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Az alkonyat szellôuszálya lebben,
A nyárfa lombja halkan megremeg,
Zöldpázsitos, árnyékrejtô ligetben

Már nyári dalt zúgnak a csermelyek.

Akácvirágtól illatos az utca,
S a réteken virágtenger fogad,
Virágporát az alkonyatra fújta

A zöldbe-omló fenyves boltozat.

A rét felett, szelíd lejtésû lankán
Búzavirág és vadpipacs terem,

Tücsök nevet a fürjek pity-palattyán,
Sötét színû szomszéd vetéseken.

Az erdô felett magasan sas kereng,
Harkály kopog egy erdôszéli fán,

A mogorva tölgy némán el-elmereng
Egy mélybe-omló vadpatak szaván.

Nagymesszirôl harangot hord a szellô,
A tó felett zöld pára-árny lebeg,
A horizont halványlilába tetszô

S rózsákat szórnak rá a fellegek.

Mily szép a nyár hûs-illatos varázsa
Haragoszöld lombsátorok alatt,
Mikor az erdôn fákra és virágra
Halkan leszáll a rózsás alkonyat.

Wass Albert: Nyár

DECEMBER 22.   12-17 ÓRÁIG

VÁRHATÓ PROGRAMOK 2021.

• Augusztus 20. Szent István királyra emlékezünk
• Augusztus 28. Lecsófôzô verseny
• Szeptember 4. Szüreti felvonulás
• Szeptember 17. Ars Sacra a Szent Lipót Templomban
• Szeptember 11. Kô-Kövön fesztivál
• Szeptember 26. Papa különbözô hangszereken hegedül

Lajos András mesélôszínházi elôadása
• Október 6. Aradi vértanukra emlékezünk
• Október 22. Október 23-ai ünnepség
• November 1. Mindenszentek
• November 13. Idôsek Napja
• December 5. Adventi vásár

A programváltozás jogát fenntartjuk.

A Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és

Kulturális Egylet kora ôszi programtervezete:

- Augusztus 28.

LECSÓFÔZÔ VERSENY

- Szeptember 11.

VII. KÔ-KÖVÖN FESZTIVÁL

- Szeptember 26.

PAPA KÜLÖNBÖZÔ HANGSZEREKEN HEGEDÜL
Lajos András mesélôszínházi elôadása 

Bízunk a találkozásban, a közös élményekben!
Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet
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Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, 

hogy az Esztergomi Járási Hivatal illetékességi

területén 2021. augusztus hónapban 

mobilizált ügyfélszolgálat mûködik.

A KAB-BUSZ ügyintézôi az alábbi napokon és
helyszíneken, ügyfélfogadási idôben várják az ügyfeleket:

2021. augusztus 26. (csütörtök)

9:00-10:00 Bajót, Kossuth Lajos utca 84.
10:30-11:00 Lábatlan, József Attila u. 62.

11:30-12:00 Süttô, Áprily tér

A KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére
bankkártyás fizetési lehetôség biztosított

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyfélfogadás Süttôn

Szerdai napokon 9-12 óráig
2543 Süttô, Áprily tér 3.

Telefon:
+36-30-935-0763, +36-20-481-4935

Kinderfest

Nagy örömünkre szolgált, mikor a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Szülôi Munkaközössége megkeresett minket,
hogy ötleteljünk együtt és lehetôségeinkhez mérten lepjük
meg a süttôi gyerekeket. Mivel sajnos az idei év elején még  a
fokozott óvatosság volt jellemzô mindennapjainkra, érezhetô
volt, hogy az enyhítések bevezetésével mindenki vágyik már
újra egy kis kikapcsolódásra. Talán éppen a gyerekek sínylet-
ték meg a bezártságot, ezért azonnal nekiálltunk a közös
munkának.

Június 12-én szerencsére az idôjárás is a gyerekek oldalán állt,
így gyönyörû idôben vártuk Süttô és a környék apraját-
nagyját. Gólyalábas bohócunk már érkezéskor mosolyt csalt a
gyerkôcök arcára. Ô, a mûsora után egész délután velünk volt,
számtalan vidám kép készülhetett vele, lufihajtogatásban
pedig egyszerûen verhetetlen volt! Kerekítô Manó-t nagyon
sok helyi ismerôs köszönthette és nagyon sok új barátra lelt
nálunk. A Napvilág Gyermekkoncert „itthon”, helyi közönség
elôtt bizonyította, miért is várják a gyerekek Kerekítô Manó-t
megyehatáron innen és túl.

