Helyi szervezeteink életébõl

Virágzik az érdi „Ága-Boga”
A 2006 õszén néhány családdal megalakult érdi nagycsaládos csoport – mely tavasszal az Ága-Boga nevet vette fel – idén tavasztól
számos nagysikerû programot szervezett egyre bõvülõ számú,
jelenleg 110 tagcsaládjának.
Márciusban Érd egyik természetvédelmi területét takarítottuk,
majd áprilisban a Téka együttes tartott nagy sikerû táncházat kicsiknek-nagyoknak.
Emlékezetes volt a
gyereknaphoz kapcsolt június eleji Családi nap a Földrajzi
Múzeum szép kertjében. Mindenki jókedvvel vett részt a
Görömbõ kompánia
táncos-zenés-mesés
játszóházán, élvezte
Néder Norbert bábszínházát, a zenei
koncerteket, kézmûves foglalkozásokat,
moldvai táncházat,
egyáltalán, a nyár eleji napsütést és az egymással való találkozás, beszélgetés lehetõségét. A gyerekíjászattól néhány lurkót meg elzavarni sem lehetett…
Az Ága-Boga csoportban önkéntes segítõinkkel rendszeressé
váltak az adományosztások: joghurt, müzli, tészta, ruhák volt a
kínálat. Tagjaink szerveztek nyáron nagy tételben gyümölcs (málna, barack) beszerzéseket.

A csoportnak van internetes levelezõlistája, honlapja és fóruma is, így gyorsan tudunk egymás között információt cserélni, hírt
adni eseményekrõl.
Augusztus végén, már a közelgõ tanévkezdés jegyében is, újra
tartottunk családi napot a Múzeumkertben. A megjelentek (mintegy 200 fõ) füzetcsomagokat vihettek haza, ruhanemûket csereberélhettek, de volt táncház a kisebbeknek, és az íjászat sem
maradt el.
Egyik tagtársunk
nagyfiával nyáron
magashegyi expedíción vett részt a Pamír hegységben, amirõl vetített képes elõadást tartott nekünk.
Szeptember közepén a helyi „Tekergõk” kerékpáros egyesület „Érd körbe”biciklizésén majd félezer érdi polgár nyomta a pedált. A kerekezésben, de természetesen a frissítõk, zsíroskenyerek osztásában is részt vett az ÁgaBoga.
Terveink szerint a most már 600 fõt képviselõ csoport szeptember végén egyesületté alakul, és már annak keretei között tartja az október 13-ára tervezett nagy táncházat, más helyi egyesülettel együttmûködve az induló „Szülõsuli” elõadássorozatot, valamint a karácsony elõtti évzáró rendezvényt.
Hamar József

Családi nap Homokszentgyörgyön
Egyesületünk a nyarat pihenés mellett a 20 éves évforduló megtartásának szervezésével töltötte. Augusztus 18-án tartottuk az ünnepséget családi nap keretében. A gyerekek tollast, ugrálókötelet, focit
hoztak. Nagy örömmel rajzolták saját maguk az ünnepi feliratot, és
szorgoskodtak az aszfaltrajzolásban is. A
résztvevõk lufit, csokit, cukrot kaptak.
A nagyobbak szívesen segítettek a
szülõknek az ebédet elkészíteni, ami
virslis paprikás krumpli és lecsó
volt. Az anyukák még pogácsát,
süteményt és üdítõt is hoztak, amivel az ebéd elkészültéig csillapították az éhséget. A nap fénypontja a
gyerekek kedvence, a gyümölcstorta
volt, amelybõl hármat is elfogyasztottak.
Minden résztvevõ jól érezte magát, bár a nap végére egy kicsit mindenki elfáradt.
A képek elkészítésében segítségünkre volt az ifjú alpolgármester, aki megígérte, hogy az õszi találkozóra is elkísér
bennünket, ha ideje engedi.
Ezúton köszönjük a segítséget azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy jól sikerüljön ez a számunkra fontos ünnep.
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