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Bár az eredetileg gyermeknapra tervezett átadást a rendkívüli időjárási körülmények miatt nem tudtuk
megvalósítani, de az elmúlt két hétben a Faberland Kft. szakemberei mindent megtettek azért, hogy
mielőbb örömet szerezhessünk a gyermekeknek. A Településüzemeltetés munkatársai sokat dolgoztak az
esőzés által okozott kastélykerti károk elhárításán, így örömmel adjuk át a gyermekeknek az új játszóteret!

Szeretettel hívjuk és várjuk településünk gyermekeit és szüleiket
2017. június 10-én 10.00 órára a kastélykerti játszótér avatására!
Az ünnepélyes átadás során megtekinthetjük az ovis gyermekek néptánc bemutatóját és az iskolások
műsorát. A játszótérátadáson vendégünk lesz Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, Péteri
országgyűlési képviselője. A játékok kipróbálását követően a gyermekeket finomsággal várjuk!
Legyen az Ön gyermeke is az elsők között, akik Péteri új játékait kipróbálják!
Ismét összefogott településünk a rendkívüli időjárási helyzetben - KÖSZÖNJÜK
Május 23-án délután a települést rövid idő alatt rendkívüli mértékű víz és jég öntötte el. Péteri minden
utcáját egybefüggő víz borította, borsószem nagyságú jég károsította községünket. A vihar nagyságának
egyediségét mutatta, hogy aznap estétől másnap estig az országos hírek témája lett Péteri. A hirtelen jött
katasztrófahelyzetben sokan azonnal, szinte kérés nélkül felajánlották segítségüket a problémák
megoldásában! Köszönet illeti Őket ezért mindannyiunk nevében, hiszen energiájukat, idejüket és saját
eszközeiket nem kímélve álltak a falu rendelkezésére! Bár az ingatlantulajdonosok feladata a csapadékvízelvezető árkok rendben tartása, mégis a Katasztrófavédelem munkatársai – a vízelvezetés biztonsága miatt
– több helyen azonnali árokásást rendeltek el az Önkormányzatnak. Kérjük, hogy ezeken a szakaszokon az
ingatlantulajdonosok gondoskodjanak a kimarkolt föld elegyengetéséről, elszállításáról.
Köszönjük a Katasztrófavédelem munkatársainak a gyors és hatékony segítségét, az óvodában rekedt
szülőknek és munkatársaknak a beáramló víz eltakarítását, Molnár Tamás segítségét a homokzsákok
biztosításában, a Településüzemeltetés és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a helyszíni
védekezésekben való munkát, Bartalis György alezredes (TETE Helyőrség) késő estig nyújtott segítségét,
Paput Miklós, Paput Tibor és az Ép-Gép 2002 Kft. azonnali támogatását az erőgép biztosításában és
kezelésében, Takács László (Full Gumiszervíz) segítségét a felmerült technikai probléma gyors kezelésében,
Alapi László körzeti megbízott és a Polgárőrség munkáját a védekezés utáni károk felmérésében és a
Bercsényi utca egyes szakaszainak lezárásában. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az önkéntes
lakosok segítségét a vízelvezetés biztosításában, a támogató szavakat, a meleg teát, a mosdóhasználati
lehetőségeket!
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Katasztrófavédelmi felhívás
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felhívást adott ki
a vízelvezetők karbantartására a várható vízkárok megelőzése érdekében.
Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés biztosítása lakossági feladat.
A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd
burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak
részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket
érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia.
A katasztrófavédelmi felhívás arra figyelmeztet, hogy a vízkárok megelőzése érdekében az
ingatlantulajdonosok és -használók tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadék- és belvízelvezető
rendszerek, árkok, patakok karbantartására, tisztítására. A munkálatok mielőbbi megkezdése a várható
heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt fontos. Az árkokból, patakmederből és a mederoldalból
(partfal) az oda nem való növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz szabad
útját biztosítani kell.
Kiemelkedő energiamegtakarítási beruházás indult Péteri közintézményein
Az energetikai pályázat keretén belül új külső
nyílászárókat helyeztünk el a Művelődési Házon, az
óvodán és az orvosi rendelő épületén. A
művelődési ház dekoratív, de többségében majd’
két évtizede beépített ajtói és ablakai mára már több
helyen
eldeformálódtak,
a
zárhatóságuk
bizonytalanná vált. Az óvodában 2009-ben beépített
ablakoknál a jelenlegiek jóval magasabb
hőmegtakarítási adottságokkal rendelkeznek. Az
ablakok cseréjével és a hőszigetelő rendszer
kiépítésével jelentősen csökken a hőveszteség a téli
hónapokban, így az érintett intézmények
gázszámlája is kedvezőbb lesz, amely a település
kiadásait számottevően csökkenti majd. A
Művelődési Ház új külsejével célunk többek között
a Földváry kastély eredetihez hasonló formába
történő visszaállítása.
Az energetikai beruházás keretében a már meglévők
után június 26-tól az iskola régi szárnyán lévő
ablakok és ajtók átépítésére kerül sor. A nyílászárók

