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Berzéte község önkéntes t.űzoltó egyesülete (DHZO)
A tűzoltószertár elnyű épülete, elavult műszaki
felszerelés, egy kifakult diploma 1999‐ből az első
helyért
egy
felkészültségi
ellenőrzésen,
működőképtelen tagbázis – nemrég még ezek idézték
a berzétei önkéntes tűzoltók egykori hírnevét. A
község önkéntes tűzoltó egyesülete a D kategóriába
volt sorolva, ami az abszolút mélypont. Eközben a
faluban 4‐5 hivatásos tűzoltó élt, illetve él. Épp az ő
tapasztalataikra, professzionalizmusukra alapozva
épülhetne fel a következő években egy olyan
tagbázis,
amelybe
minden
korcsoportból
érkezhetnének tagok. Berzétén úgy tűnik, nem divat
az önkéntesség, ahogy az sem, hogy valaki ezen a
területen bizonyos felelősséget vállaljon. Ez a múlt
szomorú névjegye, s úgy tűnik, eddig senkit nem
zavart.
Egy dolgot azonban tudatosítani kell, napjainkban
nem hagyatkozhatunk kizárólag a hivatásos
tűzoltókra. Az országot sújtó természe katasztrófák
rámutatnak arra, hogy az önkéntesség a természet
erőivel folytato küzdelemben is fontos szerepet
játszik. Olyan emberekről van szó, akik tudják, hogy
mit és hogyan kell csinálni addig a pillana g, amíg
egyesíthe k erőiket a hivatásosokkal. Ehhez tudást,
ismereteket, készségeket, tapasztalatokat kell
szerezni,
illetve
megfelelő
anyagi‐műszaki
felszerelésre van szükség.

A Kassai Kerüle Tűzoltó‐parancsnokság kérésünkre
2020. november 24‐én C kategóriába sorolt minket.
Berzéte község önkéntes tűzoltó egyesülete része le
az ország területén szétoszto
tűzoltóerőknek.
Tagbázisunk jelenleg 11 fős, az önkéntes tűzoltó
egyesület parancsnoka Ladislav Gášpár, aki
rendelkezik a feladatkör ellátásához szükséges
alkalmassági bizonyítvánnyal.
Az egyesület az idén megkapta a Szlovák Önkéntes
Tűzoltóságtól (DPO SR) a C kategóriába sorolt
egyesületeknek járó 1.400,‐ €‐s támogatást, amelyből
PRAMAC motoros sziva yút, tűzoltótömlőket és
csatlakozókat, generátort, magasnyomású mosót és
trikókat vásárolt.
A DPO SR rozsnyói terüle
szervezetének
tevékenységi tervével összhangban a berzétei
önkéntes tűzoltó egyesület az alábbi ak vitásokban
ve részt:

2021. augusztus 14. Alsósajó
– az önkéntes tűzoltók felkészültségének 2021‐es
felülvizsgálata, tanúsítvánnyal megerősítve.

Az önkéntesség alapját az önkéntesek alkotják, akik
ezt a tevékenységet mások érdekében végzik
szabadidejükben, anyagi ju atás nélkül. Mindez a
szabadidő rovására megy, viszont tudásra,
készségekre lehet szert tenni általa, egyú al
lehetőséget ad a személyes és szakmai növekedésre,
fejlődésre.

A berzétei önkéntes tűzoltó egyesületnek
pedig épp ilyen emberekre van
szüksége!!!
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2021. szeptember 4. Oláhpatak
– részvétel az önkéntes tűzoltók tak kai gyakorlatán,
amely a mezőgazdasági szövetkezet nagykapacitású
szénatárolójában keletkeze
tűz leküzdésére
irányult.

Berzéte
egyesülethez
képest,
akik
modern
tűzoltóautókkal, leggyakrabban Iveco Daily CAS 15‐
ösökkel vannak ellátva.

