Zsetonok, melyek mindennél többet érnek
Az Ifjúsági és Közösségi Ház főszervezésében lezajlott Gyermeknap bebizonyította, hogy
a kevés pénzből is lehet színvonalas programot csinálni, összefogással örömet szerezni a
gyerekeknek.
Rengeteg iskolás látogatott ki Hosszúrétre az első igazi nyári melegben, a vakáció lázában
égve. Két helyszínre korlátozódott a rendezvény, az ifjúsági házban és portáján játékok,
táncok, kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket, a sporttelep előtti területen egy
kisebb kalandpark alakult ki.
Egymást követte a tűzoltó-, rendőrségi és barantabemutató, melyek során a fiúk-lányok
beülhettek egy „kabrió” autóba, s kezükbe vehették azt a felszerelést, mellyel a tűzoltó bácsik
„készítik” ezt a járművet. Protektort, rohamsisakot próbálhattak fel a helyszínre érkező rendőr
bácsik segítségével, majd a baranta hagyományőrző sportegyesületnek köszönhetően
kipróbálhatták a különböző ősi magyar harci eszközöket. A kevésbé kalandvágyók
kipingálhatták az Alkotmány utca járdáját, vagy odatarthatták másik orcájukat is kézműves
lányoknak. A fiatal animátorok egészen beolvadtak a gyerekek közé a csapatjátékok során,
melyekért pontok jártak. Nem is akármilyenek: a zsetonok borosüvegdugóból készültek, így
aztán nem is lehetett kérdéses, hogy a játékosok kinél bankolnak.

„Aztán elrepülök Rióba, beülök egy kabrióba...” (Tankcsapda)

Kaszinóvá alakult át az ifjúsági ház emelete, a közönség pedig akár díszpáholyból is
bepillantást nyerhetett Adrian Mole titkos naplójába, a Reguly Antal Általános Iskola
diákjainak színpadi előadásába.
Gyerekek, szülők, fórumosok együtt ropták az „Égigérő fa” Hagyományőrző
Néptánccsoporttal a Gyimesit, majd megérkezett Skobrák Helga gazdival Shony és Málna,
akikre igazán nem mondható, hogy „egyik kutya, másik eb”. Az állatok – különösen a kutyák
– nagyon jó hatással vannak az emberekre. Jelenlétük, figyelmük, érzékenységük az emberi
érzelmekre, együttműködésre való hajlamuk teszi alkalmassá őket arra, hogy segítsék a
különböző területen végzett fejlesztések folyamatát. Ebből kaphattak most kicsit azok a

gyerekek, akik végig kitartottak. A nyári szünethez pedig nagy valószínűséggel nem kell
kitartás…
A zirci gyereknap a Stúdió KB–Ifjúsági és Közösségi Ház, a Zirc Városi Ifjúsági Fórum, a
Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, a
Nevelgető Közhasznú Alapítvány és a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
szervezésében valósult meg.
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