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Kedves Alsógallaiak, 
Kedves ABE-tagok!

Az Alsógallai Baráti Egyesület  
vezetősége a pályázati lehetőséget  
kihasználva elindít egy új kapcsolat-
tartási formát, melynek segítségével 
tájékoztatni tudjuk az érdeklődőket 
az alsógallai eseményekről, az ABE 
terveiről. Ezt a kapcsolattartási formát :

„Alsógallai Hírharang”-nak 
neveztük el.

Olvashatnak írásokat az egyesü-
let csoportjaival, egyházi témával, 
a városrészt érintő egyéb témával kap-

Alsógallai Baráti Egyesület

Az Alsógallai Baráti Egyesület évzáró közgyűlése

csolatban, amelye-
ket néhány fotóval is  
kiegészítünk.
Szeretném felaján-
lani a lehetőséget, 
hogy ha valakinek 
megosztani való 
gondolata van Alsó-

gallát érintő témában, és írna egy cik-
ket a kiadványunkba, keresse meg az 
egyesület vezetőségét.

Remélem, örömükre szolgál ez a kez-
deményezés, és aktívan részt vesznek  
Alsógalla életében.

Üdvözlettel!
Schamberger János

ABE Elnök

Az Alsógallai Baráti Egyesület évzáró közgyűlését 2020. február 22-én tartotta 
meg a József Attila Művelődési Házban. Az egyesület vezetősége értékelte az 
elmúlt esztendőt, beszéltek a pénzügyi helyzetükről, illetve az általuk szervezett 
eseményekről is szót ejtettek. Felszólalásban Hamburger József kért tájékozta-
tást a szomszéd ház megvásárlásával, ill. annak hasznosításával kapcsolatban.
Közgyűlésünk napirendi pontjai: 
1.   A Német Nemzetiségi Önkormányzat éves beszámolója
2.   Az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló és annak jóváhagyása
3.   Az Egyesület gazdasági-pénzügyi megbízottjának előző évi (Mérleg   
             szerinti) Pénzügyi Beszámolója
4.   Az Egyesület pályázatairól
5.   Az Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója
6.   Az Egyesület évi költségvetésének megállapítása
7.   Az Egyesület rendezvénytervezete és annak jóváhagyása



Az Alsógallai Német Nemzetiségi Tájházat is működ-
tető Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány 
kuratóriuma nevében köszöntöm szeretettel Alsógal-
la lakosságát.

Az alapítvány életében az év eleje mindig az elő-
ző naptári év zárásával, illetve az új év munkájának 
tervezésével kezdődik. Így történik ez az idei évben 
is. Hamarosan elkészítjük a 2019. év beszámolóját, 
megküldjük a NAV-nak, a KSH-nak és az Országos  
Bírósági Hivatalnak a szükséges nyomtatványokat.  
A tavalyi évben bevételeink két forrásból származtak:  
az adó 1%-nak felajánlásából és magánszemélyektől 
kapott támogatásokból. Mindkettő hozzájárult célja-
ink megvalósításához.

Az adó 1%-nak felajánlását várjuk az idei évben is: 
Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány, 
adószámunk: 18606474-1-11. Előre is köszönjük a 
támogatásukat! Az idei évben is szeretnénk átadni az 

Alsógalla Hagyományaiért, Jövőjéért Díj adomá-
nyozható azon személynek, szervezetnek vagy egye-
sületnek, aki (amely) Alsógalla hagyományainak 
ápolásában, közösségi életének fejlesztésében, mű-
vészeti, kulturális és sport életében példaértékűt és 
maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e 
területeken Alsógalla jó hírnevéhez, ezen területek 
valamelyikében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

2013 óta Martin Schlégl József, Frank György, Dr. Kis 
József, Neukum Jánosné Magdika, Amschl János, 
Schlégl Jánosné, Hédi és Virág Béláné, Gizi néni ve-
hette át a díjat. 
Várjuk javaslataikat az idei díjazottra!

Reméljük, az év folyamán találkozunk az alsógallai 
rendezvényeken, vagy előzetesen egyeztetett idő-
pontban a Tájházban, ahol német és magyar nyelvű 
vezetéssel mutatjuk be a gyűjteményt.

