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Erdélyben jártunk
A Tatay Sándor Általános
Iskola 28 hetedik osztályos
tanulója 5 napra Erdélybe
kirándulhatott a „Határtala‐
nul” pályázat keretében.

Adomány az óvodának
A Folly Arborétum és Borászat nyílt napján
jótékonysági aukciót rendezett, melynek során
két, ritkaságnak számító óriástobozt bocsátottak árverésre. A tobozokért kapott összeget kiegészítették és 100ezer forintot utaltak óvodánk
számlájára. Az adományt egyre szépülő udvarunk eszközeinek fejlesztésére fordítjuk, gyermekeink nevében köszönjük.

Gyermeknap az óvodában
Az óvodában folyó munkálatok miatt az idei
gyermeknapot Dottózással és hajókázással ünnepeltük. A rendhagyó program keretében az élményen kívül csillámtetkót, fagyit, csokit is kaptak
óvodásaink. Köszönjük a segítséget Badacsonytomaj Város Önkormányzatának, az óvoda Szülői Munkaközösségének, Dér Tibor vállalkozónak.
Bolfné Tóth Melinda

Iskolánk 1,7 millió forintot nyert a kirándulásra, tanulónként közel 60.000 forintot. Ebből a
pénzből tudtuk fizetni a buszköltséget, az étkezést és a szállást.
Gyönyörű helyeken jártunk: Kolozsváron megcsodáltuk a gótikus székesegyházat és Mátyás
király lovas szobrát, a Tordai Sóbányában megismerkedhettünk a sóbányászat történetével, Szovátán fürödhettünk a világhírű sós tavakban,
megnézhettük a híres Gyilkos-tavat, átsétálhattunk a több száz méter magas sziklák alatt a
Békás-szorosnál. Szovátán találkozhattak a tanulóink a helyi magyar iskola diákjaival, akikkel
beszélgettek arról, hogy hogyan lehet élni Romá-

niában magyarként. Hazafelé megálltunk Segesváron, ahol megkoszorúztuk Petőfi Sándor szobrát, illetve az Aradi 13-ak emlékművénél helyeztük el az emlékezés koszorúját.
A 13 órás buszozás után fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztünk haza.
Krisztin N. Lászlóné szervező
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Búcsú az ovitól
Az átépítés alatt álló Pipitér Óvoda június 1‐
jén megtartotta ballagási ünnepségét, ame‐
lyen a nagycsoportosok megható műsorral
köszöntek el szeretett közösségüktől.

Papírgyűjtés
A Pipitér Óvoda Szülői Munkaközössége a Föld
napja alkalmából papírgyűjtést szervezett április
24-én.

Fotó: Kalmár

Folytatódjon a ballagó gyermekeink útja tündérkertek között – mondta búcsúzóul Bolfné Tóth
Melinda intézményvezető – legyenek képesek az
élet sok-sok próbatételében győzedelmeskedni. A
legharsányabb csoport, akikkel valaha találkoztam, de hihetetlenül ügyesek, jó képességűek, ezért
aztán mindig, minden bűnükre megbocsátást nyertek, Ők a jég hátán is megélnek. Az elmondottakat
szép műsorral támasztották alá a gyerekek. Ky

Pályázati sikerek
Fotó: Ovi

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezi
mindazoknak, akik hozzájárultak a papírgyűjtés
sikeréhez. Támogatók: Varga Pincészet Badacsonyörs, Első Magyar Borház - Szeremley-birtok
Kft. Badacsonytomaj, He-Pa Hungary Plast Kft.
Nemesgulács, Coop ABC Badacsonytomaj, József
A. u., szülők, óvodai dolgozók, badacsonytomaji lakosok. Külön köszönjük Takács Zsolt egyéni
vállalkozónak, hogy nagyon kedvezményes áron
segített az összegyűjtött papír felpakolásában és
elszállításában.
Jövőre is számítunk támogatásukra, segítő
együttműködésükre!
Pipitér Óvoda Szülői Munkaközösség

Anyakönyvi Hírek
Házasságok kötöttek:
Leányvári Klaudia
és Istvándy Gergely Ferenc
május 10-én
Markovics Nikolett és Yoon Seijong
május 26-án
Mindnyájuknak sok boldogságot kívánunk!

A Badacsony újság szívesen ad hírt az Önök
öröméről, boldogságáról! Küldjék el fotójukat
családi eseményükről a
kalmar.media@gmail.com címre.

A 2017/2018‐as tanévben a Szín‐Vonal Alapfo‐
kú Művészeti Iskola és az intézményt működte‐
tő alapítvány több sikeres pályázati programot
tudott megvalósítani a Nemzeti Tehetségprog‐
ram támogatásával.
Már több mint tíz éve rendezünk olyan országos versenyeket, melynek célja a tanulók tervezői, tárgyalkotói és kommunikációs képességének
megismerése. A program mindig egy kreatív kérdéskörre épül. Az idei évi megmérettetés „A cipő,
amely akár a lábadon is lehetne” (azonosító: NTPTMV-17- 0017) címmel került meghirdetésre az
általános és középiskolás korosztály számára. Az
elődöntők során egy-egy különleges öltözék kiegészítő tervezési, kivitelezési feladatát oldották meg
a tanulók. Az országos döntő a termék reklámanyagának elkészítését, verbális bemutatását foglalta magába, amelynek során nagyon sok kreatív megoldást láthatott a közel száz résztvevő.
A művészeti iskolában folyó tervezői feladatok
megoldását segíti, hogy a Nemzeti Tehetségprogram
keretében sikerült a diákok tárgytervezéshez és
tárgyalkotáshoz szükséges eszközparkját gazdagítani egy többfunkciós varró géppel és egy 3D-s
nyomtatóval (pályázati azonosító: NTP-TFJ-17-005).
Az intézmény „Környezetszépítési” pályázata
keretében (NTP-MŰV-17-0017) a tanulók sokféle képzőművészeti műfajt ismertek meg a múzeumpedagógiai és a tehetséggondozó programok
során, illetve próbáltak ki. A háromnapos tábor-

ban óriáscsendéleteket festettek. A projektzáró
kiállításon a közönség megcsodálhatta a gazdag
színvilágú festményeket és a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány „Egy életre
kelthető óriásfestményéhez” készült tanulmányokat is (azonosító: NTP-KNI-17- 0010). A
bemutatott alkotások a nagyszámú érdeklődők
körében komoly elismerést váltott ki. Az alapítvány, „A világ, ahogy én látom” (azonosító NTPMŰV-17-0016) című programja az élővilág tanulmányozására irányult. A múzeumi és állatkerti
élményekkel színesített projekt zárásaként megvalósuló alkotótáborában a diákok olyan bambusznád paravánokat készítettek melynek oldalait madarakat ábrázoló batikok ékesítenek.
Baranyai Zoltánné
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