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GYER!.IEKNAP

TISZTELT

OLVASO!

Engedje ileg, hogy néhányPercre,elraboljam

drága

idejét.

Ezen

Pár sorban szeretnén ismerteEni azt a tevékenységetr il€lyeE
kifejtettiink
a gvermeknap sikere érdekében.
Ez év Eavaszán felvetődött
bennem, hogy a falu gyermekeit május 25-án ne! kellene örvendeztetni
eey vicán,
zenés qyerneknapi

rendezvénnyel.

Ennek érdekében negkerestem l{yirán Tibor
és I{orbe1y Józsefnét a Kismana Klub vezetőjér.

iskolaiqazqatót
öt1etemet

valarnennyien támogaELák és rövid
a rendezvény szervezése.

dött

\z e1s6 és leqfoncosabb
moqatást

natYban behatároLta

vonzata

valamint

van.

páLyázatok

A pályázatok
neki

\z anyaqi

az olyan
alapot

megirásával

a konkréE tervek

Ekkor vetődött

fel

több

elkezdő-

.\'z anyagi

rendezvénYtr
tucat

próbáltatn

és kérelmek pozítiv

belül

hoqy merryi anyaqi

tudunk a rendezvérryhez biztositani.

ugyanis
gi

f,eladaE az volt,

időn

levél

Eá-

he1yzet

nelynek

anya.

és kérelein,

bizrosiEani.

vis szajelzései

alapján

fogtunk

megva1ósitásához.

az a goncolat,

hogy necsak

az erc5kürci

gyer-

mekek vegyenek részc ezen a rendezvényen, hanem hivjunk meg
vendéqeket is. Nyirán Tibor javasLatára
az eeyházasdengelegi
iskoláná1
maradtunk.A kapcsolaE fe1véte1e után pozítivan vála.
szo1tak
raI

ajánlatunkra.

szeretne

lőrinci
sára.

Tt'bb iskole

résztvenni

gyerinekkórus,
Külön

16 tanára
szÜnkre

öröm

kiképzett

produká1ni.

qyernekeink

1ett

jelezte,

r e n d e e v é n y ; J n k ö n.
itletve

a |urai

szánunkra,
kutyáival

hogy rövid

Íey kerÜ1ietett

tánccsoporE

hogy a kállói

szinvonalas

iskola

a játszótér

kezdódöct,

története,

bemuEatót

tudott

Az ismertet6 ucán Petrás Kristóf
A ját.szőtér avatás után kezcetét

óvodás

a napi

Eelavatta

vetEe a késő esti

a

ré-

és nagyobb

melyben röviden

valamint

sor a

tesEneve-

sorban em1iEem meg apró
bemutatóit.

meqnyiróval

nűsor.

bemutatkozá-

Nemutolsó

szinvonatas

A rendezvény rövid
mertetve

volt

is

is-

proqram.
játszőLeret.

órákie

Eartó

vidám szórakozás.

felhótlen,

Eom' hogy ennyi

boldog,

tan Erdőkiirrön.

Ezt

galmazásuk

a boldogság,ot

Bizom benne,

ményt, mel-y azt

műsorokat.

suga1ta,

felejtetni

bő1'

ik által

után

élmények bírtokában
aetr discóva1

akik

fejezem

ki

fe1késztiltségüktudonányukból.

szakácsnők

és segírő-

és a nagyobbak örömére

azokat

az anyukákac,

rendezvényen

jó1

nevében és bízom benne,

Küliin

ilondok oedagóqusainknak

követ6jük

foq akadni.
a rendezvény uegszervezé.

aktiv

Most engedjék meg, hogy néhány nondatban
oldaláva1.Ezt

azan

étezzék magukaE.KöszöneEemet

években szános

kifejtett

a felsoro1ás

nen kimélve

fáradságot

hogy a köverkezó

sében és 1ebonyolitásában

rende-

nagyrnanákat és apu.

túl hosszú lenne

sert

v a ] - a m e n n y i í . l k n e ka s z e r v e z ő k

vény anyagi

a vendég

programmokatr il€lyek

a délutáni

hogy gyernekeink

k5szönetet

üeg-

be.

név nélkÜl,

szorgoskodtak,

tudásukat

és fodrász

az óvocai

virslievésse1

az'egésznapos

igy a rosszizű

urérték össze

jó1esett

fejeződött

sajnos

véle-

a próbálkozásom.

