
Lassan végére jár a nyár, kLassan végére jár a nyár, kLassan végére jár a nyár, kLassan végére jár a nyár, közeledik az özeledik az özeledik az özeledik az ősz már.sz már.sz már.sz már.    

A gyümölcsök megérettek,A gyümölcsök megérettek,A gyümölcsök megérettek,A gyümölcsök megérettek, s s s szálldosnak a seregélyek.zálldosnak a seregélyek.zálldosnak a seregélyek.zálldosnak a seregélyek.    

A termésre vigyázzatok,A termésre vigyázzatok,A termésre vigyázzatok,A termésre vigyázzatok, m m m madárijesztadárijesztadárijesztadárijesztőt állítsatok!t állítsatok!t állítsatok!t állítsatok!    

    

Ha a bábod jól sikerül,Ha a bábod jól sikerül,Ha a bábod jól sikerül,Ha a bábod jól sikerül, m m m madár minket messze kerül.adár minket messze kerül.adár minket messze kerül.adár minket messze kerül.    

HozdHozdHozdHozd el hozzánk alkotásod el hozzánk alkotásod el hozzánk alkotásod el hozzánk alkotásod, j, j, j, jutalmadat megláthatod!utalmadat megláthatod!utalmadat megláthatod!utalmadat megláthatod!    

KEDVES KEDVES KEDVES KEDVES KICSIK ÉSKICSIK ÉSKICSIK ÉSKICSIK ÉS    NAGYOKNAGYOKNAGYOKNAGYOK,,,,    
GYEREKEK ÉS FELNGYEREKEK ÉS FELNGYEREKEK ÉS FELNGYEREKEK ÉS FELNŐTTEKTTEKTTEKTTEK!!!!        
MadárijesztMadárijesztMadárijesztMadárijesztő készít készít készít készítő versenyt versenyt versenyt versenyt és kiállítást szervezünk! és kiállítást szervezünk! és kiállítást szervezünk! és kiállítást szervezünk!    

Az alkotásokat névvel, címmel ellátva Nagyné Szalóki Annához juttassátok el, Az alkotásokat névvel, címmel ellátva Nagyné Szalóki Annához juttassátok el, Az alkotásokat névvel, címmel ellátva Nagyné Szalóki Annához juttassátok el, Az alkotásokat névvel, címmel ellátva Nagyné Szalóki Annához juttassátok el, 
aki a aki a aki a aki a NAPSUGÁR ÓVODA POLGÁNAPSUGÁR ÓVODA POLGÁNAPSUGÁR ÓVODA POLGÁNAPSUGÁR ÓVODA POLGÁRI UTCAI SZÉKHELYÉNRI UTCAI SZÉKHELYÉNRI UTCAI SZÉKHELYÉNRI UTCAI SZÉKHELYÉN várja a  várja a  várja a  várja a 
pályampályampályampályaműveket!veket!veket!veket!    

Várjuk az ötletesVárjuk az ötletesVárjuk az ötletesVárjuk az ötletesebbebbebbebbnél ötletesebb madárijesztnél ötletesebb madárijesztnél ötletesebb madárijesztnél ötletesebb madárijesztőket,ket,ket,ket, melyeket a Polgári utcai  melyeket a Polgári utcai  melyeket a Polgári utcai  melyeket a Polgári utcai 
zugban találhatózugban találhatózugban találhatózugban található    udvarunkon lehet majd megtekinteni.udvarunkon lehet majd megtekinteni.udvarunkon lehet majd megtekinteni.udvarunkon lehet majd megtekinteni.    

Elkészítési határidElkészítési határidElkészítési határidElkészítési határidő    2015.2015.2015.2015. szept. 29! szept. 29! szept. 29! szept. 29!    
Díjátadó ünnepség a TÖBB GENERÁCIÓS Díjátadó ünnepség a TÖBB GENERÁCIÓS Díjátadó ünnepség a TÖBB GENERÁCIÓS Díjátadó ünnepség a TÖBB GENERÁCIÓS VÁSÁRI VÁSÁRI VÁSÁRI VÁSÁRI 

KAVALKÁDKAVALKÁDKAVALKÁDKAVALKÁD keretében keretében keretében keretében 2015. okt. 2. (péntek) 16 órakor! 2015. okt. 2. (péntek) 16 órakor! 2015. okt. 2. (péntek) 16 órakor! 2015. okt. 2. (péntek) 16 órakor!    
MINDEN PÁLYÁZÓT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDEN PÁLYÁZÓT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDEN PÁLYÁZÓT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDEN PÁLYÁZÓT SZERETETTEL VÁRUNK!    

Jó barkácsolást kívánunk!Jó barkácsolást kívánunk!Jó barkácsolást kívánunk!Jó barkácsolást kívánunk!    

                                    Napsugár OvisokNapsugár OvisokNapsugár OvisokNapsugár Ovisok 


