztolányi Dezső)
Programunkat a családi nevelésre építjük, és azt kívánjuk
a gyermekek egyéniségének
megfelelően kiegészíteni, fejleszteni. Az óvoda gyermekösszetételéből adódóan folyamatos feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, egyéni
fejlesztését. Gyermekeinkkel
való kapcsolatunkban alapvető minden gyermek elfogadása, a türelem, tolerancia. Célunk a személyiségük harmonikus fejlesztése életkori és
egyéni sajátosságuknak megfelelően. Óvodaképünk kialakításában az Alapprogramban
megfogalmazott irányelveket
tartjuk szem előtt.
Óvodánk a tevékenységre épülő helyi óvodai nevelési programon keresztül valósítja meg a gyermekek közösségi nevelését, mindenkor tiszteletben tartva az egyén igényét. Intézményünk enyhén fogyatékos és kisebbségi gyermekeket is fogad. Helyi sajátosságunk a helyi hagyományok átörökítése. Fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs légkör
megteremtését, hogy a gyermek szívesen jöjjön óvodába.
A közösségi nevelésben kezdetben az óvónő modellnyújtó
szerepe meghatározó, később
a kortársi modell felerősödését segítjük elő. Az óvodai nevelés során igyekszünk a gyermek erkölcsi tulajdonságait
(együttérzés, segítőkészség, figyelmesség, tolerancia) és akaratát (önállóság, önfegyelem,
kitartás, feladattudat) fejleszteni. Ösztönözzük gyermekeinket az új dolgok felfedezésére
melyek során adódó tévedéseket, hibákat segítségnyújtással,
gyakorlással, sikerélményhez

Óvodai beíratás
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a
Sződi Napköziotthonos Óvodában
a beiratkozás időpontja:
2010. május 5-én, 9–15 óráig,
2010. május 6-án, 9–12 óráig tart.
A beíratás helye:
Sződ, Dózsa György út 19.
Azokat a gyermekeket lehet beíratni, akik 2008. május 31ig születtek, így a következő tanévben betöltik a 3. életévüket.
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a 2005. május 31-e
előtt született gyermekek a következő tanévben iskolakötelessé válnak, így számukra az óvoda látogatása, az iskola-előkészítés kötelező. Amennyiben nem jártak eddig óvodába, kérem, szíveskedjenek ebben az időszakban
őket is beíratni!
juttatással igyekszünk javítani.
Ezáltal fejlődik a gyermekek
kudarctűrő képessége, akarata,
önbizalma, mások iránti bizalma. Gyermekeink megbecsülését, önbecsülését a gyermeki
tevékenységek, alkotások dicséretével, közösség általi elfogadásával kívánjuk elérni. Méltóságuk tiszteletben tartásán

Farsang
Farsangi nyílt nap
Ismét eljött az oviban a várvavárt nap, a farsangi nyílt nap!

az alapvető emberi szabadság
és a gyermeki jogok biztosítását értjük. A gyermekek biztonságérzetét derűs, szeretetteljes óvodai légkör kialakításával erősítjük.
Puskás Szilveszterné
óvodavezető
Igazán nem tudni pontosan
ki várta jobban: a szülő, aki
először is egy órácskára újra
gyerkőc lehet, és másodszor,
de nem utolsó sorban láthatja,
és picit részese lehet gyermeke
mindennapjainak, vagy a gyermek, aki megmutathatja má-

Mindenki buzgón rajzol, vág, ragaszt
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„Farsang volt,
állt a bál!”
Farsang napján nagy havazásra ébredtünk, de az időjárás
senkit sem térített el a délutáni
bálozástól. Az óvodások nagy
izgalommal várták a mulatságot az iskola tornatermében.
A bál a Pillangó, Méhecske
és Katica csoportosok színvonalas műsorával kezdődött. A
Süni és Csiga csoportba járó

Lévay Erzsébet

Farsang napján
Farsang napja eljött már,
kezdődik a jelmezbál,
zeneszóra vígan lép,
ring a tarka báli nép.
Nagy mulatság van itt ma,
ezerféle maskara
perdül-fordul, integet,
búcsúztatja a telet.

A Süni csoportban is lázasan folyik a munka
sodik otthonát, ahol mindennapjait tölti. Ilyenkor mindenki nagy készülődéssel készíti kis bohócait, rajzolja, vágja,
ragasztja, vagy épp a többi kis
emléket. Nagyon kellemesek
ezek az órák, hiszen egy nagycsalád alakul ki hirtelen egy
olyan társasággal, akiknek reggel, illetve délután egy szervuszig van csak ideje. Ami még
nagyon fontos: mikor otthon
ránézünk az együtt készített

kis munkánkra, egy igazi, kellemes, szép emlék jut eszünkbe.
Köszönjük, hogy évente néhányszor megnyitják az óvoda kapuit, hogy ilyen kellemes,
szép emlékekkel gazdagodhassunk.
Lángné Rozman Melinda
Katica csoportos
gyermek édesanyja

A hétvégi bál után az oviban folytattuk a mulatozást

I

Királylányok, boszorkányok, kalózok ropták kéz a kézben
gyermekek kicsit megszeppenve figyelték a nagyobbak
előadását.
A gyerekek ötletes jelmezbe bújtak az anyukák és nagymamák segítségével. Voltak királylányok, boszorkányok, pókemberek, kalózok, akik kéz a
kézben ropták a táncot.
A büfében sokféle sütemény közül választhattak a
gyerekek, melyekért ezúton
mondunk köszönetet a kedves
Szülőknek.
A délután folyamán tornázhatunk Mariann nénivel és az
aerobikosokkal, majd a tánc-

ház forgatagában táncoltunk
együtt Zsófi nénivel és a néptáncosokkal.
A farsang nem múlhat el
tombolahúzás nélkül, ezért a
napot a tombolahúzás zárta,
amin a gyerekek sok–sok ajándékot nyertek.
A vidám délután gyorsan
elröppent, de bízunk benne,
hogy a farsangi mulatság élményekben gazdagon telt, és a
gyerekek sokáig fognak emlékezni rá!
Flochné
Madarász Beatrix

dén már elkészült az óvodai szánkózódomb, és a gyerekek boldogan használták ki a téli napokat.

Téli örömök a szánkózódombon

A vidámság kiült az arcokra

