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Kedves Besnyőiek!
Lám, milyen az élet! Éppen előző lapszámunkban köszöntöttük Bejczy professzort, most pedig arról kaptunk hírt,
hogy feladta a súlyos betegséggel vívott
harcot. Osztozunk a család gyászában,
emlékét tisztelettel megőrizzük.
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott
be szociális támogatásra, és az óvoda felújításának egy újabb ütemében elvégzendő munkálatokhoz is pályáztunk anyagi
forrásokra. Szeretnénk az épület külső
szigetelését elvégezni, a belső festés és az álmennyezet rendbe
tétele is esedékessé vált. Pályáztunk továbbá a sportöltöző tetőszerkezetének felújítására, utak és járdák építésére is.
Elballagtak nyolcadikosaink. Szeretettel kívánunk nekik olyan
pályát, olyan életet, amilyet megálmodtak maguknak.
Sikeres rendezvények voltak Besnyőn ismét: a csengettyűs
találkozó és a gyermeknappal összekapcsolt hagyományos családi napunk, falunapunk is jól szervezetten, sikeresen zárult.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a szervezésben, lebonyolításban segítségünkre volt. Legközelebb a lovasnapon lesz
alkalmuk a besnyőieknek és az idelátogatóknak nagyrendezvényen részt venni.
Mindenkit szeretettel várunk 2015. augusztus 15-én!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Brutális gallyazás
Nem hagyhatjuk szó nélkül a községünkben történt brutális
„gallyazást”, amit az elektromos szolgáltató megbízottjai végeztek el, megcsúfítva, fájdalmasan megcsonkítva legszebb
fáinkat. Miután a szolgáltatóval nem sikerült szót értenem, a
Fejér Megyei Hírlap hasábjain adtam hangot az önkormányzat és az egész faluközösség mélységes felháborodásának.
Keressük a megoldást a tarthatatlan helyzetre, ami egyébként
nem csak besnyői specialitás; máshol is hasonló barbár munkát végeznek a szolgáltató megbízottai. Bízom benne, hogy
sikerül jó megoldást találni erre a méltatlan helyzetre.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Elhunyt Bejczy professzor
Türelemmel viselt betegségben,
az Amerikai Egyesült Államokban
elhunyt Prof. Bejczy Antal, az alkalmazott fizika doktora.
A besnyői kötődésű világhírű tudósról a Besnyői Hírmondó 2015/2.
számában írtunk, 85. születésnapja
alkalmából. Megrendítő halálhíre
a napokban jött. Ezúton fejezzük ki
együttérzésünket a családnak.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Nyugodjonbékében!

Tájékoztatás
utcanév változásról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14.§ alapján közterület nem viselheti olyan
személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
részt vett. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) állásfoglalást adott ki, melyben több nevet, illetve fogalmat osztályozott aszerint, hogy javasolja-e a használatukat közterületen
vagy sem. Az MTA különbséget tett „nem javasolt”, „használható” és „használható, de aggályos” nevek között.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja
felhívta a képviselő-testületet, hogy az MTA állásfoglalása
szerint a Gorkij név közterület elnevezésére nem használható, ezért azt meg kell változtatni.
A Képviselő-testület – Kormánymegbízott Úr felhívására –
az eljárás lefolytatását követően a 2015. július 2. napi ülésén
döntött arról, hogy a Gorkij utca nevét 2015. július 3. napi
hatállyal „Akácfa utca” elnevezésre változtatja meg.

