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Nagy erõfeszítések árán támogatói partnereket is találtak, akik
önzetlen segítségüket adták-e rendezvényhez. (Stüszi Bt.,
Fegyverneki Ági, Bogó Ferenc, Mazán Eszter, Németh Zsanett, Szilvásiné, Takács Ibolya, Szabóné Gelencsér Jutka, Se-

GURU, II. BEFU, III. GRUND FC, VI. FÜRGE LÁBAK, V.
BAD BOYS, VI. ARANYCSAPAT.
Voltak különdíjban részesülõk is, akik a következõk:
a legjobb játékos lány: Szabó Bettina és Bolvári Dorina, a legjobb játékos fiú: Csicsó Alex, a legfiatalabb játékos lány: Raffael
Laura (7 éves), a legfiatalabb játékos fiú: Farkas József (9
éves), a legidõsebb játékos lány: Szilvási Julianna (15 éves), a
legidõsebb játékos fiú: Csányi János (20 éves), a legjobb kapus:
Barad István (BEFU), a legszebb gól: Badi Imre(BEFU).
bestyénné Marcsi, Tercsák Lajos, Janoczki Jutka néni, Csere
József, Pavlicsek Nándor, Szõcs Gábor, és a gyerekek. De sze-

Boldogan vették át a gyerekek az érmeket, pólókat, emléklapokat, cukorkákat, s csokikat hiszen most volt ilyen elõször, hogy a
gyerekek önzetlenül kaptak valamit. Jó volt látni piros pozsgás
arcukat, s a felnõttek boldogsága, hogy ez is sikerült. Nagyon
sok szép felvétel készült (melyeket Szilvási Julianna készített), s
néhányat láthatnak az újság hasábjain is.

retnénk megköszönni azoknak a fiataloknak is a segítséget,
akik visszahordták a sátor, illetve pad elemeit a zárt helyre.
(Reiprik János, Klein Attila, Irimi Sándor, Tálas Józsi bácsinak
és Dollár nevû lovának.)
Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt az a közel 65-70 kisgyerek a jelenlétével, és gyönyörködhettünk a tiszta és nemes
játékukban.
Köszönettel: Mindenki BABU nénije
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NYÁRI MIKULÁS
Következõ élménybeszámolónk ismételten a gyerekekhez kapcsolódik, mégpedig az itthon maradt gyerekekhez, akik
örömmel jelentkeztek erre a programra
(KRESZ-tábor 2008. augusztus 13-1415.)
Senki sem gondolta volna, hogy nyáron is
van „Mikulás”, de Perkátán ez a csoda is
megtörtént. KRESZ-táborunkat nagyon
sokan jó ötletnek, illetve támogathatónak tartották, s így megvalósulhatott az
az álom, hogy meglepetést, nem is akármilyen meglepetést kaphattak a gyerekek. Ez azért volt fontos, ugyanis a nyáron rengeteg kisgyerek közlekedik az útjainkon.
Szerettük volna, ha a nyár végével egy kicsit hasznosabban tölthették volna el az
idejüket. A tábor alatt megismerkedhettek a táborban részt vett német állampolgárságú Sámuel Schwarz nevû kisfiúval,
Lehetne fokozni a meglepetéseket, millió embernek lehet mondani köszönetet,
s nincs elég oldal, amin ezeket fel lehetne
tüntetni, de a kapcsolatoknak köszönhetõen nemcsak a tábor gyerekeit érte meglepetés, hanem a közel 300 iskolás gyereket is, akik 2-3 db füzettel kezdhették
meg a 2008-2009-es tanévet. De még ez
sem volt elég, hiszen mindenki élményekben gazdagabban, soha el nem múló örömökkel indult az iskolának. Érdekes, tanulságos volt ez a nyár hiszen „Nyári Mikulás” csak egy van.
Nem sorolok neveket, cégeket, de ha ez a
köszönet nem ér semmit, a támogatás
csak álca volt.
Köszönettel: Mindenki Babu nénije
Folytatás képekben akövetkezõ oldalon.

