
HÍRMONDÓ
ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA

ENESEI
2021. OKTÓBER • XXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

GYOPÁROS ALPÁR TOVÁBBI SEGÍTSÉGET ÍGÉRT

Szép, napos időben készülhettünk a 

31. falunapra. Minden adott volt ahhoz, 

hogy sikeres legyen rendezvényünk.

Az ökumenikus istentisztelet után 

ebéd várta a vendégeket a focipályán. 

A hivatalos megnyitóra 14 órakor ke-

rült sor.

Gyopáros Alpár kormánybiztos, 

községünk országgyűlési képviselője 

meghívott vendégként köszöntötte 

a jelenlévőket. Ünnepi beszédében 

kiemelte: az elmúlt időszakban – a 

kormány segítségének is köszönhe-

tően – mintegy 100 millió forint érke-

zett a településre: az orvosi rendelő 

felújítására, útépítésre, járda építésre, 

játszótér bővítésre. A legnagyobb se-

gítség – egy kormányhatározat sze-

rint – B típusú sportcsarnok építése, 

melynek kivitelezése 2022 tavaszán 

kezdődik. Országgyűlési képviselőnk 

méltatta, hogy az elmúlt öt évben 80 

építési telket alakított ki az önkor-

mányzat. Hangsúlyozta: ez további 

feladatot jelent a képviselőtestület-

nek. Óvodát kell bővíteni, fejleszteni 

kell az infrastruktúrát. Enese továbbra 

is számíthat az ő személyes, valamint 

a kormány segítségére.

A Képviselő Úr köszöntőjét követően 

Mesterházy József polgármester emlé-

kezett meg nemzeti ünnepünkről, Szent 

István király művéről. 

Wass Albert szavait idézve reményét 

fejezte ki: 

„A világ fölött őrködik a Rend

S nem vész magja a nemes gabonának,”

A két évtizedes hagyományt folytatva 

került sor a virilisták – a község legjobb 

adófi zetőinek – kitüntetésére. Gyopá-

ros Alpár és Mesterházy József együtt 

gratulált a színpadon a jelenlévő viri-

listáknak.

Szintén a falunapon került sor az 

Enese Községért Emlékérem átadására. 

A Képviselő testület döntésének értel-

mében Bartos Ilona Valéria vehette át 

az oklevelet és az emlékérmet. Közel 

négy évtizedig szolgálta a közösséget, 

15 éven keresztül az iskola igazgató-

jaként.

A falunap további programjai kel-

lemes kikapcsolódást nyújtottak a 

focipályára kilátogatóknak.

Mesterházy József

KÖZMEGHALLGATÁS 

ÉS FALUGYŰLÉS

Szeretettel várunk mindenkit 2021. október 13-án, szerdán, 18 órakor a 

falugyűlésre és közmeghallgatásra a kultúrházba.

Tervezett napirendi pontok:

– Beszámoló az önkormányzat 2020. évi munkájáról

– A 2020. évi költségvetés és fejlesztések

– Egyebek 

A közmeghallgatáson részt vesz Gyopáros Alpár, községünk országgyűlési 

képviselője.
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BARTOS ILONA VALÉRIA MUNKÁJÁT ENESE 

KÖZSÉGÉRT EMLÉKÉREMMEL ISMERTE EL 

A KÉPVISELŐ TESTÜLET

A hazáért mindent…!

Magyar honnak büszke népe, 

vajh a józan ész színre lép e?

A széthúzás kell, vagy a béke?

A hazaszeretet még él e?

A szülőhazát védeni kell.

A béke – jólét így jöhet el.

Érte tenni, s nem ellene.

Több hazaszeretet, mi kellene.

Most minden magyar összefogjon.

A hazájáért szorgoskodjon.

A magyar érdek első legyen. 

Ezért mindeni mindent megtegyen.

 Mezőfi  László

 Enesei nívódíjas költő

Enese Község Képviselő testülete az 

1994. évi 6. számú rendeletében hatá-

rozta meg a községben adományozha-

tó kitüntetéseket. Ennek értelmében 

a polgármester jogosult díszoklevél 

adományozására, a Képviselő testület 

az Enese Községért Emlékérem és a Köz-

ség Díszpolgára cím odaítéléséről dönt. 

A mai napig 29 alkalommal vehették át 

az elismerést a kitüntetettek.

Enese Község Díszpolgára: 4

Enese Községért Emlékérem: 13

Díszoklevél: 12

Úgy vélem, ez is azt bizonyítja: a kitün-

tetést azok vehetik át, akik teljesítmé-

nyükkel rászolgáltak az elismerésre.