cseréjét követően homlokzati- és födémhőszigetelés
kerül majd fel az érintett négy épületre. A leendő
napelemek mellett ezáltal valóban kialakul az a
hőszigetelő rendszer az intézményeinken,
amely segíti az energiatakarékos működést.
Mindezt úgy valósítjuk meg, hogy a beruházás
az Önkormányzatnak és ezáltal Péterinek egy
forintjába sem kerül, a 183 millió forint
támogatáshoz településünknek egyáltalán nem
kellett önerőt hozzáadnia!
Öröm ez a lehetőség mindannyiunk számára, hiszen
a környező városokhoz hasonlóan új lendületet
véve a most folyó fejlesztéseinkkel (útfelújítások,
játszótér építések, orvosi rendelő felújítása, bővítése
stb.)
élhetőbbé
válik
településünk,
a
mindennapjaink komfortosabbak lesznek!
Ezúton is köszönjük a támogató szavakat és a
tereprendezésekhez
felajánlott
lakossági
segítségeket!

Egyirányú forgalmi rend bevezetése az Arany János és a Bercsényi utcában
A Bercsényi utcában és az Arany János
utcában az eleve szűk utcaszélesség a
vízelvezető árkok helyreállításának és
kialakításának következményeként még
keskenyebbé
vált.
Péteri
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 33. § (1) b) bb) alpontja és 34. §
(2) bekezdése szerinti feladatkörében
eljárva a balesetveszélyesség elkerülése
érdekében az Arany János utca
vonatkozásában (a Petőfi Sándor utca
irányából a Bereki utca irányába) és a
Bercsényi utca Bohus Dániel tértől
Révai utcáig terjedő szakaszának
vonatkozásában (a Bohus Dániel tér
irányából a Révai utca irányába) az
egyirányú forgalmi rend bevezetését
határozta meg.
Az egyirányú közlekedés bevezetésének és a kihelyezésre kerülő közlekedési táblák
érvénybelépésének időpontja 2017. június 12.
Kérjük, a fenti időponttól kezdődően szíveskedjenek a KRESZ előírásainak megfelelően a forgalmi
rend változását figyelembe venni!
Megkezdődött az esőzések által leginkább károsodott utcák helyreállítása
A tavaly augusztusi szélsőséges időjárás során leginkább károsodott utcák helyreállítását május
közepén kezdte meg az Önkormányzat. Az Akácfa utcában, az Arany János utcában, a Bercsényi
utcában és a Tölgyfa utcában az utak javításának első fázisában megtörtént a vízelvezető árkok
helyreállítása. A Bercsényi utca a legutóbbi esőzés során teljesen járhatatlanná vált, így a
balesetveszélyesség elhárítására murva réteggel látta el a kivitelező. Most már a személyautók számára
ismét járható ez az utca is. A következő hetekben elsőként a Bercsényi utca felső szakaszának
emulziós zárását végzi el a kivitelező, majd a meleg időjárás függvényében folytatja a másik három
utca helyreállítását.
Mind a négy érintett utcában az útfelületek helyreállítása során megtörténik a zúzottkő vagy ezzel
egyenértékű kőanyag, martaszfalt terítése, illetve felületi zárásként bitumen emulzió szórása történik
meg két rétegben. Az útfelület készítése során ismét ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek az
érintett utcákban.
Kérjük, hogy az áthaladó forgalmat júniusban kerüljék ezeken az útszakaszokon. Felhívjuk az érintett
ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy fokozottan kövessék az Önkormányzat és az út helyreállítást
végző kivitelező helyszíni tájékoztatását!

