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§esgámcló m prngranrr*l

A Pr*$rann *élja ás r&vid tar"talmi ir*n*rtetás*: Á Ti*zacs*g*i tlefsrmátus §gyházkölsée által
vnegvxlóse;ló rcnd*zvénY*k eátja, h*§y lter*srty8n, hagyományokra ápülő rendc,:vónyeket
vii§tcxxt*sabbá és sckg§Ínűbfué t§§y* a h*lyi lak*sxág seámára" lV!*g*rősíts* a helyi krie&ss&6i
&*pcsalatoltat a pr*§ram*k r*ván. ex ifjrtsd§í {*rá§< egésa *vben a tin*eleseraket sxólítla me§,
m*§y*t lté§hctente t§rt§,!§k * Tixransng*i li*fryrnn;§tus §gyháxit,*xság fiyüt*keaeti termób*n, §§*tt}§
szfrmu*krx, hngY * {iatalck seabadide.§üket k*r*setyár: kri:css*6ben tölthe§§§k.

& Prrgrxm ternatilr;ija; §fjtlsági *r*r:kon rrr*gj*ler:t *íákokat kriga#ntrittük, rnajd a ref*rmiicisrúi
hestélg*tésb*: kezdtÜnlr. Á besz*!get65 ilt*n játsaottunl* a gynrettekk*l, majd közris *nekíéssel é*
itxád*ággal zártuk |* ax al}ealrrat.
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P*lyá*nt *ím*; Hnrtob§gyí

TámCIgatá*a

Leader Egyesíllet- lfjüs§g- ás takriffi

Frrrgrarn magnev*eés*: lfjüeágí &rált

Pr*gram id$pontjx: ?ff3§, novernbeí §" ti:rg *r§i§

Frcgra m }relyszín* ; ri*r*e*§

ful*gval*sítók: §Snes Ággta

R§setvevffk létgxÉnnx: ? fS



A prcgrarn által gltm eredmiixy*k: §t*n §a alk*§gxunk*n ? fő v*tt régxt" A megj*l*nt gyerrn*keket

liccxii!,lt{ittünk, majd k§riis Srreklósx*l n§itettiJk íT§*§ fr; ifj*sá6i úráí" §lj*sági óri{nk*n ;}

r*f*prmiáai*r*l bes;élgettünk a ditkokkal, majd mindcrrki f*lteh*{t* x be*n* í*lm*rülő i<érel*sci{. A

gyer*kek n*gy }*lk*s*n *x Sr&mnre§vettek rácxt ezex xe alkxiffi*l,l" &besz&lg*táp után j;$ts;ottunk,

rnelyet fia§y§§ óiveltak a fiat*§*n ét atig ak*rt;ik ab}:xhagyni § játáküt. ÁIkxlm*nk x*násaként

k&zö** n *nekeltiixk és imi*g§ k*rtxn lc,

§gysb tx*tr§vaíók: |tl{t*&6? ágárrkr* ü*ítöt §x rá6*xálnivglót kieY*lgít*ttilnh a g:Eerrrt*k*k rósa*re"

K*lt.: §*lS, nov*m&*r§"
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