2010. július 16.

Az önkormányzat hírlevele

5. évfolyam 1. szám

2010. június 5.

Az új játszótér átadásával kezdõdött a gyereknap. Utána ügyességi feladatokat
kellett megoldani, amiért édességet, tollat vagy banánt kaptunk. Valamennyi
feladat tetszett, az arckifestés volt a legnépszerûbb. Este szalonnát is sütöttünk.
Nagyon jó volt ez a nap.
Teleki Olga
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GYEREKNAP

VASS FERENC alpolgármester nyitotta meg a több
helyszínen zajló élménydús
„családi napot”, majd
átadta az új játszóteret és
az új sétányt a fasorral.
Szép és hasznos szabadtéri
elemekkel gazdagodott a
falu, a kisfák pedig gondviselésünk méltó hírnökei
lesznek.

GYEREKNAP ÉS KISPÁLYÁS FOCI

3

Az öregfiúk és a fiatalabb korosztály „foci csatáit” egyaránt az orciak nyerték, a TTS Takarmány Kft. és Zimány
csatapai elõtt.
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FÕZÕVERSENY ÉS MÁJUSFA „KITÁNCOLÁS”

A fõzõverseny gyõztese: Oláh Imre

A májusfa „kitáncolása”

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Tájékoztató az önkormányzat üléseirõl
2009. december 17.
Napirend volt:
•

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért és közüzemi
szennyvízelvezetésért fizetendõ díjról, valamint a közmûfejlesztési hozzájárulás összegérõl
szóló 7/2008 (IX. 16) sz. rendelet felülvizsgálata, a 2010. évi díjak megállapítása.

•

A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV. 18.) rendelet
módosítása.

•

Helyi adórendelet felülvizsgálata.

•

Taszár község részére ivóvíz átadása.

•

Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása.

•

KVG Zrt. 2010. évi szemétszállítási díj emelése.

•

KAVÍZ Kft-vel koncessziós szerzõdés kötése a szennyvízszolgáltatásra.

•

Építéshatósági társulás alakítása.

2010. január 18.
Napirend volt:
•

Somogyvíz Kft-nél hátralékkal rendelkezõk tartozásának intézése.

•

Önkormányzati dolgozók 2010. évi juttatásai.

2010. február 15.
Napirend volt:
•

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 2/2009. (III. 05.) önkormányzati
rendeletének módosítása.

•

Orci Község Önkormányzatának „Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl” szóló
önkormányzati rendeletének megalkotása.

•

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból tagok kizárása és az alapító
okirat módosítása.

•

Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve.

•

Szociális és gyermekjóléti alapellátásra átadott pénzeszközök.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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2010. március 30.
Napirend volt:
•

A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és az „Együtt könnyebb” Idõskorúak Otthona
társulási megállapodásának módosítása.

•

A Kaposvári Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság támogatása.

•

Hozzájárulás az iskolabusz szolgáltatáshoz.

•

Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2009. évi beszámolója.

•

Tamási székhelyû Dél-dunántúli Regionális Ivóvízminõségjavító társulásba belépés
(javaslat).

2010. április 19.
Napirend volt:
•

Orci Községi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról beszámoló, a zárszámadás
elfogadása.

•

ÖNHIKI pályázat benyújtása.

•

Mozgókönyvtári megállapodás elfogadása.

•

Falufejlesztési pályázat elszámolása.

2010. június 21.
Napirend volt:
•
•

Az Orci Községi Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti tevékenységének értékelése.
Magyaratád Székhelyû Építésügyi Hatóság Igazgatási Társuláshoz Kaposhomok
csatlakozása, a társulásra vonatkozó megállapodás módosítása.

•

Kaposvári Óvoda és Általános Iskola Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó
megállapodások módosítása.

•

Ivóvízminõség-javító társulással kapcsolatos tudnivalók.

•

Orci 024. hrsz-ú, volt honvédségi ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének
kezdeményezése.

Együttes ülés
2010. február 4-én együttes ülést tartottak a magyaratádi, a patalomi, a zimányi és az orci önkormányzati
képviselõtestületek a magyaratádi ifjúsági házban.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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.
Napirend volt:
•

Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzõsége 2009. évi
költségvetésének módosítása.

•

Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzõségének 2010.
évi költségvetése.

•

Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzõsége
köztisztviselõinek 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelményei.