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Olvasók!
Az év minden időszakának megvan a maga szépsége, s az
adott időszak sok- sok feladata. A megfontolt előre tervezés,
a közös gondolkodás, s a csapatszellem az, ami gördüléken�nyé, mozgalmassá, színessé teszi a mindennapokat. Vallom,
hogy iskolánkban a legfontosabb a gyerek. Tudom, nehéz ezt
elfogadni, ha mindig a követelményekről, a rendről, a fegyelemről vagy fegyelmezetlenségről esik szó, ha pedagógus és
szülő beszélget. De bármi, ami történik, az értük történik.
Még április havában is, de májusban is rengeteg tanórán
kívüli tevékenységet terveztünk. Az eredményekről most
nem én, hanem a gyerekek írnak, illetve a pedagógusok. Az
én tisztem most, hogy röviden tájékoztassam a tanulókat,
szülőket az elkövetkezendő időszakról. A jövőben szeretnék
egy Gyerek szemmel rovatot, ha ebben a gyerekek közt találok partnert. Ők élik meg a versenyeket, a programoknak ők
a részesei. Már ebben az újságban is lesz egy-két írás, amit a
gyerekek fogalmaztak. Hozzáteszem, nincs cenzúra.
Iskolaszinten számos feladat vár ránk. Amellett, hogy a legfontosabb az első és az utolsó hónap, készülünk egy nyertes
pályázat megvalósítására. A TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák
c. pályázatunk nyertes lett. A pályázat megvalósítási ideje:
2015.05.01-2015.10.31. 12 millió Ft-ra lehetett pályázni.
Fő vonalakban mit is tartalmaz a pályázat:
– Elsősorban iskolai programokat, melyek kapcsolódnak a
környezeti, egészség, mindennapos testnevelés, közlekedésbiztonság témakörhöz.
– Erdei iskola programunkban minden diákot szeretnénk
elvinni július 5-7 között Fadd- Domboriba.
– Terveztünk állatkerti sétát, különböző szakköröket pluszban.
Ilyen: egyéni megküzdő képesség, informatika, idegen
nyelv.
– Nagy programjainkban szeretettel várjuk a szülőket, pl.
egészség- hét, nap, októberben elsősegélynyújtó és ECDL
tanfolyam, közlekedésbiztonsági nap, sportnap, mely
május29-én volt.
Eszközbeszerzésre 1,8 M Ft-ot költhetünk (pl. digitális tananyag, projektor, CD-s rádió, sportszerek stb.)
– Kötelező elem volt a pedagógus továbbképzés: 2x30 óra.
E továbbképzések június, illetve augusztusban megvalósulnak. A gyerekeknek minden program ingyenes lesz.
Június 11-én sok szülő, nagyszülő, érdeklődő részvételével
megtartottuk az Iskolagálát, melyen igyekeztünk bemutatni,
mit csináltunk a tanév során.
Elballagott 17 diák, akiket új kihívások, új lehetőségek várnak. Három tanulónk gimnáziumban, 11 tanulónk szakközépiskolában, 3 tanulónk szakiskolában folytatja tanulmányait.

A sikeres nyolc évhez hozzájárultak a szülők is. Négy szülő
különösen sokat tett, mint a Szülői Munkaközösség vezetője.
Ők Benyovszki Istvánné Szilvike, Juhász Andrásné Erika,
Jámborné Marika, Benyovszkiné Marika. Köszönjük 8 éven
át tartó áldozatos munkájukat!
Jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést kívánok a szülőknek, gyerekeknek egyaránt a nyárra.
Mátyási Sándorné
igazgató