Jótékonysági felhívás
Péteri Község Önkormányzata az alábbi jótékonysági kezdeményezéssel fordul településünk
lakóihoz:
„A gyógyulni akarás a gyógyulás része.” (Lucius Annaeus Seneca)
Él közöttünk egy 12 éves kisfiú, aki ezzel az akarattal fekszik le este és kel fel minden reggel. A
betegség sajnos nem válogat, az élet olykor igazságtalan, hiszen településünk egyik kis lakójánál,
Kalina Tamásnál diagnosztizáltak egy nagyon súlyos betegséget. A diagnózis után hosszadalmas
gyógykezelés kezdődött meg. Tamás betegsége miatt felfoghatatlan a családra nehezedő lelki teher,
emellett erejükön felüli küzdelmet folytatnak a gyógykezeléshez és a család napi megélhetéséhez
szükséges anyagiak előteremtésére.
Tamás szülei évek óta aktív szerepet vállalnak a Péteri Polgárőr Egyesület életében. Most küzdenek
némán és csendben, de polgárőr társaik meghallották ezt a néma csendet és bízva a közösség erejében
elindították azt a jótékonysági kezdeményezést, amely Tomi gyógykezeltetésének támogatására
irányul. Péteri Község Önkormányzata is védnökséget vállalt a kezdeményezés felett.
Várjuk minden jóérzésű és együtt érző ember pénzbeli támogatását, amelyet e nemes célra ajánl fel. A
Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat által szervezett eseményeken (elsőként a játszóterek
átadása) adománygyűjtő dobozt helyezünk ki, ahova eljuttathatják pénzbeli felajánlásaikat.
Támogatásaikat banki átutalással is megtehetik a Péteri Polgárőr Egyesület erre a célra elkülönített
65100084-11415415 számú bankszámlájára (Pátria Takarék), a közleménybe kérjük, tüntessék fel:
„Kalina Tamás családja javára”.
Péteri Község Önkormányzata
Péteri Polgárőr Egyesület
Fiatalok figyelem! Teljesítsétek közösségi szolgálatotokat az Önkormányzatnál!
Péteri Község Önkormányzata ismét lehetőséget biztosít, hogy az 50 órás közösségi szolgálatot a
helyi rendezvényeken vagy az önkormányzat által biztosított nyári tábor ideje alatt töltsd el.
Kipróbálhatod magad a gyerek között, részt vehetsz a rendezvények forgatagában.
Jelentkezéseteket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Tel: 06-20/290-8209
E-mail: muvhaz@peteri.hu
Lakossági támogatás a péteri gyermekek részére
Egy nem oly régen Péteribe költözött család is örömmel
fogadta a játszóterek fejlesztését, és jelentős támogatást
ajánlottak fel településünk gyermekei részére. A család
részére az adás öröme a fontos, ezért nem kívánták
magukat a Hírlevél hasábjain megnevezni. Mind a két
péteri játszótérre számos új játékot vásároltak (kismotor,
talicska, labda, dömper, homokozó szett stb.) azért, hogy a
játszótérre érkező gyermekek öröme még nagyobb legyen
és az új játszóeszközök mellett az apróbb játékokat is
igénybe tudják venni.
Kérjük, hogy a játékokat senki ne vigye el a játszóterekről, sőt, ha van otthon feleslegessé vált
hasonló játékszer, akkor bővítsék a gyermekeink részére felajánlott eszközöket! A támogatás(ok)ból
kihelyezett gyermekjátékokat megjelöljük annak érdekében, hogy ne keveredjenek össze az otthonról
hozott eszközökkel.
Köszönjük, ha vigyáznak a felajánlott játékokra és Önök is csatlakoznak e kezdeményezéshez!