aki boldogságban úszkált a többi gyerekkel. Megismerkedtek a közlekedési szabályokkal, az elsõsegélynyújtással — természetesen ez mind a kerékpárra vonatkozik. Napirendben általában mindennap volt egy kis foci, tanulás, finom ebéd,
kerékpározás a végén az igazi meglepetés. A csillogó szemek a zsivajtól hangos
folyosók nem teltek be a gyerekek élményeivel. Minden napra jutott olyasvalami, amit titokban már rátettek a kerékpárjukra. Hatalmas meglepetés volt számukra Bogó Gábor fiatal édesapa ajándéka a gyerekeknek, aki megengedte,
hogy egy kicsit felüljenek motorjára, s
képzeletben pedig süvítsenek a szélben.
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Egy kis babaklub
Mint bizonyára ezt sokan tudják, másfél
éve babaklub mûködik kis falunkban.
2006. november 23-án alakított ki öt lelkes anyuka a védõ nénik segítségével egy
kis közösséget, ahol bölcsõdés korú (vagy
még fiatalabb) gyerekeknek van lehetõsége az együttjátszásra. A kezdeti nehézkes
indulás után mára már szinte kinõttük azt
a gyönyörûen berendezett, otthonossá
tett és hasznos játékokkal felszerelt termet, amit a kastélyban birtokba vehettünk. Nagyon sokat köszönhetünk a Perkátáért Közalapítványnak és még az elõzõ
képviselõ-testületnek, akik 110.000 Ft-tal
segítettek hozzá bennünket bababirodalmunk kialakításához. ÖRÖK HÁLÁNK
ÉRTE!
tézményben a szeptembert. Kedves
Zsani és Gabi! Nagyon szépen köszönjük azt a rengeteg áldozatos munkát,
amit tõletek kaptunk, és kívánjuk, térjetek vissza hozzánk minél hamarabb
egy újabb kisbabával!
Az idei tanévkezdés az én életemben is
változást hozott. Újra munkába álltam,
de ez csak annyit jelent, hogy péntekenként nem leszek jelen a klubban, viszont a kapcsolatot továbbra is tartom
mindenkivel. Az aktuális teendõket az
alapító klubos anyukák végzik, illetve a
védõ nénik segítségére számíthatunk,
mint eddig is.
Fontos! Ezután is tehát minden pénteken 10-12-ig zavartalanul mûködik a
megszokott kerékvágásban, ingyenesen a babaklub. Szeretettel várunk
benneteket, Apróságok!
Lászlóné Jóvári Lia klubvezetõ

De a klub, nemcsak – hogy is mondjam – egy közös baba-mama játszóház, hanem egy olyan civil szervezõdés is, ahol igyekszünk segítséget és felvilágosítást adni szakember segítségével
a szülõknek az éppen aktuális témákról, felmerülõ problémákról.
Volt már nálunk gyerekorvos, gyógytornász, nyelvpedagógus,
zenetanár, hallhattunk okos gondolatokat, kaptunk bevált
tippeket, praktikákat a korai tanításhoz is.
Ezalatt a másfél év alatt rengeteg közös élményen mentünk át.
Hogy csak a javát említsem: több játszóházat szerveztünk, eljött hozzánk a Télapó, karácsonyoztunk, farsangoltunk, bábelõadáson voltunk, a kuratórium és az óvónõk jóvoltából közösen gyereknapoztunk idén az ovisokkal… De amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy idén két babaklubos baba született, a harmadik pedig év végére várható.
A picik jönnek, a nagyok pedig elballagnak kis közösségünkbõl. De ha hiányoznak, csak a falon futó kis vonatra kell pillantanunk, és máris a fényképük mosolyog vissza ránk. Tavaly
egy, idén három kisgyerek kezdte meg állami közoktatási inPERKÁTAI HÍREK — Felelõs kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Kiss
Ferencné Telefon: 06 (20) 802 6456. E-mail: perkataihirek@index.hu Az anyagok leadási határideje minden hónap utolsó napja Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900, e-mail:
bogardesvideke@vnet.hu

