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Egy nap szórakozás

a múzeumkertben

A szerzô felvételei

Idén sem csalódtak azok a gyerekek és szüleik, akik
az önkormányzat segítségével, számos helyi szervezet, a Magyar Földrajzi Múzeum és a Szepes Gyula
Mûvelõdési Központ által közösen rendezett gyermeknapra látogattak el múlt vasárnap.

A gyöngyfûzés fõleg a kislányoknál volt népszerû

A kifulladt gyerekeket szendvics, üdítõ, palacsinta várta.
Kicsiknek és nagyoknak, örökmozgóknak és szemlélődőknek
egyaránt számtalan élményt
kínált ez a nap: aki akart, önfeledten ugrálhatott a trambulinon
és a légvárban, íjászkodhatott,
lovagolhatott, sétálhatott gólyalábakon, pörgethetett hulahopkarikát, hogy aztán megpihenjen
egyik-másik kézmûvesasztalnál,
önfeledten belemerüljön Kóka
Rozália meséibe, a Thalia
Ördögei Színtársulat előadásába, a Bonton Tánc-Sport
Egyesület diákjainak pörgés-

forgásába. Nem mindennapi
élmény volt Pintér Béla koncertje és a Lukin László Zeneiskola
Fúvószenekarának ABBA-feldolgozásai, a Katáng Együttes
és a Tranzit mûsora pedig kicsiket-nagyokat felüdített.
Azok a gyerekek, akik nem
zárkóztak el a „komolyabb” szórakozásoktól, ingyenes múzeumi tárlatvezetésen és egy helytörténeti kvízjátékon is részt
vehettek. Éhes, szomjas sem
maradt senki: az Összefogás
Egyesület nyugdíjasai ezer pala-

csintával, számtalan szendvicscsel, üdítővel várták a gyerekeket.
A városi gyermeknap az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Szervezete, a Családsegítő
Központ, az Érdi Szabad
Keresztény Gyülekezet, a
Habilitációs Intézet, az Ifjúsági
Központ, a Környezetvédő
Egyesület, a Magyar Földrajzi
Múzeum,
az
Összefogás
Egyesület és a Szepes Gyula
Mûvelődési Központ, illetve önkéntes segítők együttes
munkájával valósulhatott meg,
mintegy 6-700 ezer forintból,
és ebből 250 ezer forintot T.
Mészáros András biztosított polgármesteri keretéből
– tudtuk meg Kardosné Gyurkó
Katalintól, az Ága-Boga elnökétől, aki úgy becsülte: körülbelül nyolcszázan látogattak el
a Földrajzi Múzeum kertjében,
illetve a mûvelődési központ
előtt zajló rendezvényre.
A programok zöme ingyenes
volt, akárcsak az Összefogás
Egyesület által kínált frissítők.
Lépten-nyomon apró ajándékok, nyalánkságok várták a
gyerekeket (a nagycsaládosok
élelmiszer-támogatást nyertek
egy pályázaton), így a kicsik
szórakozása nem a szülők
pénztárcájának vastagságától
függött; mindenkinek kijutott a
mulatságokból, ételből-italból,
meglepetésből.
– Érden minden napnak
gyereknapnak kellene lennie,
hiszen a 65 ezer lakosú város
átlagéletkora 35 év alatt van,
azaz nagyon sok a gyermek.
Így nekünk, döntéshozóknak,
kiemelt figyelmet kell fordítanunk rájuk – mondta köszöntő beszédében T. Mészáros
András, hozzátéve: az elmúlt
évben sikerült új óvodai férőhelyeket létrehozni, bővül és
megújul a bölcsőde, elkészült
a tanuszoda, ám ez még nem
elegendő, a megkezdett munkát
folytatni kell.
– Remélem, nemcsak ezen,
hanem a többi 364 napon is
tudunk tenni a gyermekeinkért, olyan életkörülményeket
biztosítva, hogy a városnak, a
hazának értelmes, érdemes felnőttjei legyenek – hangsúlyozta
a polgármester, aki lapunknak
elmondta: a közeljövő kiemelt
feladata az óvodai férőhelyek
számának további bővítése, illetve az óvodák, iskolák
korszerûsítése lesz.