Vége a nyári tűző napon történő fellépéseknek
A kastélykerti rendezvények fellépői szinte
minden alkalommal kénytelenek voltak a produkciók izgalma közepette elviselni a színpad
tűző nap általi forróságát. A több éves jogos
igény gyermeknapra válaszra talált, hiszen
vállalkozói támogatással és önkormányzati forrásból elkészült a kastélykerti színpad árnyékoló fedése. A tetőszerkezetet rendezvényszervező szakemberekkel közösen terveztük meg, így
a jövőben a színpad alkalmas lesz hang- és
fénytechnika felszerelésére is, mellyel jelentős
költségeket takarít meg az önkormányzat és a
civil szervezetek, hiszen mostantól nincs szükség több százezer forintért színpadfedés

bérlésére a rendezvények lebonyolításához.
Köszönjük a Péteri Horgásztó tulajdonosának,
Rónyai Norbertnek a támogatását és szakmai
tanácsait!
Bízunk benne, hogy a színpadfedéssel, illetve a
fény- és hangtechnika üzemeléséhez szükséges
áramvételezési lehetőség bővítésével és kiépítésével egyre több színpadi produkciót tekinthetünk meg, hiszen ezentúl senkinek nem kell
már drága pénzért bérelnie a mobil színpadfedést, így jelentős költségeket takarítanak meg a
rendezvényeket megvalósítók a szervezés során.

Keressük a Péteri Kút legendáját!
Losonci Gyula kertész szakmai segítségével és
zöldnövényzeti támogatásával a kastélykerti
játszótér építése során elkezdődött a park
oldalhatárán húzódó növényzet rehabilitációja. A
tereprendezés
során
többek
között
szándékunkban állt a játszótér mellett található
sittkupac felszámolása is. Paput Miklós és Paput
Tibor urak felajánlották a gépi erő biztosítását a
környezet
helyreállításában.
Többünk
meglepetésére a markolási munka során a
sittkupac alatt egy 150 cm átmérőjű, kitűnő
állapotban lévő, téglával kirakott kutat találtunk,
mely jelenleg is ellátná eredeti funkcióját, hiszen 5 m mélyen víz található benne. Mivel a sittkupacot
magunk sem tudjuk, hogy mi tartotta egyben a kút felett, ezért köszönettel vettük Hrutka Gábor úr és
az Ép-Gép 2000 Kft. támogatását, akik pár napon belül egy vasbeton födémet készítettek a kút
karimájára, ezzel elhárítva a több éves balesetveszélyes állapotot!
A kastélykerti játszótér mellett fellelt kút nagysága és kialakítása gondos munkára és rendszeres
használatra utal, feltételezzük, hogy közkútként funkcionált, esetleg a Földváry kastély kiszolgáló
kútja volt. A helytörténeti kutatások nem térnek ki a történetére.
Ezúton felhívást adunk közre Péteri lakossága
részére! Akinek bármilyen dokumentációja,
fotója, emléke, története, legendája van a kút
múltját illetően, kérjük július 31-ig ezt jelezze
számunkra, illetve jutassa el a Művelődési
Házba (20/290-8209) vagy a Polgármesteri
Hivatalba! A kút múltjának felkutatása után
szeretnénk azt az eredeti állapotnak
megfelelően korhűen visszaállítani.
Várjuk a legendákat, emlékeket, kérjük a
fiatalabb generációt is, hogy amennyiben
lehetőségük
van
rá,
nagyszüleiktől,
dédszüleiktől érdeklődjenek a kút történetéről!

