
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! 
 
Az 1848-ban kirobbant forradalomról és szabadságharc-

ról emlékeztünk meg hagyományosan az óvodások és az 

iskola diákjainak közreműködésével március 15-én dél-

után a községi ünnepségen. 

 

 

 

A nemzeti himnusz előtt 

való tisztelgést követően a 

szívbemarkoló műsorban 

a diákok segítségével fel-

idézhettük az akkori ese-

ményeket, hallhattuk Kos-

suth és Petőfi szavait, a 

Nemzeti Dalt, a 12 pontot. 

Kovács Adrienn csoda-

szép zenei aláfestéssel, 

gyönyörű énekével még 

inkább fokozta bennünk a 

magyarság érzését.  

 

Az óvodás Rózsabimbó Néptánccsoport és az iskolások 

Bokréta Néptánccsoportja verbunkos és szatmári táncok-

kal elevenítették fel régi idők emlékeit és hangulatát. 

Szabó Zsolt Államtitkár Úr ünnepi beszédében hangsú-

lyozta, hogy a szabadság iránti szeretet legfényesebb bi-

zonyítéka 1848. március 15., mely a magyarság legszebb 

ünnepe. Az összefogás és egység fontosságáról szóno-

kolt. 
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„Egynek minden nehéz;  

soknak semmi sem lehetetlen.” 
 

(Gróf Széchenyi István)  

 

A megemlékezés az ünnepi koszorúzással ért véget, ahol 

az óvodások is elhelyezték zászlóikat. 

 

Vargáné Csengeri Mónika 

 

 

Óvodánk életéről 
 

Ludas Község Óvodájába jelenleg 23 kisgyermek jár. 

Óvodásaink mindennapjait igyekszünk vidámmá, szí-

nessé, tartalmassá tenni a sokféle tevékenységgel, prog-

rammal. A tevékenységi területeken keresztül játékos for-

mában biztosítjuk a gyerekeknek az ismereteket, tapasz-

talatokat, élményeket.  

 
Hagyomány óvodánkban a farsangi karnevál és a Kisze 

báb elégetése. Február 24-én elűztük a hosszú, hideg telet 

és azóta várjuk a napsugaras tavaszt. Minden óvodásunk 

jelmezbe öltözött és vidám hangulatban töltöttük el a dél-

utánt a szülőkkel, családtagokkal közösen.  

Nagyon örültünk, mert karneválunkat meglátogatta a 

Mongol Nagykövet Úr. Közvetlenségével, mosolyával el-

nyerte a gyerekek bizalmát és boldogan álltak mellé, hogy 

közös fénykép készüljön. Szeretettel adtuk át Nagykövet 

Úrnak a gyerekek által készített ajándékot.  

 

Március 9-én nagycsoportosainkkal és szüleikkel részt 

vettünk az „Iskolába hívogató” foglalkozáson, amit a 

Detki Petőfi Sándor Általános Iskola szervezett.  

A gyerekek megismerkedtek a leendő első osztályos ta-

nító nénivel, rövid bepillantást nyertek az iskola életébe. 

Kézműveskedtek, amit készítettek, haza is vihették. Bá-

torságpróbán megmutatták ügyességüket, kitartásukat. 

Tartalmas, jó hangulatú, élményteli délutánban volt ré-

szük a gyerekeknek.    

 

Faragó Istvánné 

 

 

Csatornázás 

 

„Ludas-Detk központú agglomeráció szennyvízelve-

zetése és –tisztítása” szennyvízcsatorna hálózat és 

szennyvíztisztító telepének megvalósítása tárgyában 

benyújtott KEHOP-2.2.2-15-2016-00118. sz. támo-

gatási kérelmünket kormányunk 

 

2017.01.10. napján KIEMELT PROJEKTKÉNT 

támogatásban részesítette. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., 

Ludas Község Önkormányzata és Detk Község Ön-

kormányzata konzorciumi együttműködési megálla-

podást kötött a beruházás megvalósítására. 

 

A projekt összköltsége: 1.635.291.000 Ft. A támo-

gatás mértéke: 100 % 

 

Településünk nevében ezúton is szeretnénk kö-

szönetet mondani 

 

Szabó Zsolt Államtitkár Úr közreműködéséért. 