A napokban megszépül, rekonstrukción esik át a régi
tűzoltószertár, ami néhány önkéntesnek, illetve
három ak vációs munkásnak és a községi hivatal
műszaki részlege munkatársainak köszönhető.
Meg kell állapítanom, hogy az önkéntes tűzoltóink
mindkét
akción
kielégítően
teljesíte ek,
hozzáértésükről te ek bizonyságot. Ugyanakkor azt is
el kell mondani, hogy mindkét esetben mi voltunk a
„szegény rokon” a többi önkéntes tűzoltó

Nagy köszönet ille őket, de ugyanakkor fel
kell tennem egy kérdést is:

Mit szólnak ehhez a hivatásos
tűzoltók?

Vandalizmus
A vandalizmus a köz‐ vagy magántulajdon
értelmetlen
rongálása,
megsemmisítése.
Legtöbbször hiányzik a világos indíték, a rongálás
örömszerzés vagy önmegvalósítás céljából történik.

A helyükről kitépe
lassítópárnák

A rongálás és a garázdaság széles körben elterjedt
probléma, amely községünket sem kerüli el. A
rongálók általában az ese és az éjjeli órákban
köve k el a törvényellenes cselekményt, mindent
tönkretesznek, ami az útjukba kerül.
Figyelmeztetjük a ﬁatalságot, azzal, hogy más
tulajdonát rongálják, törvénysértést követnek el! A
rongálók garázdálkodásával már a rendőrség is
foglalkozik.

Ereszcsatorna, községi
hivatal

Azzal a kéréssel fordulunk a szülőkhöz, hogy alaposan
ellenőrizzék, gyermekeik merre járnak, mivel töl k a
szabadidejüket, s akadályozzák meg, hogy
éjszakánként a faluban kószáljanak.

Felgyújto szemetes

A probléma megoldásához remélhetőleg hozzájárul
majd az új kamerarendszer is, amely üzembe
helyezésének végső fázisba érkeze , a lehető
legrövidebb időn belül megkezdi a működést. A
kamerarendszer fő célja a bűncselekmények
megelőzése, s bízunk benne, hogy hozzájárul a
polgárok és a településre látogatók biztonságának
javításához.
Bc.D.Petrová
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A „Csatlakozás a vízvezeték‐és
csatornahálózatra”
projekt kivitelezése
2021.
június
21‐én
megkezdődö
a házak
rákapcsolása a vízvezeték‐
és csatornahálózatra a
Gömöri és a Brakoš
utcában. A Kelet‐szlovákiai
Vízművek (VVS) rozsnyói
üzemének munkatársai az
első
nyári
héten
megkezdték
a
földmunkákat azoknál a
polgároknál, akik jelezték
igényüket. Ebből kifolyólag teljesen lezárták a
forgalom elő a III. osztályú utat, illetve
kihelyezték a kerülőutat jelölő ideiglenes
közlekedési táblákat. A munkálatok a
Gömöri utcában munkanapokon 7.00 és
15.00 óra közö folytak.
Az utolsó csatlakozások a terveze
határidőre,
augusztus
31‐ére
elkészültek. Jelenleg a Gömöri utcában a
járdák helyreállítása zajlik, amelyeknek
már az ősz folyamán erede állapotukba kellene
kerülniük.
A projekt keretében a terveze 93‐ból összesen 66
ingatlan csatlakozo
a közüzemi víz‐ és
csatornahálózatra. A z héten át tartó munkálatok
ala összesen 101 csatlakozás épült ki, 65 a

Fekvőrendőrök és lassítópárnák
telepítése
2021.
július
23‐án
lassítópárnák
kerültek
elhelyezésre az óvoda és
alapiskola parkolójában.
Mivel a közelben egy
forgalmas út található,
illetve több ablaküveget
összetörtek
a
parkolóban futballozók
labdái,
a
helyi
önkormányza
képviselők egyetérte ek abban, hogy
lépéseket
kell
tenni
annak
megakadályozására, hogy a parkolót
futballpályának használják. A kihelyeze 20
db sárga lassítópárnából 9‐et vandálok
megrongáltak, eltávolíto ak. A rendőrség
vizsgálja ezt a szabálysértést, a községi hivatal
munkatársai pedig újból kihelyezték a
lassítópárnákat.
2021 júliusának végén a Fenyő utcában
fekvőrendőröket telepíte ek, mivel a lakosok

Berzéte
vízvezetékre, 36 pedig a csatornahálózatra.