DAKÖV Kft. felhívása
Tisztelt Települési Polgárok!
A DAKÖV Kft monori üzemigazgatósága nevében a következő tájékoztatást adom a vezetékes
szennyvízcsatorna használatot illetően:
A vezetékes szennyvízcsatorna Péteri településen a kommunális szennyvíz elvezetését szolgálja. Ez
azt jelenti, hogy a szennyvízhálózatot, valamint az átemelőket úgy méretezték a tervezők, hogy az a
lakosságnál, intézményekben, valamint gazdálkodó egységeknél keletkező kommunális szennyvíz
elvezetésére legyen képes, azaz az ingatlanon keletkező WC használatból, mosásból, mosogatásból és
tisztálkodásból keletkező szennyvizek elvezetésére készült.
NEM szabad a szennyvízcsatornába bevezetni a csapadékvizet, mert ezzel hirtelen nagy terhelést
idézünk elő a hálózaton, amit a szennyvízhálózat, valamint az átemelők nem tudnak elvezetni, hiszen
nem erre lettek tervezve, méretezve. Ez okozza a szennyvíz kiöntéseket esők után, többek közt a
Madách utca Bereki utca felőli szakaszán, a Templom téren, illetve a Péteri tónál lévő átemelőnknél
is. A szennyvíz kiöntése fertőzésveszélyes és számos egyéb kellemetlenséget okoz a település érintett
lakosságának.
Ezért ismételten kérem a lakosságot, NE vezessék a szennyvízcsatornába a csapadékvizeket !
A kiöntéseken túlmenően ez jelentős többletköltséget okoz cégünknek, hiszen a szivattyúknak és a
szennyvíztisztító telepnek a gépészete jelentős többlet energiát kénytelen elfogyasztani. Ezek a
többletköltségek más szükséges beruházások fedezetét emésztik fel.

Cégünk július hónaptól ellenőrizni fogja az illegális csapadékvíz bebocsátásokat és a
törvényben és üzletszabályzatunkban biztosított lehetőségekkel fog élni! Ahol a tető vagy
udvari térburkolat által összegyűjtött csapadékvíz bele van kötve a szennyvízcsatornába, ott
kiszámoljuk a csapadékvizet összegyűjtő felületet, majd azt a Statisztikai Hivatal által
közzétett éves csapadékmennyiséggel megszorozva megkapjuk az éves bebocsátott
csapadék mennyiséget, melyet 5 évre visszamenőleg kiszámlázunk csatorna pótdíjként az
illegálisan csapadékvizet bebocsátó felé. Az illegálisan a szennyvízcsatornára kötött
ingatlantulajdonosnak az így kiszámlázott összeg akár több százezer forint is lehet!
A másik gyakran felmerülő probléma a szennyvízcsatornába juttatott csatornaidegen anyagok
jelenléte. Ezek az anyagok (felmosórongy, mosogató szivacs, egészségügyi betét, pelenka, egyéb
rongyok, textíliák, stb. ) nem oldódnak fel és gyakran dugulásokat okoznak a szennyvízcsatorna
rendszereken. Ebben az esetben is lehetnek kiöntések, valamint azt érzékelik a lakosok, hogy az
ingatlanról nem folyik el a szennyvíz. Ezek az elkerülhető hibák is jelentős többlet üzemeltetési
költséget okoznak cégünknek. A textíliák okozta meghibásodások az átemelők szivattyúira
feltekeredve okoznak leállást, ekkor szintén az átemelő kiöntésének a veszélye áll fenn.
Kérem ezért a lakosságot, hogy a csatorna használata során a fent említett rendellenességeket
igyekezzenek kiküszöbölni és a helyes szennyvízcsatorna használat gyakorlatát kövessék!
Ezzel sok kellemetlenséget előzhetünk meg, valamint sokat tehetünk környezetünk megóvása
érdekében.
Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:
Artzt Sándor
üzemigazgató

Díjmentes lett Péteriben a zöldhulladék-gyűjtő zsák
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Társaságunk 2017. június 1-től a
lakosság részére díjmentesen biztosítja a zöldhulladék gyűjtésére
szolgáló zöld zsákot.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket,
illetve a lehullott falevelet az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre
bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező
módon, alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben.
Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás zsákokat a gyűjtési
napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű
elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba
háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül,
Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg
munkatársaink annyi cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelyezésre került. Szükség
esetén további zsákok (alkalmanként 5 db) a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth Lajos u. 2.)
ügyfélszolgálati időben térítésmentesen igényelhetők, amennyiben bemutatásra kerül a
hulladékszállítási közszolgáltatás díjának utolsó befizetett számlája.
A következő zöldhulladék gyűjtés időpontja: 2017. június 13. kedd.
Péteriben havonta egy alkalommal, hétfői napon 9:00-13:00-ig látja el az ügyfélfogadást a
hulladékszállítást végző Ökovíz Kft. a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth Lajos u. 2.).
Nyári ügyfélfogadási időpontok:
2017. június 12. (hétfő) 9:00-13:00
2017. július 3. (hétfő) 9:00-13:00
2017. augusztus 7. (hétfő) 9:00-13:00
Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai

