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Márton napi meghívó 2021. 

 

Kedves Szülők! 

Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat 2021. november 13-án, szombaton 

Iskolaközpontunk Márton napi közösség építő mulatságára 11:00-17:00. A még délben is 

alvó kisgyerekes családoknak javasoljuk, hogy kora délutántól csatlakozzanak hozzánk, 

vagy jöjjenek vissza, de a lámpás felvonulást semmiképp ne hagyják ki. 

Óvodás gyermekek csak szülői felügyelettel vehetnek részt ezen a napon. Bejárat az 

iskolánál. Maszk viselése senkinek nem kötelező. Felnőtt belépése az épületbe, tehát 

részvétele a rendezvényen kizárólag covid védettségi-igazolvány (kártya) bemutatásával, 

vagy 72 óránál nem régebbi negatív teszttel lehetséges. Együttműködésüket és 

megértésüket köszönjük. 

A belépés mindenki számára ingyenes. 

Az alábbi programokkal várunk mindenkit a teljesség igénye nélkül (A terem 

változtatás jogát fenntartjuk. Kérem, aznap tájékozódjanak a kiírások alapján, továbbá a 

különböző programokat a hangosbemondón át is hallhatjuk előtte néhány perccel). 

- Ovis játékbarlang 011. terem (szabad játéktevékenység) 11:00-17:00 

- Ovis társas szoba 119. terem (irányított társasjátékok szabály magyarázattal) 11:00-

17:00 

- Ovis kézműves szoba 118. terem 11:00-17:00 

- Gravírozás 120. üvegkalitka (választott minták gravírozása üvegpoharakra, akár 

hozottra is). Rendelésfelvétel 11:00-15:00, vagy a készlet erejéig. 

- Szoptatós szoba a legkisebbek és mamáik kényelméért 11:00-17:00 Kulcsot a 

mellette lévő teremből lehet elkérni. 

- Márton napi interaktív zenés, hangszeres előadás az Aranyalma párossal a 

díszteremben 14:00-15:00. („Kit kerestek itt lámpásokkal, fáklyákkal és énekekkel? 

– Mártont keressük, aki köpönyegével betakarta a didergő koldust...” Pannóniában 

született nemes lelkű Szent Márton legendáit meséljük el sok szép régi énekkel, 

mondókával, köszöntővel, játékkal és tánccal fűszerezve.) 

- Regnum Christi szoba 

- Táncház ovisoknak és alsósoknak 13:00-14:00 a nagy tornateremben, 

(felsősöknek a díszteremben 12:00-13:00) 

- Tombola 15:30-tól a díszteremben 

- Ruhatár 007-008 terem 
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- Diák portékák 126-129. termekben 

- Bőrözés, origami 103. terem 

- Arcfestés 131. terem 

- Kávéház 122. terem 

- Teaház és gofri 208. (közösségi) terem 

- Csocsó, gombfoci 211. terem 

- Palacsintázó 123. terem 

- Hagyományőrző szoba 114. terem 

- Zenés lámpás felvonulás 16:30-tól 

- Ismerkedés az alsós tanítókkal 

- Büfé a II. emeleten a folyósón 

- Ebéd: pörkölt tésztával. Ára: 1.000.- Erre nálam lehet fizetéssel együtt jelentkezni 

nov. 2-8-a között, vagy az iskolában az osztályfőnököknél. Kérjük, hogy ahol 

iskolás és óvodás gyermek is van, a család egy helyen jelentkezzen és fizessen, 

mindegy, hogy a suliban, vagy az oviban. Köszönjük! 

- Pénznem szombaton: fabatka (=100.-), mellyel fizetni lehet a büfében, portékákért, 

gravírozásért, stb. 

 

Az alábbiakban kérnénk a szülők segítségét: 

- játszó szoba felügyelet (011.) 

- üdítők, szendvicsek, sütemények (kézzel fogyaszthatók) készítése, felajánlása, 

melyek a nap folyamán megvásárolhatók.  

- tombolára felajánlások, ezeket előtte lévő napokon szerdától péntekig lehet 

behozni és leadni az óvodában az irodában, vagy az iskolában a portán. 

- arcfestésnél gyakorlott, szülői segítő kezek, és a festék biztosítása, felajánlása. 

Jelentkezni nov. 2.-tól lehet az ovi előterében SZMK-s szülő társaknál. Köszönjük szépen! 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Érezzék jól magukat! 

 