K

öszönjük a polgárok türelmét! A projektnek
köszönhetően a község sok háztartását sikerült
rákapcsolni a vízvezeték‐ és csatornahálózatra. Ez a
lehető legjobb döntés, hisz így jóminőségű ivóvízhez
juthatnak, és amia is, mert a környezetvédelmi
hatóságok egyre szigoróbban ellenőrzik a szennyvíz
elszállítását. Jelenleg a község intenzíven dolgozik
azon, hogy a hálózatra a település azon részei is
csatlakozhassanak, amelyek esetében ezt egyelőre
nem lehet hatékonyan megoldani. Ezzel szorosan
összefügg a berzétei szennyvíz sz tó állomás
bővítése és hatékonyabbá tétele, aminek kapcsán
jelenleg a projektdokumentáció keretében az építési
engedélyen dolgozunk.
Ing.T.Petrenka

panaszkodtak, hogy az
autósok túl gyorsan
hajtanak az utcában, nem
tartják be a közú
közlekedés szabályait. A
fekete‐sárga
lassítóküszöbök az ú est
teljes
szélességében
húzódnak a Fenyő utca
több pontján. Rajtuk
áthaladni 20 km/h‐s
sebességgel ajánlo , mivel
körülbelül 5 cen méterrel
emelkednek ki az ú est szintjéből.
Reméljük, ezáltal sikerül megakadályozni a
gyorshajtást és növelni a polgárok
biztonságát.
Az intézkedéseket a helyi önkormányza
képviselők 2021. május 5‐én hagyták jóvá a
250/2021 számú rendele el. A rendelet és
a jegyzőkönyvek elérhetők a község honlapján:

www.obecbrzo n.sk
Ing. T.Petrenka
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Berzéte

…hogyan birkóztunk meg az
eddigiekkel, mi vár még ránk a berzétei
alapiskolában és óvodában…
Az alapiskola és óvoda a 2021/2022‐
es tanévben már ötvenke edik
alkalommal nyito a meg kapuit. Az
iskolaudvaron köszöntö ük a diákokat
és az óvodásokat. Az előző,
2020/2021‐es tanévben az iskolát 86,
az óvodát 21 gyermek látoga a. Teljes
szerveze ségű
iskoláról
(1‐9.
évfolyam)
van
szó,
minden
évfolyamban egy osztállyal. Az
alapiskola melle az alsó tagozatosok
számára
iskolai
klub,
illetve
természetesen iskolai étkezde is
működik.
Az elmúlt tanév mindannyiunk
számára nehéz volt. A rossz
járványügyi helyzet mia
2020.
október 26‐án távoktatásra kelle
á érnünk. Számos
diákunk
nem
rendelkezik o hon
megfelelő technikai
feleszereléssel
és
internetkapcsola al,
mindannyian nem
tudtak
volna
bekapcsolódni
az
online oktatásba, így
meg kelle találnunk a
módját, hogy a lehető
legelérhetőbbétegyük
mindannyiuknak a
tanagyagot és a
legjobbá
a
tanítókkal
való
kommunikációt. Az első hullám ala
munkalapokat küldtünk a tanulóknak,
a tananyagot pedig az iskola
honlapján te ük közzé. Ebben az
időszakban tapasztalatokat gyűjtö ük
a
távoktatással
kapcsolatban,
rájö ünk, mi működik a diákjaink
esetében és mi nem, milyen
hiányosságokat tapasztalunk, min
lehetne javítani.
A második hullám idején a közösségi
hálón
hoztunk
létre
egy
munkacsoportot,
ami
mindenki
számára könnyen elérhető volt,
ugyanis a kommunikáció messenger
üzeneteken keresztül zajlo , ami
minden diák számára elérhető, hisz,
ha PC‐hez nem is, de mobiltelefonhoz
mindegyiküknek van hozzáférése. A
tanítás valós időben, a meghatározo
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órarend szerint zajlo . A diákok és
szüleik
megtalálha ak
minden
anyagot, közleményt és információt,
amelyeket naponta frissíte ünk.
Hatalmas előnyt jelente , hogy a
tanár közvetlenül kommunikálhato
a csoporton belül a gyermekekkel,
akik egymást is segíthe ék,
megmagyarázha ák
az
ado
tananyagot, közösan dolgozha ak a
feladatokon.
A helyzet számunka, tanárok
számára sem volt könnyű, hisz
minden nap órákon keresztül a
számítógép
elő
ültünk,
tananyagokat,
munkalapokat,
feladatokat kelle előkészítenünk oly
módon, hogy a lehető legérthetőbbek

