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Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...”

Az elmúlt hétvége olyan
volt, mintha Karácsony
és Újév, na meg minden
ünnepnap egyszerre lett
volna megülve
Központunkban.
A motorosok évenkénti
visszatérése már nem csak hagyomány, hanem valóságos ünnep házunk neveltjei részére. Ezt a napot mindenki
nagyon várja és amikor a csendbe belehasít a robogó motorok zaja, annál szebb élmény nem is kell a gyerekeknek.

Amikor tíz évvel ezelőtt kitaláltuk
ezt a találkozót, nem hittük volna,
hogy ennyire nagy lesz a sikere. A
gyereknaphoz kötöttük a találkozók
megszervezését, hogy a többnyire
fiukat nevelő házaink lakói igazi férfi
és apaképet láthassanak, akik
játszanak velük és természetesen
felveszik motorjaikra a gyerekeket.
Az évek során többször
változtattuk a helyszínt és mondhatni
egyre kucifántosabb feladatoknak
tettük ki a motorosokat, de A LEGJOBBAK MINDVÉGIG KITARTOTTAK!!!
Hálatelt szívvel
gondolok itt a

Motoros
Klubbokra
a
HAWKS
RC
és a

WILD
HAWKS
akik maximális
támogatással,
minden évben
eljöttek örömet
szerezni a
gyerekeknek.

Külön köszönet a szervezésben segítségemre levő Schmidt
Róbertnek és tesómnak Nagy Ottónak, hogy ezen alkalmakat meg
tudtuk közösen jól szervezni. De megelmíteném még a minden
évben jelen levő KICSI Józsit, a Csabákat, az Istvánokat,
Attilát, Tamást, Robit, Mariot,
Mátyást, Zoltánt, Leventét...
Az évente többször is
hozzánk látogató bihariakat,
legfőképpen Bartha Lacit
kedves családjával együtt.
Ugyancsak nagyon hálásak
vagyunk Kribus Jocónak, (aki
már annyiszor volt nálunk, hogy a fia már kívülről tudja hol van nálunk a
csúszda), akihez bármikor betérhetünk megjavítani a kocsijaink kerekét. A
székelyhídi motorosokat és Katalint a motoros amazont.
Ugyancsak nagyon hálás vagyok a Magyarországról érkező
motorosokért, akik immár a negyedik éve csatlakoztak hozzánk a gyerekek
legnagyobb örömére. Külön köszönöm Földi László motorosnak a
közbenjárását és a jó megszervezést! A BLUE KNIGHTS MOTOROS
KLUBB tagjainak, az Istvánoknak, Gábornak, Zoltánoknak, Endrének, Csabának, Gyulának, Józsefnek,
Péternek, Lászlónak, Évának és Zsuzsának és mindenkinek, akik megtiszteltetek minket és annyi meg annyi
örömmel ajándékoztátok meg a gyerekeket.

Mindenkinek NAGY, HATALMAS

KÖSZÖNET MINDEN FIGYELMETEKÉRT,
A RÁNK SZÁNT IDŐTÖKÉRT azért, hogy a gyerekek
nem várták hiába ezt az Ünnepnapot. Az, hogy ezt
összekapcsoltuk a Gyermek Jézus Búcsúval
Székelyhídon, az volt a hab a tortán.
Köszönöm mindenkinek a közreműködését és ha valaki
neve kimaradt volna, kérlek ne nehezteljetek rám, már én is
tíz évet öregedtem de szerencsére veletek együtt. Tartson
meg az Úr erőben. egészségben mindannyiunkat, hogy még
sokszor tudjunk ugyanilyen örömben és boldogságban
találkozni!
JÓ UTAKAT mindenkinek! Szera n.
Újságunkban minden héten megírjuk élményeinket
közösen a gyerekekkel, fiatalokkal. Életünk mindennapjait így
követni lehet a következő linken: http://www.saniobstiftmelk.eu/Aktuelles/
Most is megkértem a fiatalokat, hadd írják le emlékeiket
gondolataikat, erről a napról.

