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Tanévünket kirándulással „zártuk” a Kenderesi Kenderesi Mezõgazdasági és Szakképzõ iskolának, Molnár 
Mezõgazdasági és Szakképzõ Iskolában. Június 30-án szinte Lászlónak és a Szülõknek.
teljes létszámmal hátunkra vettük hátizsákunkat és szüleink 
kíséretében útnak indultunk Molnár Laci bácsi buszával. X X X

Kunhegyesi kapcsolataink révén Fehérné Szendrei Ibolya, A Református Családi Napköziben „nincs pihenés”. Másnak 
valamint az oktatók és a gyakorlaton lévõ tanulók szívesen nyári szünet, nekünk közös nyaralás. Egész nyáron nyitva va-
elkalauzoltak minket az állatok életeinek rejtelmeibe és a gyunk, hogy segítsük dolgozó szüleink életét. Tudják biztonsá-
mezõgazdasági gépek világába. gos, szeretetteljes, családias környezetbe elhelyezni gyerme-

keiket.
A Szeretet Híd kere-

tében megújult udva-
runk. A szülõk vállal-
kozó szellemének kö-
szönhetõen egy délután 
alatt minden udvari 
játék újra lett festve. A 
gyermeknapi bevéte-
lbõl megvásárlásra 
került a háromfunkciós 
hinta, amely össze-
szerelésében közremû-
ködött Fábián Zsolt, 
Kavisánszki János, 
Kovács István. Rögzí-
teni és telepíteni pedig 
ide járó gyermekek 
apukái segítettek, név 
szerint: Kovács Gábor, 
Molnár Lajos, Pilák 
Krisztián. Minden ked-
ves segítséget hálásan 
köszönünk a gyerme-

Lovagolhattunk, csirkét, bárányt, borjút simogathattunk. kek nevében.
Megfigyelhettük, hogy a pici malacok hogyan élik minden-
napjaikat édesanyjuk mellett a farmon. Mezõgazdasági gépek X X X
régebbi és újabb változatait próbálhattuk ki. Itt meg kell emlí-
tenem, hogy Pilák Szirkánk nagyokat megcsúfoló bátorsággal 
kérte hogy tegyük fel a kombájnba és alig lehetett lehozni róla. Az új tanévre 

Napunk zárásaként pedig a focipályán játszottunk egyet és készülve megújult 
élményekkel telve, fáradtan haza buszoztunk. belsõ kinézetünk. 

Ezúton is köszönünk minden kedves hozzájárulást a Fábián Zsolt segít-
ségével kifestésre 
került sor és a 
kreatív gondozó-
nõk még barátsá-
gosabbá, gyermek 
barátabbá tette a 
belsõ designt. Az 
óvodai szünet alatt 

régi és új csanásaink birtokba is vették az „új” épületünket és 
folyamatos feltöltõdés mellett zajlanak mindennapjaink 
békében és szeretetben, családias hangulatban.

Ezúton megköszönnénk mindenkinek a rengeteg segítséget, 
türelmet, megértést és együttmûködést. Izgatottan várjuk az új 
tanévet, az új gyermekeket.

X X X
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