legyenek.
Minden
tanító
felelősségteljesen,
a
lehető
legnagyobb szorgalommal állt a
munkájához. A diákok jártasak a
mobileszközök használatában és az
internetes kommunikációban, gyorsan
elsajá to ák a tanulásnak ezt a
formáját. Örömmel tapasztaltuk, hogy
reggelente
automa kusan
bejelentkeztek. Külön dicséret ille
meg a 9. évfolyam tanulóit, akik nem
ve ék
félvállról
a
helyzetet,
rendszeresen készültek, amit az is
bizonyít, hogy sikeresen abszolválták a
középiskolai
felvételi
vizsgákat.
Mindezzel párhuzamosan hetente
készíte ük a diákok számára a
munkalapokat, házi feladatokat. Ezek
kézbesítésében sokat segíte iskolánk
asszisztense. Együ működtünk a
szalóci közösségi közpon al és a
pelsőci szociális terepmunkásokkal, ők

is segíte ek a munkalapok célba
ju atásánál. Nem feledkeztünk meg a
speciális
oktatásban
részesülő
diákokról sem, az iskolai speciális
pedagógus
külön
beadványokat
készíte
számukra, hogy ők is
fejlődhessenek.

Miután a húsvé szünetet követően
visszatértünk
az
iskolapadokba,
bekapcsolódtunk
az
oktatásügyi
minisztérium
„Együ
okosabb”
projektjébe,
melynek
célja
a
tudásszintben
tapasztalható
különbségek áthidalása, a tananyag
á smétlése, az ismeretek elmélyítése
volt. A projektet május és június
folyamán valósíto a meg az iskola. A
járványhelyzet
javulása,
néhány
intézkedés enyhítése után a tanév
végén kirándulásokat szerveztünk a
környékbeli természe látnivalókhoz.
Az
idősebb
diákok
geológiai
kirándulást te ek a Gerlašské skaly
nevű természetvédelmi területre,
illetve
sütögetéssel
egybekötö
látogatást Betlérbe, a ﬁatalabbak
pedig a Berzétei–sziklákról eléjük
táruló látványban gyönyörködhe ek.
Az elsősök a közeli Gombaszögi‐
barlangot
tekinte ék
meg,
az
óvodások
pedig
a
rozsnyói
gyermekközpontban te ek látogatást.
Sajnálatunkra ebben az időszakban
nem
tudtuk
megszervezni
a
gyermekek
körében
kedvelt
ak vitásokat, a sportrendezvényeket
és
versenyeket,
táncos‐énekes
fellépéseket, karácsonyi és anyák napi
rendezvényeket,
karneválokat,
alkotóműhelyeket, projektórákat az
iskolai könyvtárban és különféle
ak vitásokat az iskolai klub keretében,
szakköröket, exkurziókat stb. Egymást
segítve, közös erőfeszítéssel azért
sikeresen zártuk a tanévet.
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Hogyan kezdődött az idei, a
2021/2022es tanév?
Intézményünkben 10 elsős kezdte
meg a tanulmányait, így az
alapiskolában 88, az óvodában 25
gyermek
tanul.
Az
iskola
ﬁgyelemmel köve az aktuális
járványügyi rendeleteket, az
alapiskolákra vonatkozó COVID‐
szemafor alapján jár el. A
diákok számára elérhetők a
gargarizálós tesztek és az
an gén gyorstesztek, az
előbbieket a tornateremben
végezhe ék. Az iskolában
ezen az éven is két
asszisztens tevékenykedik,
egy az alsó, egy pedig a felső
tagozaton, ők elsősorban a
speciális
oktatásban
részesülő
diákoknak
segítenek. Az intézmény azt
tervezi, az ősz folyamán ismét
bekapcsolódik
az
„Együ
okosabb” projektbe, hogy ezzel is
segíthesse a diákokat.

