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Alapítványunk célja, hogy a településünkön élő kiskorú gyermekek életvitelén, 

életminőségén javítson. Ezért is nyújtottunk be pályázati anyagot udvari 

játékaink fejlesztésére. Arra törekszünk, hogy a nevelést és az oktatást a 

megfelelő tárgyi és infrastrukturális eszközök biztosításával segítsük. 

Fontosnak tartjuk gyermekeink közösségi életének, szabad idejének hasznossá 

tételét. Mivel kis közösség a miénk, így a sport és egyéb rendezvények 

lebonyolításának helyszíne a település egyetlen, szlovák nemzetiségi általános 

iskolája. Rendszeresen rendezünk itt közösségformálásra alkalmas 

sportmérkőzéseket, családi napokat és egyéb kulturális rendezvényeket. Az 

elmúlt években és idén is többször szerveztünk nyári napközis táborokat. Ezek 

az együttlétek kiválóan alkalmasak a hátrányos helyzetű tanulók szociális 

lemaradásának felzárkóztatására. Kicsik, nagyok egyaránt szívesen 

tartózkodnak szabad idejükben z udvaron és használják azt. A mozgás, a játék 

hozzájárul az egészséges életmód fenntartásához, az egészség megőrzéséhez. 

Ez az udvar túlmutat az iskolai kereteken. A lakosság kulturált együttélését 

formálja, segítségével hagyományokat tarthatunk fenn és új hagyományokat 

alapozhatunk meg. 

A három darab udvari játék beszerzésével tovább bővült a közösségépítést 

szolgáló programjaink és eszközeink palettája. A modern udvari játékokkal az 

iskola udvarát sikerült barátságosabbá tennünk. A hozzánk látogatók, a 

település gyermekei és azok családtagjai kulturált körülmények között tudnak 

játszani, pihenni. Az Önök segítségével alapítványunk az aktív 

kikapcsolódáshoz és pihenéshez valamint a helyi közösség életéhez kívánt 

hozzájárulni. Projektünk ezáltal a partneri hálózat erősítését is szolgálja. 

Fontosnak tartjuk ugyanis a kor elvárásainak megfelelő infrastruktúra 

kialakítását. 

 

A környezeti nevelés, fenntarthatóság átszövi mindennapjainkat. Iskolánk több 

évvel ezelőtt megkapta az Ökoiskola címet, így folyamatosan kiemelt szerepet 

kap a globális hatások megjelenítése, fenntarthatóság támogatása a családok 

felé. A természeti környezetünk megismerése mellett nagy figyelmet fordítunk 

az épített környezettel történő ismerkedésre, ezzel kapcsolatos tevékenységek, 

élményszerzési lehetőségek előtérbe helyezésére. A környezettudatos 

magatartásformáláshoz meg kell nyernünk a szülőket, velük együttműködve 

alakítjuk programjainkat, tevékenységeinket. Az új és modern udvari játékokkal 

ezt a feladatunkat is tudjuk teljesíteni. 
 



 
 

 

 
 



 