A Község Képviselő testülete 38/2020. 

számú határozata szerint – Bartos Ilona 

Valéria munkáját az Enese Községért 

Emlékéremmel ismeri el.

Bartos Ilona 1981-től tanított 

az enesei általános iskolában. Kö-

zel négy évtizedes pályafutása 

alatt dolgozott osztályfőnökként, 

munkaközösségvezetőként. 2005-

től 2020-ig nyugdíjba vonulásáig 

igazgatóként szolgálta a közösséget.

Munkájában fontosnak tartotta a sze-

LOMTALANÍTÁS

Az Önkormányzat az év második felében ismét megszervezi 

a lomtalanítást.

Időpont: 2021. november 13. szombat 9-13 óra

Helyszín: polgármesteri hivatal udvara

A konténerbe NEM LEHET építési törmeléket, zöld hulladékot és elektromos 

hulladékot elhelyezni.

Enese Község Önkormányzata

mélyiség és a közösségfejlesztést, ke-

reste az új – innovatív megoldásokat.

Nagy hangsúlyt helyezett a hagyo-

mányok ápolására, az iskolatörténeti 

emlékek gondozására. Számos kezde-

ményezés elindítója volt.

Igazgatása alatt lett tagintézmény a 

győrsövényházi iskola. Vezetése alatt 

folyamatosan épült – szépült az iskola 

és környezete. Részt vett a község kép-

viselő testületének ülésein, javaslataival 

segítette munkáját.

Munkáját a szakma Életmű díjjal is-

merte el.
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A BOROSTYÁN KÓRUS ÚJABB SIKERE 

A BALATONI RANDEVÚN

Kórusunk az év közben történő sze-

replései nyomán (Örökifj ak Találkozója, 

Győrújbarát, Rábaközi Nyugdíjasok 

Kulturális Seregszemléje, Csorna) 

meghívást kapott a XI. Senior Dalkö-

rök Országos Fesztiváljára, a ,,Balatoni 

Randevúra”, melyet a Nyugdíjasok Or-

szágos Szövetsége szervezett Füreden. 

21 fellépőt  hallgathattunk az ország 

sok tájáról, mi tizedikként léptünk fel 

egy mezőségi népdalcsokorral. A ví-

rusjárvány miatt  kevesebbet tudtunk 

próbálni, de a rendelkezésre álló idő 

alatt szorgalmasan gyakoroltunk, így 

sikerült megtanulnunk ismét teljesen 

új dalokat.

Augusztus 28-án utaztunk a hely-

színre, a füredi  kempingben   kaptunk 

szállást. Gyönyörködtünk a nyár végi 

tájban, a Balaton látványa ismét lenyű-

gözött bennünket.

 A már jól ismert Szabadidő Központ  

szabadtéri színpadán – jókedvünkből 

mit sem veszítve – jól sikerült szereplé-

sünket  a zsűri  KIEMELT ARANY  minő-

sítéssel jutalmazta. Országszerte egy-

re többen ismerik meg Enese község 

nevét, ez alkalommal is sok ismerőssel 

találkoztunk.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 

Horváth Gyula

Szabóné Dr. Ferenczi Éva

Kiss Tibor

Takács Norbert

Walli József

Egyesületeink, alapítványaink 
javára befolyt összeg: 

1.641.597 forint

Az elmúlt napokban értesültek egye-

sületeink, alapítványaink a számlájuk-

ra jóváírt összegről. Összességében 

az adó 1%-ból szép summát köny-

velhetnek el.

Az iskola alapítvány:  453.872 Ft

Az óvoda alapítvány:  418.622 ft

Faluszépítő és 

Hagyományőrző 

Egyesület:  447.998 Ft

Polgárőr Egyesület:  129.547 Ft

Sport Egyesület:  121.826 Ft

Horgász Egyesület:  69.732 Ft

 KÖSZÖNJÜK!

A Pannon Nyugdíjas Egyesület  11 

kórus szerepeltetésével igazán büszke 

lehet  nyugdíjasaira.

Köszönetet mondunk Orbán Katá-

nak a felkészítésért, Önkormányza-

tunknak a jelentős támogatásért.

KÖZSÉGÜNK LEGJOBB 

ADÓFIZETŐI 2020-BAN

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Szlovacsek Fémipari Kft.

Inícia Zrt.

KACO Hungary Kft.