EeheEtek elméleti

várhatták

SzereEném meqem1iteni
kákat

lesz

olyan

finom ebéd. TeLí gyomorra1 és a délelőutí

elkésziEetE

esEe tábortűzzel-,

e1teEteÍB

tudta.

Tanúbizonysáqot
verseny

fo-

eredményesen meg.
hallottan

Többsziir

ilgyesség'jkbő11Palacsintasütésből

A fátasztő

irásokat

is

bizonyitotta,

Gyermekeínk nemes vetélkedőben
gyerekekkel.

réqen 1át-

hogy ez a rendezvény

hogy sikerrelen

Az eredmény az e1lenkezőjét

átlitha.

korú gyermekek

iskolás

hogy 1ehet ebben faluban

szőrakoztató

jegyzéseket

az

örökitetEék.Ezen

eanek a napnak az enlékére.
szervezni

vídám qyermekarcoE

önfeledt

keretében mee is

bebizonyitotEa,

nélkül

Minden elfogultság

tevékenységiikért.
fog1alkozzam

a rendez-

azérE Eeszem' hoqy a kü1önböz6

szábe-

szédeket eloszlassam.
A rendezvény anyagi
Izért ilyen
iskola

tág az összeg

költségeirő1

forínttal

költsége

vette

80

9c.ooo

értéke'

forinr

közötE

nozqott.

merE konkrér ismeretekkel

nem rende1kezeu.

A Fa1uvéd6 Egyesiilet

az
75.ooo

kí részét a rendezvény szervezéséb61. Ezen iisz-

szeg a következőkb61

tev6dött

ki.

PáLyázat

űtján

3 l'{ATÁV-tóI

nyerEünk 30.ooo.-Fc-oE,
az erdókürti
válIalkozók
és magánszemé.
lyek adományából - Dudok Károly,
Számpor Pál'
Holló
Béla, Czeba
János,
Kálló

Balogh

Sándor és Bagyin

- zz.ooo.-

Ft,

valamint

süle t oézzébőL fedezt'jk.

Tibor

révéa a'z InsEruktor

a fennnaradó

23.ooo

9-? Kft

EE-ot az egye-

t4.

Kíilön

szeretném megenlitení

lyekeE
ket.

akik

a kü1önböző

A palacsintasiit6

seny dijait

azon vállalkozókat

versenyek
verseny

besegiEetE

Bizom benne,

nyeinket

erdőkürti

a többi

mosE sajnálatos

3.ooo

tenni

b.ozzájácilx

vállalkozó

is

ben biztositott

saját

befolyt

Szövetség

akik

is,

hiszen

ez is

A PARUAVTT Rt.
Et.

érték-

rernékébd1. A rendezvény tonboLájáil.oz a
Elnöke

aján1ott

a jácszótér

összegeE

fogja,

a CERBONA RE. lccoo

V A s A s s c é s a K I s P E s T - t { c N V É Dl a b d a r ű q ó
Labdarűeó

és ÍIéhalom-

eEtó1.

sikeréhez.
'

vetélke-

években rendezvé-

támoqatni

egyéb támogatóinkról

db. plus.sz pezseőtablettác

részü-

a fodrászver-

Számpor József

hogy a ktivetkez6

rendezvényünk

ki

még a dé1a16tti

fel,

módon távolnaradtak

Szeretnék em1itést
nagyban

Számpor Pál'

díjait

Czeba LászLő,

ból B^Ko$ József.

vették

díjazásábó1

Dudok Tünde ajánlotta

dő dijazásába

és magán-szemé-

valaminE

csapata'

fe1 ajándékot.

a Magyar

A tonbo1án

t o v á b b f e . jl e s z c é s é r e k i v á n j u k

fel-

használni.
A rendezvény Eámogatóinak
személyekeE

sorábóL

nem pénzbeli

sem, akik

az eredményes végrehajtást,
köszönön,meg

A rovábbiakban
oegnyitómban
ben is

Beg közös
koztaró

szeretnék

említetten

meg szeretnénk

fa1u tenni

akaró

meginditani.

meg arra

fordítani,

Jóleső

házasden{e1egi
l{e az

hallani

kapcsán
amire

ilint

a köveLkező

valami

évekkérem a

Próbá1junk

pezsgő

szőra-

szervezésének időenergiánkat

oróbáljuk
és ulaqunknak jobb 1erelepijlésilnknek

csak

majd büszkék 1ehetünk.

az elismerő

szavakaE

az

egy-

tanároktó1.

legyerr a szemlélet,

rendezvényből,

falunkban

és ne gátoljuk,

szerezni,

most is

terveinkr5l.

revékenységünkhöz

hogy gyernekeinknek

tudunk igy

érzés volt

covábbi

A rendezvények

i.z eredményes rendezvények

hirnevet

irni
Ezen

kicsiny

egymásE segitsük

jó

N" y tisztelettel

támogacó segitséqér.

nolgárainak

szakában
gyen.

segitették

nevében PROKSZA TAMÁS és DU-

a rendezvényt

ezt

rendezní.