A Meseszínház jóvoltából a „Brémai muzsikusok” története
elevenedett meg a látogatók elôtt. Volt ám móka és kacagás! 
Mivel ez a délután a gyerekekrôl szólt, így a keretprogramok
is nekik lettek összeállítva. Több állomáson keresztül
bizonyíthatták ügyességüket. Az ügyességi feladatok mellett,

ami bizony volt jó néhány, jól megfért a német nyelvû feladat
is, szinte csak jó megfejtések születtek. Zsákban futás, kapura
rúgás, fafaragás, puzzle... számtalan játékos feladat. Minden
résztvevô, aki  megpróbálta teljesíteni az állomásokat - mivel
náluk a részvétel számított, nem a végsô eredmény - jutalom-
ban részesült és a fagyis hûtô gyorsan kiürült. Aki megéhezett,
hot-dog-gal csillapíthatta éhségét és a szörpös stand is folya-
matosan várta a szomjas vendégeket.

A süttôi ÖTE jóvoltából a gyerekek betekintést nyerhettek,
milyen eszközöket használnak, milyen is az beöltözni tûzoltó-
nak. Egy rendhagyó plusz játékos állomást iktattak be és
ajándékkal jutalmazták a hozzájuk látogatókat! Köszönjük,
hogy már sokadjára színesítették rendezvényünket!

A Forma1-es szimulátor mellett az arcfestésnek is hatalmas
sikere volt, a folyamatosan elôttük álló sor volt ennek ékes
bizonyítéka.

Schäffer-Szász Anita jóvoltából gyönyörû képek készültek a
„Kinderfest” forgatagában. Vállalkozó szellemû gyerekek
magukra öltettek dirndl ruhákat és így is fotózkodhattak.
(Anita által készített képek a Fiatalok Süttôért Facebook-cso-
portban megtekinthetôek!)

Természetesen a rendezvényen való részvétel és a fogyasztás a
résztvevôk számára ingyenes volt! Reméljük, akik eljöttek,
nem csalódtak és nagyon jól érezték magukat! A Szervezôknek
a számtalan mosolygós tekintet, a vidám kacagás és hogy újra
gyermekzsivajtól volt hangos az Áprily tér, a legszebb 
visszaigazolás! A Szülôi Munkaközösség lelkes tagjainak
hatalmas köszönet, szuper volt a közös munka!

Gosztom Katalin SKNNÖ elnök
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Százszorszép
híreink

Visszatekintés a 2020-21-es tanév második félév tevékeny

pillanataira:

• Januárban minden csoport levegôtisztítókat kapott! Köszönet
érte támogató szüleinknek (Mihály-napi vásárunk
bevételébôl finanszíroztunk), a helyi Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, általuk két gépet sikerült megvásárolni és
intézményünk egyesületének.

• Január 27-én Százszorszép farsangoltunk.
• Februárban fogadóórán vehettek részt az érdeklôdô szülôk.
• Egyesületünk segítségével regisztráltunk a Gyurmavilág

pályázatán, mely lehetôséget nyújtott féláron barkács
eszközök vásárlására.

• Márciusban Százszorszép munkafüzetet készítettünk az
óvodásoknak.

Süttô Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 
és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szülôi
Munkaközössége 2021. június 12-én a település több havi
„kényszeres” pihenése után megszervezte a gyereknapot
Süttôn. Az eseményre felkérték a süttôi önkéntes tûzoltókat is,
hogy csempésszenek bele egy kis szakmait. A lehetôséget ezú-
ton is szeretnénk megköszönni, mert hihetetlen sokan voltak
nálunk. Kicsik és nagyok is egyaránt jól érezhették magukat.
Az idô kegyes volt hozzánk, mert a rendezvény alatt végig
szikrázó napsütés volt. Egyesületünk tagjai köszönik 
a hot-dogot és fagyit is, hisz mi is valakinek a gyerekei
vagyunk, jól esett a napot egy kis nasival zárni és hogy ránk is
számítottatok.

A gyûlésünk napján páran megterveztük a napot, természete-
sen próbáltunk kisebb és nagyobb gyerekekre is gondolni. A
tûzoltóautónk most is nagy sikert aratott, a szirénázásért utólag
is bocsánat, de ez hozzátartozik a nínós autóhoz. Sok fiatal
érdeklôdött a ruházat és felszerelés után, a beöltözés sem
maradhatott el. Biztosan tudjuk, hogy senki nem fázott, aki tel-
jes menetfelszerelésbe burkolta magát a közel 35 fokos 
melegben.

A kisebb gyerekek számára dömper akadálypálya 3 dömperrel,
gumicsizma célbadobás és mütyürszônyeg volt elérhetô. A kis
játékos szônyeg nagyon tetszett nekik, erre nem számítottunk,
hirtelen ötlet volt. Tényleg igaz, hogy nem kell drága játék,
csak más legyen, mint ami otthon van.