Bödő Kft.

Nemzeti Útdíjfi zetési Szolgáltató Kft.

Mesterházy József polgármester idén is a falunapon adta át az okleveleket a 2020. 

évben legtöbb adót fi zető gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak.

Kiemelte: tavaly 65 millió forint iparűzési adót és 3,5 millió forint kommunális 

adót könyvelhetett el az önkormányzat. A polgármester köszönetet mondott a 

befi zetett adóért. 

WWW.ENESE.HU
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KÓH REBEKA RAJZAI
Településünkön sok művészeti tehetséggel megáldott diák 

és felnőtt él. A közelmúltban Rebeka rajzai jutottak el hozzám. 

Örülök,hogy a Hírmondóban Önök is láthatják.

Kóh Rebeka 2019-ben fejezte be általános iskolai tanulmá-

nyait Enesén. Jelenleg a győri Kovács Margit Német Nyelvok-

tató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 

Iparművészeti Szakgimnázium , Technikum és Szakközépis-

kola diákja - divat és stílus tervezést tanul a szakgimnáziumi 

részben. A Diákönkormányzat elnöke. A rajzolás, a festészet 

tantárgyai közé tartozik , ezért heti rendszerességgel foglalko-

zik velük. Szabadidejében a festészetet részesíti előnyben. A 

jövőben hobbiként tekint a rajzolásra, festészetre, mivel célja 

a Színház és Filmművészeti Egyetem elvégzése.

Sok sikert kívánunk hozzá!  Mesterházy József
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Az Enesei Polgárőr Egyesület a „Ma-

gyar Falu Program Falusi Civil Alap 

keretében civil közösségi tevékeny-

ségek és feltételeinek támogatása „ 

című pályázaton eszközbeszerzésre 

nyújtott be pályázatot. 

2.000.000 Ft támogatást kaptunk, 

amit defi brillátor, emelt szintű első-

segély felszerelések, tűzoltó felszere-

lések, fényforrások és forgalomtech-

nikai eszközök, megfelelő védőruha 

vásárlására  fordítunk.

Beszerzendő eszközeinkkel köz-

ségünk mintegy 2000 lakójának, a 

környező településeknek, a közleke-

dőknek is segítségére lehetünk baj 

esetén,a szolgálati járművel percek 

alatt meg tudjuk kezdeni a segítség-

nyújtást újraélesztés, tűzeset, baleset 

helyszínén. Célunk, hogy a napi járőr-

feladatok mellett bármely vészhelyzet-

POLGÁRŐR HÍREK

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke a polgárőr 

mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként 

Csorba Lászlót, az Enesei Polgárőr Egyesület elnökhe-

lyettesét a „Polgárőr Érdemkereszt” bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette. 

Laci az egyesület alapító tagja, a kezdetektől aktívan 

részt vesz az önkéntes munkában, segítségére bármikor 

számíthatunk. 

Gratulálunk Laci Bácsi!

ben segíteni tudjunk. Tagjaink közül 

már sokan rendelkeznek a beszerzen-

dő technikai eszközök alkalmazásához 

szükséges ismeretekkel, de a képzés 

folyamatos.  Rostás Gábor, elnök

Enesei Polgárőr Egyesület
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Tanévnyitó

Karolin búcsúztatása

Véget ért a nyár és szep-

tember 1-én kezdetét vette 

az új iskolaév, ahogy eddig 

mindig. Azonban a tanévkez-

dés előtti nyári hónapokban 

sem állt meg az élet iskolánk 

falai közt. A szünidőben di-

ákjaink számára több tábort 

is szerveztünk. Az önfeledt 

kikapcsolódás mellett játé-

kos formában sajátíthattak el 

új ismereteket a gyerekek az 

iskolai sport, bakonyi, hitta-

nos és balatoni táborokban. 

Itt szeretném megköszönni 

Major Zoltánnak, hogy immár 

több éve rendszeresen meg-

szervezi a gyerekeknek a hit-

tanos és a balatoni táborokat. 

A szép tanulmányi eredményt 

elért alsós és felsős tanuló-

inknak – pályázati forrásból 

– egy napos kirándulást szer-

veztünk a környezet és ener-

giatudatosság jegyében. Az 

önkormányzat és a tankerület 

támogatásával több tante-

remben lemosható lábazati 

festés, a tornaszoba festése, 

valamint a kültéri padok, ját-

szóeszközök, pavilon, alsós 

és felsős fedett teraszok fes-

tése valósult meg. Köszönöm 

ISKOLAI HÍREK
a felsős tanulók nyári mun-

káját is, akik a gyakorlókerti 

napokon szépen gondozták 

az iskola gyakorlókertjét és 

virágágyásait.

