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ELŐTERJESZTÉS 
Beszámoló a 2022/2023-as nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól 

 

A biatorbágyi oktatási-nevelési intézmények megküldték a 2022/23-as oktatási-nevelési év 

indításáról a beszámolójukat.  

A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Sándor-

Metternich kastélyból történő kiköltözése nagymértékben befolyásolta az épületben található 

két egyházi iskola évkezdését. A késői kiköltözésnek köszönhetően gyorsan kellett 

osztályokat átköltöztetni az épületbe, sok plusz munkát igényelve az egyházi iskolák 

dolgozóitól.  A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola továbbra is helyet kap az épületben, 

mintegy 94 nm-es kizárólagos használatú termekben, egyéb közösen használt termek 

mellett. 

A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola már az 

új épületben kezdte meg működését, mely nagyon színvonalas, de még akadnak 

megoldásra váró feladatok. 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában, minden biatorbágyi illetékességű óvodaköteles 

gyermeket sikerült elhelyezni a jelentkezők közül.  

Elindult a Biai Református Szőlőszem Óvoda két csoporttal a Nagy utcában, ezzel is segítve 

az óvodai férőhelyek kielégítését a jogszabályi korhatárt elért gyermekek esetében. 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában elkezdődtek a felújítási munkálatok, 

melynek kapcsán új konténerek kerültek telepítésre a régi konténertantermek pedig 

elszállításra. A közbeszerzési tender kiírására 2022. július 1. napján került sor. 

 

A beszámolók jelen előterjesztés mellékleteit képezik. 

 

 

Biatorbágy, 2022. szeptember 14. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

/2022. (IX. 29.) határozata  

Beszámoló a 2022/2023-as nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022/2023-as 
nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól szóló beszámolót és az abban foglaltakat 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság 

 



Beszámoló a  2022/2023-as tanévkezdés tapasztalatai: 
 
Az állami iskola késői költözése és az itt maradt bútorok augusztus végi elszállítása miatt, 
az utolsó napokban tudtuk elkezdeni az osztályok költöztetését a kastély régi szárnyába 
illetve  
a Czuczor Iskola által használt konténerekbe. 
Nem értem, hogyan lehet ilyen formában lebonyolítani egy iskolai költözést, 
ami másik 2 iskola ( Református,Czuczor) tanévkezdését tette szinte tervezhetetlenné? 
A bútorszállítás akadályozta a tantermekbe való bepakolást. 
Hétvégén és naponta az esti órákig zajlott a pakolás, hogy egyáltalán be tudjuk fejezni a 
tantermek kialakítását, táblák 
felszerelését és beállítását.  
Rengeteg plusz feladatot jelentett az, hogy az utolsó héten, augusztus 22-én kezdhettünk csak 
el pakolni.  
9 osztályból 8 osztályt kellett átköltöztetnünk, költöznek az irodák, ami még folyamatban van. 
Gyakorlatilag egy iskola költözését kellett lebonyolítanunk. 
Az állami iskola a konyha folyosóján ott hagyott 3 szekrényt, 2 db nagy kerek asztalt 
székekkel, valamint néhány padot, 
ami még ott áll a folyosón, senki nem vitte el... 
Azt gondolom, hogy átgondolt, összehangolt és irányított szervezéssel, ez másképpen is 
történhetett volna. 
 



  

Beszámoló a 2022/23-as tanévindítás tapasztalatairól 

Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 

Iskolánk a 2022/23-es tanévet a következő személyi feltételekkel kezdte meg: 

Tanulói létszám: 

2022.szeptember 1. Tanulói létszámok/fő 

1.a Búzaszem osztály 20 fő 

1.b. Szőlőtő osztály 22 fő 

2. osztály 24 fő 

3. osztály 26 fő 

4. osztály 26 fő 

5. osztály 22 fő 

6. osztály 19 fő 

7. osztály 23 fő 

8. osztály 23 fő 

Összesen: 206 fő 

Tantestület tagjai 

29 fő pedagógus 

1 fő gazdasági igazgató 

1 fő iskolatitkár 

1 fő gyógypedagógus 

1 fő gyógytestnevelő 

 

Technikai személyzet: 

1 fő portás (6 órában) 

2 fő takarító  

1 fő karbantartó 

 

Tárgyi feltételek: 



  

A tanévet az új épületszárnyba kezdtük. A költözésre már június 30-án készen állt az iskola. 