•

Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzõségének 2009.
évi teljesítményértékelése.

•

Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzõsége SZMSZének módosítása.

MAGYARATÁD, PATALOM, ORCI ÉS ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖRJEGYZÕJE
7463 Magyaratád, Hõsök tere 4.

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a parlagfû elleni védekezés – A növényvédelemrõl szóló 2000.
évi XXXV. törvény értelmében – a bel- és külterületi, zártkerti ingatlanok tulajdonosainak, -használóinak, a
termelõk kötelessége, akiknek június 30-ig az ingatlanon lévõ parlagfû- és egyéb allergén növény virágbimbó kialakulását meg kellett akadályozni. A kaszálást ezt követõen legalább két alkalommal meg kell
ismételni.
Ugyanez vonatkozik a házikertekre, udvarokra és az ingatlanok elõtti közterületekre is, mivel a házak
elõtti közterület kaszálása az útpadkáig az ingatlantulajdonos feladata.
Ha az ingatlantulajdonos fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a növényvédelmi hatóság, belterületen
a jegyzõ közérdekû védekezést rendel el és 20.000-2.000.000 forintig terjedõ növényvédelmi bírságot szab ki,
ezen felül a hatósági védekezési eljárás teljes költségét a föld használója, tulajdonosa köteles megtéríteni.
Nemfizetés esetén a bírság – mivel köztartozásnak minõsül – adók módjára behajtható.
A házak elõtti közterületek kaszálásának elmulasztása esetén a helyi rendelet alapján bírságolható az
ingatlantulajdonos.
Felhívom az ingatlan-tulajdonosokat, használókat, hogy kaszálási kötelezettségüket - az egészség
veszélyeztetésének megakadályozása és a bírságolás elkerülése érdekében – önként teljesítsék.
A körjegyzõség 2010. július 1. napjától folyamatosan ellenõrzést végez a településen annak érdekében,
hogy felderítse a gyomos, parlagfüves területeket. A kaszálatlan ingatlanok tulajdonosai ellen lefolytatásra
kerül a hatósági eljárás, amely a fent ismertetett következményeket vonja maga után.
Magyaratád, 2010. július 1.
Máténé Prisztács Éva
körjegyzõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Elkészült
• A Jókai utca II. szakaszának aszfaltozása.
• A Hegyi utca temetõ elõtti szakaszának aszfaltozása.
• A Hegyi utca játszótér melletti részének aszfaltozása.
• A focipálya mögötti út egy szakaszának aszfaltozása.
• A padka felújítása a József Attila utcában.
• Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” keretében:
– a fõtér parkosítása,
– fasor és sétány kialakítása, kültéri asztalok, padok, hulladékgyûjtõ edények
és hirdetõ táblák elhelyezése a Hegyi utcában és az önkormányzati hivatal elõtt,
– ivókút felszerelése a temetõben, a játszótéren és az önkormányzati hivatalnál.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Köszönjük
•

A Somogy Megyei Közgyûlés 1 millió forinttal támogatta az „Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program” helyi beruházásait (lásd: 9. oldal). Köszönjük!

• Az Orci Agro BÉSZ, a TTS Takarmány Kft. és az Indukció Kft. támogatásával készült el az újonnan
aszfaltozott utak melletti padka, s ezzel biztonságosabb lett a gépjármûvek közlekedése. Köszönjük!
• Kovács József kertészmérnök hárs- és nyírfacsemetéket ajándékozott a község számára. A kis fákat a
focipálya mögötti területen és a fõút mellett ültettük el. Köszönjük!
• A gyereknap megrendezését Mezey István és Nagy Gyula (Rákóczi u. 7.) támogatta. Segítségüket
köszönjük!
Köszönjük Pucz András és barátai színes elõadását, valamint a „Pocak Duónak” (Ferenczi Tamás,
László Gábor) a hangosítást.

Az önkormányzat támogatta:
-

Az egyesületek, klubok munkáját.
A nyári gyermekétkeztetést.
A szemétszállítást.
A lakossági szennyvízdíjat.

„Egy egész örökkévalóság
õrzi mindannyiunk sorsát.”
(Pilinszky)

2010-ben elhunytak:
Baksa József
Barna Károlyné
Tyeplik Tibor
Pénzes Róbert

Nyugodjanak békében!

A NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL
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Népdalkórus találkozó Orciban
Nemzeti ünnepünk alkalmából – március 13-án – a Kaposvár 1. sz. Nyugdíjas Kistérség „Népdalkórus találkozót”
szervezett, melynek házigazdái mi, az orci nyugdíjas klub tagjai voltunk.
A rendezvényt Varga Józsefné, a kistérség vezetõje nyitotta meg, majd Sovák Lajos polgármester ünnepi beszédében
megszívlelendõ gondolatokat mondott március 15-rõl.
Ezt követõen dr. Kolber István országgyûlési képviselõ és Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyûlés elnöke,
országgyûlési képviselõ köszöntötte a találkozó résztvevõit.
A zsúfolásig megtelt kultúrházban 11 község énekesei (120 fõ) adták elõ dalaikat. A mi kórusunk is szerepelt,
ismert, szép dalokat énekeltünk.
Az alkalomhoz illõ, jó hangulatú, sikeres találkozó volt – mondta dr. Klujber László, a megyei nyugdíjas szervezetek
szövetségének elnöke.
A produkciókat – a zsûri nevében – Illésné Tóth Szilvia értékelte, kiemelve a csoportok felkészültségét, lelkes,
szívbõl jövõ elõadásait. Külön dicséretben részesült a látrányi, a kaposfüredi és a csökölyi klub, a vándordíjat
pedig mi kaptuk.
Szép, nemes, a barátságot elmélyítõ találkozó volt. Örülünk, hogy igen sokan eljöttek hozzánk, s megismerték kis
falunkat.
Köszönjük Varga Józsefné, Rózsika közremûködését és segítségét.
Köszönjük a helyi segítõink lelkiismeretes munkáját.
A nyugdíjas klub tagjai nevében
Hideg Sándorné
klubvezetõ
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A NYUGDÍJAS KLUB ÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKACSOPORT ÉLETÉBÕL

Az Ifjúsági- és Kulturális Munkacsoport
életébõl
Munkacsoportunk az elõzõ évekhez hasonlóan idén is a legnagyobb hangsúlyt a gyereknap
megszervezésére és lebonyolítására szentelte.
A június 5-i rendezvényünk nagyon jól sikerült, sok gyerkõc és szülõ látogatott el a megújult játszótérre, ahol egy felejthetetlen délutánt
töltöttünk el együtt. Ez úton is szeretnénk megköszönni a civil szervezetek segítségét, az õ részvételük nélkül nem érezhettük volna ilyen jól
magunkat!
A következõ nagy „falat” a szokásos nyári kirándulásunk lesz, melynek idõpontja augusztus 13.

(péntek). A kirándulásra Oláh Marcsinál lehet jelentkezni a 0630-476-4513-as telefonszámon. Az
idén egy meglepetés kirándulásra készülünk, az úti
cél titkos!!! A kirándulásra elsõsorban gyerekek
jelentkezését várjuk!
Szeptemberben szintén a játszótér és a sportpálya adta lehetõségeket felhasználva egy „Õszköszöntõ – Nyárbúcsúztató” rendezvényt szeretnénk létrehozni a többi szervezet segítségével,
ahol majd újra együtt szórakozhat a falu apraja
és nagyja!
A munkacsoport vezetõsége

SIKERES SZEREPLÉS
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Röplabdacsapatunk életébõl…
Újabb évadon van túl az Orci SC röplabda szakosztályának kis csapata.
Megalakulásunk óta igencsak sok változáson mentünk keresztül.
Akkor még a Toponári Általános Iskola tornatermében ütöttük a labdát, mára már a Táncsics Mihály
Gimnáziumban igyekszünk minél ügyesebb és tapasztaltabb „bandává” válni.
Az idei évben fejlõdésünk szemmel látható, köszönhetõ ez új edzõnknek és három új tagunknak is, akikkel
együtt keményen dolgoztunk meg a jobb eredményekért.
Ez megmutatkozik a megyei bajnokságon elért
eredményünkön, hiszen míg tavaly egyetlen nyert
meccsünk sem volt és ezáltal utolsó helyen végeztünk,
ebben a szezonban elõrébb léptünk a mezõnyben és több
sikeres meccsen vagyunk túl.
10 csapatból a 8. helyen végeztünk úgy, hogy az
utolsó meccsünkön vért izzadva küzdöttünk meg a 7.
helyért, amirõl alig egy hajszálnyival, mindössze 2 ponttal csúsztunk le.