Szeptemberben 211 tanu-

ló kezdte meg az új tanévet 

iskolánkban. A 22 első osztá-

lyost a tanévnyitó ünnepsé-

gen hivatalosan is az enesei 

iskola diákjaivá fogadtuk. Új 

dolgozóként érkezett az isko-

lába Takács Tibor, aki 5-6. és 

8. osztályokban történelmet 

tanít. Szeli Istvánné Karolin 

tanár néni szeptember 1-én 

még elkezdte a tanévet, hogy 

aztán szeptember 17-én meg-

hitt ünnepség keretében bú-

csúztassuk a nyugdíjba vonuló 

társat. Karolin tanár néni 40 év 

munkaviszony után, amelyből 

30 évet az enesei iskolában ta-

nított, megkezdte megérde-

melt nyugdíjas éveit. Ezúton 

is köszönöm a tantestület és a 

tanuló nemzedékek nevében 

Karolinnak a több évtizedes 

munkáját. Jó egészségben 

eltöltött, hosszú nyugdíjas 

éveket kívánunk neki mind-

annyian! Szeptember 20-tól 

két új óraadó kolléga érkezett 

a tantestületbe. Soósné Emí-

lia tanító néni a 4. osztályos 

napközit vette át, míg Kovács 

Ilona tanár néni a 7-8. osztá-

lyosoknak tanítja a fi zika tan-

tárgyat.

Szeptember 24-én az őszi 

ifj úsági nap eseményei, csat-

lakozva a biztonság hete, az 

autómentes nap, valamint 

az európai diáksport nap 

eseményeihez, a környezet-

tudatosság és a sport köré 

szerveződtek. Reggel Majorné 

Bajnok Eszter tartott előadást 

a biztonságos közeledésről, 

valamint a diákokat a közterü-

leteken fenyegető veszélyek-

ről. Az alsósok közös reggeli 

torna és az előadás után az 

őszi időszakhoz is kapcsolódó 

méhészeti, szőlészeti, állattar-

tási, sajtkészítési feladatokkal 

ismerkedtek. A felsős osztá-

lyok kónyi és rábapatonai ke-

rékpártúrán, valamint sportos 

foglalkozásokon vettek részt. 

Pontban 12 órakor az iskola 

minden diákja elrajtolt, hogy a 

diáksportnap keretében lefus-

sa a 2021 méteres távot. A dél-

után folyamán pedig sok-sok 

tanuló szorgalmasan kivette a 

részét az iskolai papírgyűjtés-

ben. Köszönöm a diákoknak, 

szülőknek, valamint a község 

lakóinak, hogy segítségükkel 

és közreműködésükkel idén 

közel 2 konténernyi papírt si-

került összegyűjtenünk.

Végezetül köszönöm a 

tantestület és tanulóink ne-

vében, hogy adójuk 1%-val 

idén is az iskolai alapítványt 

támogatták. Ennek köszönhe-

tően ebben az évben 453.872 

forintot utal át az alapítvány 

számlájára a NAV.

Burján Imre, 

intézményvezető
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Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta 

jegyző köszöntötte Bognár Zoltánné Magdus nénit 90. 

születésnapja alkalmából.

ENESEI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
A Kónyi Szociális és Gyer-

mekjóléti Alapszolgáltatási 

Központ és „CSIRIBIRI” Családi 

Bölcsőde Hálózat, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata alap-

feladatainak ellátásán túl prog-

ramjaival is kifejezi a családok 

fontosságát, a gyermekek jó-

létének elsődlegességét. 

Az enesei 1-5. osztályos 

általános iskolás gyermekek 

számára július 5-től 9-ig nyári 

napközis tábort szerveztünk, 

mely egyaránt célozta a dolgo-

zó szülők számára a szünidei 

gyermekfelügyelet megol-

dásának segítését, másrészt 

a gyermekek sokrétű, vidám 

szabadidő-eltöltését. A tábo-

rozók felügyeletét és foglal-

koztatását Szolgálatunk és az 

önkéntes munkatársak biz-

tosították. Az öt napos tábor 

minden perce vidámsággal 

telt; néhány a megvalósult a 

programokból: 

Az első nap a csapatépí-

tésről az összekovácsolásról 

szólt, amin belül volt ismer-

kedős – csapatépítő labda 

játékok, bingó és délután a 

Mosoly Gyár Győr jóvoltából 

kaphattunk egy kis ízelítőtt a 

tűzoltóság munkájából, amin 

a gyerekek nagyon nagy ér-

deklődéssel vettek részt. Má-

sodik nap lehetőségük volt a 

gyerekeknek, hogy a kreatív 

oldalukat is megmutathas-

sák. Renegeteg szép dolog 

készült: Kavicsfestés, liszt lufi  

fi gura, papír-gyöngy karkötő. 