Utóiratként:
Hibát az követ el, aki dolgozik. Valószínű, hogy hibázhattam
a tanév során párszor, hisz majdnem minden új, ismeretlen
volt. De! Igyekszem megismerni a gyerekeket, szülőket, s
igyekszem (nagyon) az elvárásoknak megfelelni. Hibám volt,
hogy egy kis tanulót kifelejtettem, ő Horváth Márton 5. osztályos tanuló. Ezért elnézést kértem a szülőktől. Azt azonban
visszautasítom, hogy tanulóval bármilyen okból kivételt tennék, s tennének a kollégáim. Ugyanis ez nem hiba lenne, hanem bűn, méghozzá a tanulóval szemben. Kérésem a szülők
felé: Ha bármilyen problémájuk van, úgy érzik valami igazságtalanság éri a gyereket, azt szemtől szembe rendezzük.
Nincs helye facebook-os leveleknek, Tankerbe írt leveleknek
mindaddig, míg a hivatalos utat be nem járták. A hivatalos út
az intézményvezetőnél kezdődik.
Köszönettel: Mátyási Sándorné
Iskolánkból 4 tanuló: Budai Hanna, Nyikus Evelin (3. o.) és
Pető Petra, Laczi Zoltán (4. o.) vett részt a Móra Ferenc komplex olvasási versenyen Dunaújvárosban, az Arany János
Általános Iskolában. Az első forduló március 24-én zajlott
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le, ahol szövegértési feladatok várták tanulóinkat, a második
fordulóban, április 21-én pedig egy Móra Ferenc szöveg hangos olvasásából kellett felkészülniük, ami mellé a helyszínen
egy ismeretlen szöveget is kaptak. A két forduló eredményeit összegezve minden tanulónk dicsérő oklevelet kapott, Pető
Petra pedig a 4. osztályos korcsoportban 3. helyezést ért el.
Idén másodszor vettünk részt a Székesfehérvári Hétvezér
Általános Iskola által meghirdetett Természet – Ember – Környezet versenyen. A 4. osztályból Kovács Georgina és Laczi
Zoltán oldotta meg az előzetesen kiadott két forduló feladatait, és színvonalas munkájuknak köszönhetően a megyéből
induló 77 csapat közül bejutott a legjobb 18 közé, a megyei
döntőbe. Utóbbira április 22-én került sor, ahol szoros versenyben a 14. helyet érték el.
Az Adonyi Szent István Általános Iskola által meghirdetett
Bálint Ágnes Olvasóversenyre iskolánkból 3 csapat nevezett:
(2. o.), (3. o.) és Bán Ottília, Kovács Georgina, Laczi Zoltán és
Pető Petra (4. o.). Négy hónapon át oldották meg lelkesen a
kiküldött feladatlapokat Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkisasszony című műve alapján. A megyéből 32 csapat versenyzett az év folyamán, a döntőbe viszont csak a legmagasabb
pontszámot elért csapatok jutottak be. Az összesítést követően iskolánkat a 4. osztályosok képviselték az adonyi döntőben. Az ott versengő 13 csapat közül az 5. helyezést érték el.
A Bendegúz Tudásbajnokságon iskolánkból öt tanuló vett
részt, melynek során havonta az általuk választott tantárgyakból oldottak meg fejtörő feladatlapokat. Az öt tanulóból
kettő: Pető Petra és Szabó Benedek Donát jutottak be a székesfehérvári döntőbe, ahol szépen szerepeltek.
Bodrogi Csilla
ISKOLÁNK MEGSZÉPÜL
A Hankook Tire által meghirdetett önkéntes programnak
köszönhetően termeink a nyár folyamán megszépültek.
A festéssel új, élénk színek várják majd a szorgalmas diákokat szeptembertől. E helyen szeretnénk megköszönni
a Hankook anyagi támogatását és az önkéntesek segítségét,
illetve mindazok támogatását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
megszépüljenek osztálytermeink. Külön hála és köszönet
illeti a szülőket!
GYEREKSZEMMEL
– vélemények, élménybeszámolók - iskolásaink tollából
Versenyek
Nagyon mozgalmas volt ez az év. Rengeteg tanulás mellett
sok versenyen vettem részt.
Az első ebben az évben a Betűzgető verseny volt, Mezőfalván. Ott 3. helyezést értem el. Az Arany-héten versenyeket rendeztek matematikából, magyarból, és szavalóverseny
is volt. Mindhárom megmérettetésen 1. helyezést értem el.
Március 24-én tartották a Móra Ferenc komplex olvasási verseny 1. fordulóját, Dunaújvárosban.
Közben készültünk a versenyekre a tehetséggondozáson is: Bálint Ágnes: Az Elvarázsolt Egérkisasszony című
könyvéhez kaptunk hónapról hónapra feladatokat az adonyi
iskolából. A Tudásbajnokság levelezős verseny feladatait itthon, Édesanyám segítségével oldottuk meg. Április 16-án
voltunk Mezőfalván, szavalóversenyen, ott nem értem el helyezést, viszont Kiss Márk 2.osztályos tanuló 3. lett. A Bendegúz
Tudásbajnokság döntője április 17-én volt Székesfehérváron,
ahonnan még várom az eredményeket. Az utolsó előtti verseny, ami eddig lezajlott, az a magyar verseny 2. fordulója
volt, április 21-én. Ott szintén 3. helyezett lettem.