Minden osztályt és csoportszobát bedobozoltunk és vártuk a lehetőséget a költözésre. 

Sajnálatos módon az Érdi Tankerületi Központot a nyár folyamán egyáltalán nem tudtuk elérni 

a költözések megszervezése az épület átvétel-átadása ügyében. Folyamatosan tolódott az az a 

határidő mikorra vállalták, hogy az új kastélyszárnyat a rendelkezésünkre tudják bocsájtani 

tisztasági festés és átköltözés céljából. Végül augusztus utolsó két hetében a Biatorbágyi 

Általános Iskola igazgató-helyettesnek Bunth Erzsébet jóindulatának és empátiájának 

köszönhetően bejutottunk az épületben és elvégeztük a szükséges munkálatokat és nagy 

rohamtempóban átköltöztettük a bútorokat, csomagokat. Egy iskolai tanév indításához azonban 

még sok mindenre szükség van: internet, digitális eszközök teljes átszerelése, és az új épület 

használati rendjének kialakítása. Ezek a folyamatok a késői beköltözés miatt még mindig 

folyamatban vannak. Az épületet még mind a mai napig nem adták át hivatalosan. Tankerületi 

tulajdonában levő bútorokat a Biatorbágyi Általános Iskola tantermeiben és helységeiben 

hagyta. Amire nem volt szükségük az új épületben, azok a tárgyak is itt maradtak. Nagyon sok 

energia és fizikai megterhelést jelentett ezeknek a bútoroknak a kipakolása és a sok leselejtezett 

bútor eszköz kipakolása elszállítása. Ezek mind ránk hárultak, hiszen szükségünk volt a helyre 

ahhoz, hogy a sajátjainkat áthozhassuk és mindent a helyére tehessünk.  

Nagyon sok segítséget kaptunk az iskola közösségének családjaitól. Az ő segítségük nélkül a 

költözés nem tudott volna megvalósulni.  

Továbbra is várjuk még az Önkormányzat segítségét bizonyos Önkormányzati és a Tankerület 

fenntartásában levő iskola otthagyott bútorainak az elszállításában, melyek balesetveszélyesek 

és tűzvédelmi szempontból nem biztonságosak azok jelenléte a folyósókon. 

Mindezek ellenére hálásak vagyunk, hogy iskolánk hozzá méltó helyre költözhetett és 

reménykedünk, hogy a fenntartó gondoskodik a további termek felújításáról. 

Az épületet a továbbiakban is három intézmény használja A református iskola mellett 

telephelye működik itt a PMAMI-nak, akik ezúttal 94 m² kizárólagos használatú termeket is 

kaptak ingyenes használatba. Továbbiakban rendelkezésükre bocsájtjuk a tükrös tánctermet a 

néptánc oktatás részére és további 1 tantermet a csoportos szolfézs óráknak, illetve 

hangszeroktatásra.  

Oktatásszervezés 

A tanévet az előző tanév tapasztalatai és eredményei reflektív elemzésével kezdtük, ezek 

tükrében készültünk az új tanévre. 

Az oktató-nevelő munka tervezésében az aktuális járványügyi kormányzati intézkedések 

vannak érvényben. 

A tanévet a tanév rendje és rendezvénytervünk alapján megterveztük és rendben elindítottuk. 

A továbbiakban igyekszünk belakni és az esetleges tapasztalatok alapján meghozni a szükséges 

intézkedéseket, döntéseket. 



  

A rendezvénytervünket kialakítottuk, az együttműködő partnereinkkel az egyeztetések 

megtörténtek, mindezek mellett igyekszünk rugalmasan, az aktuális helyi és kormányzati 

intézkedéseknek megfelelni, az iskolában folyó tanulás-tanítási folyamatok a mellett a 

közösségi szempontokat is figyelembe venni. 

Gál Edit 

Igazgató 

Kelt: Biatorbágy, 2022. 09. 08. 
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RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Tanévkezdéssel kapcsolatos tapasztalatok, információk 

2022. szeptember 

 

 

Tanulói adatok: 

A 2022/23-as tanévben érkező első osztályosok száma 55 fő, ez 11 fővel meghaladja a 

nyolcadik osztályból ( 44 fő) elballagó diákok számát.  