Tatabánya, 2020. február                                     
Schamberger Ágnes

                                                    a kuratórium elnöke

„Alsógalla Hagyományaiért, Jövőjéért Díjat”

Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány

 
 J E L Ö L Ő S Z E LV É N Y

„Alsógalla Hagyományaiért” Közhasznú Alapítvány
Gemeinnützige Stiftung für Traditionen in Untergalla

Schamberger Ágnes      2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 16.
kuratórium elnöke       Tel: +36-20-427-72-00 
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Kedves Alsógallai Lakosok, Tisztelt Olvasók!

Szeretettel köszöntöm önöket a Alsógallai Hírha-
rang első számában, a József Attila Művelődési ház  
nevében. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam azok  
számára akiket még nem ismerek, de remélem, hogy 
sor kerül rá a jövőben.

Herendi Judit vagyok az alsógallai művelődési ház 
vezetője, és nagy örömmel tölt el, hogy Önökhöz  
hasonlóan  lehetőségem van  kezembe venni az  
„Alsógallai Hírharangot”, többek között az Alsógallai 
Baráti Egyesületnek köszönhetően.

Alsógallán születtem, jelenleg is itt élek. A felsőgallai 
Széchenyi István művelődési házat 2018. szeptember 
1-től, a József Attila művelődési házat  pedig 2019. 
március 1.-től vezetem.

Teszem ezt igen nagy örömmel, hiszen hosszú évek 
óta jómagam is aktív és elkötelezett tagja vagyok 
az alsógallai közösségeknek, a művelődési háznak. 
Ismerem az itt élő embereket, számos jó barátom, 
ismerősöm van a településrészen. Talán nem túlzás 
ha azt mondom, az otthonomnak tekintem a műve-
lődési házat, családomnak az itt élőket. Tagja vagyok 
az Alsógallai Baráti Körnek, minden igyekezetemmel 
próbálom segíteni, támogatni a munkájukat, nem 
csak mint egyesületi tag, hanem mint művelődési ház  
vezető is. 
A művelődési ház 1955. óta meghatározó szerepet 
tölt be az alsógallaiak életében, helyet ad a civil  
szervezeteknek, otthont a német nemzetiségi  
csoportoknak, nyugdíjas klubnak. Bár a történelem 
során voltak nehéz évek is, elmondhatjuk, hogy 
a rendszerváltást követően, újra beindult az élet.  
Újjászülettek   a hagyományörző csoportok, meg-
erősödött a hagyományőrzés, és az identitás tudat. 
Ebben a példaértékű munkában kiemelkedő  
szerepet töltött be az Alsógallai Baráti Egyesület, és a  
József Attila Művelődési ház  is.

A művelődési házban aktív élet folyik, állandó  
csoportjaink heti rendszerességgel találkoznak a 
házban, mint például a tánccsoportok, a dalkör, a 
nyugdíjas klub, a Gallavölgye kamaraegyüttes, az 
Aranykezek kreatív szakkör, valamint  a Homokóra, 
és a Z generációs KultúrSOKK nevű ifjúsági csopor-
tok.  A felsorolt közösségek célközönségünk is egyben 

a város más részeiből 
idelátogatók mellett. 
Alsógalla kiemelt ha-
gyományőrző rendez-
vényei, az Alsógallai 
Baráti egyesület szer-
vezésével, illetve a 
művelődési ház támo-
gatásával valósulnak 
meg, többek között 
a Pünkösd, Szüreti  
Felvonulás és Bál. A Baráti Kör számos egyéb program 
megvalósítását, életben tartását mondhatja még ma-
gáénak, köszönhetően     a     baráti   kör  kiváló,   és   elkötelezett   
vezetőségének, tagjainak. A művelődési ház lehető-
ség szerint igyekszik utóbbiakat is segíteni, támogatni. 

A hagyományörző ünnepeken kívül, számos más 
program is helyet kap a művelődési házban. Zenés 
irodalmi műsorok, könyvbemutatók, családi rendez-
vények, kerti sramli partik, ifjúsági klubok, bor és po-
gácsaverseny, bográcsfőző verseny  színesíti Alsógalla 
kulturális életét. Fontos megemlíteni a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat szervezésében megvalósuló 
Nyári gyerektáborokat is, melyet a Német nemzeti-
ségi Önkormányzat szervez és bonyolít le a művelő-
dési ház támogatásával.