Az utolsó verseny az Elvarázsolt Egérkisasszony döntője
volt, amit egy napon rendeztek meg a magyar verseny 2. fordulójával. Ott sajnos nem értünk el dobogós helyezést, de
ötödikek lettünk.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani a felkészítésekért osztályfőnökömnek, Bodrogi Csilla
tanítónőnek! Nélküle nem értem volna el ilyen szép eredményeket.
Pető Petra
KEDVES BESNYŐIEK!
Az Arany János Általános Iskola tanulói 2015.május 15-én
a faluban jártak, és a Te Szedd! programot végezték el, ami
azt jelenti, hogy szemétszedés. Ám az osztályoknak nehezen
teltek meg a zacskók, mert a településen élő emberek nem
dobálják el szemetüket. Ezért köszönettel jutalmazom meg
őket.
Tisztelettel: Nagy Tibor. 7.o.
TE SZEDD!
2015. május 15-én Besnyőn szemétszedést rendezett az iskola igazgatónője. A gyerekeknek felosztották a teljes falut és
10 órától indult a szemétgyűjtés. A gyűjtés során meglepődve tapasztaltuk, hogy nagyon kevés szemetet találtunk.
A település lakói nagyon vigyáznak a természetre. Így
Besnyő a legtisztább falvak közé tartozik.
Pribék István 7.o.
Örülök, hogy részt vehettem a Gyors ész, hamar kész versenyen. A csapat jól összedolgozott. Különböző gondolkodtató, logikai feladványok voltak. A verseny nagyon szoros
volt és izgultunk. Végül 3. helyezést értünk el.
Horváth Márton 5.o.
A TÁMOP-os pályázat részeként iskolánk tanulói látogatást
tettek a Fővárosi Állatkertben. Május 22-én a felső, 26-án az
alsó tagozat diákjait vitte a busz Budapestre. Sok érdekes állatot láttunk, simogattunk kengurut, kecskét, megmásztuk a
nagy hegyet, néztünk 3D-s filmet. Sok új élménnyel gazdagodtunk. Sajnos a felsőnél esett az eső, de így is jól éreztük
magunkat. Szívesen visszamennénk újra. Az iskola tanulói
nevében köszönjük Mátyási Sándorné Éva néninek, hogy
elmehettünk az állatkertbe.
Varga Petra 5.o.

A végzős diákok idén is megtartották az iskolánkban
hagyományos bolond ballagást
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Elballagtak nyolcadikosaink
A 2014/2015-es tanév végén 17 ballagó diák vett
búcsút a besnyői iskolától, diáktársaktól, tanároktól.
Bárdos Miklós
Benyovszki Dorina
Benyovszki Laura
Dosztál Bence
Hambalgó Csaba
Illés Anett
Jámbor Attila Richárd
Juhász András
Koszti Rita
Kupi Gergő
Kurucz Dániel
Méhes Dávid Szilveszter
Molnár István
Oláh Jenifer
Ofella Fruzsina
Sebestyén Noel
Szűcs Lilla

Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek... és nevetek... és szeretek... és magasba
emelek.”
Howard Arnold Walter gondolataival kívánunk nektek
további életetekhez jó egészséget, tanulmányi és családi sikereket és sok-sok szeretetet!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

A ballagtató osztályfőnök: Fábián Balázs
„Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem;
Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem;
Barátja leszek mindenkinek - ellenségnek, társtalannak;

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dunaújvárosi Tankerület
Besnyői Arany János Általános Iskola

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0637
Innováció az „aranyos gyerekekért”
Tisztelt Szülők, Gyerekek!
Nyertes pályázatunk megvalósításáról havonta szeretnénk néhány gondolatot közölni.
A május hónap a pályázat kivitelezésének szervezésével, programtervek készítésével telt. Már májusban két
nagyobb volumenű programot valósítottunk meg.
A környezettudatos magatartás formálása akár napi feladata is lehet egy nevelő-oktató intézménynek, azonban
néha fontos egy-egy területet hangsúlyosan kiemelni, s
arra fókuszálni. Ilyen volt májusban az a gondolat, mely
köré épült az egyik program: Állatkertek nélkül szegényebbek lennénk!
Iskolánkban a környezettudatos nevelés átfogja az egész
tanévet.
Programjaink között megjelenik:
• Állatok világnapja
• Víz világnapja
• Föld napja megünneplése.
Most az értékfeltárás, az értékek bemutatása kapott fő
hangsúlyt, az érzelmi és értelmi nevelés köré ágyazva.
Kiemelt nevelési feladatunk a tanév során az egészséges
életmódra nevelés, melyben jelentős hangsúlyt kapnak a
mozgásos tevékenységek.
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Sportnapunkat
a szülők segítségével szerveztük, mert a sok- sok
mozgás után megéheztek a gyerekek.
A helyben bográcsos
tevékenység
színfoltja volt a rendezvénynek. A
versenyszerű küzdelem erősíti
a jellemet, a közösségformálást.
Színesítette a nap programját a tanár-diák mérkőzés.
Június hónapban az egyéni megküzdő-képesség állt
a középpontban. Sok kisgyerek jelentkezett erre a programra. Az AKAI SHOTOKAN Sportegyesület vezetőjének,
Bachmann Tibornak köszönjük a lelkes felkészítést. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, szívesen jártak a foglalkozásokra.
Az EDUWEB Multimédia Zrt. szervezésében az egész tantestület részt vett egy 30 órás továbbképzésen, melynek
témája: Megoldásközpontú kommunikáció és konfliktuskezelés az iskolai életben.
Fő cél volt megélni a konfliktusokban a különböző szerepeket, megismerni azokat az eszközöket, technikákat, amelyek a konfliktusok eredményes megoldásához vezetnek
a gyermek-pedagógus, a szülő-pedagógus, pedagógus-
pedagógus iskolai szerepkörnyezetben.
Megismerkedtünk a mediáció fogalmával, és szituációs gyakorlatok segítségével megtapasztaltuk a gyakorlati
megvalósítás elemeit.
Mátyási Sándorné

