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Megemlékezések – október 6., október 23.
Szeptember közepétől készültünk az október 6-ai
megemlékezésre.
Amikor megkaptuk a feladatot, összeállítottuk a műsort,
megismerkedtünk az aradi
vértanúk életével.
Ekkor döbbentünk rá, hogy
milyen hősiesen küzdöttek a
magyar szabadságért, és áldozták fel életüket értünk. Különösen az hatott meg minket,

hogy milyen kegyetlenül érhet
véget a hősök sorsa.
Mudra András Márk
4. osztályos tanuló
Amikor a 7. osztály megkapta
a feladatot az emlékműsor elkészítésére, nagyon megörültünk, mert szeretünk a közönségnek örömet szerezni.
Nagy lelkesedéssel láttunk a
munkához. Voltak rossz nap-

jaink is, amikor úgy éreztük,
semmi nem sikerül.
Az utolsó nagyzászlós jelenetnél sokat nevettünk, egymáson, de aztán egy kis beszélgetés után minden rendben lett. Sokat próbáltunk
és gyakoroltunk, ennek, úgy
éreztük, meg is lett az eredménye.
Késmárky Tímea,
Varga Enikő
7. osztályos tanulók

Október 6.

Ünnepélyes pillanat

Október 6.

Október 23.

Klasszikus gyöngyszemek
Tanulóink a váci Bartók Béla
Zeneiskolába látogattak. A
Zeneiskola nagytermében a
Váci Szimfónikus Zenekar
koncertjén vett részt 50 tanulónk, akik az énekkar lelkes tagjai. A gyerekek színes
zenei csokorban részesültek,
melynek keretében részleteket

hallhattak Erkel, Kodály, Csajkovszkij munkáiból, illetve Bizet: Carmen, és Hacsaturján:
Kardtánc című zeneműveiből.
Köszönjük a jutalomból kapott lehetőséget az iskola vezetőségének.
Ivanics Istvánné és
Keszericze Kármen, szervezők

Ünnepélyes pillanat

Október 23.
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Szellemidézés éjszakája
Az énekkarosok Töklámpás Bálja
Október 27-én újra összegyűltünk egy kis mókára, boszorkányok és szellemek idézésére
Halloween alkalmából. Tünde néni délután 5 órakor beengedte az iskola szellemvárába
a megidézett énekhangjukkal
varázsló tanoncokat. Miután
berendezkedtek, elkezdődött a
„fülek és hangszálak edzése”.
Két csoportban próbálták a
zenedarabokat Tünde néni és
Zsuzsa néni vezényletével.

Eljött a vacsora ideje, mindenki finomat evett a saját töklámpásából elővarázsolt ételből. Időközben az udvaron
kincseket rejtettünk el, melyeket a vacsora után a gyerekek
lelkesen keresgéltek. Amíg távol voltunk, a belopózott szellemek elbújtak a hálókban,
s megijesztették a beérkező
kincsvadászokat.
Visszavágót fújtunk, s a tornateremben szellemüldözésbe

kezdtünk. Keresztbe-kasul vetélkedtünk, padokon át repültünk, jobbra-balra cikáztunk –
nagyon elfáradtunk Kármen
néninek köszönhetően.
Az éjszakai mozi választható volt a „félelemérzet” függvényében.
Aztán a varázslótanoncok
elszunnyadtak. A reggeli édes
illata aztán mindenkit az asztalhoz csábított. Gyetvai Marika
néni nutellás gofrija meghódította a hazavágyó pacsirták
szívét.
Keszericze Kármen
tanító néni

Halloween

Miénk a
színpad!
A minden évben hagyományosan megrendezett Miénk
a színpad! idén is nagy sikert
aratott mind a nézők, mind a
fellépők körében. Többféle
produkciót élvezhetett az igen
vegyes korosztályú nézőközönség. A gyerekek izgalommal, de széles mosollyal élték
bele magukat az éppen aktuá-

Miénk a színpad!

Miénk a színpad!
lis szerepükbe. Láthattunk táncot,
meserészletet, poénos
darabokat.
Egy ilyen
vicces
hangvételű műsorszámmal készültek a harmadik osztályosok

Miénk a színpad!