Az év során tovább folytatódik a MA Művészet  
Alsógallán, c előadássorozatunk, mely havi rendsze-
rességgel várja az irodalom, a zene és a képzőmű-
vészet iránt érdeklődőket. Szintén havonta várja a  
Z generációs korosztály a KultúrSOKK, - koncertekkel, 
slam poetry összejövetelekkel. A tavaszi hónapban 
Operett est kerül megrendezésre, pesti művészek-
kel, a nyár folyamán pedig több ízben kerti sramli 
partira várjuk a mulatni vágyókat. Az év második fele 
sem lesz eseménymentes. A Szüret és Búcsú mel-
lett, könyvbemutatót, filmvetítést is tervezünk, és a  
hagyományokhoz híven a Baráti Egyesület Adventi 
ünnepségével, illetve a szilveszteri bállal fejezzük be 
az évet.

Célunk, hogy programjaink színvonalát tovább erő-
sítsük, valamint mind szélesebb körben tudjuk kielé-
gíteni Alsógalla lakosságának kulturális igényeit. 
Bízom benne, hogy a felsoroltak alapján sikerült  
felkeltenem figyelmüket programjainkkal, és a jövő-
ben Önök is ellátogatnak hozzánk.

Kérem kísérjék figyelemmel eseményeinket.
https://www.facebook.com/avertesagoraja.hu
https://www.facebook.com/muvelodesihaz.jozsefattila.7

Üdvözlettel:
Herendi Judit

Művelődési ház vezető

JÓZSEF ATTILA 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Tatabánya ,Táncsics Mihály u. 61. 
Telefon: 06-34/787-480

E-mail: jozsefmuvhaz@avertesagoraja.hu
Herendi Judit

Művelődési ház vezető
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Célunk a hagyományőrzés, a közös, jókedvű éneklés, 
melyet gyakran megosztunk elsősorban a helyi közös 
ünnepeinken. Májfaállítás, Pünkösd, szüret, búcsú, 
Szent Márton nap, karácsony, és egyéb kulturális ren-
dezvények alkalmával. 

Fontos számunkra hogy az összegyűjtött helyi német 
népdalok és egyházi énekek fennmaradjanak az utó-
kor számára. Feladatunknak érezzük, hogy megörö-
kítsük és továbbadjuk nemzetiségi dalkincsünket.

Szívesen fogadunk meghívásokat és meg nagyobb 
örömmel  látunk vendégül dalköröket.  Ezek az alkalmak  
találkozások olyan közösségekkel, melyek hozzánk  
hasonlóan őrzik szüleink, nagyszüleink, elődeink –  
számunkra -  gyönyörű „anyanyelvét”, zenei dallam-
világukat, táncukat, hagyományaikat.        

„Ilyenkor szárnyal az ének, megmozdul 
a láb, az emberi szív kinyílik, befogad,

 ....összetartozunk!”

Mindenkit, aki szeret és tud is énekelni tárt karok-
kal várunk! Légy bátor, gyere, tartozz közénk! Csak 
együtt tudjuk megmenti - és nem elveszni hagyni - 
ezt a hatalmas ajándékot!

Próbáink nyilvánosak, minden héten pénteken  
18 órától tartjuk a József Attila Művelődési Házban. 

Várunk nagy örömmel és szeretettel!

Alsógalla, 2020. február                                                                                                                       
                                                           Papné Tisch Matild                                                                                                                                 
                                                               a Dalkör vezetője

Az Alsógallai Baráti Egyesület  részeként működik 
az Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör
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Fiatal, baráti házaspárok úgy döntöttek, hogy meg-
tanulják a polka, a keringő, és a mazurka táncok 
alapjait. Manninger Miklós koreográfus segítségével 
ezekből a lépésekből táncok váltak, amelyekkel egyre 
nagyobb ismertségre, és népszerűségre tettek szert. 
A tánc szeretetét, és a hagyományok őrzését sike-
rült átültetniük a falu fiatalabb generációiba is. Mára 
szinte minden korosztály táncolhat Alsógallán.

Az Óvodában a gyerekek a német gyermekjátékok 
mellett a tánc alapjaival is megismerkednek. Az óvo-
dások lelkes résztvevői az alsógallai rendezvények-
nek. A legkisebbek mellett működik egy gyermek-, 
egy felnőtt-, és egy szenior tánccsoport is.

A tánccsoportoknak több fellépése is van egy évben: 
Alsógallán a hagyományosan megrendezésre kerülő 
pünkösdi-, és szüreti felvonulás, valamint Felsőgal-
lán a szüreti rendezvényen, illetve egyéb városi, me-
gyei eseményeken vesznek részt. A tánccsoportok 
az évek folyamán többször eljutottak Németországba is.    