Községünk polgármestere, Sovák Lajos is megtisztelt minket a jelenlétével és meglepõdve tapasztalta,
hogy a kezdeti botladozásaink ellenére egy összeszokott csapatot látott és büszke arra, hogy komolyan
vesszük azt, amit anno elkezdtünk..
Az utolsó meccseinken mutatott játékunk alapján
a jövõre nézve egyre nagyobb sikerek várnak még ránk.
2010. június 2-án ünnepelte csapatunk a második
születésnapját, melyrõl az iskolánál egy jó kis szalonnasütéssel emlékeztünk meg.
Jelenlegi terveink közé tartozik a megyei strandröplabda körversenyen való részvétel és szeptembertõl
új edzõpartnerekkel kezdünk bele a harmadik évadunkba, amennyiben lehetõséget kapunk arra, hogy csapatunkkal hozzájáruljunk kicsiny falunk hírnevéhez.
Köszönettel tartozunk támogatóinknak: az Orci Önkormányzatnak, edzõnknek Szlábi Ferencnek,
Kopácsiné Kisiván Zsuzsannának valamint azoknak,
akik bíznak bennünk és hisznek további sikereinkben.
Scherer Cintia
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GYERMEKEINKÉRT

A Baba-Mama Klub életébõl
Az évek csak úgy repülnek…
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy gyermekeink nemrég születtek, s mára óvodások, illetve
iskolások lettek. Legfiatalabb „klubtagunk” is elmúlt 5 hónapos. Sajnos a gyermekeinkkel eltöltött felhõtlen napok, az otthon töltött idõ már a múlté, hiszen mindannyian visszamentünk dolgozni, így a dolgos hétköznapok, a munkahelyen való megfelelés, a családról való gondoskodás lett az elsõszámú feladatunk.
A sok teendõ mellett bizony be kell vallanunk, hogy nehezen tudjuk összeegyeztetni a klub idõpontokat, a találkozásainkat, hiszen mindenki más munkaidõben dolgozik, s amikor hazaér, azt sem tudja
minek álljon neki. Egy szónak is száz a vége: sajnos alig tudunk találkozni.
Hébe-hóba azért összefutunk a játszótéren, ahol elcsevegünk az élet ügyes-bajos gondjairól, a gyermekeink óvodás életérõl, a felmerülõ problémákról. Ellátjuk egymást tanácsainkkal, ötleteinkkel, kipróbált gyermeknevelési módszereinkkel. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen klubos gyermekeink majdnem mindannyian egy csoportba kerültek az óvodában, ami nagyban megkönnyítette a beszoktatásuk nehézségeit.
Az elmúlt három évben gyermekeinknek szülinapi partikat rendeztünk, tanultunk ölbéli játékokat,
mondókákat, dalos népi játékokat és kézmûves foglalkozásokat is szerveztünk. Minden évben mi bonyolítottuk le az Életfa ültetést, ahol mûsorral és ajándékkal köszöntöttük az újszülött kisbabákat és az édesanyákat. Két alkalommal jótékonysági bált is szerveztünk a játszótér bõvítésére, aminek bevételébõl kisebb-nagyobb eszközöket tudtunk vásárolni. Egyik évben Patcán, a Katica tanyán garázdálkodtunk gyermekeink legnagyobb örömére. A 2009-es évet úgy búcsúztattuk, hogy elvittük a gyermekeket Kaposvárra egy játszóházba, ahol órákon keresztül önfeledten játszhattak, szórakozhattak.
Az idei évben a gyermeknapon találkozhattak velünk a falu lakói, hiszen a Baba-Mama sarokban
különféle játékokkal vártuk a kicsiket és nagyokat. A gyermekek kipróbálhatták a horgászást, a labdakilövõt, a karika dobálást, ügyeskedhettek a különféle puzzle kirakóknál, illetve a kézmûves sarokban láncot fûzhettek, rajzolhattak, vághattak, hajtogathattak kedvükre. Terveink között szerepel még kerékpártúra, kirándulás, szalonnasütés, illetve a jeles napokhoz kapcsolódóan játszóház szervezése óvodásoknak,
ahová ezúton is mindenkit szeretettel várunk.
Illésné Tóth Szilvia
klubvezetõ

ÖRÖMTELI PILLANATOK
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Megérkeztünk

Ezúton gratulálunk és
nagyon jó egészséget, sok
örömteli pillanatot kívánunk
az újszülötteknek és
szüleiknek!
Pál Bianka
2009. december 10.