összefoqással
éleret

azoa

tárnoqató segiuséeét.

röviden

is

hozzájárulásukkaL

hanem uunkájukkal.

magam és a gyernekek

HONYI csABA önzetlen

nem szereEném kihagyni

hanem azt

hogy kinek
tartsuk

milyen

szemelőEt,

haszna van az adoct
hogy ebből

nindany.

5
nyian csak nyerhetünk.
senkit
.l.Íeqalapozatlanu1 ne vádoljunk
',PteEyka.'
- méq az italbolEban
sem - hanem győződjünk meg a
szinten

hal1ottakróL

érdekében bárkinek
lák

alapján

az adoEc szemé1ynél. Lz i1yen
állok

betekinthet

rendelkezésére

és bizonylatok

a rendezvény anyagi

segicsék

és szórakoztatóbb

trivjan
továbbá

a Faluvédő EgyesÍilet munkáját.

hogy a 2oo2. évben az idei

év hibáiból

rendezvényeket

Kőszőnőar a fieyelniiket.

elkertiLése

és szám-

elszámolásába.

Végezetül engedjék meg, hogy irc a Kürtölóben
.miiket arta, hogy ötleEeikke1,
javaslataikka1,
tikájukkal

esetek

sem

fel

figyel-

épitő

kri-

Bizom benne,

még szinvonalasabb

tanulva

tudunk szervezní.

0t"Í;+
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Erdőkürtönjátszottaka dengelegiek
idr';

,
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Fából készült szábadtéri játékokat kaptak az errlőkürti
gyerekek szombaton a faluvédő, szépitő ésfejlesztő egyesü.
let jóvoltából.
A civil szervezet 'rolt az egyik
rendezője a szombati gyermek.
napnak is, amelynek alkaimábóI
hagyományteremtő szándékkai
meghiwak az egvházasdengelegi
gyermekeketis. akik szintén kipróbáltak a játszótérnagyszerri
játékait.A telvek szerint a jövőben ezen J napon más-más körnvékbeiiteleptilés
gyermekeitlátják majd vendégülazén,hog} erdcjküni tarsaik.|iai
eg''rrittmúlas.
sák az időt. az ígvkiálakuló kap:
csolatokie.;énbepillantástnyerIrprnpk

Az újjátékok
nagyörömetokoztak
a kicsiknek

eorlm is

óiprólre

meoic-

merkedhetneka településekszo.
kásai.ra]'s 3z sem közömbös,
hogy az együtt iátszó, sponoló
gyerekekközott tartó5barátságok
szovódhetnek'
l

május

GYER.HEKNAP 2aol.

Úey kezd6dörr
Volt

?5.

mint a mesében.

eqyszer

egy gazos

terÜlet a kicsiny
falunkban,
' elhanyaqolt
s ekkor valakinek
eszébe jurotr,
hogy Legyen ez a Eeriilet ciszta
ápolc, legyen a qyerekeké
a miénk.
Hosszri,

fáradsáqos

kész 1eEt,

munkába relt

mire

a játszótér,

kész lett

de

s pont gyerneknaDra.

Kora reggel

már luf ikka1

tek voltunk,

hiszen

volt

az egész ját.szőtér,

Eele

a felnőttek

ezr

feszri1-

a naDot hosszti évek után

űjra

neklink szervezték.
A játszóterer
Czeba Józsi

valósítója

adta át

átvágásával
Jiittek

más iskolákbó1

keE.

j át,szőtér meqálmodója

.

beszédében, najd

vég1eg a eyernekek
is

Petrás

cu1ajdonába

Tánccsoport

előadóí

táncca1,

A L6rinci

Á1talános

rsko1a

a szalaq

adta.

