Gyermeknap ‐ Családosan
Idén az érdi múzeumkertben igazán családias hangulatban telt a gyermeknap. Sokan, sokféle programot
láthattak, melyekben közös érték volt az együtt játszás, együtt örülés. Kicsiny emelvényünkön a “két percig
légy ügyes” vetélkedőn izgalmas, és érdekes gyermekvetélkedők sokaságán vehettek részt a merészek,
szerencsére az ügyességük a halomnyi kiosztott csokin is látszott! Vetélkedőnek indult, mégis egy
felejthetetlen előadásba ágyazott földrajz‐óra lett a családi földrajz‐versenyből, ahol a kérdésekre szinte
mindenki tudta a választ. A közös játék az udvaron folytatódott, előkerült a labda, ám a sarokban a bátor
vitézeket csak a kardvívás érdekelte. Amikor kellőképpen elfáradtak, a zsíros kenyéren kívül az
Élelmiszerbank által felajánlott adományokból is töltődhettek.
Mindeközben a kézművesség világával több asztalon keresztül is megismerkedhettek, volt könnyebb és
nehezebben elkészíthető csoda is. Aki pedig állva maradt, az asztalok mellett Laci bácsi pörgettyűjével
készíthetett saját festményt. A másik sarokban az arcfestéstől megszépült királykisasszonyok‐ hercegek
ülhettek a fehér paripára, és egy kör erejéig a mesék főszereplőivé válhattak.
Több lehetőség is volt ropni. A legkisebbeket külön sátorban várta a ringató, a nagyobbakat pedig a Téka
együttes pergő zenéje hívta, várta egy kis táncra. A vasútmodellek kicsiket‐nagyokat egyaránt ámulatba
ejtették.
Tátott szájjal folytathattuk utunkat a nagyszínpad felé, ahol jó hangulat, érdekes fellépők, és sztárvendégek
várták a mulatni vágyókat. Az arcfestésből itt sem lehetett elég, valamint az ugráló várnál se lehetett egy
gombostűt sem leejteni, annyi gyermek örült ennek a csodának. A másik kígyózó sor egy piros autó
hátuljánál alakult ki. Itt madártávlatból is megtekinthették Érdet, akik fel mertek szállni a tűzoltóautó
kosarába. A vetélkedők itt sem értek véget, az éhesek pedig a sok finomságból válogathattak, az árusoknál,
ha nem jutott nekik a sok‐sok palacsintából, amit a kedves nyugdíjasok osztottak.
Igazán boldog nap volt ez mindenkinek, aki akarta csendesebben, aki harsányabban mulatott, az úgy, a
lényeg, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem szüleiknek is sokáig emlékezetes marad, sok élménnyel,
mosollyal.

