2017. Augusztus

Kunhegyesi Híradó

lányok versbemutatón olvasták fel a megszületett alkotásokat,
aminek nagy sikere volt. Igazán megható és kifejező bemutatkozások születtek, melyeket a gyermekek hozzájárulásával
összegyűjtöttünk és „tábori emlékek között „őrizzük. A sok-sok
versből egyet szeretnék bemutatni:

Közös ebéd elfogyasztása után Hajnal Istvánné vezetésével „
Ki Mit Tud”-on mutatkoztak be a 4 fős csapatok, ahol a végén
mindenki díjazottként fogyasztott el egy ajándék csokoládét.

Az élménydús hétfői napot követően kedden, szerdán és
csütörtökön Kunhegyes Város Önkormányzat által működtetett
Strandfürdőt vehettük igénybe, ahol minden gyermek nagyon
élvezte a fürdőzést és a sok-sok ﬁnomságot, amit a nagylelkű
adományozók jóvoltából tudtunk biztosítani számukra.

Péntekre már kissé elfáradva, de élményekkel telve
visszatértünk a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épületébe,
ahol ismét Hajnal Istvánné tartott mentálhigiénés foglalkozást a
gyermekeknek. Kommunikációs fejlesztő játékok, logikai
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játékok színesítették a tábor utolsó napját. A nap csúcspontja a
palacsinta sütés volt, amit még a ﬁnom ebéd egészített ki.

Összegezve az egy hét tapasztalatait, elmondható, hogy
felnőtt, gyermek mindenki jól érezte magát a nyári napközis
táborban, melyért köszönet illeti a támogatókat, mert
nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani:
Kunhegyes Város Önkormányzat a, Kunhegye sért
Közalapítvány, Nagykun-Hús Kft., Deko Pékség, Szőlősi
Sütőipari Kft., Gál Cukrászda, Buxi Pizza Taxi, Lánczi Fruit
Kft., Bella Csemege, NAPFÉNY ABC, Dr. Bán Attila és
Felesége, Kovács Bt., Szabó Gábor vállalkozó, Szatmári Zoltán
vállalkozó, Orosz Józsefné vállalkozó, Rabné Gégény Erzsébet
vállalkozó, ALMA Gyógyszertár, Papp Edit vállalkozó, Kreatív
Ajándékbázis, Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola Kossuth Úti Tagintézménye
Köszönet illeti az önkéntes segítőket, kötelező közösségi
szolgálatot teljesítő diákokat, valamint a Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársait:
Hajnal Istvánné, Csörögi Éva, Varga Róbertné, Witt
Lászlóné, Kolozsvári Annabella, Tóthné Babó Szilvia, Tóth
Ildikó, Kalmár Anna, Nagy Judit, Farkas Béla, Fehér Miklós,
Gyuricska Norbert
Sikerült az általunk gondozott gyermekeket jobban
megismerni, közelebb kerültek hozzánk. A személyes,
szeretetteljes kapcsolatnak gyógyító ereje van, ami segít a
családok gondozásában. Megállapodtunk a tábor végén a
résztvevőkkel, hogy „ Jövőre veletek ugyanitt!”
Nyári szabadidős Klubfoglalkozás:
Az egy hetes nyári napközis tábort követően került sor a 8
alkalomból álló nyári szabadidős klubfoglalkozásokra, 2017.
július 10,11,12,13, 17, 18, 19, 20. napokon, délutánonként. A
szabadidős klubfoglalkozáson 7-12 éves korú gyermekek
vettek részt. A klubfoglalkozás célja az volt, hogy a gyermekek
hasznosan, tartalmasan töltsék el a szabadidejüket.

Ehhez nyújtott segítséget JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat
Kunhegyesi Tagintézményének két munkatársa, akik minden
alkalommal játékos, készségfejlesztő, ügyességi feladatok
megoldásával bízták meg a gyermekeket.
Fejér Ildikó
családsegítő