Hála és köszönet
Köszönjük Hortiné Tiringer Julianna tanárnő sok éves áldozatos munkáját.
Amikor egy fiatal úgy dönt, hogy gyermekek oktatásának,
nevelésének szenteli az életét, egy olyan hivatást választ,
mint amilyen a kertészé. Felvértezi magát tudással, ráépíti azt a szeretetre, ami benne él, és a hivatástudattól
vezérelve nekifog a munkának: talaj-előkészítés, magok
elültetése, palántanevelés, a fejlődésben lévő növénykék
locsolgatása, vadhajtásaik lemetszegetése, kártevők elleni
védelem, beszélgetés a virágbimbók lelkével – avagy tápoldatozás, és ami a számára a legnagyobb energiaforrás
és sikerdíj: gyönyörködés a szirmukat bontó virágok pompájában. Azok, akik ezekért az élményekért választják a
tanári pályát, magasabb minőséget képviselnek: vérbeli
pedagógusokká lesznek, és amikor a pályán töltött hosszú
évtizedek után nyugállományba vonulnak, üresebb lesz
nélkülük az iskola, hiányérzet marad utánuk tanítványaikban és a tantestületben egyaránt, és hosszú időre üresebbeklesznek az ő dolgos napjaik is.
Tudjuk, hogy a pedagógusok akkor is az iskolában
„élnek”, amikor tanítási szünet van, és akkor is, amikor már
nem aktívak, most mégis arra biztatjuk Hortiné Tiringer
Julianna tanárnőt, hogy immár nyugdíjasként, saját magát, pihenését, töltődését elősegítő tevékenységeit helyezze előtérbe, egyben ezúton is köszönjük sok-sok évi
áldozatos munkáját, amit a Besnyői Arany János Általános
Iskola matematika-technika,informatika szakos tanáraként
– vérbeli pedagógusaként – végzett iskolánkban. Nagyon
jó egészséget, egyéni és családi örömöket, a legjobbakat
kívánjuk a nyugdíjas évekre! Köszönjük.

IX. CSENGETTYŰS
TALÁLKOZÓ
A Szironta Együttes szervezésében 2015. május 16-án
már 9. alkalommal adhatott otthont községünk a csengettyű elkötelezett híveinek, a csengettyűjátékosoknak, a
zeneművészet, a szakma képviselőinek és az érdeklődőknek az országos fesztivál keretében.
A seregszemlén egymást váltották a színpadon az országban működő csengettyűegyüttesek, harangzenekarok,
csengettyűs szakkörök formációi.
A szakmai programon tapasztalatot cseréltek a csengettyűvel fejlesztő-oktató munkát végző pedagógusok és
a zeneművészet eme ágának, mint szakmának a legkiválóbb képviselői.
Ismét egy sikeres rendezvénnyel gazdagodhattak a
besnyőiek és az idelátogatók, amely a hagyományokhoz
híven Beethowen: IX. szimfóniájának Örömódájával zárult, és bár rekord nem született, gyönyörűen szólt a közel
kétszáz csengettyűn a lélekemelő muzsika.
Önkormányzatunk évről évre támogatja a csengettyűsök
találkozóját, és e jó szokását a jövőben sem kíván megváltoztatni.
Köszönjük a szervezők munkáját és további sikereket
kívánunk az együttesnek.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Köszönjük!
Besnyő Község Önkormányzatának kezdeményezésére a
Dészolg Kft. (2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.) átfogó szelektív hulladékgyűjtési akciót szervezett 2015. május16. napján
Besnyő település belterületén az elektromos és elektronikai
hulladék begyűjtésére.
Köszönjük mindenkinek, aki az elektronikai lomtalanításnak
ezt a módját választotta!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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FALUNAP KÉPEKBEN
Besnyő Község Önkormányzat szervezésében gyermeknappal egybekötött családi napot tartottunk
Besnyőn május 30. napján.
Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni, aki hozzájárult a Falunap sikeréhez, munkájával,
támogatásával, vagy előadóként emelve annak
színvonalát.
Továbbá köszönöm mindazoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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ÓVODAI HÍREK
Tavaszi szeretetteljes ünnepünk, az anyák napja nyitotta meg
május havát az óvodában. Hetek óta sürgölődtünk: ajándékokat
készítettünk, verseket és énekeket tanultunk, hogy méltóképp köszönthessük mindhárom csoportban az édesanyákat. A Maci és
a Méhecske csoport az ünnepi műsorban az évközben tanult versekből, énekes játékokból is ízelítőt adott a vendégek számára.
Május 12-én a Madarak fák napja alkalmából témanapot
szerveztünk óvodásainknak. Célunk az volt, hogy a gyerekek
szeressék,becsüljék, védjék az őket körülvevő és az általuk megismert környezet értékeit. Ezen e napon minden a fákról és a madarakról szólt: madarakat, plakátokat készítettünk, az udvaron
fákat, bokrokat ültettünk, mozgásos játékokat játszottunk, elrejtett
papírmadarakat kerestek a gyerekek.
Május közepén a Méhecske csoportos ovisok szüleikkel és az
óvó nénivel a „cápás állatkertbe”, a tropikáriumba kirándultak,
ahol több ezer vízi és szárazföldi élőlényt figyelhettek meg testközelből.
Május 22-én tartottuk a nagycsoportosok évzáró és ballagási
ünnepségét. A Süni csoport pünkösdi népszokásokat, játékokat,
a pünkösdi királyválasztást és a pünkösdölést, a termékenységvarázslással összekötött, szerencsekívánó köszöntőt elevenítette
fel évzáró műsorában. A műsort lakodalmi táncmulatság zárta.