A mostani rendezvény után is megállapíthatjuk, hogy jó
közösségben élünk, amelyhez elengedhetetlen a civil
szervezetek megléte és tenni akarása. Kívánunk minden süttôi
civil szervezetnek kitartást, erôt és további sikeres 
rendezvényeket! 

Süttô ÖTE

Az intézményünk ügyelete mellett, mese-
bôrönd készült, udvart szépítettünk, virá-
gainkat rendeztük, eperhordót ültettünk.

• Áprilisban tojásfát díszítettünk „közö-
sen” óvodásokkal, bölcsôdésekkel. Az
otthon mintázott tojások napról napra
gyarapodtak az intézmény parkjában.

• Április 30-án mi is csatlakoztunk a magyarországi német
nemzetiségi közösség eseményéhez, Trachttag-ot tartottunk
mi is az óvodánkban, bölcsôdénkben. Nemcsak hajfonattal,
mellénnyel, kalappal, pörgôs szoknyával készültünk-e napra.
A rossz idô ellenére összegyûltünk a nagy csoportban és
énekeltünk, táncoltunk, mellyel még a napot is az égre
csaltuk. A jó idô kerekedtével a csoportok megdíszítették
szalagjaikkal intézményünk május fáját.

• Kató néni immár másodszor lepte meg gyermekeinket keze
munkája által készített keresztszemes magasságmérôvel.
Látogatásakor német dalokkal látjuk vendégül, míg ô sváb
gyermekversekkel lep meg minket.

• Május 14-17. Elektronikai hulladékgyûjtést szervezett
egyesületünk.

• Május 17-18-án óvodai, bölcsôdei beiratkozást tartottunk.
Szeptembertôl 25 gyermeket köszönthetünk óvodánkba. A
beiratkozáskor 4 kis bölcsôdést írattak be, várjuk még továb-
bi csöppségek jelentkezését!

• Május 25-28. Gyermeknapok keretében állatokkal, állati pro-
dukciókkal, tudományokkal ismerkedhettek a gyerekek. A
hét programjait egyesületünk finanszírozza az 1%-os adó-
felajánlásokból!

• Május 28. délután tartottuk a 2020-21-es nevelési évzáró
délutánunkat. A délutánt a gyerekek mûsora nyitotta, majd
közös szabad játékok várták a családokat, mint élethû sváb
babakonyha, kukoricajátszó, bábszínház, kosárhinta.

• Június 4-én búcsúztattuk iskolába menô nagycsoporto-
sainkat, akiket egy ölelésre mindig visszavárunk!

„Néhány éve ôsszel történt, mikor hozzánk jöttetek. 
Készültünk és nagyon vártuk, hogy óvodások legyetek.

Sejtettük, hogy nem lesz könnyû, de volt jó tervünk, nem vitás!
Eldöntöttük, mit teszünk majd, hogy kevés legyen a sírás.

Tudtuk, hogy az ölelés, a biztatás, a szeretet,
Megnyugtatja, felvidítja a pityergô gyereket.

Öleltünk hát, simogattunk, ringattunk heteken át.
Egy nap aztán azt mondtátok: szeretjük az óvodát!
Úgy örültünk, mosolyogtunk, melengette szívünket.
Jó volt látni, jó érezni, hogy elfogadtok bennünket.
Mennyi élmény, sok történet, izgalmas felfedezés...

Emlékek közt válogatni, és búcsúzni oly nehéz!
Telt az idô, s ti megnôttetek, vár rátok az iskola.

De megsúgjuk: egy ölelésre mindig várunk majd vissza!”
Balla Piroska: Ölelésre visszavárunk
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• Június 21-22. Ruhagyûjtést tartottunk, amelyen több, mint 
50.000 Ft-ot gyûjtött egyesületünk a gyerekek javára!
Köszönjük mindenkinek a támogatást!

• Július második felében több interaktív programon vehettek
részt az óvodásaink a könyvtár szervezésében! Énekeltünk
Ribizli bohóccal, bogarakkal ismerkedtünk a Bogárháton
elôadáson, Bettivel társasoztunk és Nyáry Detti bábszínházá-
ba is ellátogathattunk!

Köszönjük Panni és Andi néninek a szervezést, nagyon jól
éreztük magunkat!

Ezúton köszönjük a családok, szülôk és minden süttôi

lakos támogatását, munkáját, amelyet intézményünkért, a

gyerekekért tettek és tesznek. A közösség összefogásaként

folyamatosan szépülünk és újulunk!

