Gyerek- és Ifjúsági Egészségnap
Lengyel, 2011. május 28.
A Gyerek- és Ifjúsági napra a felnőttek és a fiatalok nagyon nagy lelkesedéssel készültek. A
lelkesedésüknek még a borongós időjárás és az időnként csepegő eső sem szabott határt, bár a
programok egy részét sajnos így nem a terveknek megfelelően tudták alakítani.
A nap folyamán az érdeklődök a következő ügyességi feladatok közül választhattak: diótörés,
origamizás, lepkefogás, lufi festés, üdítő evés, papírforgó készítés, pókhálón átjutás, halfogás
szívószállal, pókháló készítés és pinpongozás. Az ügyességi feladatok mellett a gyerekek
kedvükre használhatták az ugrálóvárat, a gokartot és arcfestésen is részt vehettek.
A fiatalok a sportpályán főzést és kispályás foci bajnokságot szerveztek erre a napra, de az
időjárás miatt utóbbira nem igen akadt jelentkező.
A nap folyamán az ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. által kiirt Szövetség az
Ifjúságért pályázaton nyert összegnek köszönhetően a rendezvényre látogatóknak ingyenes
vérnyomás és vércukor szintmérésre volt lehetőségük valamint bőséggel fogyaszthattak
gyümölcsöket és gyümölcslevet és azok, akik valamilyen feladatot vállaltak tollat és
kulcstartót is kaptak ajándékbaA Lengyel Jövőjéért Egyesület tagjainak köszönhetően a
gyereknek és fiataloknak joghurt és túró rudi is jutott. Délután 5 órától a rendezvényt a helyi
védőn és fiatal segítőjének „Egészséges életmód és dohányzást megelőző” előadásai tették
színesebbé. A jó hangulatnak köszönhetően az utolsóka Faluházban egészen este kilencig
szórakoztak ezen a napon.
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A rendezvényről készült képeket fotóalbumunkban megtekinthetik:
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