Harmadik nap biciklitúráztunk 

Kónyba a piactérhez, a kónyi 

táboros gyerekekhez, ahol egy 

zenés – mozgásos napot tölt-

hetünk együtt, délben pedig 

együtt pizzáztunk. Negyedik 

nap egy egész napos bako-

nyi kiránduláson vettünk részt, 

ahol szintén a kónyi táboros 

gyerekekkel töltöttünk egy 

szuper napot. A tábor utolsó 

napján egy állatmentő elő-

adásában szerezhetünk sok 

fontos információt a helyes 

állattartásról. A gyerekek nagy 

érdeklődéssel hallgatták végig 

és sok kérdésük volt. A helyi 

polgárőrség egyik tagja is elő-

adást tartott a gyerekeknek a 

112-es segélyhívó menetérő, 

amihez a gyerekek nagyon 

ügyesen hozzá is szóltak. A 

nap további részében a ho-

mokozásé volt a főszerep. 

Reméljük, hogy az együtt 

töltött hét valamennyi tábo-

rozó gyermeknek sok örömöt, 

maradandó élményeket jelen-

tett, jövőre is szeretettel várjuk 

a résztvevőket.

Első tanítási nap: 

szeptember 1. (szerda
Őszi szünet: A szünet előtti 

utolsó tanítási nap: október 22. 

(péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 

november 3. (szerda)

Utolsó tanítási nap: 

2022. június 15. (szerda)
Téli szünet: Szünet előtti utolsó 

tanítási nap: december 21. (kedd) 

Szünet utáni első tanítási nap: 

január 3. (hétfő)

Tavaszi szünet: Szünet előtti 

utolsó tanítási nap: április 13. 

(szerda) 

Szünet utáni első tanítási nap: 

április 21. (csütörtök)

A 2021-2022. tanév rendje



Szeptember 1-én megkezdtük új ne-

velési évünket. Az óvónénik szépen be-

rendezett csoportokban várták a nyári 

vakációról visszaérkező óvodásainkat. 

67 kisgyermekkel és egy  új kolléganővel 

kiegészülve vágunk neki a nevelési év 

kihívásainak. Rajtunk nem fog múlni, 

hogy tartalmas, élményekkel teli évet 

biztosítsunk az ide járó gyerekeknek!

Óvodánkban évek óta hagyomány, 

hogy ősszel a nagycsoportosok és a kö-

zépsősök ellátogatnak egy családi gazda-

ságba almát szüretelni. Ebben az évben a 

Napsugár almás kertben szorgoskodtak 

ovisaink, akik izgatottan készülődtek az 

eseményre. Reggel 9 órakor busz várt 

bennünket az óvoda előtt, melyre nagy 

izgalommal szálltak fel a gyermekek és 

alig várták, hogy induljunk. Útközben 

vidám dalokat énekeltünk és mondókáz-

tunk. A gazdaság fasoraiban megismer-

kedhettek a különböző almafajtákkal, a 

kis kosarak is gyorsan megteltek, hiszen 

a gyerekek nagyon szorgalmasan dol-

goztak. A nagy lelkesedés egész délelőtt 

kitartott, sok-sok almát szedtek, szemé-

lyesen átélhették a szüret hangulatát. 

Közben beszélgetünk arról, mit készíte-

nek belőle, miért fontos, hogy sok almát 

ÓVODAI HÍREK

BESZOKTATÁS A MICIMACKÓ CSOPORTBAN

Óvodánkban a hagyo-

mányos Mihály napi vá-

sárunkat a telephelyeink 

részvételével szeptember 

29-én tartjuk. Az óvodása-

ink életében fontos e nap, 

hiszen egy vásárt megelő-

ző dolgos hét munkálko-

dását koronázza meg. A 

gyerekek az óvó nénikkel 

egész héten nagy izga-

lommal készítik a vásárfi ákat, portéká-

kat, amit 1-1 krajcárért   vásárolhatnak 

meg. A hét folyamán a csoportokban 

sokat beszélgetnek arról, hogy e jeles 

napnak milyen jelentősége volt a min-

dennapokban:

A „Katica” csoportnak köszönhetően 

az idei évben a „régi idők” vásárának 

hangulata visszatér óvodánkba, az ő 

általuk előadott rigmusokkal, versek-

kel, énekekkel. A vásár nem múlhat 

el fi nomságok nélkül. A kínálatban 

pattogatott kukorica, sütemény, és 

szomjoltásra szörpöt kínálunk majd. 

