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Sokan álltak sorba a lufihajtogató bohócnál

Fotók: Z. I.

Honosiné Máhr Ágnes és Zemkó Ágnes a megnyitón

Opitz Barbi, mint mindig, most is hatalmas sikert aratott

A Segítő Jóbarátok és Barátaik sok mindent adtak, cserébe mosolyt, ölelést kaptak

Felhőtlenül szórakoztak egész
nap ezren a Gelbmann-birtokon
Több mint nyolcszáz gyerek
és kétszáz kísérő számára volt emlékezetes a IV. Süttői Gyereknap, amelyet a
Gelbmann-birtokon rendeztek. A főszervezővel, Honosiné-Máhr Ágnessel, a Segítő
Jóbarátok és Barátaik egyre
bővülő csoportjának szószólójával beszélgettünk.

den értük van. Pillanatok alatt
elfogyott a tízórai, ebédre a bo
lognai spagetti és a marhapör
költ, nap közben rengeteg alma,
fagylalt, ásványvíz, üdítő és po
gácsa. Természetesen semmi
ért nem kellett fizetni. Az aján
dékok sem maradtak el, példá
ul a Shell Hungary munkatár
sai mindenkinek hoztak labdát,
ezeket a helyszínen fújták fel és
osztották ki. Hozzájuk hasonló
an a többi meghívott vendég is
aktívan részt vett a programok
ban gyerekhez méltó örömmel.
Több helyszínen zajlottak
az események. Meg lehetett is
merkedni a rendőrök és a tűz
oltók munkájával, no meg per
sze a járművekkel. A habpar
ti volt talán a leglátványosabb
„műsorszám”, de a lufihajto
gató bohócok előtt és az arc
festésnél is sorba kellett állni,
ahogyan a kötélpályánál vagy
a céllövöldénél. A sok-sok se
gítő-szervező és a gyerekek
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SÜTTŐ Az elnevezés csalóka,
hiszen az emlékezetes ren
dezvény a Süttő melletti Gelb
mann-birtokon volt, de nem
csak a faluból, hanem a megye
és az ország több településé
ről is érkeztek gyerekek kísé
rőikkel. Valamennyien a Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szol
gáltatónál lakásotthonokban
vagy nevelőszülőknél élnek.
– A Segítő Jóbarátok és Ba
rátaik már negyedik éve szer
vezik itt ezt a különleges gye
reknapot – mondja Honosiné
Máhr Ágnes. – A házigazda
Gelbmann Szigetvári Csenge
és Gelbmann Ferenc volt, az
előkészítésből is kivették a ré
szüket. Évről évre többen áll
nak mellénk a gyerekek miatt.
Számos nagy és kisebb cég,
intézmény, országgyűlési kép
viselők, a megyei kormányhi
vatal és a megyei önkormány
zat, Tatabánya, Környe, Süttő
vezetői, nagyon-nagyon hos�
szú a sor.
A szó szoros értelmében is
felhőtlen volt a szórakozás, a
délelőtti kezdéstől az esti zá
rásig nem ért oda a májusi eső.
A hatalmas sátorban egymást
érték a programok, látványos
bemutatót tartott a Harmó
nia Táncegyüttes és a Népház
Show Formációs Táncegyüt
tes. Nagy sikert aratott a gye
rekek körében nagyon népsze
rű énekesnő, Opitz Barbi mű
sora. Állati élményekben sem
volt hiány, lehetett lovagolni,
ismerkedni a Tappancs Állat
otthon kutyusaival, akiket is
métlődő szeretetzuhatag ért.
– Tény, hogy nem aszerint vá
logatták a gyerekeket a kísérők,
hogy csak a legokosabbak, leg
fegyelmezettebbek jöhetnek –
folytatja Ágnes. – Emiatt is fon
tosnak tartom, hogy semmilyen
baleset, rendbontás nem történt
soha. Örültek annak, hogy min

Évről évre egyre
többen támogatják
a rendezvényt
A tűzoltóknak köszönhetően fergeteges habparti részesei lehettek a vállalkozó kedvűek

Fotó: Nagy Tamás

A bolognai spagettinek senki nem tudott ellenállni

kel érkező nevelőszülők lan
kadatlan figyelme is része volt
a napnak.
Dorogról érkezett Kara Ist
ván. Miközben az ugrálóvár
ban játszó Zsomborra figyelt,
elmondta, hogy ő a megyé
ben az egyetlen speciális ne
velőszülő. Jelenleg öt gyere
ket nevel egyedül – Alexand
ra, Angelika, János, Patrik
és Zsombor –, összességében
már húsznál tart. Büszke ar
ra, hogy mindegyikük jó vagy
kiváló tanuló, megállják a he
lyüket, amikor felnőttek lesz
nek. Búcsút intettünk, men
nie kellett, mert a gyerek nem
vár. Ez egy ilyen nap.
– Talán soha nem fáradtunk
még el ennyire – mondja a be
szélgetés végén Ágnes. – Szin
te még elaludni se tudtunk.
Nem bánjuk, mert még soká
ig, a mindennapos munka és
pihenés közben is felidézhet
jük a rengeteg ölelést és hálás
mosolyt, amit kaptunk.
Látogasson el hírportálunkra!

Amikor nagyobb a buborék, mint az ámuló kislány

A dorogi Kara István nevelt fiával, Zsomborral érkezett