Az idei tanévben 17 tanulócsoportban 440 tanulót oktatunk.  

A tanulócsoportok átlaglétszáma 26 fő. 

 

Személyi feltételek 

Pedagógus státusz 42  (betöltve: 38 fővel + 1 fő óraadó + 3 fő nyugdíjas pedagógus) 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) státusz: 4 fővel betöltve 

Technikai státusz: 8  (5 fővel betöltve) 

 

Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége: 

- Egyetemi végzettséggel rendelkezik 17 fő 
- Főiskolai végzettséggel rendelkezik  21 fő 

Ebből: 
- Szakvizsgával rendelkezik: 9 fő 
- Gyakornok: 3 fő 
- Német nemzetiségi végzettséggel rendelkezik 12 fő 

Az intézmény szakos ellátottsága 100%-os. 

 

Infrastrukturális háttér: 

A magas osztálylétszámokat, valamint a csoportbontások számát tekintve az intézményben 

továbbra is szűkös körülmények állnak rendelkezésre. Német és angol nyelvórák bontására, 

továbbá matematika és technika csoportbontásokra, valamint a hit-és erkölcstan órák 

megtartására is használt helyiségek: a tankonyha, az  ebédlő, a nyelvi terem, folyosók,  

valamint a tornatermi órák idejére felszabaduló tantermek.  
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RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

A szabvány alatti tornateremben a testnevelés órák egyharmadát tudjuk megtartani, így jó idő 

esetén az udvar és a sportpálya nyújt lehetőséget az órák megtartására. Rossz idő esetén  440 

tanuló napi testedzését kell megoldani a főépület folyosóin. 

A Ritsmann iskola “Oktatási funkciókkal történő bővítésével, a konténer tantermek 

kiváltásával” kapcsolatos projekt közbeszerzési tenderkiírása 2022. július 1-én megtörtént. Az 

eljárás jelenleg is folyamatban van. A beruházás megvalósításához megítélt forrás lehívása 

átmenetileg szünetel. 

Beruházás előkészítése 

A tavasz folyamán megkezdődtek a beruházás előkészítésével kapcsolatos munkálatok: 
- Konténer tantermek kiürítése, elszállítása, 
- az informatika terem ideiglenes megszüntetése – helyette adott a laptopok használati 

lehetősége 
- könyvtár átrendezése, tanteremmé alakítása, 
- 4 db új konténer tanterem telepítése, összekötése a főépülettel, 
- a nyár folyamán a főbejárat áthelyezése. 
- 2022. július 1-én kiírásra került a közbeszerzési tender 
- Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 3- szor történt. 
- A lezárás várhatóan szept. végén lesz.– Ekkor a Bíráló Bizottság kezdi meg a munkát. 
- Szeptember 1-én újabb 2 db konténer tanterem került telepítésre, mert a munkálatok 

megkezdésekor 3 db osztálytermet kell kiüríteni. 
-  

Nyári fejlesztések, eszközbeszerzések 
 
Idén nyáron a beruházás előkészítésére fókuszáltunk.  
 

- 6 konténer telepítése: 8.600.000 Ft 
- Konténerekhez elektromos csatlakozások kiépítése, riasztó 1.100.000 Ft 
- Összekötés a főépülettel: 1.750.000 Ft 
- Főbejárat áthelyezése: 2.900.000 Ft 
- 1.osztályos termekbe függöny 520.000 
- Festés – csak javítás -  170.000 Ft 
- Az internethálózat felújítása 1.860.000 Ft 
Összesen:16.900.000 Ft, mely intézményi költségvetésből került finanszírozásra. 

 

A tanév fő célkitűzéseinek megvalósításához, mint a  

Minőség – Hatékonyság – Eredményesség – Igényesség – Takarékosság 

a szükséges tárgyi feltételek, eszközök rendelkezésre állnak. 

 

Biatorbágy 2022. szeptember 12. 

                                                                                             Rack Ferencné sk. 

                                                                                                   igazgató 
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Intézményvezetői beszámoló 

A tanévkezdés tapasztalatai 

 

Mindent elkövettünk azért, hogy a tanévkezdés zökkenőmentes lehessen diákjaink és 
kollégáink számára.  