július
17, 31 hétfő

sárga zsákos
augusztus
szeptember
14, 28 hétfő
11, 25 hétfő

július
18 kedd

zöld zsákos
augusztus
1 kedd

szeptember
26 kedd

Széchenyi utcai játszótér átadása
Péteri második felújított játszóterének átadására 2017. június 23-án 18 órakor kerül sor!
Várjuk szeretettel Péteri ifjú lakóit 23-án egy közös délutáni piknikre a Széchenyi utcai játszótérre!

Aprók Háza Óvoda hírei
Az Aprók Háza Óvodában ismét egy nevelési év zárásához közeledünk. Eseménydús év áll a hátunk
mögött, sok vidámsággal, mozgalmas, tevékeny napokkal, izgalmakkal tűzdelve.
A gyermeklétszámunk folyamatosan nőtt, május végén 80 gyermek járt az óvodánkba. Pillangó
nagycsoportosaink közül 15 gyermek kezdi meg tanulmányait ősszel az általános iskolában.
A tavaszi óvodai beiratkozáskor 27 gyermekből 21 fő nyert óvodai felvételt, így várhatóan 86
fővel kezdjük az új nevelési évet. Értesítjük a legkisebbek szüleit, hogy az előzetes
jelzésünkkel szemben nem júniusban, hanem augusztusban kerül sor az első új
kiscsoportosok szülei részére szervezett szülői értekezletre.
A nevelési évet szinte folyamatosan két fő óvodapedagógus hiánnyal dolgoztuk végig. A nehéz
helyzetünkből Szemőkné Farkas Marika néni volt óvodavezető „beugrása”, aktív jelenléte segített ki
bennünket. Óvodánkban május, június hónapokban zajlik az óvodavezető választás. Pedagógus nap
alkalmából szeretném megköszönni kollégáimnak egész éves aktív, gyermekközpontú nevelő
munkáját. Mindannyiunknak Széchenyi Istvánt idézve: „Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik
igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.” Kívánok kollégáimnak jó egészséget,
munkájába vetett hitének megtartását, sok-sok gyermekmosolyt.
A nevelési évben sok színes programmal gazdagítottuk a napi életünket. Jeles napjainkra változatos
tevékenykedést szerveztünk, sokfelé barangoltunk, kirándultunk. Jártunk a Természettudományi
Múzeumban, a Budapesti Bábszínházban, kirándultunk a Jászberényi Állatkertben. Színes, tartalmas
adventi családi napot szerveztünk, ahol nagy sikert arattak néptáncosaink és a nagycsoportosok
pásztorjátéka. Nemrégiben lezajlott Gyermeknapunk gyermekmosollyal, sok-sok játékkal tűzdelt nap
volt.
Amikor ezek a sorok megjelennek, már szervezzük, hogy kicsiny táncosaink: Csuhébaba
néptáncosaink fellépésükkel színesítsék az új játszótér átadásának ünnepségét.
Szeretnénk megköszönni a szülői munkaközösségünk, és sok-sok aktív szülő segítségét, hiszen csak
velük közösen, segítségükkel sikerülhetett a változatos óvodai élet megszervezése.
Óvodánk nyári zárása augusztus 7. hétfőtől- augusztus 18. péntekig tart. Ekkor kerül sor
több karbantartási feladat elvégzésére.
Minden kis óvodásunk családjának tartalmas, boldog nyári pihenést kívánunk! Aprók Háza Óvoda
dolgozói nevében:
Rab Jánosné Marika óvodavezető