össze

aerobikkal
kórusa

és neg-

Kristóf

a mi ünnepünkre gyerekek.

veté1ked6k keretében nértük

eeleeiekkel
rai

rövic

bácsi

Egyházasden-

tudásunkat.

ATu-

szőrakoztattak

nin-

pediq

népdalokar- adott

elő.

Eeyéni veté1ked6k keretében sÍ!thetEünk palacsintát,
fodrász.
kodhattunk is kedviinkre. I.zazí örömöt
az a pa1acsinca
halom okoztá,

amir

az anyukák

sütöttek

és apuka t5lt5tre

és ni

pedig

nínd

m e g e h et E t i k .
Délutánra

negtelt

qyerekekke1 és
, a játszótér
fe1n6tekke1. 4 kutyabemutaEó nindenki cerszését e1nyerEe' s em e l e r r o n é gt a n u l h a t E u n k i s b e 1 ő l e .
a footbalpálya

|íajdnem elfelejtetEem,

hogy a Eelnőttek

gondoskodtak

a déluráni

ne üre5 gyomorral

nézztik végig.

dolgozói

progranokat
jóvo1táböl

Nagyon jór

levest

éreztiik magunkaE. Kicsit

1é, de akkor
kat

naqyon finon

finomra

köveEkezett
Eőzött

a uábortűz.

virslive1

és dinnyét

arró1

Az óvoda

eheEtünk.

vo1uunk más estefe-

Lángja

meleEE éhes pocakun.

xneE.

Naqyon szépen kösz.rinjÜk ezc a csodálatos
folytacása
lesz.

naoot., ' bizunk

Köszönjijk

és támoqatónak.

felnijttnek

?ei'a,' l-lla-

Petrás
VIII.

hogy

fáradtak

töltöttük

minden szecvezőnek,

is,

Anica

oszE.

tanuló

benne, hogy

2001.
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Nógrád Úegye
szülődés

egyik

festői

és várakozás

2oo1. május

A délelótti

e16zte

25-án reggel

tér felavatásával

kis

falujában

, Erdőkürtön
meq a gyermeknapoE.

09.30 órakor

csaPatversenyen

az egyházasden$elegí

iskolásokkal

mérhetuék tudásukat'

iigyességiiket.

megéhezett,

igy

csapatokban

vettek
együtt.

e1indu1cunk

a gyerekek

részt

A verseny

A vetélkedő

finom gu1yásleves,

Az éhes társaságot

az ,3j jácsző-

kezdőd6tt

gyermeknap.

a fergereges

órákban

nagy ké.

során

össze-

végére mindenki

ebédel-ni az

görögdinnye

ővadába.

és sütenény

várta.
A délutání

proqrarnok 14.oo órakor

padcn gyernekprcdukciókban
dókiirti

isko1a

rincibő1
több

táncosai,

gyer:nekkórus.

proqraÍn közíi1 vá1aszthaEott

a f,odrászversenyen,
össze
voltak,

a hűvösben
nézhettek
A bemutató
f6dij

de voltak

bizony

pihentek,

idó

táncosok

és Lő-

Sokan résztveEtek

palaesinta
el

is

azok eqy fantasztikus

siitésben mérték
nggyon izLetesek

Dalacsinták
alaul

mijsorok után

f"gytak.
kutyás

Akik

inkább

bemutatót

meq.
után

kezdódött

sorsolása

váluorta

magyar Labdarógő
nak aláirásával
A sorsolást

rekord

az er-

a Eurai

az ifjűság.

szin.

íe11áptet

d szinvonalas

akik

ügyesséqi.iket. Az elkésziilt
,s igy

A rögtönzött.

gvönyörkiidhettijnk.

szinjátszőí,

a Pánt1ika

kezdődtek.

a várva-várt
ki

tombola sorsolás.

a leqnagyobb

váLlogatott,

a másik

izgalmat.

pediq

Az egyik

a Vasas

a

labdarűgói.

ell.áEott

köveuően

labdák voltak.
tanár -diák xneccsen vehettek

A két

rész az ifjú

labdarú$ők.
Az esti
kicsik

kezdódört.
Progran a tábortűzgyujtássa1
és nagyok egyíitr éneke].tek és táncoltak,

lepetés müsorral
köszörrték
A tüz

is

készü1...-

meg a szervezőknek

par.azsa hríába hanvadt

Aki nem fáradt

el

A Eüz mellett
s nég egy meg-

kis esapat . Ezzel a műsorral
"*,
és a pedaeógusoknak ezE a napot.

el

a jókedv

Eovábbra

egész nap az néq a discóban

is

negmaradt.

kitombolhauta

a

Ínagát.
kellemesen

Kés6 este
vel

tért

egy feledhetet1en

elfáradva,

haza mindenkí.