A nyár végére átadásra került az új 16 tantermes gyönyörű, minden igényt kielégítő impozáns 
iskolaépületünk. Az utolsó pillanatra kerültek helyére a bútorok, felszerelések, növények.  

Az ünnepélyes tanévnyitóval egybekötött épületátadási ünnepség kiemelt színvonalon zajlott 
le, a szülőktől, a meghívott vendégektől is egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptunk.  

Óriási köszönet a Városüzemeltetési Kft-nek, kiemelten Molnár Jánosnak, valamint Biatorbágy 
Város Önkormányzatának és Vajk Ágnesnek a segítségért, amivel lehetővé tették, hogy ki tudtunk 
költözni a régi épületből és az új épületben is helyére kerültek a bútorok.   

Jelenleg még „tanuljuk” az épületet, folyamatosan igyekszünk alaposan átgondolva új 
szabályrendszert hozni az állagmegóvás és a tanulói biztonság érdekében.  

Folyamatos gond a parkolóhelyek hiánya. Még nem működik a parkolókat elválasztó sorompó, 
így a szülők nem mindig tartják tiszteletben kérésünket az iskola megközelítésével kapcsolatban. 
Reméljük a helyzet hamarosan megoldódik. 

A múlt héten kezdődött a Kálvin tér felújítása, ami közlekedési nehézséggel jár, kifejezetten a 
reggeli órákban nagy a zsúfoltság a Nagy utcában.  

Az új épületünkben sajnos nem készült el időben a WI-FI rendszer kiépítése, így az 
ebédeltetésnél vannak fennakadások, a kártyaolvasó működése még nem biztosított.  

Rengeteg a felvetődő kérdés, igyekszünk úrrá lenne a nehézségeken és pozitív szemlélettel a 
megoldásokat keresni. 

 

A Szily-kastély épületében a gondnok a rendelkezésre álló festékkel a tantermek egy részét 
kifestette, a folyosók összekoszolódott részét felújította.  

A nyár folyamán az udvarról elszállításra kerültek a konténerek. A konténerek helyére már 
nagyon várjuk a „játszótér” építését, a kivitelezés befejezésére októberre kaptunk ígéretet. 
Köszönjük Biatorbágy Önkormányzatának a pénzügyi forrás biztosítását és a kivitelezést. 

Folyamatos probléma volt az épület keleti szárnya hátsó falának az ázása. Eső esetén ez olyan 
szintű, hogy az ablakokon keresztül a termekbe is befolyt a víz. A beázást többször jeleztük, 
elhárítására emelőkosaras autóra volt szükség, mert az ok az ereszcsatorna eldugulása, ami viszont 
nagyon magasan van. A nyár folyamán sikeresen elhárítottuk a problémát, az új épület 
kivitelezőjétől kaptunk segítséget.  

mailto:igazgato@iskola.biatorbagy.hu
https://iskola.biatorbagy.hu/
tel:+3623310168
tel:+3623310168
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Ezt a tanévet sem volt könnyű megszervezni. A pedagógus hiány elérte iskolánkat is. Szolgálati 

lakás biztosítása, vagy lakbér támogatás lehetne az a többlet, ami miatt szívesen választanák az 
álláskeresők a biatorbágyi iskolákat.   

Nehézségeink ellenére bizakodóak vagyunk, tanulóink számára motivált környezetet igyekszünk 
kialakítani.  Az előző tanévben számos továbbképzésen vettünk részt, melynek ismereteit ebben a 
tanévben hasznosítani tudjuk. A továbbképzések megvalósulása a biatorbágyi köznevelési 
pályázatnak köszönhető.   

Nagy lendülettel, tervekkel kezdtük meg a 2022/23 tanévet. 

 

Kelt, Biatorbágy 2022. 09. 12.                                                                Czifra Zsuzsanna 

     intézményvezető 

 

mailto:igazgato@iskola.biatorbagy.hu
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Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól 

 

A tavalyi jubileumi tanévünk után nagy lendülettel és reménységgel kezdtük el szervezni a 

2022/2023 – as tanévet. 