Intézményünk dolgozói az augusztusi zárva tartás után, újult
erôvel kezdhetik a 2021-22-es nevelési évet. Szeptembertôl
digitális adminisztrációval könnyíthetik a pedagógusok a cso-
portbéli munkájukat, melyhez két laptoppal bôvül az
eszköztárunk.
Az új nevelési évre pályáztunk a Biztonságos Óvoda címre, s
megkaptuk a lehetôséget, hogy gyermekeink oktatásán
keresztül elnyerhetjük!
A nyáron pályáztunk a Kincses Kultúróvoda címért is, mellyel
1.500.000 Ft-ot nyerhetünk eszközökre, pedagógusképzésekre
és kulturális programokra! Várjuk a pozitív elbírálást!
További jó pihenést kívánok Mindenkinek!

Schleicher Csilla

2021. szeptember 4-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szüreti felvonulást szervez, melyhez egyesületünk is csatlako-
zott az esti bál szervezésével. Várjuk a kedves bálozni
vágyókat a szüreti felvonulás után 20.00 órától! A jótékonyság
célja a bölcsôde udvari játéktárolójának vásárlása!

Visszatérés az óvodába - Pillangó csoport

Minden gyermek a Pillangó csoportban várta már az újra
találkozást. Jó volt látni, mennyire örülnek egymásnak. A
szokásainkhoz való visszatérés is gyorsan ment. Újra foly-
tatódnak a logopédiai fejlesztések is és a gyógypedagógus is
folytatja munkáját. A kihalt, csendes csoport újból egy nyüzs-
gô, zsibongó „hangyabollyá” változott.

Nagycsoportról beszélünk,
ezért igyekszünk minél töb-
bet gyakorolni, ismételni,
verselni, mesélni, számolni,
és ügyeskedni. Készülünk az
iskolára, az életük új kis sza-
kaszára. Szerencsére, jó kis
csapatunk van, szeretik a
kihívásokat, feladatokat.
Tanító nénivel felvettük a

kapcsolatot, beszélgettünk a gyerekekrôl. Meglátogatott ben-
nünket, hogy megismerje a leendô iskolásokat. A gyerekek
bemutatkoztak, verseltek és énekeltek. Néhány kisgyerek még
rajzot is készített, amit ajándékba adott oda. Azt is
megbeszéltük, hogy mi is ellátogatunk majd az iskolába, ahol
a tanító néni megmutatja az iskolát, a leendô termüket, és ját-
szunk egyet közösen a tornateremben. A gyerekek nagy izga-
lommal várják a látogatást. Hétköznapjainkat a közelgô bal-
lagásra való felkészülés és búcsú az óvodától, az óvodai évek-
tôl is kitölti. Mesélünk az iskolai életrôl és az új dolgok megis-
merésérôl.
Reméljük, hogy hasznos idôt töltünk együtt és kellemes
emlékekkel búcsúznak óvodás éveiktôl.

Csilla, Kata és Márti

Tavaszi Méhecskés hírek

Tervezett tavaszi ünnepeinket a pandémia végett, óvoda-
bezárás miatt részben sikerült megvalósítanunk. Március ele-
jén az Északdunántúli Vízmû Zrt. által meghirdetett rajzpá-
lyázaton vettünk részt, amelynek témája „ A víz érték! Becsüld
meg!”. Két pályamunkát nyújtottunk be. A rajzokat készítet-
ték: Árva Emília, Erdei Dóra, Fehér Lôrinc és Selmeczi Léna.

Rajzpályázatra való felkészülés során csoportunkban sokat
beszélgettünk  a víz fontosságáról, védelmérôl és megállapí-
tottuk, hogy víz nélkül nem lehet élni. Nélkülözhetetlen az
emberek, állatok, növények életében. A pályázat benyújtását
követôen bezárt az ovi, majd csak április 19-tôl nyithatta ki
kapuit és fogadhatta korlátozás nélkül a gyermekeket.
Azt tapasztaltuk, hogy a hosszú otthonlét ellenére is örömmel
érkeztek az óvodába a kis méhecskéink. Csodálkozva láttuk,
hogy a távol-töltött idô alatt milyen sokat nôttek, ügyesedtek,
önállósodtak. A kis barátok ismét egymásra találtak, örültünk
egymásnak és sokat társalogtunk az elmúlt idôszakról. Ezt
követôen próbáltuk a gyerekekkel újra felvenni a megszokott
óvodai ritmust. El is kezdtünk készülôdni az április 22-ei Föld
napjára. A ráhangolódás idôszakában ismeretterjesztô
könyveket nézegettünk a „kék bolygóról”, a Föld kis
testvéreirôl, a világûrrôl, földgömböt vettünk elô, amelyen
megkerestük hazánkat, Magyarországot, beszélgettünk a föld-
részekrôl, a hatalmas kiterjedésû vizekrôl, kiemeltük a szelek-
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tív hulladékgyûjtés fontosságát. Mindennap hallhattak mesét,
kis verset a Föld kincseirôl, szennyezésérôl, védelmérôl,
valamint mondókát a szelektív hulladékgyûjtéshez kap-
csolódóan. Festés és rajzolás tevékenységre is sor került a 
program keretében. Ügyes kezükkel ékes Föld-koronát
készítettek a fejükre és az ünnepnapon fejüket díszítve ballag-
tak haza az oviból. Nem feledkeztünk meg a Föld napjának
testvérünnepérôl sem és május 10-én megemlékeztünk a
Madarak és fák napjáról is.