Az Alsógallai Tánccsoport története

A legutóbbi szüreti felvonulás óta Táton járt a felnőtt 
tánccsoport egy német nemzetiségi délutánon, il-
letve a szenior tánccsoport a Magyarországi Német  
Önkormányzatok Napján, Felsőgallán. 
A gyermek tánccsoport tagjai karácsonyi műsort  
adtak a hagyományosan az advent harmadik vasár-
napján megrendezésre kerülő alsógallai Karácsonyi 
Ajándékműsoron.
A tánccsoportok aktívan segítenek az Alsógallai  
Baráti Egyesület eseményeinek előkészítésében,  
lebonyolításában. A pünkösdi-, és szüreti rendezvé-
nyeken a padok pakolásában, a sátor díszítésében, 
Alsógalla karácsonyfájának díszítésében, illetve bon-
tásában, májusfa állításában, illetve döntésében.

A tánccsoportok jelenleg a Vendégségben a  
Múzeumban rendezvénysorozatra készülnek, amely  
a tatai Kuny Domokos Múzeumban kerül megrende-
zésre. Ennek keretében a környék sváb települései 
kapnak lehetőséget hagyományaik bemutatására.

A tánccsoportok minden kedves érdeklődőt, leendő 
táncost szívesen várnak a próbákra, fellépésekre.

Az Alsógallai Tánccsoport története közel 30 évvel ezelőtt kezdődött...
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Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung von Tatabánya

Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2800 Tatabánya, Szent István út 21.

A világra nyitott, de kultúrájára büszke nemzetisége 
vagyunk Tatabányának - Magyarországnak – így vall 
magukról a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselője.

Igazolja mindezt a magyar és német nemzetiségek 
összefonódó, együttműködő, mégis autonóm együt-
télése, mely igen régi időkre nyúlik vissza városunk-
ban. Az első német családok már 1733-ban megkezd-
ték a földek művelését, az élet újrateremtését a török 
idők alatt elnéptelenedett, mai Alsó- és Felsőgalla 
közötti területen. A házak, templomok és iskolák épí-
tése, a föld művelése közben is őrizték autonómiáju-
kat, hagyományaikat, kultúrájukat és anyanyelvüket. 
Letelepedésük óta eltelt fél évszázad sem asszimilál-
ta a német közösséget teljesen, hiszen családon belül 
még most is a német (sváb) nyelvet beszélik. Nemzeti 
hovatartozásukat, hűségüket, a „Német láng” őrzé-
sére való törekvést mutatja, hogy Felsőgallán már 
nagyon korán, 1969-ben megalakult a ma is működő 
Német Nemzetiségi Dalkör, mely nem csupán össze-
gyűjtötte, de meg is őrizte a régi német népdalokat.

Az 1988-89-es évektől kezdődően a német nyelvtaní-
tás nemzeti nemzetiségi neveléssé válhatott, és ilyen 
tanítás folyik az alsógallai és a felsőgallai óvodában 
és a Széchenyi Általános Iskolában. 2016. szeptem-
ber 1-től a Felsőgallai Széchenyi István Általános  
Iskola fenntartója a Tatabányai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat lett.

1994 óta a magyarországi nemzetiségek helyi kisebb-
ségi önkormányzatokat választhatnak, azóta műkö-
dik Tatabányán is német nemzetiségi önkormányzat.
Hagyományosan az e két településrészen működő 
művelődési házakban nagyobb részt német nemze-
tiségi csoportok működnek.

A napjainkban Tatabányán élő német nemzetiségi 
közösség őrzi, védi és ápolja hagyományait, meg-
tartja a közösség ünnepeit, a farsangot, a húsvétot, 
a pünkösdöt, a kenyérszegést, a szüreti felvonulást, 
a búcsúkat, az ádventet, a karácsonyt. Rendezvé-
nyeken, bálokon, nemzetiségi fesztiválokon vesznek 
részt, mint belföldön és külföldön egyaránt. Német 
nemzetiségi tánctábort is rendeznek a gyermekek ré-
szére.