Miénk a színpad!

Vas Zsuzsa tanítónő vezetésével. A tízéves diákok igazán élethűen jelenítették meg az iskolai életképeket, melynek lényege a tanárok és
a tanulók számára
is egyértelmű volt.
Címe: A tízperc.
Czinege Mariann
szülő

Miénk a színpad!
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Kukoricatörés
Rendhagyó
szüret a
Mártírok
utcában
Szeptember végén elérkezettnek láttuk az időt a szőlőszürethez, és meghívtuk a Pillangó csoportot az óvodából,
ahova az unokánk jár. Tízórai
után jöttek a gyerekek, soksok apróság. Nem is gondoltuk, hogy ennyi gyermek jár
egy csoportba.
Ica néni ismertette a „szabályokat”, megbeszélték a szőlőről, a tőkéről az összes tudnivalót. A gyermekek tartották a vödröcskéket, a felnőttek szedték a szőlőt a tőkéről.
Apró kezek hordák a picike
vödröket Misi papához, ahol
megfigyelhették, hogyan darálja le a gyümölcsöt. A végén
megkóstolhatták a friss szűrt
mustot, és megnézték az állatainkat.

Az ősz folyamán Gyéresi
Krisztián mamájánál a kukoricatörést is kipróbálhattuk. Tízórai után – mikor elindultunk
az óvodából – még párás, ködös volt az idő, de mire Ani

Sorban álltunk vödreinkkel
Igen meglepődtünk, mert nagyon jó gyerekek jöttek hozzánk, és nem győztünk csodálkozni régi társaink pici unokáit felismerve. Az óvó néniktől
nagyon kedves, hogy arra tanítják unokáinkat, hogy „vendégségbe üres kézzel nem megyünk”, de igen megkönnyebbültünk, amikor a csomagból
egy kézzel készített szép ajándék került elő. Mindig örömmel tölt el, ha ránézek és
eszembe jut a számunkra is felejthetetlen, kicsit rendhagyó

Törjük a kukoricát

Morzsolási próba
néni kertjébe értünk, már szépen sütött a Nap. Megismertettük a gyermekekkel, hol kell
letörni a növényről a kukori-

Ani néni magyaráz

cacsöveket. A munkát nagyon
élvezték: a sorokba beálltak,
és egykettőre a végére is értek. Aki nem a kukoricát törte,
az vödrökben hordta a gyűjtőhelyre. A leszedett kukoricát a végén még be is zsákoltuk. Gyűjtöttünk csuhét, szárat és kukoricacsövet, s ezeket
magunkkal vittük az óvodába.
Később, a csoportszobában a
gyerekek kipróbálták a kukoricamorzsolást, és csuhé babát
is készítettünk. Közben azokról az időkről beszélgettünk,
mikor a felnőttek és a gyerekek esténként a tűz mellett
morzsolták a kukoricát, beszélgettek, s a lányoknak csak
csuhéból, rongyból készült babáik voltak.
Köszönjük Ani néninek a
gyermekek nevében is még
egyszer, hogy ezt a lehetőséget biztosította számunkra. Mi
nagyon jól éreztük magunkat
nála, szép élménnyel gazdagodtunk.

Játék kukoricából
Hordónyi szőlőt szedtünk
szüret. Ilyen sokan még soha
nem voltunk egyetlen szüret
alkalmával sem.
Köszönjük a segítségeteket
gyerekek és óvó nénik!

Misi Papa munkában

Czinege Mihályné
(Juci mama) és
Czinege Mihály (Misi papa)

Nekünk
természetes,
bár mégis fura dolog került lencsevégre… Hogyan fér meg óvodánkban a modern Lego és
egy népi játék: a kukoricacső-tekerő verseny?
Egyszerűen, ahogyan az
a képen is látszik. Mosolygós gyerekek játszanak ezzel is, azzal is.