Zsuzsi, Zsuzsa, Dalma és Gabi

Katicások

A Covid-19 vírus sajnos a jól
összeszokott csoport életét, a
leállással egy kicsit megne-
hezítette. Ügyeletben a 6 hét
alatt csak 1-2 kisgyerekkel
találkoztunk. A modern tech-
nika lehetôvé tette, hogy
kapcsolatban legyünk
egymással. Jó érzés volt
látni, hogy otthon is
tevékenykedtek a gyerekek,
örömmel készítették el
azokat a feladatokat,
melyeket Csilla megosztott,
felajánlott. Az együttmûködés jól mûködött ebben a félévben
is, köszönöm ezt a szülôknek is. A visszaengedés fokozatosan
történt meg, már majdnem teljes létszámmal mûködünk. Egy
kislánnyal bôvült a csoportlétszámunk. A sok hiányzás
ellenére könnyen visszaszoktak az óvodai élethez a kicsik.
Gondozási teendôkben önállóbbak lettek. Jobban megy pl. az
öltözködés, ceruza és kanálfogás. A tevékenységekhez való
lelkesedésük csak fokozódott. Örömmel kapcsolódnak be a
különbözô témakörökhöz. Pl. A Föld napját egy hétig játszot-
tuk. Behoztunk egy földgömböt, megnéztük színek alapján a
Föld részeit. Többféle vizet fedeztünk fel. Megkerestük a mi
országunkat, lakóhelyünket, folyónkat. Minden nap figyeltük
a Föld mozgását, hozzá vettük a nappalokat-éjszakákat, ter-
mészet körforgását, évszakokat, bolygókat stb. Megnéztük,
hogy milyen földdel vagyunk körbevéve, milyen a színe, álla-
ga az otthonról hozott mintának. Bebarangoltuk az udvarun-
kat, kerestünk földön élô bogarakat. Gyûjtöttünk csigákat.
Egyik nap ültettünk pl. babot,  kigyökereztetett virágot, ami-

vel díszítettük csoportunkat. Hajtottunk, csíráztattunk,
figyeltük a növények fejlôdését. Szelektíven válogattunk az
otthonról hozott hulladékokat. pl.: papír, mûanyag, üveg stb.
Gyönyörködtünk, nyiladozó virágokban, otthonról hozott
tulipánokban, illatozó orgonában. Virágokat barkácsoltunk,
fatörzseket öleltünk át, megvizsgáltuk, melyek fiatalok-
öregebbek, kis-nagykoronájú stb. Fakérgeket satíroztunk,
hogy láthassuk a fa kérgének mintáit. A sok-sok érdekességet
mondókákkal, rövid versekkel, oda illô énekekkel dúsítottuk.
A csoport élvezte ezt a hetet.

A gyerekek összeszoktak, kíváncsiak és együttmûködôek. A
Föld napja után, „Tûz” hetet tartottunk csoportunkban. Már a
gyülekezô alatt duplo kockákból egy házat építettünk, amit
elneveztünk tûzoltó állomásnak. A reggeli elfogyasztása után,
az otthoni események, délutáni élmények meghallgatása, a mai
idôjárásnak megfelelôen az idôjárástáblánknak beállítása után
megkezdôdött a kötetlen játszás. Heni nénivel nagyméretû
kockákból házakat, lakóparkot építettek a gyerekek. Piroska
nénivel tûzmintás színezôt színeztek ahol a tûz lángjait, színeit
próbálták a gyerekek visszaadni. Egyik asztalnál Zingoztak,
ami a csoport egyik nagy kedvence. Egyre ügyesebbek,
figyelmesebbek, látszik, hogy élvezettel játsszák. Az Ég a
város c. dal éneklése után a gyerekek közül páran felvették a
védôsisakot, megkeresték a tûzoltó készüléket és bekapcsolód-
tak a tûzoltásba. Játékukban megjelent a tûz haszna, veszélye.
Énekeltünk odaillô dalokat: pl. Borsót fôztem... Töröm
töröm... Ácsorogjunk, bácsorogjunk... Aki fázik vacogjon...
stb. Kísérlettek bemutattuk a tûz veszélyét, milyen gyorsan
terjed, mi gyullad meg stb. Megbeszéltük mit kell tenni
ilyenkor, kit kell hívni. Kint az udvaron gyûjtöttünk faágakat,
piros anyaggal bevontuk, amit lépéssel, sétával, óriás futással
körbenéztünk, majd hívtuk a tûzoltókat, szirénáztunk, autóz-
tunk, hullahopp karikába bújtunk- ezek voltak a védôruhák.
Majd futóbiciklikkel, kiskannákkal hordtuk a vizet a tûzre.
Volt, aki talicskában tolta a pett palackokban a vizet. Tûzoltás
után kötelet húztunk. Mivel senki sem sérült meg,
ejtôernyôztünk. Vidám napunkat kint az udvaron, a játszópark-
ban folytattuk.
Köszönöm, hogy ilyen jól tudunk együttmûködni.                    