 

A részletekről lakossági fórumon adok tájékoztatást. 

 
Vargáné Csengeri Mónika 
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A közösségi munka 
 
 A köznevelési törvénybe bekerült, hogy 2016. január elseje 

után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 

óra anyagi érdektől független, „közösségi szolgálat” elvégzésé-

nek igazolása. 

 

 Tehát az érettségi vizsgára bocsátás előfeltétel az önkéntes 

munka.  

Mint mindig, több politikus most is sanda szándékkal rágcsálta a 

szavakat. „Nem lehet kötelezővé tenni a közösségért végzett mun-

kát! A fiatalokat ösztönözni, nem ijesztgetni kell!”- sietnek a kákán 

csomót keresni. A liberális szem a másikéban látni akarja a szálkát 

is, de a sajátban lévő gerenda nem zavarja. 

 

A szabadelvű oktatáspolitikának negatív következményei let-

tek a személyiség, a közösség és a társadalom tekintetében. Történt 

pedig, hogy a személyiségi (oktatásban a gyermeki), emberi és 

mindenféle szabadságjog hirdetésével, követelésével, deklarálásá-

val az egyént az Isten rangjára emelték. A kötelességek elhallgatá-

sával vagy megszegésük büntetlenül hagyásával a „nekem mindent 

szabad” szemléletvonzó lett. El is jutottunk odáig, hogy a diák 

megpofozhatta tanárát, az autópálya melletti benzinkút tisztességes 

pultosnőjét hangosan invitálhatta „egy fordulóra” korunk menő 

vállalkozója. 

 

Történt pedig, hogy a munkát is leértékelték. Lassan, de biz-

tosan hódított teret a szemlélet, mely szerint nem a becsülettel el-

végzett fizikai vagy szellemi munkával lehet érvényesülni, hanem 

testi adottságokkal, kapcsolatokkal és ügyeskedéssel. S ha ez sem 

hozná meg gyümölcsét, hát figyeljünk a piac mechanizmusaira, 

ahol az erősebb legyőzi a gyengébbet. Mindezt toldjuk még meg 

egy kis mértéktelenséggel – három rántott szeletre van szüksége a 

szervezetednek, de egyél meg hatot, mert az neked jár. Ne elégedj 

meg azzal, hogy a létezéshez szükséges feltételeid adottak, akard 

azt is, amire nincs szükséged!Történt pedig, hogy a közösséget 

szétverték. A család terhes együttélési forma lett, a szingli, az élet-

társi kapcsolat a modern. Nincs kötődés, nincs teher, nincs felelős-

ség. Az atomjaira hullott társadalomban nincs erő. Se összetartó, 

se ellenálló, s a szabadelvű istennek ez kedvező. 

 

Mindezek után azt javasolni, hogy ne tegyük valami elérésének 

feltételévé a néhány óra közösségi munkát, megmosolyogtató.  

Vannak szabályok, amelyekkel a társadalom meghatározza az em-

berek együttélésének kereteit. Igen, ez általam is elfogadottan azt 

jelenti, hogy aki részt akar venni a közúti közlekedésben, annak be 

kell tartani a közlekedési szabályokat. Nem vonhatja ki magát aló-

luk. A választás szabadsága biztosított: kihajthatok az útra, de benn 

is hagyhatom autómat a garázsban. Ha kihajtottam, azt is vállal-

tam, hogy a szabályokat betartom. Ahogyan ökoiskolába járni, úgy 

érettségizni sem kötelező. 

 

Gyermekkoromban akkor mehettem játszani, korcsolyázni, 

szánkózni, barátokkal kis tavakban fürdeni, ha megetettem és meg-

itattam az állatokat, a menni sem bíró szomszédnak vizet hoztam a 

kútról, öreg nagyszüleimnek elvittem az ebédet. Régtől tudom és 

vallom másokkal együtt, hogy a közösségért végzett munka első-

sorban a személyiséget, de a közösséget és a társadalmat is fej-

leszti. A kötelező jelleg pedig egyszer talán önkéntessé nemesül, 

ahogyan a mennyiségi változások is átcsaphatnak minőségibe. Ha 

mégsem, akkor sem volt hiábavaló. Ha tudjuk – és végre jelentős 

társadalmi konszenzussal, hogy milyen országot akarunk, akkor az 

ahhoz vezető utakon kell járni. Még ha olyan jelentéktelennek tűn-

nek is, mint a közösségért végzett munka. 