Kukoricacső-tekerő verseny
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Mi így emlékeztünk
október 6-án…

Köszönet
Ebben az évben is jól sikerült
a szüreti felvonulás, és a bál, ez
idő alatt az óvodás gyermekek
szülei is jobban megismerhették egymást.
Szeretném
megköszönni
mindazoknak, akik részvételükkel és egyéb segítségükkel
támogatták a Csupafül Alapítványt.
A bál bevételét az óvodában
megtartott zenei délelőttökre és tavasszal az udvari játékok bővítésére tudjuk fordítani. Köszönjük, és a továbbiakban is számítunk segítségükre.

Az emléknapot megelőző időszakban minden
óvodás csoportban a saját életkoruknak megfelelően ismerkedtek a múlttal a gyerekek. Huszárokról készült képeket nézegettünk, menetelve mentünk az udvarra és katonás énekekkel színesítettük a napot. A kopjafánál mindenki elhelyezhette otthonról hozott virágát,
és még napokkal később is gyönyörködtünk
bennük.

Mindenkinek békés boldog
karácsonyt, kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kívánunk.
Ismerkedünk történelmünkkel

Itt van az ősz, itt van újra…

Sajnos a komposztálónkból még nem tudtunk földet
szedni, de jó úton haladunk.
Mikor a héten falevél borította a fák alját, nem kellett kétszer kérdezni, ki szeretne segíteni a gereblyézésben, és a falevelek talicskázásában. A versenyszellem máris beindult. Fiú-lány csoportok alakultak, és rendületlenül töltötték a komposztálót. Ami nem fért bele, azt egy nagy kupacba gyűjtöttük, és figyeljük a tél folyamán, vajon milyen állat talál benne otthont magának.

Csupafül Alapítvány
kuratóriuma

Téli
programjaink
Adventi vásár az óvodában november 30-ától
Adventi nyílt nap:
november 30.
Mikulásvárás: december 6.
Zenei délelőtt: december 11.
Mézeskalács sütés: dec. 10-11.
Luca-nap: december 13.
Karácsony: december 18.

Rendet teszünk a fák alatt

Gereblyéző lányok

Az összegyűjtött leveleket
nem égetjük el, hanem
komposztáljuk, jövőre jó lesz
a kert trágyázásához

Foci Fesztivál
A Bozsik Intézményi Program keretében októberben a
váci stadionban Foci Fesztivált rendeztek. Ezen képviseltette magát a mi óvodánk is 21
gyermekkel. Természetesen
nem mindenki szeretne focista
lenni, de mi már annak is örülünk, ha gyermekeink mozognak, jó levegőn vannak, fejlődik a térlátásuk-labdaérzékük, és ezek együttes hatására egészségesebbé válhatnak.
És ha mindezeket a barátaikkal együtt végezhetik, még
emlékezetesebbé,
élvezhetőbb az egész! Nem melléke-
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Zenei délelőtt

Szavalóverseny

Csütörtökön kedves ismerősként üdvözölték óvodásaink Heinczinger Miklóst, aki
a szokásos rutinnal, gyönyörű
énekhangjával foglalt le több
mint 120 gyermeket.
A közös éneklés meghozta a kedvet ahhoz, hogy szinte
mindenki utánozta a kézmozdulatokat, amelyekkel Mika a
hangszereket megszólaltatta.
Nem tudhatjuk előre, lehet,
hogy ezen az őszi zenei délelőttön valamelyik csemeténk

Szeretjük, ha az óvodában közösek a programok, vagy amikor a nagyobbak segítik a kicsiket például a cipőkötésnél,
bekísérik egymást a mosdóba, vagy épp ha szórakoztatják
egymást egy mesedramatizálással. Ehhez hasonló szívmelengető érzés volt, mikor meghívtuk a méhecske csoportosokat a szavaló „versenyünkre”. Átrendeztük a termet, terített asztallal vártuk őket,
és a rögtönzött színpadon mindenki előadhatta mivel készült. Volt, aki
már napokkal előre készült szüleivel, nagyobb
testvérével, hogy biztosan sikert arathasson (és
sikerült is), és voltak, akik
inkább párban szavaltak.

Mika mester
kedvet kapott a zenéléshez, és
felnőttként viszontláthatjuk őt
is, például egy zenekar élén.