Az alsó tagozatosok számára
továbbra is működik az iskolai

Értesítés

Berzéte

klub, és
ha a
járványügyi
helyzet
engedi, a szakköri tevékenység
is újraindul. Nem feledkezünk
meg az óvodáról sem, amely
bekapcsolódo a társadalom
peremére szorult családokból
érkeze gyerekek oktatására és
segítésére
indíto
PRIM
nemze
projektbe. Ennek

köszönhetően két munkahely is
létrejö ,
egy
pedagógiai
asszisztens
és
egy
szülői
asszisztens számára.
A diákok az iskolai menzán
étkezhetnek, az alapiskolásokat
ebéd, az óvodásokat pedig
zórai, ebéd és uzsonna várja.
Az étkeztetés támogatásában
azonban változás történt, 2021.
augusztus 1. óta hatályba lépe
az
544/2010‐es
törvény
módosítása. Ennek értelmében
véget ér az alapiskolát vagy az
óvoda
utolsó
évfolyamát
látogató gyermekek mindenkit
érintő étkeztetési támogatása,
viszont egy új csopor al bővül a
támogatásra jogosultak köre.

A támogatást ezután azok
a gyerekek kaphatják, akik olyan
háztartásban élnek, amely az
anyagi
szükséghelyzetben
élőknek nyújto segélyt kap vagy
a jövedelme nem haladja meg a
létminimumot,
illetve
olyan
alapiskolát vagy óvodát látogat,
ahol legalább a diákok 50
százaléka olyan háztartásból
érkezik,
amely
anyagi
szükséghelyzetben
nyújto
segélyt kap. Az étkeztetési
támogatásra jogosultak köre
azokkal bővült, akik olyan
háztartásban élnek, amelynek
tagjai
nem
igényelték
az
adóbónuszt vagy nem voltak
jogosultak annak igénylésére. Az
étkeztetési egység ára: alsó
tagozat 1,08€, felső tagozat
1,16€, óvoda 1,37€.
Reméljük, hogy a koronavírus‐
járvány erre a tanévre nem
nyomja rá a bélyegét olyan
mértékben, mint az előzőre, és
bízunk benne, hogy folytathatjuk
a jelenlé oktatást.
Mgr.D.Sasáková

A berzétei posta

Emlékeztetjük a község lakosságát,
hogy október folyamán kézbesítjük a tájékoztatja a lakosságot,
felszólításokat
azoknak,
hogy 2021. szeptember 1‐től
akiknek
hátralékuk van a
változo a nyitvatartási idő.
2021‐es évre
kivete helyi
adók és illetékek
Hé ő, kedd, csütörtök, péntek:
8:00 – 10:00, 12:30 – 15:15 óra
ﬁzetésében.
Emlékeztetni
Szerda:
8:00 – 10:00, 14:00 – 17:00 óra
szeretnénk a polgárokat, teljesítsék
szombat, vasárnap:
zárva
a községgel szembeni
köteleze ségeiket.
A.Vecková
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Újszülöttek köszöntése
A gyermek születése mindenki életében rendkívüli
pillanat. Az ilyen pillanatok arra ösztönöznek, hogy
elgondolkodjunk azon, a dolgok milyen csodálatosan
vannak elrendezve. Amikor egy szülő először hallja
felsírni gyermekét, meglátja első mosolyát, első
lépéseit – ezekben a pillanatokban az ember
hihetetlen örömöt érez. Ezek a pillanatok
pótolhatatlanok.

