1. Kiadás
2018. decemberi
körlevél

Együtt erősek vagyunk
és mindent elérhetünk,
csak GYERE és add a
kezed!

Kedves Egyesületi Tagok, kedves Szülők és Gyerekek !
A karácsonyi ünnepek már az ajtókon kopognak, nagy a sürgés-forgás az
óvodákban, iskolákban és persze az otthonokban is. Mindenki az ünnepekre
készül, valamint a megérdemelt pihenésre. Egyesületünk elnöksége is már
lázasan dolgozik a jövő év programján.
Adventi vásár
Mielőtt továbblépnénk, szeretnénk az adventi vásár támogatóinak megköszönni
azt a segítséget, amely nélkül nem jött volna létre december 8-án vásáros családi
délelőttünk.
Köszönet Maxim Katicának, hogy megszervezte az adventi vásárt, amelynek
bevételéből az egyesület 10 %-os részesedést kapott (83 €). Külön köszönet a
süteményfelajánlásokért: Iványi Gabinak, Wink Krisztinek, Viezer Heninek,
Horváth Mónikának, Szokolova Krisztinek és Kiss Melindának. Nagyra
értékeljük, hogy sok teendőtök mellett, időt szakítottatok még a sütésre is. Az
Aszalos család egész nap étellel, itallal és jókedvvel látta el a népes sereget. Sőt
diákjaink (6-9. osztályosok) is beálltak a pult mögé és gyerekpuncsot, kávét,
virslit, zsemlét és pizzát árultak, így gyarapítva a büfés bevételt 120 euróra.
Sűrű volt a program, a fellépők már hetekkel előtte lázasan készültek, hogy
előadják tudásukat. Együtt ropta a táncot a gyerek és felnőtt Pántlika, majd Kiss
Melinda vezetésével mutattak be az 1-2. osztályosak egy kis karácsonyi számot.
Az egyesület dalárdája karácsonyi énekekkel készült a vásár megnyitására.
És miért is most ez a körlevél?
Mert minden egyesületi program sok előkészülettel és a végén sok takarítással
jár. A szervezők, fellépők és segítők aznap reggel 9-től délután 2-ig dolgoztak.
Hála többek között Dobler Tamásnak is, sikerült mindent időben elkészíteni és
az iskolát patyolat tisztán elhagyni.
Ha valakit elfelejtettem volna név szerint megemlíteni, előre is elnézést kérek.
És mivel kritikát nem fogadok el, csak segítséget, minden kritikust szeretettel
várok a következő rendezvényen mint személyes támogatómat.☺ Együtt erősek
és nagyok lehetünk, ezért fogjunk össze és GYERE VELÜNK !!!!
Üdv: Koch Gabi (valahai lelkes kritikus)