Mi mindenkit nagy tapssal jutalmaztunk, majd természetesen apró ajándékokat, édességet is vihettek haza. Saját készítésű sütőtökös kókuszgolyóval,
ropival kínáltuk vendégeinket,
akik arcán látszott, hogy máskor is szívesen jönnek.

Saját készítésű

Százhúsznál is többen voltunk

Nagyon jól éreztük magunkat Mikával

Mind jól éreztük magunkat a szavalóversenyen

Labdavezetési gyakorlat
sen megemlíteném, hogy egy
órán keresztül úgy vezették a
labdát, lőttek kapura, cseleztek, futottak, harcoltak, hogy
eszükbe nem jutott közben,
hogy szomjasak, éhesek vagy
melegük lenne… Köszönjük

a rendezőknek (Szél Józsefnek, és Selmeci Györgynek),
hogy ilyen jól szervezett, érdekes játékokkal teli programon vehettünk rész, és remélem tavasszal is szívesen várnak majd minket. Köszönet

Mérkőzés
továbbá azoknak a szülőknek,
akik gyermekükre szánták ezt

a délelőttöt, és részt tudtak
venni ezen a rendezvényen.
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Drámajátékok délelőttje
Szerencsés helyzetben vannak
a nagycsoportosaink, hiszen
minden héten Tomecskó Mihályné Ica néni dráma-foglalkozásokkal várja őket. Ilyenkor bárki bőrébe belebújhat-

nak, felszabadultan társalognak, segítik egymást egy-egy
képzeletbeli akadályon, vagy
épp vakon bízva, azaz csukott
szemmel követik egymást a cél
felé.

Így értjük meg jobban egymást is, magunkat is
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Fogápolás

szájhigiéniai bemutató
Bár óvodásaink közül a nagyobbakkal rendszeresen ellátogatunk a sződi fogászatra,
mindig örömmel vesszük, ha
gyermekeink jól tájékozottak,
és nem utolsósorban egyre
többet és többet tudnak a he-

Így már nem lesz annyira félelmetes hely a rendelő

Rajzaink a COOP-ban

Idősek napja

A falunkban nyíló COOP áruház vezetősége megkért, tegyük színesebbé gyermekrajzokkal az üzlet falát. Kérésükre szívesen mondtunk igent, hiszen gyermekeink örömmel festenek, színeznek, ragasztanak. Ezért fordulhatott az elő, hogy a rengeteg egyéni rajz
mellett közös alkotások is készültek. Pár kép a hátsó borítón is megtekinthető, de az eredeti alkotásokat a boltban meg is csodálhatják.

Puskás Szilveszterné idősek
napja alkalmából a Régi magyar áldás című verssel köszöntötte a meghívott vendégeinket, majd a két nagycsoport következett verses-táncos ünnepi műsorával. Ezt követően teázás, süteményezés
közben felelevenítettük a régi
emlékeket, kellemes beszélgetéssel telt a délelőtt. Jó volt
újra együtt látni az idősebb
kollégákat, nyugdíjas csoportokat. Reméljük, hogy jövőre
is ilyen szép délelőttöt tudunk
együtt tölteni.

Régi magyar áldás
Közös munkánk

Táncoltunk

lyes fogmosásról, a szájápolásról, a fogváltásról. Ebben volt
segítségünkre Horváth Mária,
aki nem csak lelkes odaadással, de rengeteg ajándékkal is
érkezett.
Amikor a Méhecske csoportban meglátta a zöldségekkel teli kosarat, nem kellett
ecsetelnünk: nekünk elsősorban a gyümölcs és a zöldség a
„barátunk”.

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.
Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.
Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod!