Berzéte

A gyermekeket a polgármester úr köszöntö e, erőt,
egészséget kívánt nekik, és azt, életük során sok
helyes lépést tegyenek. A szülőket és a
keresztszülőket ajándék és megvendégelés várta.
Nagyon kellemes volt a hangulat, a község még
kulturális programról is gondoskodo .
A szülőknek és gyermekeiknek minden jót, erőt,
egészséget kívánunk!

A járványügyi helyzet hosszú hónapokon át
rányomta a bélyegét azokra a kulturális
rendezvényekre,
amelyeket
a
község
megrendezhete . Sajnála al ve ük tudomásul,
hogy az év első felében nem köszönthe ük az
újszülö eket, az ő életükből kimaradt ez az
emlékezetes pillanat.
Júniustól viszont három családot, három anyukát
és hat gyermeket köszönthe ük a községházán. A
helyiséget a gyerekek nevetése és csicsergése
töltö e be. Minket ért az a meg szteltetés, hogy
előkészíthe ük számukra ezt a köszöntést. A
községi krónikába beírtuk kis polgártársaink
nevét, számunkra ők az új kezdetnek, az élet egy
új fejezetének szimbólumai, ők jelen k a
településünk jövőjét.

Bízunk benne, hogy a gyermekeknek
szép, gondtalan gyermekkoruk lesz, a
jövőben pedig hozzájárulnak majd
településünk fejlődéséhez.
Ezúton még egyszer gratulálunk
mindannyiuknak!
JUDr.A.Szakalová
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Szociális terepmunka –
kosárfonás
A nyári hónapokban
arra gondoltunk, ismét
csoportos
tevékenységet
szervezünk községünk
polgárainak. Ezú al
egy helyi kosárfonót
szólíto unk meg, aki
az előző generációk
tudását átadja az
embereknek,
bemutatva a vesszőből
font termékeket és azok elkészítésének technikáit. A
munkába bekapcsolódo a községi hivatal egyik
munkatársa is, akinek gazdag tapasztala al
rendelkezik a peddignáddal való fonás kapcsán.

Ezután a segítségükkel a
résztvevők a megvásárolt
alapanyagbólelkészíthe ék
saját kosarukat, amelyet
hazavi ek inspirációként és
annak
emlékeként,
milyen
ügyesek
voltak.

Az ötlet kedvező visszhangra talált a lakosság
körében, kellemesen meglepődtünk, mennyien
összegyűltek a községháza nagytermében. Két
csoportban folyt a munka, a „lektoraink” bemuta ák,
hogyan lehet kosarat fonni mindkét alapanyagból.
Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
minden résztvevőnek az
alkotással töltö ,
jókedvvel és nevetéssel
teli napért!

Mgr.Z.Dlhošová

Az áramkimaradás kellemetlen dolog, a meghibásodásokat sokszor nem lehet
elkerülni. Figyelmükbe ajánlunk azonban egy új weboldalt a