 

 

 

Nagy Attila 

Kérés 
 

Szeretnék összeállítani egy albumot, amely kedves emlékeket 

idézhetne fel az idősebbekben, a fiataloknak ízelítőt adna Ludas 

életéből. Ehhez kérem a segítségüket. A másolás rövid idejére  bo-

csássák rendelkezésemre fényképeiket, amelyek Ludason készül-

tek  a fotózás kezdetétől  kb. 1980-ig. Csak azért említek témákat, 

hogy a szándék és igény érthetőbb legyen: az eredeti kastély, ma-

jális a kastélykertben, tűzoltószertár, gabonatároló górék, munka 

a termelőszövetkezetben, a régi vasútállomás, korábbi óvoda és 

iskola, tehéncsorda kihajtása, fürdőzők a Darvasban, Hangya, 

Vegyesbolt, Italbolt,  aratás kaszával, munka cséplőgéppel, pa-

rasztlakodalom, bérmálkozás, körmenet vagy szentkúti zarán-

doklat, labdarúgó mérkőzés, Kovács-pékség , lovas szállítócég 

(BELSPED), KTSZ, vízhordás lajttal… 

A fényképeket borítékban a darabszám és a tulajdonos feltünteté-

sével a polgármesteri hivatalban kérem leadni. A leadást követő tíz 

napon belül a fotókat hiánytalanul visszaadom. 

Közös célunk érdekében nyújtott segítségét előre megköszönöm. 

 

Nagy Attila 
 

 

„Cirkuszoltunk” 

 
Januárban a Faluházban egy órás szórakoztató műsort lát-

hattunk a  JUNIOR CIRKUSZ jóvoltából. Artista isko-

lás fiatalok szórakoztatták a közönséget. 

Több fajta óriáskígyó a porondon a táncosnővel, humor, 

móka, kacagás Stefi Bohóccal, bátorság, ügyesség, 

egyensúlyozás, a 11 éves Gabidó a guruló hengereken, 

késdobálók, tűzzsonglőrök szórakoztatták a nagyérde-

műt. 
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Az előadás végére összeállt egy igazi zenekar a kö-

zönségből, így elmondhatjuk, hogy Ludasnak már 

nemcsak néptánccsoportja, hanem egy estére zene-

kara is kerekedett!  
 

Vargáné Csengeri Mónika 
 

 

A MOSOLY ÉRTÉKE 
 

Semmibe sem kerül, de sokat teremt. 

Gazdaggá teszi azokat, akik kapják - nem juttatja kol-

dusbotra azokat, akik adják. 

Egy pillanatig él csak, de emléke néha örökké megma-

rad. 

Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle -  

senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle. 

Nem jelent földi javakat senki számára: nem lehet meg-

venni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni - csak önként 

lehet odaadni. 

Ha valaki már túl fáradt ahhoz, hogy mosolyogni tudjon, 

akkor legalább te nézz rá derülten. 

Senkinek nincs annyira szüksége a mosolyra, mint an-

nak, aki maga már nem tud mosolyogni. 

Ha meg akarod kedveltetni magad az emberekkel, akkor 

MOSOLYOGJ! 

 

Nagy Attila 

 

Mongol-magyar együttműködés 

 
Hivatalunkban fo-

gadtuk dr. Zene-

emyadar Batbayart, 

Mongólia magyaror-

szági nagykövetét. A 

megbeszélést Batba-

yar Nagykövet Úr 

kezdeményezte, aki 

jól ismeri hazánkat 

és a magyar kulturá-

lis, gazdasági és tár-

sadalmi életet, hi-

szen jogi tanulmá-

nyait Budapesten vé-

gezte és kiválóan be-

szél magyarul is.  

 

Tárgyalásokat és egyeztetéseket folytattunk a két ország 

közötti együttműködések alternatíváiról, illetve az együtt-

működésben rejlő lehetőségeikről. 

