
a HortobáBYi- LearJer * Egyesület lfjúság-és lakosságmegtartó programok támogatása című
felhíváshoz

Beszámpló a programról

A Program eé§a és rÖvid tartalmi ismertetésel Á Tisramegei &eformátus Hgyhárközségben
kéthetente valósul me& á Baba-mam* kör, ahol 6desanydk 0.§ §ves gyermek*k játszanak éo

bsszélgetnek e6YÜtt" Fontos köaösségteremtö Ér§je vxn ennek a csoportnak, illatvn a gyermakek
már klskoruktól kerdve megism*rhetik a kerEsztyén értékeket. Fontos, lrogy a 6yermekek
klskoruktól kezdve kÖrÖs*égbe járjanab ezznl k elósegítve a fejlödésüket- A bgba-rnarne kör
lehetÖsÉeet blrtosít a mamáknak a problémák megoldÉsára És új ismeretek rnegszerz,Ésére elóadók
segítségével és tartelmas együttlétr* a bab*kkfrl,

AProgramtematikája:Az alkplmunkon mag|elenr ódÉ§á.tyák*t é* 6yermekeikat, valamint a
Nyugdíjas EgTg§Ület tagjait Ís kÖszöntöttült, maid kenyérda6asztásba kezdtünk. KöabBn a
gYerrnek*k játsrottak eÉYmással" Arnikon elkésxűlt a sok flnomság, mindenkl jóíz(íe ket csipegetett
belőie.

BE§ZÁftáoLÓ

Pályázat aro nosító seáma : VP6-19, 2. ]-.4S*l-rl

Pályázat oírne: 1.|ortobágyí t ader E5y*sül§t- lfjú§ ;gt

Program megrrave*ése: Bnba-mama kör

Prógrám ldőpontja: 2019. augu*ít|,t§ 19. n0-t2 Óráig

program helyszíne: Tiszaesegei Rsformátus Egylrázközseg eyiilelo"*ti terem

Megva lósítók; Nyugclíjas Egyesület tágjai

Résztvevök létszárna; t5 fő



vállaIkozó aláírása

Kelt,; 1& l "2 -_, .á | f

A Prognam által eÍért erednrórryek; Eren a§kaln"lunknn 3"§ íő v*tt részt, gyerrrlekek és ádesanyák,
valamint a Nyugdi|as [gyesŰlet néhány tag|a. Küszöntés után beíe is vágtr'lrrk a kenyér daga:etás
rejtalmeíbe, molyet az időselr mutattak be, hogy hogyan kell, Míg dagasztottuk a cipókat, addig a
gYerrnekek egYmással !átszofiak, besrélgettek és már izgatottan várták, hcgy mií<or sül ki a ltenyér,
ho§v kóstellhassák" jókát besrélgettűnk, nevettijnk és sok nrindeírt megtudtunk a ré5i
hagyományokról, fu idősek nreséket rnondtak a gyerm*kaknek, akík árrlaklődően íigyelték és
h*I|gatták az elhangzottakat. A kisÜlt kenyaret, kenyór!ángost És kífliket szalonnával és rajttal
kínáltuk a gYerrnekeknek és édesanyjuknak. Mindenkinek nagyon ízlett €u az §gy'zerű kis
finomság, ós rnondték, ho6ry többször is lehetne i}yen sütögetős alkalom.

Egtléb tudnivalók; Eaba-rnarn§ kÖrÜnkre üdítőt, rágcsálnivalót, uclamint a kenyér hozzávalóit
vásároltuk meg.

Kelt.: 2üí9. eugrl§tus í9.

ElőarJólsrakmai megvalósítú(kj aláirása

A heuámolót eNfoga*afil