www.vypadokelektriny.sk
címen, amelyet nemrég helyeze üzembe a Kelet‐szlovákiai
Energiaszolgáltató Társaság (VSD).
A weboldal és a hozzá kapcsolódó alkalmazás á ekinthető, egyszerűen
kezelhető. Térképen mutatja azokat a helyeket, ahol épp szünetel az
áramellátás, akár terveze munkálatok okán, akár valamilyen meghibásodás
vagy üzemzavar mia , amelyekről már tud az áramszolgáltató. Ennek
köszönhetően gyorsan és egyszerűen értesülhetnek arról, hogy az önöket is érintő áramkimaradást jelezte‐e
már valaki a cégnek, de azt is, hogy dolgoznak‐e már a hiba elhárításán. Emelle a weboldalon be is lehet
jelenteni az áramkimaradást.
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Kristína Polyáková
szülői asszisztens
Azt kérdezik, mi az a szülői asszisztens, mit csinál?
Befogadó környezetet teremt az óvodában
Együ működik azokkal a családokkal, amelyek
gyermekei óvodába járnak, illetve felkészí a
gyermekeket az óvodakezdésre
Segít a gyermekeknek – és a szülőknek – az óvodába
való beilleszkedésben, a szocializációs folyamatban.
A nap egy részében az asszisztens közvetlenül
o honukban, o honi környezetükben foglalkozik a
családokkal. Figyelemmel köve és kiértékeli azokat
a lépéseket, amelyeket a szülők elértek a
gyermekeikkel.

Berzéte
de ha valaki egyszer elnyerte a bizalmamat, azt már
nehezen tudja eljátszani.
Nagyon szívesen dolgozom gyerekekkel, leginkább az ő
mosolyuk és a szülők elégede sége mo vál a munkám
végzésében.

2021. július 21‐én a berzétei óvoda és alapiskola

nyári alkotóműhelyt tarto a községháza termeiben.
A rendezvényen 20 óvodás gyermek ve részt a
szüleikkel. A gyerekek fejleszthe ék krea vitásukat
és kézügyességüket, ﬁnommotoros készségeiket,
képzelőerejüket és logikai gondolkodásukat.

Segítséget nyújt a nyelvi korlátok leküzdéséhez az
adaptációs folyamatban
Segí az óvónők munkáját a gyermekek étkeztetése
vagy sztálkodása kapcsán
Segít elju atni a fejlesztő játékokat, munkalapokat
az óvodából a szülőkhöz (félkészülés az
óvodakezdésre)
Kisebb csoportokban dolgozik a gyerekekkel a
nonformális tanulás során
Hadd mutatkozzak be röviden. Öt évvel ezelő az
egészségügyi szakközépiskola tanulója le em gyakorló
nővér szakon. Ez nem volt mindig könnyű, de sikerült
elvégeznem az iskolát.

Az ak vitásokba a szülők is bekapcsolódtak.
Kifestőket feste ek ki, memóriajátékokat játszo ak,
színes krétával rajzoltak a járdára, illetve gyönyörű

Ebben nagy segítséget nyújto a családom, a szüleim és
a nagyszüleim, akiknek ezt nagyon köszönöm.
Jelenleg az NP PRIM II elnevezésű projekt keretében szülői
asszisztensként dolgozom a berzétei óvodában. I egy
inkluzív csapatot alkot a koordinátor, a pedagógus, a
pedagógiai asszisztens és én mint szülői asszisztens.
Erősségeim közé tartozik a szorgalmasság és a
segítőkészség, ezek a legjellemzőbb jellemvonásaim.
Nagyra értékelem ezeket a tulajdonságokat. Ha valami
megragadja a ﬁgyelmemet, hosszú ideig képes vagyok
kitartani melle e, küzdök a sikerért, akár a
környezetemmel dacolva is. Gyakran megnyilvánul a
keményfejűségem, de ha észreveszem, hogy nem jól
viselkedem, igyekszem korrigálni azt, arra törekedem,
hogy kedves és udvarias legyek. Az ismeretlen dolgokkal
szemben sokszor bizalmatlan vagyok, nehezen nyílok meg,

nyakláncokat és karkötőket
készíte ek, amelyeknek nemcsak a gyerekek, hanem
a szülők és a nagyszülők is örülhe ek.

Kris na Polyáková
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