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Igen, szerencsések, mert nem-
csak május utolsó, hanem június 
első vasárnapján is gyermekna-
pot tartottak számukra. Az utób-
bit az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete szervezte 
az Ifiklub és a Gyermekjóléti 
Szolgálat segítségével. 

Ennek a gyereknapnak a 
helyszíne a Magyar Földrajzi 
Múzeum gyönyörû kertje volt. 
Isépyné Badics Gyöngyit, az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete elnökét kérdeztük; 
milyen programokkal várták a 
gyerekeket?

– A Városi Gyereknapon 15 
órától láthatták A szeretetre 
vágyó süni címû bábelőadást. 
Ezután mindenki talált kedvére 
való elfoglaltságot. Volt arcfes-
tés, kézmûveskedés, ügyessé-
gi játék, rendőrségi bemutató, 
játékos bicikliverseny és családi 
kvíz, a melyet a múzeum szer-
vezett. Minden gyerek egy-egy 
elvégzett feladat, kézmûves 
vagy ügyességi játék után kapott 
egy boga pénzt, amit beváltha-
tott az Élelmiszerbanktól kapott 
adományra, sütiporra, konzerv-
re, csoki nyuszira. A Vízmûvek 
vizet osztott ingyen, mi pedig 
zsíros kenyeret. Fél 7-től a 
Calvin College Fúvós Együttes 
lépett fel. Az est fővédnöke T. 
Mészáros András polgármester 
volt. 

– Dr. Csókay András idegse-
bésznek mi volt a feladata házi-
gazdaként?

– A fiatalokhoz szólt, arról 
beszélt, hogy az istenhit 
hogyan növeli a kreativitásu-
kat. A Calvin College michi-
gani Fúvós Együttes pedig a 
holland Karmel International 
Alapítványon keresztül érke-
zett, akik 2011. augusztusában 
8 kamionnyi iskolabútort szállí-
tottak Érdnek, mintegy 800 000 

euró értékben. Mindenhol tárt 
karokkal várják vendégsze-
replésüket. Két városban, ahol 
már felléptek, hatalmas sikerrel 
szerepeltek. A zenekarnak ez 
a hetedik nemzetközi megmé-
rettetése. Összesen 28-an van-
nak, a tagok az egyetem leg-
képzettebb és legtapasztaltabb 
zenészei. Vizsgakoncertjükkel 
bejárják Erdélyt, Kárpátalját és 
Magyarországot. A jótékonysági 
koncertjük bevételéből a nagy-
családos fiataloknak szeretné-
nek egy erdélyi körutat szervez-
ni. Örültünk ennek a határozott 
kérésnek, hiszen a gyerekek 
közül kevésnek adatik meg, 
hogy megismerje Erdély leg-
szebb részeit, a dévai gyermek-
otthont, a Békás szorost, a Szent 
Anna-tavat, a Medve-tavat vagy 
a parajdi sóbányát, illetve azt a 
szeretetet, amivel ott mindenkit 
fogadnak. A michigani fiatalok 
kívánsága volt az is, hogy 20 
órától szervezzünk táncházat, 
mert szeretnék megismerni a 
magyar népzenét és táncot, meg 
természetesen a helyi fiatalsá-
got. 

A szervezők a Téka együttest 
hívták meg, akik nagy örömmel 
vállalták a fellépést. jb

Szerencsések az érdi gyerekek
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