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Élményparkkal indul a szünidõ

A Kõrösi Sportcsarnok területén 
ügyességi és váltóversenyek, cso-
csóbajnokság várja a hat év feletti 
gyerekeket; a merészebbek meg-
ülhetik a rodeóbikát, és quadoz-
hatnak is. Az arc- és hennafestés-
ben, a kézmûves-foglalkozásokon 
az apróságok is részt vehetnek, 
és kipróbálhatják az óriási ugrá-
lóvárakat, a mászódombot és a 
csúszdákat is. A szülõknek is 
akad szórakozás: szombaton az 
érdi Természetgyógyász Kft. kine-
ziológiával, mozgásszervi beteg-
ségekkel, hangrezgés-terápiával 
foglalkozó szakemberei ingyenes 
elõadásokat, tanácsadást tarta-
nak az érdeklõdõknek. A mind-
két nap reggel tíztõl délután hat 
óráig nyitva tartó élményparkba 
szintén ingyenes a belépés, a 
vetélkedõkre, programokra jelké-
pes összegért lehet nevezni – az 
elsõ helyezettek ajándékokat is 
kapnak, a kézmûves-foglalkozá-
sok alkotásai pedig hazavihetõk –, 
az óriás játékberendezések hasz-
nálata, valamint az arcfestés és a 
hennafestés is családbarát áron 
vehetõ igénybe. 

A bevételt a szervezõk a Suli-
Zsúr napközibe járó gyermekek 
utaztatására fordítják. A Kõrösi 
iskolában március óta mûködik 
az iskolai napközi utáni órák-

ban a még dolgozó szülõk gyer-
mekeinek felügyeletet, progra-
mokat és szakköröket biztosító 
játszóház. Négy iskola diákjait 
fogadják hétköznaponként, 
ötszáz forintos napi, illetve 
ötezer forintos havi korlátlan 
bérlet ellenében. A „napközi 
utáni napközi” egyedül Érden 
mûködik, a Kõrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolában; 
Vadász Juditot, a program meg-

alkotóját tavasszal nemzetközi 
díjjal ismerték el. 

Az iskolaév befejezésével 
ugyan a délutáni játszóházban 
is nyári szünet lesz, azonban a 
szintén családbarát áron kínált 
kézmûves, gyöngyözõ, indián, 
iskola-elõkészítõ, illetve ovis tábo-
raikba még várják a gyerekeket. 
Bõvebb információt a www.suli-
zsur.hu honlapon kaphatnak az 
érdeklõdõk. Ádám Katalin

Új szabadtéri játékot kaptak az ófalusi óvodások

Indulhat a favonat
Messzire elhallatszott az ófalusi 
óvoda árnyas udvarában játsza-
dozó apróságok zsivaja, akik 
június 3-án vették birtokba a 
Szerencsejáték Zrt. által adomá-
nyozott új szabadtéri játékukat: 
a favonatot. Ha kedvük tartja, 
és jól összehúzzák magukat a 
vagonok kispadjain, akár egy 
egész óvodai csoport is „útra 
kelhet” a pázsiton elhelyezett kis 
vicinálissal, ami a tágas udvaron 
már meglévõ mászókák, hinták 
és homokozó mellett remek játé-
kot jelent a kicsinyeknek.

– Az igazat megvallva, mi egy 
csúszdára vágytunk, de az sajnos 
jóval többe került, mint amennyi 
támogatást sikerült Hétszínvirág 
Alapítványunk által megszerez-
nünk – ismerte el Pócsiné Sivák 
Erzsébet, a tagóvoda vezetõje. 

– Aztán egy sukorói kirándulá-
son megláttuk ezt az impozáns 
„vicinálist”, ami már egy kis pót-
lással belefért abba az összeg-
határba, amit a Szerencsejáték 
Zrt. pályázatán nyertünk, így a 
gyerekek most boldogan vehet-
ték birtokba az új udvari bútort 
– mondta az óvodavezetõ.

Az adományt Ladocsi 
Tamás, a Szerencsejáték Zrt. 
Észak-Dunántúli Területi 
Igazgatóságának osztályvezetõ-
helyettese adta át a Kincses 
Óvoda ófalusi tagóvodájá-
nak. Lapunknak nyilatkozva 
Ladocsi úr elmondta, hogy a 
Szerencsejáték Zrt. éves bruttó 
árbevételének fél százalékát, 
csaknem 600 millió forintot for-
díthat az egészségügy, a sport 
és a kultúra szponzorálásá-
ra. Köztudott, hogy egyébként 
Érden a nõi kézilabdacsapatot 

támogatják, de emellett egy 
bentlakásos gyermekintézmény-
nek is segítettek a berendezés 
megvásárlásában. Ezenkívül 
számos pályázat érkezik hozzá-
juk kisebb-nagyobb összegekre, 
amelyeknek nem könnyû eleget 
tenni, hiszen a regionális igazga-
tósághoz összesen négy megye 
tartozik. Sajnos a gazdasági vál-
ság az adományokra fordítható 
keretet is csökkentette, de a 
magyar sport támogatása tovább-
ra is kiváltságot élvez a támoga-
tottak sorában – tette hozzá az 
osztályvezetõ helyettes.

Ófalu óvodásai csoportonként 
egy-egy rövid mûsorral – no 
meg a favonatot is igénybe vevõ, 
önfeledt játékukkal köszön-
ték meg a Szerencsejáték Zrt. 
képviselõjének, hogy birtokba 
vehették az új szabadtéri játé-
kot.  Bálint Edit  

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Kalandosan indulhat a vaká-
ció azoknak a gyerekeknek, 
akik ellátogatnak a Suli-
Zsúr Játszóház által szerve-
zett Családi Élményparkba 
a hét végén.

– 2009. JÚNIUS 13–14. szombat és vasárnap
10 órától 18 óráig 
– JÁTÉK és ÜGYESSÉG 10 órától egész nap
* Ügyességi versenyek, váltóversenyek: 
      Nevezési díj: 200 Ft/fõ
* Élõ csocsóbajnokságok:
      Nevezési díj: 300 Ft/fõ
* Akadálypálya, rodeóbika
* Óriás ugrálóvárak, csúszdák, mászódomb
* Arcfestés, hennafestés, kézmûves-foglalkozások  
/anyag árban
– EGÉSZSÉG 
11 órától egész nap

* 11 órakor Kineziológia: dr. László Julianna 
elõadása – A stressz hatása a tanulásra. Konzultálási 
lehetõsséggel
* 14 órakor dr. Simon Szilveszter: mozgásszervi 
problémák szûrése és konzultáció – Miért kell a 
gerincünk állapotára odafigyelni?
Egész nap
Hangrezgés-terápia, a kezelés kipróbálása
* A mágnesek gyógyító ereje, a termékek megis-
mertetése

Minden gyermeket, szülõt, családot szeretettel 
várunk!

Óriási családi élménypark a Kõrösi Sportcsarnok területén

kaleidoszkóp