 

 

 

A nagykövet úr megismerhette hogyan élnek nálunk a 

mongol és magyar családok, és településünk óvodájába is 

ellátogatott. 

 

 

Vargáné Csengeri Mónika 
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Gazdálkodunk 

 
A téli és tavaszi talajművelési munkálatok elvégzése után 

folytatjuk szántóföldi mezőgazdasági programunkat: 12 

hektáron őszi búzát vetettünk, további 3,5 hektáron április 

hónapban kukorica vetésére kerül sor. Növénytermesztési 

programunk szorosan kapcsolódik az elmúlt évben elkez-

dett feladatokhoz. Az állattartás elősegítésének érdekében 

továbbra is fontos a takarmánynövények termesztése, 

amely jelentősen hozzájárul a költségek csökkentéséhez. 

A takarmánynövények termesztése mellett fontos a kony-

hakerti kultúra újraélesztése környezetünkben, melynek 

kapcsán elindulhatunk a feldolgozás és helyi termelői 

piac irányába. 

Ezt a célt szem előtt tartva idén két hektáron konyhakerti 

zöldségnövény termesztést folytatunk. A megtermelt 

konyhakerti növények és zöldségfélék az önkormányzat 

tulajdonában és fenntartásában álló konyhára kerülnek, 

melyek a közétkeztetés során kerülnek felhasználásra A 

megtermelni kívánt zöldségfélék körét és mennyiségét 

bővítettük, abból a célból, hogy a közétkeztetésben köz-

pontilag bevezetett „Mintamenza Program” miatt erőtel-

jesen megnövekedett zöldség és gyümölcs szükségletet 

fedezni tudjuk.  Az elmúlt esztendőkben folyamatosan 

bővítettük eszközparkunkat pályázatból és önerőből 

(traktor, pótkocsi, szerszámok beszerzése), hogy a mező-

gazdasági projektet folyamatosan bővíteni tudjuk. 

 

A program során mezőgazdasági tevékenységeket (talaj-

előkészítés, veteményezés, növényvédelem, betakarítás) 

végeznek a dolgozók. A konyhakerti növények (pl. sárga-

répa, petrezselyem, hagyma, karalábé, káposzta, uborka, 

borsó, burgonya, bab, zeller) termesztése az önkormány-

zat tulajdonában lévő ingatlan területén történik.  

A szárazság enyhítése és a nedvességtartalom megfelelő 

biztosítása érdekében öntözőrendszert építettünk ki, ezzel 

is segítve a biztonságos termelést. A termények betakarí-

tása után azok válogatását, tárolását, konyhakész álla-

potra történő feldolgozását is elvégezzük az önkormány-

zat erre megfelelő helyiségében. A megtermelt terménye-

ket az önkormányzat szociális, közétkeztetést végző 

konyháján használjuk fel, a program segítségével így ál-

landóan friss alapanyagot dolgoznak fel a közétkeztetés-

ben.  

 
Amennyiben az időjárás is kedvez gazdálkodásunknak, 

reményeink szerint már helyben megtermelt áruinkból a 

lakosság részére is értékesíteni tudunk a jövőben. 

 

Vargáné Csengeri Mónika 
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HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK 

 
A húsvéti előkészületek és 

népszokások már egy hét-

tel az ünnep előtt elkez-

dődnek. Hazánkban pél-

dául virágvasárnapi szo-

kás volt a kiszehajtás. Ek-

kor a falvakban –a tél il-

letve a betegség/halál 

megtestesítőjeként-készítettek egy női ruhába öltöztetett 

szalmabábút, amit aztán énekszóval kísérve körbevittek a 

faluban és végül elégették vagy vízbe dobták.  

 

A kiszehajtás a palóc falvakban a múlt század közepéig 

élő népszokás volt, most újra kezdik feleleveníteni. 

Ugyancsak szokás volt még a kiszehajtás után a villőzés, 

amikor a leányok feldíszített ágakkal járták a házakat, 

hogy ezzel csalogassák be a tavaszt. Virágvasárnap szen-

telték meg a templomokban a barkát, amit aztán szintén 

felhasználtak rontás ellen, a gonosz elűzésére vagy éppen 

a férgek ellen. 