Az önkormányzat legfontosabb feladatának a helyi 
német nemzetiségű közösség kulturális örökségének 
megőrzését, a nemzetiségi intézményrendszer és a 
közösségek érdekvédelmét tekinti. Fontosnak tartja, 

az egész Tatabányán élő német közösség képviseletét.
Tatabánya német nemzetiségi intézményei a Tata-
bányai Német Nemzetiségi Óvoda, a Tatabányai Né-
met Nemzetiségi Óvoda Alsógallai Óvoda Telephely, 
illetve a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola. 
Kultúrcsoportjai, művészeti csoportjai az Alsógallai 
Baráti Egyesület működtetésében az 

Alsógallai Német Nemzetiségi Énekkar, az Alsó-
gallai Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport, 
az Alsógallai Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccso-
port, valamint az Alsógallai  Német Nemzetiségi Senior  
Tánccsoport. Kultúr- és művészeti csoportjai mű-
ködnek a Széchenyi István Művelődési Házban is  
Felsőgallán, ilyenek a Felsőgallai Német Nemzetisé-
gi Dalkör, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Gyermek 
Tánccsoport, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Ifjú-
sági és Felnőtt Tánccsoport, valamint a Felsőgallai  
Német Nemzetiségi Senior Tánccsoport.

Elérhetőségek:
Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Iroda: 2800 Tatabánya, Szent István út 21.
Elnök: Horn - Schamberger Anett

Tel.: +36 30/407-59-07
Email: schanett9@gmail.com

Elnökhelyettes: Fakliné Falusi Olga Katarzyna (fo-
lak13@gmail.com)

Képviselő: Perle Gabriella
 Viszlóczki - Stefán Renáta

 Kiprich Tamás
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Csatlakozz te is német nemzetiségi közösségünkhöz, 
ápold a hagyományokat, táborozz és ünnepelj velünk!

„Der Schicksal schnitzte unsere Wege 
aus Ulmer Holz, doch wir leben fern als 
Ungarndeutsche mit Fleiß und Stolz.”

Im Jahre 2018. feierten wir „ Vor 285 Jahre seit der 
Ansiedlung unseres Heimatortes Obergalla und Un-
tergalla”

Die vor 287 Jahren angesiedelten Deutschen waren 
strebsam, fleißige Menschen. Sie sind mit einem 
Bündel gekommen und haben mit ihrer Arbeit eine 
Welt aufgebaut. Aus dem Nichts haben sie für uns 
Ober- und Untergalla, unsere Heimat, unser Zuhause 
aufgebaut. Die vielen Strapazen, Seuche und die  
schlechten Wetterbedingungen haben sie nicht  
daran gehindert, dass sie ihre alte Heimat verlas-
sen und auf der Donau runtergefahren ein neues  
Zuhause erschaffen haben. Der Glaube, der Wille, die 
Hoffnung auf ein besseres Leben bekämpften auch 
ihr oft quälendes Heimweh. Das haben sie nicht nur 
für sich, sonderen für die nachfolgenden Generatio-
nen getan. Für uns, hier lebenden Schwaben.

Heute leben wir schon anders, aber wir drücken 
mit der Bewahrung unserer Traditionen unsere  
Hochachtung aus, für sie, für unsere Vorfahren. 

Es darf nicht passieren, dass das Alles in Vergessen-
heit grät.
Wir müssen danken: unseren Eltern, Großeltern, 
Urgroßeltern ganz bis vor 287 Jahren, dass sie stark 
waren und das Fundament für unser heutiges Leben 
gesichert haben.

Unsere Ziele und Aufgaben:
• Bewahren und Pflegen der deutschen Sprache und 

Kultur
• Pflege und Weitergeben der örtlichen Bräuchen und 

Sitten
• Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen
• Förderung der örtlichen Kulturgruppen
• Pflege der Partnerschaften
• Teilnahme an Veranstaltungen
• Teilnahme an Bewerbungen 

Vorsitzende: Horn-Schamberger Anett   
06-30/407-59-07, E-mail:   schanett9@gmail.com

stv. Vorsitzende: Fakliné Falusi Olga     
06-30/608-34-52, E-mail:   folak13@gmail.com