Verseltünk
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Kirándulás
Már a szeptemberi szülői értekezleten szóba került, hová is
mehetnénk kirándulni a Katica csoportosokkal, hiszen nekik ez az utolsó évük óvodásként. Szerencsére akadt ven-
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dégszerető szülő, s így történt,
hogy Horváth-Vadon Bercel szülei a két nagycsoportot együtt – közel hatvan gyermeket – látták vendégül otthonukban. Gyorsan eltelt a délelőtt, hisz a jó időnek (is) hála
sorra kipróbálhatták a kerti
homokozót, a hintát, a hidat,

Hatvan éhes pocak

játszottak a füves részeken. A
déli harangszónál már mindenki a tányérját szorongatta, s fogyaszthattuk is a bográcsban frissen főzött paprikás
krumplit. A vendéglátó szülők
még lekváros tekerccsel is kedveskedtek. Igyekeztünk rendet hagyni magunk után, de

amíg mi hazafelé az élményekkel teli duruzsolást hallgathattuk, a szülőknek még biztosan
akadt dolguk…
Köszönjük Vadon Ildikónak, Veres Krisztinának,
Bogdán
Gyöngyvérnek,
és Gyutai Zsuzsának ezt a
szép napot!

Kihajolni veszélyes..., de izgalmas

Készülődés adventre

Móni Júlia
(Dominik anyukája)

Birszki Zsófia

Az óvó nénik megmutatták szebbnélszebb ötleteiket, a
rengeteg alapanyagot, és kezdődhetett
is a közös munka. A
szülők és a gyerekek
nagy örömmel láttak hozzá az adventi
zsákok és a kis díszfenyők készítéséhez.
A zsákocskák papír- Nyúzó Boglárka
ból készültek, szépen kidíszítve, amiben az óvó pedig tobozokra és apró csenénik gondosan elrejtették a repekre volt szükségünk. Ezek
kis meglepetéseket a csemeték tovább szépítik a csoportszoszámára. A pici fenyőfákhoz bákat az ünnepek alatt.
A munka végeztével az óvó
nénik kedvesen megvendégeltek minket a fáradozásunkért.
Nagyon élveztük, hogy gyermekeinkkel és a pedagógusokkal együtt tölthettünk néhány
kellemes órát, és reméljük,
hogy ezt a hagyományt még
évekig ápolják az óvodában.
A szülők nevében szeretném megköszönni, hogy az
idei adventi várakozás ilyen
kellemesen kezdődött! Mindenkinek boldog ünnepeket
kívánunk!

Nyiri Luca

A sződi óvodában az advent mindig lázas készülődéssel telik. Idén is, immár hagyományőrző módon meghívást kaptunk az ünnepi készülődésre, ahol a gyerekekkel
együtt megtapasztalhattuk az
alkotás örömét.
Mire megérkeztek a lelkes
szülők, az óvó nénik és dadus
nénik már gondosan előkészítették a hozzávalókat. A kicsik
izgatottan, csillogó szemekkel várták anyukájukat-apukájukat, a csoportszobák pedig adventi hangulatban pompáztak. Fantasztikus érzés...!

Juhász Emma

Adventi készülődés a Csiga csoportban
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Karácsonyi köszöntő

„Mikor este a gyertyák csendben égnek,
az angyalok hárfáikon halkan zenélnek,
egy árva arcocska az ablakhoz simul,
s néhány könnycsepp szomorún kicsordul...
Ha szíveddel nem érzel, nem hallasz, nem látsz,
ha megállni nem tudsz, most is rohansz tovább,
nem láthatod meg a csillogó szemű gyermeket,
s nem érezheted az ablak mögötti szeretetet...
Az ünnepet sokan búsan élik meg,
fájdalmat éreznek, testük szorongón remeg,
gondolj Rájuk néhány szerető pillanatban,
s öleld meg lelküket nagy-nagy magányukban...
Életet kaptál, egy nagy lehetőséget mára,
hogy dédelgesd, vigyázz az egész világra,
egyedül Rajtad múlik, mit kezdesz vele,
s az életnek szép nyara lesz-e, vagy hideg tele...
Tárd ki szíved, nagyra tárd, adj sok-sok fényt,
szereteteddel nyújts vigaszt, nyújts bíztató reményt,
s talán egyszer, ha Te is, ha mindenki ezt teszi...
az ablak mögötti gyermek bánatát végleg elviszi...”
Köszönjük szépen szponzorainknak az egész éves támogatást,
mellyel hozzájárultak a sződi óvodások hétköznapjainak szebbé
tételéhez. Munkatársaim nevében is békés karácsonyi ünnepeket
és boldog újévet kívánok minden kedves olvasónak.
Puskás Szilveszterné
óvodavezető

Tájékoztatás az
adventi koncertről...
Tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy idén nem a megszokott adventi koncertünkkel
kedveskedünk a sződieknek. A
hunyadis tanulók énekes, verses, zenés csokorral gondos-

kodnak a karácsonyi hangulatról december 20-án, délelőtt
10 órakor a Faluházban.
Mindenkit
szeretettel
várunk, a belépés ingyenes.