 

A Húsvétot megelőző Nagyhét a Nagyböjt utolsó 

hete. Nagycsütörtökön  a harangok elnémultak -Rómába 

mentek-, a szertartásokra a gyerekek gonoszűző kereplés-

sel hívták az embereket, amiért aztán tojást kaptak jutal-

mul. Ezt a napot „zöldcsütörtöknek" is szokták nevezni, 

mert ilyenkor az asszonyok, hogy jó termés legyen az év-

ben, spenótot vagy csalánt főztek. 

Nagypéntek Jézus halálának a napja, a legnagyobb gyász 

és böjt ideje. Ezen a napon tiltották a földműveléssel és 

állattartással kapcsolatos munkákat is. A nőknek kenyeret 

sütni és ruhát mosni sem volt szabad. A víznek mágikus, 

termékenységi erőt tulajdonítottak és úgy vélték, ha va-

laki nagypénteken napfelkelte előtt megmosakodik a fo-

lyóvízben, akkor elkerülik a betegségek. Gyakran még az 

állatokat is megmosdatták, vagy legalábbis megitatták a 

hajnali vízzel. 

 

Nagyszombat jellegzetes szertartása a tűzszentelés. Ek-

kor a templomokban az előző évi szentelt barkával csihol-

nak tüzet és ezzel gyújtják meg a húsvéti gyertyát. A 

Vendvidéken máig élő népszokás a nagyszombati tűz-

gyújtás: a falvakban óriási tábortüzeket raknak, és itt ta-

lálkozik a falu apraja-nagyja: iszogatnak, beszélgetnek és 

ágyúcsővel durrogtatnak. 

Húsvétvasárnap Jézus feltámadásának az ünnepe. Véget 

ér a böjt, ismét lehet húst enni –innen származik a magyar 

elnevezés: Húsvét. A néphagyomány szerint ezen a napon 

piros tojást tettek a mosakodóvízbe, hogy egész évben 

egészségesek legyenek. Ilyenkor szentelik meg a kenye-

ret, kalácsot, tojást és sonkát, melyet az utolsó falatig el 

kell fogyasztani, nehogy balszerencse érje a házat. 

Ugyancsak húsvét vasárnap reggeli szokás a határ meg-

kerülése (határjárás, határkerülés) és a zöldág-járás. 

A munka Húsvétkor is tilos volt, az asszonyok nem varr-

tak, nem sepregettek, még az állatokat sem hajtották ki a 

legelőre. A böjti időszak után viszont újra szabad volt a 

tánc. 

A Húsvéthétfőhöz kapcsolódó legismertebb népszokás a 

locsolkodás a víz mágikus, tisztító erejébe vetett hiten ala-

pul. Az öntöző/vízbevető/vízbehányó hétfő elnevezés utal 

arra a szokásra, amikor még a fiúk a lányokat a kúthoz 

vitték és ott vödörszám locsolták őket tiszta vízzel. 

Az Ipoly vidékén szokás volt a tojáshajtás, amikor a fiúk 

már előző este járták a lányos házakat és gyűjtötték a to-

jásokat, amit aztán az egyik háznál rántotta formájában 

meg is ettek. A tojás héját annak a lánynak a házához tet-

ték, akire haragudtak. A többi tojást pedig eladták és az 

árát a táncmulatságra költötték. 

 

Vargáné Csengeri Mónika 

 

 

Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása 
  

Minden 4 hónapos kort betöltött ebet chippel kell 

megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban 

kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást is-

mételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek ad-

ható! 

 

A veszettség elleni védőoltás, féregtelenítéssel: 

 

Felvezetett ebeknél:            3.500.- Ft/eb 

 

Tartási helyen oltott ebek:  3.500,-Ft/eb + kiszál-

lási díj 

 

Oltás időpontja és helye: 

 

- 2017. április 08. (szombat): 8:00-10:00 ÁFÉSZ udvar 

- 2017. április 09. (vasárnap): 8:00-9:00 ÁFÉSZ udvar 

  

Oltási könyv hiánya esetén: + 500.-Ft! 

 

Vargáné Csengeri Mónika 

 

 

Bölcsességek, aforizmák 
 

Hippói Szent Ágoston: Ha hallgatsz, hallgass szeretet-

ből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, 

figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss 

meg szeretetből. 