István: - Soha sem szabad
elfelejteni, hogy ameddig élünk
mindig lesznek barátaink, sőt
hiszem, hogy ők örökre a
barátaink lesznek. Köszönöm,
hogy mindig feldobjátok a
napunkat valami érdekes
dologgal: egy játékkal,
motorozással, mindig tesztek
valamit, hogy a napunk csodás
legyen... Hálás vagyok azért,
hogy megismerhettelek titeket,
hogy minden évben eljöttök hozzánk, hogy együtt szórakoztok velünk... nem beszélve arról, hogy
más gyermekeknek is mosolyt csaltok az arcára..... Egy csodás emlék lesz, hogy nálunk jártatok....
Legyetek mindig a Barátaink, ahogy más szóval mondják Gyermekbarát-Motorosok. REMÉLEM
JÖVŐRE IS TALÁLKOZUNK....

Diana: - Én nagyon jól éreztem
magam amikor megérkeztek a
motorosok. Már nagyon vártam
ezt a napot!!! Az is szuper jó volt, hogy elmentünk
Székelyhídra, mert így legalább többet ülhettem a motoron és ez csúcs szuper volt. Én Lacival
mentem arra felé és vissza is vele
jöttem, és ennek nagyon örültem.
Amikor odaértünk volt egy hosszú
mise, utána voltak jó előadások a
színpadon és volt egy finom ebéd,
amit a mi konyhásaink is főztek.
Marici, Emi néni

és Hajni néni igazán jól főztek, mert szinte semmi
sem maradt belőle.

Ebéd

után még lehetett motorozni és én nem is tudom
hányszor mentem. Csúcs szuper volt az egész
napunk! Szeretném megköszönni a motorosoknak,
hogy újra eljöttek hozzánk és ezt a jó napot
megszervezték nekünk!

Roli: - Én nagyon
vártam a motorosokat,
mert ekkor igazán jól
tudunk kikapcsolódni.
Az, hogy felvesznek
minket és elvisznek
magukkal nagyon
szuper érzés. Mintha
minden gondolatom
elszállna a nagy sebességben. Köszönöm a motorosoknak,
hogy újra eljöttek hozzánk és nővérnek, hogy minden évben ezt a napot megszervezi nekünk! Jó
lenne ha minden nap motoros nap lenne!!!
Andrea: - A szombati
nap nagyon jó volt
nekünk. 10.00 óra körül
jöttek értünk a
motorosok és én Pityut
választottam, mert sokat
beszélgettünk és nekem
szimpatikus volt és vele
mentem át Székelyhídra. Amikor odaértünk
szívesen fogadtak minket és mindenhol
mindenféle programok voltak. Jó volt itt
találkozni az ismerősökkel is. Este tértünk
haza és még pár motorossal elmentünk
Feketeerdőre a vízeséshez. Ez volt maga a
csúcs!!! Amikor meg visszatértünk még késő
estig táncoltunk, énekeltünk. Nagyon jó volt!
Vissza várom őket!
Zsanett: - Amikor
megtudtam,
hogy jönnek
hozzánk
megint a
motorosok én nagyon boldog
voltam. Már alig vártam a
napot, hogy ide jöjjenek.
Csak azért izgultam, hogy
nem fog leérni a lábam a
motor tartóra és akkor én
nem mehetek Székelyhídra csak
autóval. De amikor megjöttek a
motorosok kipróbáltuk és én Lacival
mentem a motoron, CSÚCS SZUPER VOLT!!!
Nagyon szépen köszönöm a motorosoknak ezt a napot, meg
nővérnek és Maricinek, Emi néninek és Hajni néninek is, mert
ők főztek nekünk és Attila bácsinak is, hogy velünk voltak egész
nap! Azt hiszem, ez volt életem egyik legszebb napja!

Ici-pici mind megette...