Márti, Piroska, Heni, Kata és Emôke

Napocska - bölcsôdei csoport

A 2020-2021-es nevelési év
második felére is számos
tevékenységet programot ter-
veztünk, melyekkel színeseb-
bé, élménydúsabbá tehet-
jük bölcsôdés gyermekeink 
mindennapjait.
A farsangi bállal kezdôdött
az ünnepek sora, ahol a ki-
csik boldogan bújtak különbözô jelmezekbe és az óvodásokkal
közösen vidám táncos délelôttöt tölthettünk.
Készültünk a Húsvétra, a népi hagyományok ápolása volt jelen
csoportunk életében játékos formában.
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Pisznicei kanyon

A Föld napja alkalmából a szülôk támogatásával virágokat
ültettünk a gyermekekkel, mely ismét nagy élményt nyújtott
számukra
Nevelési programunkban igyekeztünk minél több ismeretet
átadni, biztosítani a változatos tevékenységeket.
A természet ösztönzô erôként hat, hatással van a személyiség
fejlôdésére is, ezért egyre több idôt töltünk a szabadban.
Május elején köszöntöttük az édesanyákat a kicsik által
készített kis ajándékokkal, dallal, verssel.
Gyermekeinknél tapasztaljuk a folyamatos fejlôdést, támo-
gatjuk önállósodási törekvéseiket.

Ibolya, Heni és Betti

Az utolsó nyári napon, évzárásként ellátogatott Boda Marcsi
Kerekítô manóval bölcsôdés gyermekeinkhez. Köszönjük
Gyuriczáné Bodák Anitának a kedves gondolatot és
szervezést! Nagyon élvezték a csöppségek a hangszeres bábos
elôadást!

Vidám nyári napok a könyvtárban

Július 12-én Ribizli bohóc látogatott el hozzánk, zenés-inter-
aktív mesével szórakoztatta a gyerekeket.

Július 16-án Bogárháton bemutatón mesével egybekötve
ismerkedhettek meg a bogarakkal.

Július 20-án Bettivel társasjátékoztunk.

Július 23-án Nyáry báb elôadását láthatták kicsik és nagyok.

Mindenkinek köszönöm, aki eljött és együtt élhettük át ezeket
a vidám pillanatokat!!!

Török Annamária könyvtáros

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁS

HÉTFÔ: 10-16

KEDD: 10-16

SZERDA: 10-16

CSÜTÖRTÖK: 10-16

PÉNTEK: 9-12

Tisztelt Olvasó!

Errôl, arról nagy örömmel!

Az új óvoda építésére 2018-ban megítélt 300 millió Ft támo-
gatás után kissé megcsappant a beadott pályázataink befo-
gadása. Ennek hangot is adtunk az illetékes fórumokon,
melynek eredményérôl az alábbiak szerint adunk tájékoztatást:

• Kérésünkre a TOP-1.4.1-15-K01-2018-00027 kódszámon a
fent említett, óvodára kapott összeg önrészét, 6.252.922 Ft-ot
többlettámogatásként ítélték meg Önkormányzatunknak.

• A Magyar Falu Programban az „Önkormányzati tulajdonban
lévô ingatlanok fejlesztése-2021” címû kiírásból az alábbi
támogatásokat kaptuk:
- a Hengermalom Közösségi Ház nagytermének felújítására

24.999.999 Ft,
- az új óvoda foglalkoztató termei elôtti teraszok

kialakítására, valamint az Erdészet felôli kerítés
megépítésére 4.972.851 Ft.

• A Belügyminisztérium által kiírt az „Önkormányzati fela-
datellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címû pályáza-
ton járdafelújításra nyertünk 14.995.779 Ft-ot. A Templom
tértôl a vasútállomásig terjedô szakasz költségvetése
19.994.372 Ft, így a fennmaradó 4.998.593 Ft összeget
önerôként kell biztosítanunk.

• A Nemzeti Mûvelôdési Intézet 5.000.000 Ft támogatást nyúj-
tott a könyvtár dologi kiadásaira, egy jó minôségû 
John Deere fûnyírótraktor, valamint 34 garnitúra sörpad
vásárlására.

