
Október 2-án, pénteken emlékeztünk a
Tini Klub keretein belül a ráckevei Gyer-
mekkönyvtárban arra, hogy a meseírók
egyik legnagyobb alakja Benedek Elek
nemrégiben ünnepelné születésének 150.
évfordulóját.
Benedek Elek 1859. szeptember 30-án

született Kisbaconban. Balladáit, népmeséit
és mondáit szinte kivétel nélkül minden
gyermek és felnõtt ismeri.
A nagyobbak nagy élvezettel olvassák

mondagyûjteményét, a szülõk pedig sze-
retettel mesélnek a kisebbeknek népmeséi-
bõl.
A Városi Könyvtárban egy teljes hóna-

pon át emlékeztünk az íróra.
Népmesékkel, mesejátékokkal és egy

bábelõadással áldoztunk Benedek Elek em-
lékének.
A só címû mesejátékot 3 héten keresztül

gyakoroltuk, mielõtt bemutattuk a szülõk-
nek és az osztálytársaknak. A bábot a gyere-

kek maguk készítették el a
szerepekhez.
Végül október elsõ pénte-

kén nagy sikerrel mutattuk
be a mesénket. Mind a sze-
replõk, mind a nézõk na-
gyon élvezték az elõadást.
Remélhetõleg még sokáig

ilyen örömmel és lelkese-
déssel járnak majd a gyer-
mekeink a könyvtárba és
próbálják továbbra is fontos-
sá tenni a mesét, olvasást és
a kultúrát a többi ember szá-
mára is!

BarbulszkaGabriella
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Óvodánk kiemelt feladata a környezetvédelem.
Mindig is fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek
úgy kerüljenek iskolába, hogy sokat tudjanak kör-
nyezetükrõl, a környezetükben élõ állatokról, a vi-
zek élõvilágáról a növényekrõl.
A kicsikkel elõször óvodánk környékén te-

szünk felfedezõ sétákat. Leveleket, terméseket
gyûjtünk. A nagyok-középsõsök hátizsákos túra
keretében ellátogatnak a Savoyai-kastély elõtti er-
dõs részre, valamint a Szigetbecsén lévõ Tõzike
tanösvényt is meglátogatják. Gyönyörködnek az
õszi természet kínálta lehetõségekben.

Idén elõször nagyszabású program keretében
rendeztük meg az állatok napjához kapcsolódó
játszóházunkat.
Minden csoportunk (pillangó, napsugár, hét-

színvirág, katica) aktívan részt vett benne.
Óvodánk közlekedõ folyosóján kiállítást ren-

deztünk állatrajzokból. Volt barkácsolt, rajzolt,
festett, montázsból összeállított állatkép.
Ezen a napon a gyerekek behozhatták kedvenc

kisállataikat. Így kalitkában különbözõ színû pa-
pagájok, tengerimalac, hörcsög, süni, kutyus láto-
gatta meg óvodánkat.

Az állatsimogatásnak nagy sikere
volt. Volt olyan csoport, ahol akvárium-
ba halat hoztak.
A rendezvényt Mikola Péter zenés

gyermekmûsora egy állatos koncert zár-
ta, ahol az elõadóval mozgott, énekelt,
állatok mozgását utánozta minden kis-
óvodásunk.
Úgy hiszem, hogy a Szivárvány Óvo-

da minden ovisába beleivódik a termé-
szet szeretete, az állatok védelme, gon-
dozása.

Csereklei Károlyné
tagóvoda vezetõ
Ifjúság úti óvoda

Állatok világnapja

Benedek Elekre emlékeztünk
a könyvtárban...
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2009. október 17-én nyílt meg Engyel Gábor
ifjú fotós kiállítása az Ács Károly Mûvelõdési
Központ Kísérleti Galériájában. A tárlat váloga-
tást mutat be a Summerfest fesztiválon készült
portréfotókból. A kiállítást megnyitotta Tóthné
Németh Gabriella, Engyel Gábor egykori grafi-
katanára. A fotókat megtekinthetik 2010. január
közepéig, majd január 22-én a Magyar Kultúra
Napján Engyel Gábor természetfotói kerülnek
bemutatásra ugyanitt. Gratulálunk a sikeres kiál-
lításhoz!

Jáki Réka
Fotó: DarabontMária

Megszokhattákmár aKedvesOlvasók, hogy hónap-
ról hónapra újabb híreket közlünk a Ráckevei Újság
hasábjain a leszármazott vízimolnárok által kezdemé-
nyezett és a város által is támogatott vízimalom meg-
építésének fejleményeirõl. Októberben érkezett támo-
gatások az alapítvány számlájára:
Vargáné Pócs Judit (Budapest)

Számlaszám: Fókusz
Takarékszövetkezet
51700241-10505757.

Nemes Ferenc szigetújfa-
lusi fafaragó iparmûvész ki-
faragta a hajómalom házha-
jó és völgyhajóját díszítõ
úgynevezett malomferkót.
Nemes Ferenc ezen szép
munkájával hozzájárult a
malom külsõ díszítéséhez,
így az eredeti orrtõke díszí-
tés fog amalomra kerülni.

SzõgyényiGábor