Egészség és szépség
A csillagászati tél december
21-én a téli napfordulóval veszi kezdetét és a tavaszi napéjegyenlőségig tart.
Ez az évszak az év legsötétebb és leghidegebb időszaka.
Nap mint nap elszenvedői vagyunk az elhúzódó reggeli sötétségnek, a rövid és zimankós nappaloknak. Ennek következtében, a napok múltával
egyre jobban vágyik lelkünk a
fényre. Jézus az esztendő legsötétebb napján, karácsonykor
születik közénk, hogy fényt
gyújtson az emberek szívébe.
Ő a világ Világossága.
Minden gyermek megszületésével fény születik a Földre. Az alábbi kedves kis párbeszéddel szeretném megköszönni az együtt töltött évet
és karácsonyi ajándékként átnyújtani. Remélem, gondolataim nyitott szívekre talált és
segítségként szolgált.
Két kis iker magzat beszélget az
anyaméhben
- Te hiszel a születés utáni életben?
- Természetesen. A születés után
valaminek következnie kell. Talán
itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik.
- Butaság! Semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is,
hogyan nézne ki?
- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt.
Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a szájunkkal eszünk.

- Micsoda ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal enni – ez meg végképp nevetséges! Hiszen mi a köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már
most túlságosan rövid.
- De, de, valami biztosan lesz, csak
valószínűleg minden egy kicsit másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk.
- De hát onnan még soha senki nem
tért vissza. A születéssel az élet egyszerűen véget ér. Különben is, az
élet nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben.
- Én nem tudom pontosan, hogy milyen lesz, ha megszületünk, de mindenesetre meglátjuk a mamát, és õ
majd gondoskodik rólunk.
- A mamát? Te hiszel a mamában?
Szerinted ő mégis hol van?
- Hát mindenütt, körülöttünk.
Benne és neki köszönhetően élünk.
Nélküle egyáltalán nem lennénk.
- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát nem láttam, tehát
nyilvánvaló, hogy nincs is.
- No de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt
is érezzük, ahogy simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én tényleg
hiszem, hogy az igazi élet még csak
ezután vár ránk!
Kívánok szeretetteljes ünnepeket, és szép, boldog 2013-as
esztendőt!
Mocsáry Judit
(holisztikus kozmetikus)
Sződ, Dózsa György út 155.

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselők!
Szeretném a Mária Magdolna
Egyházközség Alapítványának
nevében megköszönni, hogy
segítették a sződi gyerekeket
abban, hogy a nyári szünidőt
hasznosan töltsék el. Önök és
Urbanik György atya támogatásával a plébánián közel hetven gyermek vehetett részt a
nyári napközis táborban, ahol
kirándultunk, kerékpároztunk,
kézműves
foglalkozásokon

vettünk részt, sárkányhajóztunk a Dunán. Jártunk az állatkertben, libegőztünk a Jánoshegyen, és a szülők segítségével megismerkedtünk a sződi
patak gazdag élővilágával. Köszönöm Önöknek és Urbanik
György atyának a segítséget,
mellyel sok gyermeknek szereztünk örömet, csaltunk mosolyt az arcára. Tisztelettel:
Turányik Ágnes
az alapítvány elnöke

Tisztelt Betegeink!
2013. január 1-jétől a rendelő eddigi,
27/592-135-as telefonszáma megváltozik.
Dr. Rull Csaba a (06) 70- 420 99 78;
Dr. Bonyhády Elemér a (06) 30-718 09 38
rendelői telefonszámon lesz elérhető.
Januártól a régi telefonszám nem működik.