Kanyar Dorián

Illés Dorka

2010. június 2.

2010. január 21.
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A HAJDINA EGYESÜLET ÉLETÉBÕL

A Hajdinások 2010. I. féléve képekben

INTERJÚ
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A falu karbantartója
Tõsgyökeres helyi lakos
Paulin Lajos, az önkormányzat alkalmazottja. Vele
készült a következõ beszélgetés.
Úgy tudom, egy lánya és egy kis
unokája van, gondolom nagyon
büszke rájuk?
– Igen, az unokám 3,5 éves. Nemrégiben voltak itt az ovis pajtásai
nálunk, megnézték az állatainkat és
sokat játszottak a játszótéren.

Mióta dolgozik az orci hivatalnál?
– Októberben lesz hét éve, hogy
itt vagyok, mint önkormányzati alkalmazott.
Annak elõtte?
– Az egyetemnél dolgoztam kõmûvesként hat évig, onnan a Kapostáj Termelõszövetkezethez kerültem
és öt évet töltöttem ott. Akkor hazahívtak dolgozni és jobbak voltak a
feltételek, így jöttem.
A falu szinte minden részén
megfordul napi munkája során.
Sok a munka?

– Az van sok! Parkosítás, padok
lerakása, fák ültetése (a játszótéri
nyírfákat és a fõ út melletti hársfákat Kovács Józseftõl kapta a falu
ajándékba), a rendszeres fûnyírás a
focipályánál, temetõnél, iskolánál,
buszmegállónál, a közben, a Jókai
utcában és még sorolhatnám.

– Igen, három tó is van, és a tagok feladata a környék rendben tartása.

Ezen kívül minden egyéb kõmûves és karbantartási feladatot is elvégzek.

– Például, Magyar pávagalamb,
Indiai páva, Karrier postagalamb.
Már gyerekkoromban is voltak galambjaim, de egy darabig idõhiány
miatt nem tudtam velük foglalkozni. Körülbelül 10 éve van újra állomány.

Mindezt egyedül?
– Nem, majdnem hat évig volt
nagyon jó munkatársam Mikó Róbert, az õ nyugdíjba vonulása óta
pedig Francsics Attilával dolgozom.
Na és a közmunkások jönnek-mennek, és én jól kijövök velük.
Hobbi?
– Az egyik a horgászat. Szívesen
elüldögélek, a halat is szeretem. Tagja vagyok a Tömörkei Horgász Egyesületnek.

Másik hobbi a galambászat, nagyon sok galambom van.
Milyen fajták, és mióta foglalkozik velük?

Kert?
– Gyümölcsfákat oltok, van vagy
száz gyümölcsfám. Akkor telepítettem, mikor a kis unokám született,
most már teremnek is szépen.
Köszönöm a beszélgetést.
Jó egészséget kívánok, és azt,
hogy még sok évet töltsön el a falu
szolgálatában!

Úgy hallottam nagyon szép a
környezet a halastónál!?

Magony Eszter

ORCI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Kiadásért felelõs:
Lapszerkesztõ:
Szerkesztõk:

Sovák Lajos
Futó Dóra
Ferencziné Poszovácz Orsolya,
Huszár Patrícia, Kmeczik Tamás,
Magony Eszter, Oláh Mária

Szerkesztõség:
Tel./fax:
E-mail:
Honlap:

Önkormányzati Hivatal
7461 Orci, Petõfi tér 2.
82/317-802; 20/489-9035
orciujsag@freemail.hu
www.orci.hu
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Megfejtés

Feladvány
„Azok a hetvenes-nyolcvanas évek”

A 2009. decemberi számban lévõ feladványok
megfejtése:
• a fotókon a József A.
és az Arany J. utca
látható.
A sorsoláson a szerencse
Anderka Eszternek,
Horváth Györgynek,
Kanyarné Horváth Györgyinek
és
Suhajda Dávidnak
kedvezett.
Könyvjutalomban részesültek.

Önkormányzati telkek
kedvezõ áron eladók!
Szép fekvésû, részben panorámás, 1.900 m2
nagyságú telkek (3 darab) eladók
a Rákóczi utcában, az iskola mellett.
Eladási ár: 2 millió Ft/telek.
Bõvebb felvilágosítás
a polgármestertõl kérhetõ.