KöszöneE

níndenkinek,

csodálatos

akí

azért

1egyen.

I.-II.

Hosszrj évek te1tek
gyeroeknap
gyermekeink

óca.

már e1 az utoLsó

játszótéren
csivíte1iek,
gyermekeink

valaki

izgatottan

ezt a feladatoE,

készülődcek,

a várva

tolongctt

negrendezett

és megrendezésre

várt

s nár

nap.

május 25.-án.

a1udní sem tudtak,

A falu

összes

Ragyogolt

aprósága

az arcuk,

a

cidáíBan

s az eléqedettség é4ész naP meqmaradt. Vendég
is

elégedettnek

résztvettek

és önfeledten
vége szakadc a ,'jó

látszotrak.
Mínden versenyszáuban
játszoEtak.
An az este hamar e].ér.
bulinak,'.

Nehezen lehetetE

a sok

hataterelni.
összevetve

a gyerekek'
volt,

Erdőki.irtön

semmit sem tetEünk azért, hogy
''szabadnapot|l
élvezzék a NEKIK kíjáró
. áz idén

rníre elérkezeLt

jó

TCK JC BUT.I !

a GYERI'IEKNAP !

Gyernekeink

Mindent

ofő.

}.lí felnőttek

azonban felvál1a1ta

lurkót

Anna

oszE.

2 C 0 1 . G Y E RMEKNAP

kezetE,

hogy ez a naP i1yen

fáradozotE,

- tlerczeg

keríilt

nap emléké-

jól

sikerült

se$ a fe1n6ttek.

ez a nap. Nem fetedik

Én ninr

szülő

mínt édesanya: feledhetetLen,

a naPon töltötte

azt

hiszen

seÍr

mondomnagyon
a kislányom

be 11. születésnapját.

Egy szülő

el

a sok közül

ezen

2001.

GYERilEKI{AP
Újra

eqy esemény, ami a falu

folycott
József

népét meqmezgatta. A gyerekek

örömrnel

nézték, hogy hogyan szépíil a 3,átszőtér
keze által.
Paradicsomi hanqulat fogadott kicsit

gyot azon a napsugaras re{Belen,
gették egynást

zeneszó

és szines

Czeba
és na-

lufik

ker-

a szélben.

Este a rábortűznél

merengve vettLik

csak

észre,

hogy elillant

a nap és már csak az emlékekben lapozgathatunk.
az iskolások

el-

Az e1s6 oldalon

és óvodások vidán

tigyességi és fejtörő
vetélkedői,
'
'
t
e
t
ő
z
v
e
'
'
.
majd a finom ebéd görögdinnyéve1
Délután jobbnál-jobb
orogramok: kutyabemutaEó, fodrászveEseny.
Akinek ez nem vo1E e1ég az összemérhette
siitásben.
akik
ltt

EzE követte

az össznépi

meeá1]"ás né1kijl gyártották
az utolsó

l'ogy jövőre

lapoknál

Kösz,injük

az ál-dozaEkász

palacsintaparti

hála

azoknak

a temérdek finomsáqot.

a zeneszó

ű-jra nagy bulit

iigyességét palacsinLa-

ás gícár

hangja mondarja veliink,

csapunk!

s e g i t 6 k rnunkáj át !

Nyemcsok !'Íihály

GYERilEKNAP
ovónéni
trtlnmel

fogadtuk

szépen alaku1ó
falu

a hirt,

hoey az idei
is

gyermeknapoÍr egy nagyon
helyet

életét megszépicő játszócér.

környezetben.

kap,

oéqpedig a

I(ora tavaszról

játékot

fedezhettünk

feL

Czeba József,

folyamatosan

alakitja,

és eqyre ötletesebb

talalálható

2OOT.

szeméve1

1étesiturény avatása

gyernekeinek

egyre több

-

az itt

Időt, enerqiát nem kimélve.
a megcélzott területer.
hogy
Az arra járő óvodások napró1-napra boldogan újságo1ták'
Áz sem volt kijzörrmilyen új játékkal qazdagodott a játszőtér.
tiszritja

bös

számukra,

6ket szüleik,

hogy kikket

játszhatEak,

naeysziileik,

testvéreik

hiszen

ide e1kisérhetEék
és velük járszhattak!

