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Szeptember 5 – a Jóté-
konyság Világnapja!

A TOP-7.1.1-16-H-
120-3 számú „Hagyo-
mányos, kulturális és 
közösségi rendezvé-
nyek, rendezvény soro-
zatok szervezése” című 

projekt keretén belül a Gémes Mihály 
Közhasznú Alapítvány Teréz anya Ka-
ritász csoportja közreműködésével „Te-
réz anya gyermekei – az esélyegyen-
lőség jegyében” címen rendezvényt 
szervezett. A rendezvényen 117 fő je-
lent meg.

A Maci kiállításon - melyet a Műve-
lődési Ház emeleti termében rendeztünk 
be - 235 plüss macit tudtunk bemutatni 
az érdeklődőknek. A rajz felhívásra, 
melynek címe: „Mi lenne, ha …” sok 
gyermekrajz érkezett, ezek szintén ki-
állításra kerültek az Arany János Mű-
velődési Központ emeleti termében 
– minden rajzoló gyermek ajándékot 
kapott. „Hasznosítsd a kerted” címmel 
előadást hallgathattak az érdeklődők, 
majd ösztönzésképpen néhány csomag 
vetőmagot kaptak ajándékba.

Tiszakécskei Egészségfejlesztési 
Iroda (TEFI) munkatársai „Állapot-
felmérés – egészségfelmérés” címmel 
a felnőttek szűrése során tanácsokat, 
segítséget adott az egészség megőrzé-
sével kapcsolatban. Egészséges ételek 
kóstolása során ismerkedtek a résztve-
vők az egészségtudatos táplálkozással, 
az egyszerűen elkészíthető egészséges 
ételek főzési technikájával. A gyerme-
kek nagy mozgásigényét kielégítve 
egész nap rendelkezésre állt az ugrá-
lóvár. A helyi Boglárka Hagyományőr-
ző Egyesület színesítette fakörhintával, 
hagyományőrző népi fakadékokkal 
rendezvényünket. A húsz féle népi fa-
játék állomásain a kipróbálás után iga-
zoló pecsétet kaptak a gyermekek, aki 
minden állomáson részt vett ajándékot 
kapott a kitartásáért. Városnézésen vet-
tek részt délelőtt és délután is a Csi-Hu 
kisvonattal a családok.

Az egész nap folyamán biztosítottunk 
a résztvevők számára gyümölcsteát, gyü-
mölcsöket, valamint frissen készített gyü-
mölcsturmixot. Mivel többen nem reg-
geliztek otthon, így a délelőtt folyamán 
minden résztvevőt frissen készített Hot-
Dog-al és Hey-Hó üdítővel kínáltunk.

Aki szeretett volna, kérhetett csil-
lámtetoválást a karjára, kezére – itt nem 
csak a gyermekek álltak sorba, néhány 
anyuka is kipróbálta. A kézműveskedés 
során papírzacskóból készíthettek bá-
bokat a gyermekek, ezeket egy kis báb-
paravánnál ki is próbálhatták.

A rendezvény végén minden gyer-
mek léggömböt kapott és egy játékot 
választhatott magának. A rendezvé-
nyen mindent térítésmentesen vehettek 
igénybe.

Ismét megtartottuk szeptember 14-
én Teréz anya emléknapját

A „Teréz anya gyermekei nap” ren-
dezvényünket minden évben nagyon 
várják, mert a gyermekek felszabadul-
tan, szorongás nélkül játszanak, mialatt 
a szülők egymással és a karitász önkén-
tesekkel megbeszélhetik gondjaikat, 
problémáikat.

A vendéglátás és az ajándék mellett 
látjuk, hogy megbecsülik és egyre job-
ban igénylik a tartalmasabb kikapcso-
lódási lehetőséget is.

Azon munkálkodunk, hogy a kö-
vetkező nemzedék úgy nőjön fel, 
hogy elfogadja, élnek közöttünk moz-
gássérültek, fogyatékkal élők, nagy 
szegénységben élők, őket befogad-
ja és segítse. Akik pedig a rendez-
vényünk célcsoportjába tartoznak, 
igényt érezzenek arra, hogy a felkí-
nált lehetőségeket felhasználva igye-
kezzenek változtatni élethelyzetükön. 
Ezzel a programunkkal is szerettünk 
volna hozzájárulni a felnőttek élet-
szemléletének megváltoztatásához, a 
gyerekek igényesebb életre való tö-
rekvésének kialakításához esélyt adni 
a beilleszkedéshez, a szegénységből 
való kiemelkedéshez.

A pályázat segítségével sikerült az 
eddigieknél sokkal színesebbé, tartal-
masabbá tennünk a Teréz anya gyerme-
kei napunkat.

Programunk eredménye rögtön 
pénzben nem kimutatható érték. Ered-
ménye egy folyamat, mely beépül abba 
a preventív szemléletmódba, amire a 
Teréz anya Karitász csoport önkéntesei 
vállalkoztak.

Petrezselyemné F. Magdi
karitász önkéntes

Színes, tartalmas nap volt

Szentírás vasárnapján, szeptember 29-én, az esti szentmisében (18.00) megáldom a Bibliákat! Aki 
szeretné Isten áldását kérni a „Könyvek Könyvére”, hozza magával a szentmisére. Az igehirdetés szol-
gálatát Nagytiszteletű Máté Csaba református lelkipásztor látja el! Szeretettel várunk mindenkit!

Bobek Tamás atya