Fontos
tudnivalók
– Üveg, papír és a mûanyag (szelektív)
gyûjtõedények az autóbuszváró mögött
találhatók.
– A zöldhulladék szállításának következõ
idõpontja: szeptember 22.
– Az utcai szemétgyûjtõket (24 db) kérjük
használni!
Valamennyiünk érdekében!
Orci Község Önkormányzata

Mi látható a fotókon?
A megfejtéseket az önkormányzati hivatalhoz kérjük
eljuttatni augusztus 1-jéig.
Szerkesztõség

ORCI TÖRTÉNETÉHEZ
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Így éltünk akkor!
(1940-1960)
Egy volt orci lakos emlékei

Kisgéczi István 1954-tõl 1963-ig Orciban élt, 1954-57
között a község vb. titkára volt, majd a helyi
termelõszövetkezetben agronómusként dolgozott.
79 éves.
Felesége, Varga Rózsa korábban orci lakos volt.
A Kisgéczi család a régi faluban, a Kossuth Lajos u. 40.
sz. házban lakott. Jelenleg Nagykanizsán élnek.

Felhívás
Ismételten tisztelettel kérjük a község
jelenlegi és volt lakosait, hogy fényképekkel, írásokkal, visszaemlékezésekkel
szíveskedjenek kapcsolódni a falu történetének további kutatásához.
Szerkesztõség

A JÁTÉK, AZ GYÖNYÖRÛ, EZÉRT ÉRTÉKELJÜK!
Azt hiszem, nem sok faluban dicsekedhetnek olyan
gyönyörû, minden gyermeki igényt kielégítõ, Uniós
elvárásoknak megfelelõ játszótérrel, mint mi, Orciban.
A nemrégiben pályázati összegbõl felújított és
kibõvített játszóterünk sok örömet tartogat gyermekeinknek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy
Toponárról, Taszárról, Zimányból folyamatosan átjárnak gyermekek, óvodás csoportok, hogy kipróbálhassák az új játékokat.
Éppen azért, hogy még sokáig szállhasson a gyermeki kacaj a játszóterünkön, óvnunk, védenünk kell
azt.
Sajnos néhányszor azt tapasztaljuk, hogy gyermekeink a játékokat nem rendeltetésszerûen használják,
és mi felnõttek sem figyelünk oda kellõképpen.

Éppen ezért kérünk minden kedves szülõt, hogy
gyermekét tanítsa meg a szabályokra (egyrészt a baleset megelõzés céljából, másrészt pedig, hogy megóvjuk a játékokat a rongálástól), illetve figyelmeztesse
szülõtársait is azok betartására.
Az elmúlt idõszakban több bébi hintát is (amibõl 2
db szülõi felajánlás volt) sikerült a nagyobb fiúknak és
lányoknak tönkretenni! A gyermeknapra a BabaMama klub pénzébõl vásárolt bébi hinta kb. 1 hétig
bírta.
Sajnos nem állunk olyan jól anyagilag, hogy
minden héten új hintát vásárolhassunk, ezért kérnénk
minden kiskamaszt, hogy a bébi hintát ezentúl hagyják
meg a kisbabáknak, hiszen az nekik való.
Köszönjük!

Kedves Szülõtársak!
✦
A játszótér területén ne dohányozzunk!
✦
A homokozó ponyvákat (amit a klub pénzébõl készíttettünk) használat után hajtsuk vissza, hiszen
azért készültek, hogy védjék a homokot a rókák, macskák, kutyák piszkítása ellen!
✦
Kutyát a játszótérre ne vigyünk, mert az nem oda való!
✦
Az apró kavics dobálása veszélyes, ezért erre is figyeljünk oda!
✦
Figyeljünk arra, hogy a szemetet a kihelyezett szemetesekbe dobjuk!
✦
Szeszes italt a játszótéren ne fogyasszunk!
✦
A játszótér mellett lassan és figyelmesen közlekedjünk!
Úgy gondolom, hogy ezen kérések nem nagy dolgok, s ha odafigyelünk és betartjuk õket, akkor nagyon sokáig
játszhatnak gyermekeink a rendkívül igényesen kialakított játszóterünkön, ami csak a miénk!
Illésné Tóth Szilvia
a Baba-Mama Klub vezetõje