Ádám Katalin

Óvodai gyermeknap
Mentők bemutatója, lábbáb-előadás és népi
játékok – egyebek mellett ezek a programok szerepeltek a Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodájának
gyermeknapi mûsorán.
Az ófalusi Hétszínvirág Óvoda immár hatodik alkalommal rendezte meg hagyományos
gyermeknapi programjait. A kezdeti sportnapot
három éve bemutató mûsorok váltották fel, a
tûzoltók és a kutyás rendőrök után idén a mentők munkájával ismerkedhettek meg a gyerekek.
A nyílt nappal egybekötött eseményre szülők,
nagyszülők és leendő óvodások is ellátogattak.
Bemelegítésként az óvoda pedagógusai mentőkkel kapcsolatos kérdéseket tettek fel a gyermekeknek: „Miért villog a megkülönböztető
jelzés?, Mit kell tenni, ha valaki bajban van?,
Mivel lehet fertőtleníteni egy sebet?”. A „mentő
bácsik” segítségével az ovisok betekintést nyerhettek az autó belsejébe. Kívül-belül mindent
kipróbálhattak, összes kérdésükre választ kaptak. Elsajátíthatták a helyes sebellátás szabályait, miközben mindent megtudhattak a mentők
feladatairól.
Valamivel tizenegy óra előtt nagysikerû lábbáb-előadás vette kezdetét. A bábokat Csernik
Szende keltette életre. „Adjon Isten szép jó
napot!” – köszöntötte a gyermekeket a mûvész,
majd mûsora nyitányaként néhány székely
nyelvjárású szófordulatot tanított kisközönségének. „Pucoljátok ki a tölcséreteket! Tágra
nyissátok a szemeteket! … Most pedig hogy
ne csak a szájam járjon, hanem a lábom is…”
– kezdte mûsorát Csernik Szende. Elsőként
A szegény ember és a farkas címû székely népmesét mutatta be a nézőseregnek. A gyerekek
hatalmas örömmel fogadták a jelmezbe bújt
bábmûvész előadását, a produkciót tapsviharral
jutalmazták.
A gyermeknap keretében az óvodások hagyományos magyar játékokkal is megismerkedhettek. Az óvodapedagógusok – az intézmény
karbantartójával karöltve – néphagyományőr-
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Az óvodások labdáztak, mászókáztak, hintáztak
ző tanfolyamon elsajátított ismereteik alapján
készítették el a játékeszközöket. Az egyszerû
hétköznapi alapanyagokból – mint például dió,
lencse, burgonya, zokni, mûanyag kaspó, fonott
kosár, klopfoló – előállított ügyességi játékok
nagy tetszést arattak. A malacterelő és a kosárlabda bizonyult a legsikeresebbnek. A gyerekek
és a szülők egyaránt összemérhették tudásukat.
Az óvoda nagy hangsúlyt fektet a néphagyomány őrzésére is, a népi kultúra ápolására,
hiszen a népi játékok lélektani és társadalmi
szerepe nagyon fontos a gyerekek fejlődésében:
segíti személyiségük fejlődését, megismerteti
őket a társakkal való együttélés szabályaival,
segít a csapatszellem kialakulásában.
A programok között az óvodások a megszokott módon töltötték idejüket: labdáztak,
mászókáztak, hintáztak. A nap végén a résztvevők egy emléklappal és egy‑egy strandlabdával
térhettek haza.
Évről-évre egyre több szülő látogatja az óvodai rendezvényeket.
Kovács Renáta

Olvasóink írják
Egri kirándulás
Április utolsó napján a Gárdonyi Géza Általános
Iskola 4.a osztálya tanulmányi kiránduláson vett
részt Egerben. Ez a túra az iskolánkban három
hétig tartó Gárdonyi hét programjaihoz kapcsolódott. Természetesen névadónkról, Gárdonyi
Gézáról a Heves megyei városban is nagyon sok
ismeretet szereztünk. Ráadásul a kirándulás
során fel tudtuk használni azt a díjunkat is,
amelyet még az előző tanév során rajzpályázaton nyertünk, és amit az Érdi Újság kiadójától,
a Théma Lapkiadó Kft-től kaptunk. Ennek a díjnak – amelyet ezúton is köszönünk – most azért
is jó hasznát vettük, mivel múzeumlátogatásra
lehetett fordítani.
Először a várat néztük meg, a vár történeti
kiállítását és a képtárat. Láttunk régi fegyvereket, kardokat, puskákat. A várról több makettet
is készítettek, olyan is volt közöttük, amelyik
csatajelenetet ábrázolt. Egy másik szobában
az Egri csillagok címû filmet vetítették. Itt leültünk egy kicsit, rövid ideig néztük a jól ismert
képsorokat, de aztán sietnünk kellett, mert folytatódott a program. A kiállítás után egy idegenvezetővel megnéztük a romkertet. Bementünk
a kazamatákba, láttunk egy tüzes kereket, és
ágyúkat is. Megnézhettük az aknafigyelő fülkéket, majd elmentünk Gárdonyi Géza sírjához,

ahol láttuk a keresztbe vésett három szót: „csak
a teste”.
Mikor kiértünk a várból, elsétáltunk Gárdonyi
házához. A kert tele volt fákkal és virágokkal.
Ott találtunk egy szobrot, ami Gárdonyi Gézát
ábrázolta. A bejárati ajtó egyenesen az előszobába vezetett. Innen a dolgozószobába mentünk, megnéztük Gárdonyi könyvgyûjteményét,
cimbalomját és íróasztalát. Végül láthattuk a
hálószobát is. Ott volt az ágya, szekrénye és az
az íróasztal, amelyen az Egri csillagokat írta.
Miután elhagytuk a házat, még maradt időnk
egy parkban játszásra is.
Így telt el az egri kirándulásunk, amelyen
nagyon jól éreztük magunkat, és rengeteg új
ismerettel gazdagodva tértünk haza.
Sándor Judit
Gárdonyi Géza Általános Iskola 4.a