lc
Az e1EervezeEt

id6pont

már hetekke1

e1őtt

e1kezdődött

a szervezés,

f e l a d a r o k m e q ha t á r o z á s a .
Lz óvoda dolgozóira
jutotE'
t6{il

a vendég és hazaí gyermekek étkezEeEése
gyermekek jáEékos vetélkedőin

a2 óvodás

azonban már elóre

a PARMAVIT jóvoltábó|-'
dásainknak.
radva

kü1iinböz6
foqhacó

melyet

esetE

aprő

dolgckkal

zsirkréra,

felhevü1ve

ez az üdirő

l

ítal.

a legjobban.

eeruza.

a sok felkötözött

szines

Eék birtokukba

a jácszőtéri

dolgozók

seÍr és gyorsan
Ez annál

(szezon

és egitőiknek
is

zaj1oEE

inkább

fontos

cukorka,

a kézzeL
jegyzet.

Iufi,

gyerrnekeink szánára

volr

le,

uEán boldoean

ahol

nen kíssebb

hogy gulyásleves
is

e1őtt)

köszönhetően
le

eLfá-

veE-

játékokac.

\z ebédelretés az óvodában zajloct
peEés várEa a qyerekeket, mínE dZl
után még görögcinnyét

óvo-

dijazásá

egy óvodás

A versenyjátékok

lufi.

trblettát

naponta adtuk

versenyzés

Volt

Yarázslatos

pezsgő

Tzeli-

és keLlemesen

hiszen

történt,

ajándéknak örÜ1

füzeE,

folyamatosan

A versenyjáuékokon

jől

is

1ooo db plussz

kaptunk

kivtil.

negle-

és stitemény

kaphattak.Az

óvocai

a kb.

, zökkenőrnenEe15o t'ő gyer:rrek étkeztetése.

volt'

ÍBerE délután

Progranok várták a qyerekekeE.
körében is a fodtászversenynek,

fo1yarratosan

N"gy sikere

2 őrakor

vo1t

rnár rljabb

az óvodások

a kuEyabenutatónak,

a fagyinak,

és Persze a tombolának. Izgalommal várták,
hogy nikor nyernek.
V é L e m é n y e ms z e r i n L a z e s E i r á b o r t ü z
is eqy életre sző1'ő élménvt
nyűj EoEt számirkra.
ha a játszőtérí

Jólenne,

nyékének rendbeEételében,
résziinker,

játékokra

alakírásában

a gyerekek

hiszen

nindannyian

örömát

vigyáznáak,

rninnél többen

látva

ni

is

a kör-

kivennénk

qazdagabbá

válunt

érzel-ni1eg.
.''!áthé Áqnes
vezerő
óvőnő

szijLÖSzEMl"íEL

GYER:'íKNAP
Véqre elérkezett
Fíaink

már hetekke1

verseny!
lők

a várva-várt

Ebédet is

csodá1kozva

nap!

''Lesz
hozLák ró1a a hireker.
elótte
akadály.
kapunk! sőt táborrűz is lesz!.....+
!,íi szü-

és kételkedve

fogadEuk.

nen gondo1tuk voLna,

ll
hogy eqy ilyen
segitett

tudotr
val,

esetleg

ErdőkürEön.

esemény meqvalósulhat
Czeba Jőzsinak'

De azért. aki

társadalmi

ötletekkel,

munká.

adományokkal.

A naqy napon Peti

fiam már hajna1ban felébredt,

Ee1ö1tözöEt

hisz atöbbiek nár várják
hogy ideje indulni,
és bizonyqatta'
jácszőEéren. t{iába kértúk, hogy várjon méq, nemleheEetu vele
Kés6bb elmesé1te,

mennie ket1ett.

bírni,

vo1t a déle1óct,
finom

is

ez kora

Dé1után mi szü1ők

is

A pályán

a faluban.
mölcsöt

akadályversenyt

izgalmas

rendeztek

az isko-

és qörögdinnyét.

utánna az óvodában ebéde1rek guIyásr

lásoknak,
líilyen

a tanárok

hogy milyen

esznek,

nyáron!

fe1kerekedttjhk,
nagy a nyüzsgés.

