Mitől volt más ez a péntek? Mert nagyon más volt. Sütött a nap, és újra kicsit nyár volt…
Végre újra együtt voltunk, és élet volt az udvaron. Már nagyon vártuk, nagyon készültünk, nagyon
akartuk…
Reménykedtünk, hogy újra lehet, újra szabad együtt lennünk, és sikerült!
Köszönjük, hogy eljöttetek, itt voltatok! Örülünk, hogy mosolyt, vidámságot, élményt, emléket
adhattunk ismét Nektek.
Rába Bori képei, fotói életre keltek az udvaron a Fekete István Állatvédő Egyesület jóvoltából.
Gabi néni, Gergő bácsi és az ügyes segítőik kellőképpen bemelegítettek mindenkit a délutánra. A
családok nagy lelkesedéssel vették birtokba az udvar minden szegletét. Voltak akik a nagy csúszdás
légváron ugráltak, voltak akik a csocsóban, vagy éppen a dartsban versengtek egymással. Jutka néni,
Gabi néni és a lelkes egyetemisták színvonalas „Hétpróbája” is kihívások elé állította a gyerekeket, azok
nagy örömére.
De ha nem lett volna elég kihívás, Attila bácsi „Lézer-folyosója” is tartogatott nem kevés izgalmat
számukra.
Szállt a buborék a szélben, mehetett a verseny, hogy kinek megy magasabbra, kié a nagyobb, melyik
bírja tovább.
Táncoltunk szépen, táncoltunk akrobatikusan, de senki nem bírta ki ütemes taps, vagy lábdobbantás
nélkül. Mindezt köszönhettük a néptáncosainknak, a Savaria TSE táncosainak, a Galaxy Rock and Roll
Club „akrobatáinak”. Biztos többen megfogadták, hogy táncolni fognak, volt, aki lelkesen csatlakozott,
és kipróbálta. Köszönjük Nektek, és a felkészítőiteknek, hogy egy csodás élmény részesei lehettünk!
Sport nélkül nincsen Családi nap, mint ahogy Barni bácsi lelkesítő szavai nélkül sem.
Itt volt a Pingvin Jégkorong Club teljes felszerelésben, és nem csak megmutatták, hogy mit tudnak, de
aki bátor volt, az ki is próbálhatta, hogy milyen ebben a „harci díszben” beöltözve lenni. Köszönjük,
hogy velünk voltatok!
A Tanár-Szülő-Diák mérkőzéseket mindig nagy érdeklődés kíséri, az idén sem volt ez másképp.
Fergeteges hangulat, „vérre menő” csaták, dobópárbaj, sportszerű verseny. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy mikor a szülői csapat egyik tagja megsérült, mindenki egy emberként próbált
segíteni neki. Nagyon sajnáljuk a történteket, és innen is mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Színesítette a délutánt Takács Nóri „Jónő” előadása, melyen a tiniket látta el hasznos tanácsokkal.
Frici bácsi könyvbemutatóján kicsit „kalandozhattak” az emlékek között a résztvevők.
Ijesztően hathatott az a sok gyerek, aki vérző sebbel, kisebb-nagyobb sérüléssel, némi kilógó
„darabkával” a kezükön mászkált az udvaron, de semmi vész, ők csak leültek az elsősegélynyújtó
csapathoz, hogy élethű „műsérüléssel” távozhassanak onnan, így rémisztgetve a többieket.
És amikor már úgy éreztük, hogy fáradunk, na akkor biztosan felébredtünk, hiszen a dobok semmivel
össze nem téveszthető pezsdítő hangzásával, az Ataru Taiko Japán Dobszínház fergeteges előadása
megkoronázta a napot. Köszönjük, hogy velünk voltatok!
Köszönjük a Csapatnak a munkát, Andiéknak a büfét, az osztályfőnököknek, tanárainknak a segítséget,
a „tesiseknek” a bemelegítés, a hétpróba, a kosármeccs szervezését, lebonyolítását. A közösségi
szolgálatban részt vevő gyerekeknek a segítséget.
És mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy ismét egy felejthetetlen délutánt
tölthettünk együtt!
Jövőre ismét várunk Benneteket!
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