Ballagó gyermekek:

Berezvai Imre, Bosnyák-Nagy Zsófia, Erős László, Gábor Adél,
Gyurnik Mihály, Jámbor Tímea, Joó Ferenc, Juhász Petra,
Kádár Bertalan, Kaszap Elina, Kurucz Martin, Magos Rebeka,
Magyar Zoltán, Miskei Bianka, Simó Patrik, Szikszai Thesszalia,
Varga Nóra
Csoportvezető óvónők: Székely Istvánné, Gönczölné Rákász
Zsuzsanna
Székely Istvánné Kati óvó néni a besnyői óvodában eltöltött 41
év után búcsúzik tőlünk, és október 1-vel nyugdíjba vonul. Vezetőként 4 évtizedig irányította az óvoda életét. Több generáció
töltött el az ő óvó-védő szárnyai alatt az intézményben 3 évet.
Az évzáró ünnepségen a Süni csoportos gyerekek több száz
kisgyerek nevében köszönték meg a nyugdíjba vonuló Kati óvó
néninek a törődést, a kedves szavakat, a számtalan örömteli
pillanatot.
26-án a Süni csoportos gyerekek és családjaik az óvó nénikkel,
dajka nénivel egy vidám banketten zárták le az óvodai éveket.
A hónap utolsó programja a gyermeknap volt. Ezen a délelőttön minden a gyermekek örömét szolgálta: légvár, zene, ének,
tánc, kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, lovas kocsikázás
várta őket.
Júniustól az óvoda nyári életrend szerint, összevont csoporttal
működik. A pihenésen kívül szinte az egész napot a szabadban,
az árnyékos udvaron töltik a gyerekek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Szülőknek, hogy a
2014/15-ös nevelési évben együttműködésükkel, támogatásukkal segítették a munkánkat!
Az óvoda nyári zárásának időpontja: augusztus 1- 31-ig lesz.
Első óvodai nap: szeptember 1. (kedd)
A nyárra mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást, hasznos,
tartalmas időtöltést, az ősszel iskolába indulóknak pedig jó
készülődést kíván a Pöttömsziget óvoda dolgozói nevében:
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető

17 nagycsoportos gyermek köszönt el az intézménytől.
Az óvodai búcsú nem jelenti valaminek a szomorú végét, sokkal inkább egy csodás kaland kezdetét. Mindig is erre készültünk, hiszen óvodai nevelésünk célja az iskolai életre készen álló
gyermek.

Kedves Elballagott Kisgyerekek!

Örülünk, hogy részesei lehettünk az óvodás éveiteknek.
Jó szívvel emlékezünk vissza a közösen megélt pillanatokra.
Szeretettel várunk vissza benneteket, látogassatok meg
minket óvodánkban!
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