Bízunk abban, hogy a Mihály napi 

rendezvényünkkel sok örömet, felejt-

hetetlen élményt tudtunk szerezni 

óvodásainknak.  Szűcs Lászlóné

Az óvodában, a takarítási 

szünet után már augusztus 

utolsó heteiben nagy a ké-

szülődés az új kiscsoportosok 

fogadására.

Jelek kerülnek az öltöző-

szekrényekre, ágyakra, töröl-

köző-tartókra, poharakra. A 

polcok, szekrények játékok-

kal, könyvekkel, autókkal, 

kockákkal telnek  meg és  vár-

ják, hogy kis gazdáik birtokba 

vegyék őket. A babaszoba is 

nyitott ajtóval várja az új ovi-

sokat.

A nevelési év szeptember 

2-án kezdődött a kiscso-

portban. Ebben az évben is 

4 felnőtt segíti a gyermekek 

beilleszkedését. Az óvó né-

nik mellett, pedagógiai asz-

szisztens Klári néni,  és dajka 

Zsuzsi néni várja naponta a 

gyerekeket.   

Az első napokban azok az 

ovisok érkeztek, akik  a tava-

lyi év tavaszától már jártak 

óvodába és még egyszer kis-

csoportosok lesznek. Ők már 

ismerik az alapvető óvodai 

szokásokat és jó példa muta-

tásával segítik új társaikat.

 Az őket követő kisgyerekek 

a családi bölcsődéből érkez-

tek. Számukra nagy előny 

volt, hogy előző évben egy 

épületbe jártunk és minket 

óvó néniket is láttak a folyo-

són, udvaron, így nem vol-

tunk teljesen idegenek szá-

mukra. Ez megkönnyítette a 

szoktatásukat.

Folyamatosan érkeznek 

a gyerekek, hetente ketten, 

hárman. Decemberig a cso-

port létszáma előre láthatóan 

25 fő lesz.

Az első hetek az ismerke-

désről, beilleszkedésről szól-

nak. Ebben az időszakban ala-

pozzuk meg napirendünket. 

Már kezdik megismerni 

egymást, a felnőtteket, az 

óvodai élet egyszerűbb sza-

bályait. A reggeli elválás után 

„sirdogálásra alig jut idő”,  hi-

szen vár a rajzolás, építkezés, 

babaszobai főzőcskézés, ba-

bázás. 

 Vidámak, jól érzik magukat 

az udvaron, a kiscsoportosok 

számára  kialakított nyugal-

mas óvodarészen. Szívesen 

mászókáznak, hintáznak, 

homokoznak. A térburkolón 

sokan labdáznak, bicikliznek, 

motoroznak. Szeretik a zenét, 

dalokat, mondókákat, csend-

ben hallgatják a meséket. 

A pihenő idő nyugalmasan 

telik. 

Reméljük, ovisaink szívesen 

jönnek majd és jó kedvvel jár-

nak a Micimackó csoportba. 

Kapui Tiborné 

és  Bognár Márta

együnk. Szüretelés után meg is kóstolhat-

tuk a frissen szedett gyümölcs levét. Ez a 

természetközeli esemény is elmélyítette 

a gyermekekben az addig látott, hallott, 

tanult ismereteket! Köszönet a befogadó 

almás-gazdának Nagy Imre bácsinak, kö-

szönjük a lehetőséget és a feledhetetlen 

élményt! Mindennapjainkban tovább 

folytatjuk a tapasztalatok gyűjtését az 

alma felhasználásával kapcsolatban. 

A gyermekekkel, almával nyomdázunk 

ábrázolás tevékenység során, almát szele-

telünk almakompóthoz és a konyhás né-

nik fi nom almás pitét sütnek nekünk.

Az őszi jeles napjaink megünneplé-

sének keretében a szüreti népszokások 

mellett a Mihály-napi  néphagyomány-

okkal is találkozhatnak gyermekeink. 