A Biatorbágyi Általános Iskola új épületének mindannyiunk által nagyon várt átadása 

szeptember elején megtörtént. Azt reméltük, ez az örvendetes esemény a művészeti iskola 

életét, működését, létezését is megkönnyíti majd, és a „régi” épületekben az eddigiekhez képest 

„szellősebb” teremhelyzet nekünk is kedvezni fog.  

Mi annak tudatában zártuk az előző tanévet és kezdtük meg az idei oktatásszervezést, hogy 

három évtizedes történetünkben először a Szentháromság téri épületben 4 saját használatú 

teremről megállapodás köttetett. A háborús válság és az ennek hatására brutálisan 

megemelkedő rezsidíjak azonban minden fenntartót nehéz helyzet elé állítanak, emiatt a 

négyoldalú megállapodás mind a mai napig nem született meg. 

A művészeti iskolák működésének sajátossága, hogy a gyerekek oktatása saját általános 

iskolájukhoz kötött, ezért valamennyi iskolaépületben kell, hogy rendelkezzenek tantermi 

kapacitással. 

30 éve működünk mi is így – telephelyeink az általános iskolák épületei – így biztosítva 

valamennyi biatorbágyi gyermek számára a művészeti órák, foglalkozások elérhetőségét.  

Szentháromság téri telephelyünkön jelenleg kb. 250 kisdiák vesz részt művészeti iskolai 

órákon, foglalkozásokon, 11 tanár irányításával.  

A biatorbágyi gyerekek – köztük a Szentháromság térre járó kisdiákok – művészetoktatáshoz 

való egyenlő hozzáférése nem függhet 90 nm rezsiköltségétől! 

Abban bízunk, hogy ennek igazságát egyik érintett döntéshozó (fenntartó) sem vitatja…. 

 

A tanítás hétfőn nálunk is elindul, valamennyi feladatellátási helyünkön. 

A Szentháromság téri épületben az általunk kizárólagosan használt helyiségek felújítása, 

festése, bebútorozása (részben) megtörtént (mivel technikai dolgozóink nincsenek, a munkát 

mi magunk végeztük), a kipakolásban, szerelvényezésben nyújtott segítséget nagyon köszönjük 

a Városgondnokságnak és a Czuczor iskola gondnokának! 

A Szily kastély épületében Czifra Zsuzsa igazgatónő az eddigi 2 saját használatú helyiség mellé 

további 3 másikat bocsátott rendelkezésünkre, aminek nagyon örülünk, hétfőtől ezeket a 

helyiségeket is birtokba vesszük. 

Köszönöm valamennyi vezetőtársam rugalmas hozzáállását, segítő együttműködését, amelynek 

eredményeképpen a csoportos művészeti órák (szolfézs, néptánc, képzőművészet) beépültek a 

gyerekek általános iskolai órarendjébe. 



 

A fentiekből kiolvasható, hogy jut nekünk hideg is, meleg is, azt mindenesetre leszögezhetjük, 

hogy az utóbbi években a város köznevelési intézményeit érintő változások iskolánkat olyan 

kiszolgáltatott helyzetbe hozták, amely helyzet megnyugtató megoldása jóval túlnő az 

intézményvezetői hatáskörön. 

 

Személyi feltételek 

Alkalmazotti és növendéklétszám adatok 

Alkalmazottak: 

Pedagógus:     44 fő   31 álláshelyen 

Nevelő és oktató munkát segítő:          3 fő     2 álláshelyen 

Az idei tanév minden eddiginél nagyobb mértékű személyi változásokat (is) hozott. 

A kinevezéssel foglalkoztatott kollégák közül 5, az óraadók közül további 3 hagyta itt az iskolát, 

1 fő nyugdíjba ment. Figyelemre méltó tény, hogy a távozók közül ketten a mostoha 

körülményekre hivatkozva mentek el, ketten pedig nemcsak az iskolát, hanem a 

pedagóguspályát is végleg elhagyták. 

A távozó kollégák pótlása rendkívül nehéz feladat volt, de – csodával határos módon – 

szeptember elejére sikerült minden kieső kollégát pótolni. 

A Köznevelési pályázatnak köszönhetően 3 pedagógus kezdi meg szakvizsgára felkészítő 

tanulmányait szeptemberben. 