Plusszr

ísznak,

neghivott

qyetekcsooortok

benutató.

l,legtelik

az idornitott

hogy meqnézzük rri tcirténik
A gyerekek

közben

produkcióir.

a nézőtér, kicsik

kutyákac,

a

figye1ik

faqyiznak,9Ytitársaikat

|,!ajd következik

és a

a kutyás-

és nagyok szájtátva

f igye1ik

a csibésze1ést.

az akadályfuEást,

Yire

vé'

get ér a bemuracó elkelnek a Eombolák és kezcődiret a sorsolás.
.'Jé meqint nyerEünk!'l kiáltja
Peti és már szalad is válogatni
az ajándékok közül.
Rengereb a nyeremény, miadenkínek j,,t valami.Sajnos

fr€1yekre

a fődijakatl

naqyon pá.

keresztfian

focista

és a Vd.sAs1abda a :Dagyar váLogatottól
,(egy dediká1t
nem mi nyertük m€'8l de úey érzem méeis jó helyre kerülcek

Lyázott
tól)

aki'< segitetEek

olyanokhoz,
Eza1att

az őlcözőben

kek sütik,

kenik

a gyerareknap megrendezésében.

anyukák,
serény munka folyik,
és Dersze eszik - a palacsínrát,

denki jót-lakjon.

El

is

Bár méq nem jctt

el

az este,

tűz.

Körü1Üljtik'

kapkodjá*' a rányérokrő1

s közben

de k.5zkivánatra

Énekelilnk, beszélqeEiink, jőL

szervezők

méq 'rrindig nem foqyrak

a virsli,

nindenki

Sebaj,

máris

főzik

Lassan beesteledót,

gyere.

hogy min.

pi1lanacok

fellobban

alatt.

a tábor.

egy kicsit

rui szii1ők noszta1gíázunk

g y e r . : r r e k k o r u n kt á b o r t Ü z e i n e k
felelevenirjük
jutnak a réqi énekek és lám a mai fiatalok
ismerik!

apukák'

ernlékét. Eszijnkbe
szinre

nindegyiket

érezzuk }taqunkat. De a

kí a meqlepetésből.

mehet és etret, amennyíE csak akar.

MegE6rt
ElfogyoEt?

az újabb acagot.
d e m i r n é gr r i n d i q o t t

beszélqetünk

és me1eq

T?

neÍn nagyon akarődzík hazamenni.
táborEúz uel-lett,
szijnk a kialvó
érezzuk magunkat mi szíjlók is. Kár , hogy nern lehet
Nagyon jól

ezer' a sikeren

De renérjijk,
gítenek

megszervezai

qyereknap!

legalább

minden hónapban egyszer

ezt

jövőre

felbuzdulva,

a naDoE,

igy

teremtve

még többen

se-

szÉP HAGYo-

egy

MÁNYT ERDőKt!RToN.

l(urucs Krisztina

Burcsányiné

GYER'}íE:<NAP
Szombat reqgel

rnentünk a játszótérre'

7-kor

az egész qyermeknaP. 9.kor
ácváqta
rü1

a szalagot

elnentünk

tijnk.

az óvodába

jöct

várt

ebédelni,

furcsa

a fagylaltcs'

Zsuzsiva1

köveEkezetu

Estefe1é
bu1i,

volE

tábortÍz

vo1t,

Sajnos

énekeltiink

nen volt
körii1ötte.

ahoL tánco1tr.rnk. Aztltán neqjöut

kábé negyed
Naqyon jór

a faqyi,

verseny

fe11ép-

elmesélní.

vo1t,

Azután

de azétt na-

a foirászverseny

vo1tam. Kés6bb pa1acsinta

sok, majd tombola sorsolás.

a rnűsorok, mi is

}rogy nem lehet

ahc1 elég furcsa

gyon fínom vo1t.Ezután

a meqnyitó. Kristőf
. a vetélke<iők. Délkö.

finoar eulyásleves
és
Ebéd után ánekelve jöttiink

e1kezdődrek

étzés volr,

mert oEt kezdődöct

ahol

bennünket.

a,3árszótérre,aho1
olyan

nregkezdődött

és végre e1kezd6drek

süEenény me* dinnye
vissza

EGY GYERltEK EMLÉI{EI

aho1 én a
utána

kuEyu.

szerencsénk.
Végre e1jött

a

az anyukám és hatanenEiink

Lo felé.
éreztem magam, reméLemmáskor is

í!"yen jó

lesznek.
01áh Gabriella
4.oszE. tanu1ó

élnényeim