Mitgliedschaft: Perle Gabriella
 Viszlóczki-Stefán Renáta

Kiprich Tamás

Az Alsógallai Baráti Egyesület sikeresen pályázott 
az Emberi Erőforrások Minisztériumánál tánctábor 
megszervezésére. A legkisebb korosztály örülhetett 
ennek, hisz így egy egyhetes táborozásban vehettek 
részt a Tarjáni Ifjúsági Táborban. Tökéletes helyszín-
nek bizonyult ahhoz, hogy a kis közösség megismerje 
a hagyományokat, melyek őseink életviteléhez tar-
toztak. Tánctanulás, kötetlen beszélgetések, vetélke-

dők, a helyi Tájház látogatása, közös főzés és kézmű-
ves foglalkozások szinesítették az ott töltött napokat. 
Mind-mind arra szolgált, hogy a gyerekek betekint-
hessenek a svábok életébe, múltjukat felidézve, öl-
tözködési szokásaikat felelevenítve. Megismerked-
hettek az akkori bútorokkal és használati tárgyakkal, 
és izgalmas történeteket halhattak őseikről.
Ízelítő fotógyűjteményünkből:
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Óvodánk számára nagyon fontos a gyermekek  
környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, 
magatartásának megalapozása, formálása. Megis-
mertetjük, megszerettetjük a természetet, felhívjuk 
a figyelmüket a környezet és az élőlények védelmére. 
Ezeket az ismereteket élményalapú tevékenységek 
során mélyítjük el bennük.
Télen is aktívak voltunk, fő feladatunk a madárete-
tés, a madárvédelem volt. Visszajáró vendégeink 
a széncinege, a kékcinege, a veréb és a feketerigó, 
melyek jóízűen lakmároztak a madáretetőinkből.  
Szerencsések vagyunk, mert az egyik madárodú-
ba egy kismadár fészkelt. Reméljük az idei évben is  
visszatér hozzánk költeni.
A farsangi bál nagyon sikeres volt. Szerencsére a  
gyerekek a betegségekből felgyógyultak, így az óvo-
da apraja-nagyja és a szülők együtt táncolhattak, 
mulathattak. A jó hangulatról a Répa retek mogyoró 
társulat gondoskodott, akik évek óta visszatérő ven-
dégei óvodánknak. Köszönjük a sok tombolaajándé-
kot, segítséget és a támogatást a szülőknek.
Április 7-én, kedden tartjuk a nyílt napunkat a leendő 
óvodásoknak. A délelőtt folyamán a kicsiket színhá-
zi előadással és sok-sok játékkal várjuk. A szülőknek  
pedig lehetőségük lesz betekinteni mindennapja-
inkba, tapasztalatokat szerezhetnek óvodánkról,  
megismerkedhetnek az óvó nénikkel, dadus nénik-
kel, valamint minden kérdésükre választ kaphatnak. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
A tavasz folyamán is folytatjuk a környezetünk védel-
mét. Az ívóvíz fontosságát egy hét folyamán dolgoz-

Alsógallai Óvoda

zuk fel játékos formában, egész évben figyelünk arra, 
hogy feleslegesen ne folyjon a víz. Emellett külön 
gyűjtjük a kupakot és a papírt, mely minden évben 
áprilisban és októberben elszállításra kerül. Ameny-
nyiben van otthon felesleges papírjuk, azt a meghir-
detett időpontban be lehet hozni az óvodába.
A jó idő beköszöntével gondolunk környezetünk 
szépítésére is. Minden gyermek elültetheti a saját 
virágát az udvaron vagy az ablakokban lévő balkonlá-
dákba. Majd folyamatosan gondozzák, öntözik őket, 
valamint figyelemmel kísérik a növekedésüket, virág-
zásukat.

Ebben az évben ünnepli óvodánk a 
70. születésnapját. 

Ezt egy ünnepi hét előzi meg, melyen minden nap 
más érdekes meglepetéssel készülünk a gyermekek-
nek. Május 27-én 15:00 órakor a város vezetőivel, 
az intézmények vezetőivel, a régi dolgozókkal és a 
szülőkkel együtt ünnepeljük ballagással, évzáróval 
egybekötve e jeles napot. A csoportok szereplése és 
a nagyok búcsúztatása után kerti partival kedveske-
dünk a részvevőknek. A rendezvény természetesen 
nyitott, szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Az év során számos programmal készülünk a gyer-
mekeknek, hogy az ismereteiket minél szélesebb kör-
ben tudjuk bővíteni. Mindezt játékkal, kirándulással,  
különféle bemutatókkal egészítjük ki a gyermekek 
nagy örömére. A tavaszi napsütésben feltöltődést, a 
nyári melegben pedig pihenést, kikapcsolódást kívá-
nunk mindenkinek.      
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