 

Növendéklétszám: 

Zenei tanszakokon:485 fő 

Képzőművészeti tanszakon: 52 fő (ebből 13 fő 2 tanszakos) 

Néptánc tanszakon: 79 fő (ebből 40 fő 2 tanszakos)  

A növendéklétszám összesen: 563 fő 

 

Tárgyi feltételek 

Eszközök és felszerelések 

Eszközellátottságunk jónak mondható. 

Az AMI-k és zeneművészeti szakgimnáziumok felszerelés- és eszközbeszerzésének 

támogatására létrehozott állami Hangszercsere programnak köszönhetően iskolánk 

hangszerparkja az utóbbi 3 tanévben jelentősen gyarapodott, a hangszerfelújítási keretből pedig 

lehetőségünk nyílt már meglévő hangszereink egy részének felújítására, karbantartására. 

Képzőművészeti tanszakunk Szily kastélybeli műhelyének felszereltsége a tanszak igényeinek 

nagyjából megfelelő, a torbágyi műhely azonban mind méretét, mind körülményeit tekintve 

szűkös. 

 



 

Néptáncosaink számára a létszámnövekedés, a méretek változása, az új koreográfiákhoz 

szükséges autentikus viseletek beszerzése, a cipők, csizmák kopása miatt a viselettár bővítése, 

megújítása folyamatos feladat.  

Az utóbbi években sikeres pályázatainak köszönhetően a viselettár számottevően gyarapodott, 

és a pályázati forrás fedezte a versenyek, fellépések úti és zenekari költségeit is, amelyeket a 

fenntartó az utóbbi két tanévben nem finanszírozott. 

 

Végezetül szeretném ezúton is a PMAMI tantestületének köszönetét tolmácsolni: 

A Város Köznevelési pályázaton keresztül nyújtott támogatása segítségével alakuló 

értekezletünket Dömösön tartottuk meg. 

Gyönyörű időben nagyon szép napot töltöttünk együtt, a kellemest a hasznossal, a szakmait a 

szórakozással összekötve. 

Kollégáim nevében is köszönöm a lehetőséget! 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2022. szeptember 11. 

 

 

       Bolykiné Kálló Eszter intézményvezető 



Szőlőszem Református Óvoda első napjai 

A sok reményteljes készülés és várakozás után szeptember elsejével az új Református Szőlőszem 
Óvoda is megnyithatta a kapuit. Az épület, ami fizikailag és lelkileg is a templom oltalma alatt állhat 
megtelt élettel és a gyermekek zsivajával, a ház immáron betöltheti a rendeltetését. Az óvoda 
belakását egy kis és egy vegyes összetételű csoporttal kezdhettük el, ami 44 gyereket jelent. Hála 
Istennek, hogy egy fantasztikus munkatársi csapat is létrejöhetett. A dolgozók a keresztyén értékek 
felé elkötelezettek és a gyermekek felé szeretettel, gondoskodással, türelemmel fordulnak. 

Az első napokban látható volt, hogy az óvodai életbe való belecsöppenés, a szülőktől való elszakadás 
nem minden kisgyermek számára zökkenőmentes. Az óvodapedagógusok, dajkák szeretettel, 
vigasztalással fordultak és fordulnak az ilyen nehézséggel küzdők felé. Mára már a gyermekek nagy 
része jól beszokott, otthonosan mozognak, felszabadultan játszanak. A napi kezdeményezéseken 
aktívan részt vesznek, már több éneket, mondókát tanultak, valamint sok mesét és Bibliai történetet 
is hallhattak. Az udvari játszás sem marad el, a jó időnek köszönhetően minden délelőtt és alvás után 
is élvezhetik a szabad levegőn történő játékot. 

Nagy hála van a szívünkben, hogy itt Biatorbágyon az iskola mellett egy református óvoda is 
elindulhatott, hogy keresztyén értékeket közvetíthetünk a gyermekek felé és taníthatjuk őket Bibliai 
igazságokra! Istennek dicsőség! 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…, mert ilyeneké az Isten országa.” Márk 10,14. 

Dudásné Forró Sarolta 
óvodavezető 
Biai Gáspár Református Általános Iskola Szőlőszem Óvodája 
e-mail: info@biairefiovi.hu 
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