KÖZÖS LEVEGŐVÉTEL a BUDENZBEN
Az összefogás és a felelős gondolkodás újabb szép példája mutatkozott meg a május 24-én rendezett „levegős”
családi partyn iskolánkban. A Szülői Választmány és a pedagógusok szervezésével lezajlott rendezvény méltó
folytatása volt a korábbi hasonló programoknak és a támogatásra kijelölt célt is sikerült eltalálni. A kis tornaterem
szellőzésének megoldása évek óta várat magára és az egyre növekvő testnevelési óraszámok és a bővülő szabadidős
ill. szakköri lehetőségek miatt immár halaszthatatlanná vált. Nagy örömünkre így gondol(ta)ja ezt a szülők túlnyomó
többsége is. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Az impozáns plakátokkal hívogató partyn megpróbáltuk a lehetetlent, hogy népmesei módon
befőttes üvegekben kihordjuk a rossz levegőt a teremből és papírzacskó durrogtatással pumpáljunk
frisset a helyébe – nos ez hamvába holt vállalkozás volt, de mi sem gondoltuk komolyan. Azt
viszont igen, hogy más, a levegőhöz kapcsolódó programokkal aktivizáljuk és adakozásra
késztessük a party több száz résztvevőjét, kicsiket, nagyokat, felnőtteket egyaránt.
A nap fő attrakcióinak egyike a felfújható vidámpark volt. Több mint 400-an váltottak karszalagot
és élvezték az óriáscsúszdát , rodeósünt és a pénzkapkodó fülkét.

Ez utóbbiban pont a szellőzőrendszerhez szükséges 1,5 millió forint röpködött, ebből a gyerekek több százezret
gyűjtöttek össze – persze virtuálisan, reméljük igazából is sikerül a gyűjtés a családok segítségével. További hatalmas
érdeklődés mutatkozott a krumplis légpuska-készítő műhelynél, a papírrepülő versenyen, a hihetetlenül ügyes
lufihajtogató bohóc körül és természetesen a büfé előtt, ahol a hot-dog mellett stílusosan pillecukrot, pattogatott
kukoricát és légbuborékos italokat is felszolgáltak.

A” levegő hölgyei és urai” is kitettek magukért. Nehéz volt eldönteni, hogy a Holiday SE táncegyütteseienk csinos
lányaira vagy az általuk prezentált akrobatikus táncfigurákra koncentráljunk, de mire felocsúdtunk, már a
Face Team kosárlabda-csoport bámulatos szaltóin és zsonglőrfiguráin hüledeztünk.

Némi csalódást jelentett, hogy a virtuóz tangóharmonika-művész Szabó Ádám nem tudott eljönni, de konkrét
ígéretet kaptunk, hogy a következő tanévben pótolni fogja a most elmaradt koncertet. Mégsem maradtunk levegős
hangszer nélkül, a beugró Bőcze Zoltán ugyanis a harmonika mellett még trombitáját is elővette néhányszor és este
10-ig biztosította a bulihangulatot, ahol jól megfért egymás mellett a rocky, a csárdás és a kacsatánc is.

Közben persze lezajlott egy vidám, mégis ádáz csatát hozó TV-s vetélkedő, melynek „levegős” feladataiban bár az
anyukák diadalmaskodtak az apukák felett, de mindenki nyert, mert a végén a „budenzsütikirálynő” Korcsmáros
Nóra által felajánlott nutellás csemege volt a résztvevők jól megérdemelt jutalma.
Este 9 órakor pedig olyan élményben volt része a szép számmal helyszínen maradó közönségnek, melyre az iskolában
még nem volt korábban példa. Mintegy 4 percnyi fantasztikus tűzijáték kápráztatta el az egész környéket.

S ha valaki amiatt aggódna, hogy a nap bevételét puffogtattuk el a levegőbe, megnyugtatásul közöljük, hogy
valamennyi programunkat extra-kedvezményes áron vagy felajánlásokként tudtuk megrendezni. Hálás köszönet
ezért a következő szolgáltatóknak: Printpix Nyomda,
Progress Fun ,
Játékvilág Kft ,
Pyrotoppon Bt.,
Ács Zoltán lufibűvész , Bőcze Zoltán zenész
A nap végére a szolgáltatásokból, felajánlásokból illetve a Diákönkormányzat és a 8.a osztály által rendezett délelőtti
palacsinta parti bevételéből helyben 409 ezer forint tiszta bevétel gyűlt össze melyet a szellőzőrendszerre tudunk
fordítani és többen jelezték, hogy további összegeket kívánnak az alapítvány számlájára utalni. Érdemes tudni persze,
hogy ez most egy projekt kezdete volt - egy kiválóan sikerült rendezvénnyel, és természetesen számítunk azokra is,
akik most nem tudtak eljönni, de fontosnak tartják, hogy gyermekeik a jövőben egészséges körülmények közt
sportolhassanak, táncolhassanak a kistornateremben. Már csak 500 ezer forint hiányzik a légcserélő berendezés
teljes beszereléséhez… További felajánlásokra a Mentális Fejlesztés
Alapítvány
Budapest Banknál
10103805-51046736-00000006 számon vezetett számlájára való befizetéssel „Levegőt” közleménnyel vagy az
igazgatóságon keresztül van mód.
A szülői választmány és az iskola tanulói és pedagógusai nevében köszönjük mindenkinek a részvételt, az
együttműködést, a támogatást és reménykedünk benne, hogy nem lankad az a lelkesedés és példa értékű tenni
akarás, mely jó ideje már jellemzi iskolai közösségünket.
Update: a május 31-i művészeti fesztivál alatt a büféfogyasztással és „levegőkonzerv” vásárlással további 55 000
Ft-tal járultak hozzá a szülők a beruházáshoz, az utolsó tanítási héten pedig a gyerekeknek szeretnénk egy
napközbeni „Levegőt” after –partyt rendezni a már bevált ill. újabb ötletekkel , hogy tetszés szerinti összegekkel
bárki részese lehessen az adományozásnak.