• A Bikol-patak medrében leomlott partfal javítására 
9.673.000 Ft vissza nem térítendô támogatást kaptunk.
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Összegezve: a közel 61 millió Ft érkezése látványos beruházá-
sokat eredményez településünkön, mindannyiunk további
boldogulására.

Végezetül: a járvány makacsul viselkedik, aki még nem oltat-
ta be magát, feltétlenül tegye meg, ne az oltástól féljünk,
hanem a vírusoktól! Vigyázzanak magukra, a nyár hátralévô
részében jó pihenést, kellemes idôtöltést kívánunk.

Üdvözlettel és szeretettel:

Czermann János
polgármester

Róth Barnabás – Miért éppen Izland?

A nevem Róth Barnabás, 17 éves vagyok és az AFS
Magyarország (Nemzetközi Csereprogram Alapítvány)
jóvoltából utaztam Izlandra 2020 szeptemberében, összesen
10 hónapra. Az ok, hogy eljussak külföldre és megismerjek
egy új kultúrát, az két dologhoz köthetô:

1. Mindig is vonzottak a skandináv országok és leginkább
Izland látszott izgalmasnak mind nyelvi, természeti és kul-
turális szempontból Európában.

2. Édesanyám, aki pici korom óta arra ösztönzött, hogy tanul-
jam az idegen nyelvet és ismerjek meg minél több országot
és kultúrát.

A családtól nehéz volt elválni, persze mindenki nagyon
támogatott az ötletben, de ahogy nekem is, nehéz volt a szívük,
hogy nem látjuk egymást hosszú ideig. Amikor megérkeztem
az országba, egy életteli aktív családot kaptam és nagyon örül-
tem, hogy elfogadó és alkalmazkodó emberek közé kerültem.

Az ország körülbelül akkora, mint Magyarország (kicsit na-
gyobb), tele van rengeteg természeti kinccsel. 8 régiója van:
1. Höfudborgarsvædid (Fôvárosi Körzet), 2. Vesturland
(Nyugati-Föld), 3. Vestfirdir (Nyugati-Fjordok),4.
Nordurland-Vestra (Észak-Nyugati Régió), 5. Nordurland-
Eystra (Észak-Keleti Régió) , 6. Austurland (Keleti-Föld), 7.
Sudurland (Déli-Föld) , 8. Sudurnes (Reykjanes-Félsziget).

Számomra a legszebb és kedvenc régió a Nyugati-Fjordok.
Az elsô félévemet itt töltöttem, egy 400 fôs faluban,
Thingeyriben. Ez egy eldugott kis hely, tele gyönyörû fjor-
dokkal, a turisták sem nagyon járnak ide, mivel elég nehéz és
hosszú idô eljutni pontosan a fjordok miatt. De éppen ezért is
ilyen egyedi és különleges ez a régió. Én ez év januárjáig
éltem ott. Egy magyar családdal Ísafjördurben (a régió székhe-
lye, ahol az iskolám is volt) találkoztam, és ôk mondták, hogy
40 éve én vagyok az elsô magyar, aki ebben a régióban járt,
ezért eléggé szerencsésnek és büszkének éreztem magam.

Az iskolai beilleszkedés nem volt a legkönnyebb feladat,
mivel az izlandi fiatalok 15-21 éves kor között igen 
zárkózottak.

Egy átlagos izlandi napom a hétköznapokon úgy indult, hogy
9:00-re bementem az iskolába, mivel a tanítás akkor kezdôdik.
Az oktatási rendszer teljesen más, mint a magyarországi, talán
csak néhány hasonlóságot tudnék mondani. Már a közép-
suliban sem osztályok vannak, hanem csoportok, attól füg-
gôen, ki milyen tantárgyakat vesz fel. Általában az iskolából
14:30-ra értem haza, ezután jöhetett a szabadidô, amit több-
nyire úszással, késôbb - miután megtanultam - síeléssel töltöt-
tem. Hétvégeken pedig volt, hogy a fogadó családom roko-
naival és barátaival birkákat tereltünk a hegyekben. Hatalmas
élmény volt.

Nagyon sok izlandi embert ismertem meg és beszélgettem az
ottani életükrôl. Ezért is sikerült elég gyorsan a nyelvet
elsajátítanom. Eddig akárhány izlandival találkoztam, mindig
megjegyezték, hogy mennyire jól beszélem a nyelvet. Ez
büszkeséggel tölt el. Az izlandi elfogadó, rugalmas, vendég-
szeretô nép. Szinte nem találkoztam egy mogorva emberrel
sem ottlétem alatt. Nem idegeskednek, nem rohannak sehova,
és a bolhából sem csinálnak elefántot. Egyszóval élvezik az
élet minden pillanatát és minden úgy van jól, ahogy van alapon
élik a mindennapjaikat.