 

U. Thant: A béke Nobel-díjat az eszkimók érdemelnék 

meg, mert a háború még a szótárukban sem szerepel. 

 

Loyolai Szent Ignác: Azokra vár a mennyekben a legér-

tékesebb korona, akik minden munkájukat a tőlük telhető 

legnagyobb szorgalommal végzik. Mert nem elég önma-

gukban jó dolgokat tenni, jól is kell azokat tenni. 

 
Nagy Attila 
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Könyvet a kézbe! 
 

2017. január 25-én volt a könyvtárban az első rendezvény. 

A „Könyvet a kézbe!” közösségépítő játékot 

összekapcsoltuk a Könyvtármozival.   

 
„Főzzünk együtt!” volt a januári tematika, ehhez 

kapcsolódott egy könyv, melynek címe: Szuperételek: 

együnk egészségesen minden nap! A kötet átlapozása, 

illetve megismerése után filmvetítés következett, 

megnéztük az Ízőrzők című filmet! Természetesen 

megbeszéltük a főzési praktikákat és receptcsere is volt. 

Jól éreztük magunkat, meg is beszéltük, hogy az Ízőrzők 

című sorozatból több filmet is meg fogunk nézni. 

 
Míg a felnőttek beszélgettek a főzésről a gyerekek is jól 

érezték magukat, mert a könyvtárban 

játszani is lehet!  

                                                                                       

Csoszánszki Péterné 

 

 

„Digitális szakadék csökkentése” 

 
2017. február 23-tól március 1-jéig informatikai képzés-

ben vett részt 14 fő ludasi lakos és 1 fő nagyfügedi jelent-

kező a Faluházban.  Az oktatást az egri székhelyű Tri-

bunus Militum Piackutató Intézet Kft. munkatársai vé-

gezték kiválóan, rugalmasan.  

                                                                                                                           

A képzés ingyenes volt, mely az utolsó napon sikeres be-

számolóval ért véget. Mindenki megszerezte a tanfolyam 

elvégzéséről szóló „Tanúsítvány”-t.                                                                            

A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év) 

betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban magyaror-

szági lakóhellyel rendelkező személyeknek a képzése volt 

támogatható, akik 

 jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási in-

tézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban 

 e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek 

részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló di-

gitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai 

képzésben 

Előnyt élveztek azon személyek, akik elvégezték az álta-

lános iskola nyolc osztályát és legfeljebb alapfokú rész-

szakképesítésben szereztek bizonyítványt. 

A képzések célja az informatikai ismeretek bőví-

tése főleg az alacsony iskolai végzettségű, digitális kész-

ségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú szemé-

lyek számára. Az ingyenes számítástechnika tanfolyamo-

kon azonban bárki részt vehet, aki megfelel a feltételek-

nek, nem kizáró ok a magasabb iskolai végzettség. 

Az előadások témája az informatikai eszközök megisme-

rése és magabiztos, önálló használata. 

A közeljövőben  egy újabb képzést szervezünk, melynek 

folytatásaként emelt szintű képzés is lehetséges lesz. 

 

Kiss Györgyné 

 

 

ICIRI-PICIRI MESE LUDASON 
 

Idén első alkalommal népesítették be a ludasi óvodások 

kis könyvtárunkat. Már alig várták a találkozást! Eszter 

néni kezdésnek az erdő állatairól és növényiről mesélt, ez-

után megismerkedtünk az erdőben hallható hangokkal, 

neszekkel. A gyerekek ügyesen felismerték a különböző 

hangokat. Testmozgásként egy kis tánc és éneklés követ-

kezett. A tánc után pihenésképp árnyszínházi előadást lát-

tunk. A mese Móricz Zsigmond: Iciri-piciri című meséje 

volt.  

 
Sokan tátott szájjal nézték az előadást, de voltak, akik 

együtt mondták a mesét Eszter nénivel.  

A kézműves foglalkozáson elkészítették a gyönyörűséges 

színekben pompázó kerek erdőt, amit a rendezvény után 

el is vittek az óvodába. Remekül éreztük magunkat! 

 

Csoszánszki Péterné 
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