Második félévemet a fogadó családom egy rokonánál, a
Fôvárosi Körzetben, Borgarnesben töltöttem. Ebben a
régióban már több lehetôségem nyílt az ország megismerésére,
utazásokra. Az iskola is helyben volt, és a cserediák társaim-
mal is lehetôségem nyílt végre találkozni. Nem utolsó sorban
itt láttam elôször tiszta égbolton a híres északi fényt.
Leírhatatlan élmény.

2021. február 24-én egy teljesen átlagos napon 11:26-kor az
izlandi órámon hirtelen elkezdett rezegni az iskola épülete. És
hirtelen nem is tudtam, hogy mi történik csak sokkos állapot-
ban ültem a padban míg a kinti folyosón a tanárok üvöltik
hogy „JARDSKJÁLFTA!” amit még akkor azt se tudtam hogy
mit jelent, szóval csak ültem tágra nyitott szemekkel, hogy
mikor lesz vége. 10 másodperc után a tanárnô rám nézett
nevetve és kérdezi „csak nem megijedtél?”. Gondolkodás
nélkül egybôl azt kérdeztem tôle hogy mégis mi volt ez az
egész(?). A válasz: „Ja, csak egy átlagos földrengés”.
Hozzáteszem a földrengés 5.7-es erôsségû volt, ami elsônek
nem kicsi egy magyar gyerek számára. Természetesen azt hit-
tem, hogy 1 évben minimum egyszer történik meg ilyen, így
úgy voltam vele, hogy ez egy egyszeri, kis kellemes
élmény/tapasztalat volt. Majd amikor hazaértem, jött a
következô. Ekkor kezdett gyanússá válni, hogy valami nincsen
rendben. Konkrétan két óránként voltak földrengések két
héten keresztül, ami az éjszakáimat is felzörgette. Majd már-
cius 19-én a Reykjanesi Félszigeten a Geldinga völgyben a
Fagradals-hegynél kitört a vulkán, ami még ma is aktívan
bugyborog. Áprilisban el is látogattunk a barátaimmal a
helyszínre, hogy megnézzük a vulkánt. Hatalmas élmény látni
ilyen közelrôl a Föld gyomrából elôtörô folyékony izzó
közetet.

3 példa arra, hogy mit szerettem legjobban az izlandi életem-
ben :

1. Bárhova is utazik az ember az országon belül, sose
unatkozik, mert mindenhol van valami látnivaló, amirôl
nem tudja levenni a szemét. Szó szerint néha úgy éreztem,
mintha a National Geographic mûsorát forgattam volna.

2. Tudok kommunikálni a saját nyelvükön és ezért sok
tiszteletet kapok tôlük. Borzasztóan nagyra értékelik, hogy
elsajátítottam az egyébként elég nehéz nyelvtannal bíró
beszédüket.

3. Óriási nyugalmat áraszt az ország. Senki nem stresszel és
minden csak nyugalmasan és zökkenômentesen telik el.

Amit a legkevésbe kedveltem, az a szigeten lévô idôjárás vál-
tozékonysága, mivel nagyban korlátozza az emberek utazási
lehetôségét, így nem nagyon lehet tervezni elôre. Errôl hossza-
san tudnék mesélni, én magam is megtapasztaltam, amikor az
északi családommal 15 órán keresztül az autóban ragadtunk a
hirtelen jött hóvihar miatt.

A 2020/21-es csereéven összesen 15 diák vett részt. Francia,
olasz, osztrák, belga, dán, svájci, kanadai társaimmal a járvány
miatt sajnos nem tudtam sûrûn találkozni. Akivel a legtöbbször
volt alkalmam együtt tölteni a szabadidôt, az a francia és a
belga srác. Annyira jó barátok lettünk, hogy már
megbeszéltük, hogy a csereév után is meglátogatjuk egymást. 
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A tanácsom pedig az lenne a jövendôbeli cserediákoknak,
hogy használják ki minden pillanatát az idegen országban
eltöltött idônek, mivel egy csereév hatalmas élmény, teli fan-
tasztikus kalandokkal. Persze abban is biztos vagyok, hogy
minden cserediáknak vannak nehéz napjai, amit úgy tud leküz-
deni, ha mindig emlékezteti magát arra, hogy milyen célból
van kint az adott országban.

Egy életre szóló élmény. Mindig hálás leszek érte, hogy
részese lehettem.

Néhány fotó az elmúlt idôszakból:

Borgarnes-i est, a szobám ablakából februárban
(Az északi fény az egyik legcsodálatosabb látvány)

Borgarnes, naplemente

Ísafjardabær, Nyugati-Fjordok

Menntaskóli Borgarfjardar - Borgarnes, Nyugati-Föld


