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Szentendrei Nagycs alfdosok
a Fekete-tengern6l

A Szentendrei Nagycsal6dos Egyesiiletdnek
tagtrai szervezds6ben jrilius utols6 napjainak
egyik hajnakin szemdlygdpkocsikkal vdgre in-
dultunk Erddlybe. Borong6s id6ben, cseperg6
es6ben haladtunk 6t a Kirrilyhrig6n, ahol
ndhdny percig gydnydrkddtiink a kil6t6sban.
Csucs6n, Ady egykori lakhelydn6l, ad6ztunk a
k61t6 eml6k6nek. Els6 napon Parajdig jutot-
tunk. Kellemes kdrnyezetben vend6gfo-
gad6ban sz6lltunk meg. M6snap megmilrt6z-
tunk Szov6tiin a Medve-t6ban, majd
leereszkedtiink a parajdi s6brlLny6ba. Kds6 ddl-
utan indultunk tov6bb, tjabb sz6ll6shelytinkre
Csikcsomort6ba. Ez a falu l6tja vend6giil a
csiksomly6i piink<isdi bricsirra erkezo lzb€gi
zar6ndokokat. Innen ell6togattunk a Gyilkos-
t6hoz 6s a B6k6s-szorosba. Sajnos az id6 ifi
sem kedvezett igaz6n, vlgig zuhogott az es6.
Harmadnap folytattuk utunkat K6zdiv6sarhe-
lyre, ftkdzben gydnydrkddtiink Szent Anna t6
6s a mellette eltertild l6pos mocsiir nrivdny
vil6g6nak szdps6gdben.

Testu6rvilrosunkban, venddgl6t6ink egyben
programunk tov6bbi szerveziSi a K6,zdi-
v6s6rhelyi Csal6degyestilet taglai (K6Csa)
Mant6 Emese vezetdsdvel miir tiirelmetleniil

felel6s kegyeit is sikertilt meg-
nyerniUk. (A legtribben most jar-
tunk el6szdr a tengerparton.)

Az utols6 napon l6togattunk
Constantc6b4 ahol megtekintet-
ttik a Delfinariumot, Allatkertet,
Tengeri akviiriumot, majd el-
sdt6ltunk a kikdt6be, barangol-
tunk az 6v6rosban, megm6sztuk
a Minaretet 6s 50 mdter magas-
b6l ndzti.ink le az alattunk el-
teriil6 v6rosra, amelynek
dpiiletei sajnos nagyon lepusz-
tult rillapotban vannak. D6lutrln
Mamaia-ra utaztunk, ahol a gy-
ermekek nagy drrimdre a

Vidtunparkba is ell6togathrnk. Est6re mindenki
f6radtan iilt vissza a buszba 6s a legtribben szin-
te azonnal el is aludtak. Mire reggel fel6b-
redtek, ism6t K6zdiv6sarhelyen voltunk. De
nem sok6ig. Egy rrivid tiszt6lkod6s ut6n m6ris
mentiink a hegyekbe, Kdzdiv6s6rhelyt6l kb. 20
km-re fekvri Ozsdolar4 ahol tObb vend6gl6t6
csal6dnak van rigynevezett "hdtvegi hina". Ott
k<izosen f6ztiink pity6kr{s tok6nyt, siitotttink
flekkent 6s a bogr6csban f6tt a puliszka is. A
gyermekek egdsz nap szabadon jritszhattak a
friss erdei leveg6n. De innen is tetttink kisebb
kir6ndul6sokat, megndztiik a Putnai vizes6st,
de az erd6ben is barangoltunk, ahol gomb6t 6s
erdei m6ln6t szedttink.

Sajnos az id6 riagyon rcivid volt, hamar bric-
srit kellett venni vend6el6t6inkt6l 6s indultunk
vissza. Utktizben mdg ireg6lltunk Farkaslakan
Tam6si Aron sirjan6l, majd Korondon, ahol
mindenki tudott aj6nd6kot v6sarolni.

Krisz0nji.ik Emes6nek 6s a Kdzdiv6sarhelyi
Csal6degyesiilet minden tagliinak, hogy ilyen
kellemes ny6ri emldket szereztek nekiink.
Bizunk benne, hogy jrivore mi tudjuk vend6gtil
litlni az ottani csal6dokat.

Kapdsnd Agi
v6rtak benniinket.

Utunkat a K6Csa tagjaival
k<izdsen aut6busszal folytat-
tuk Eforie-Sud nevii iidtil6-
faluba.

Eforie-Sud Costantat6l 20
km-re ddlre dtlagban I km
sz6les frildnyelven fekszik,
keletr6l a Fekete-tenger, nyu-
gatr6l L Techirghiol nevti s6s
vizii t6 hatflrolja. ' Az
elkOvetkezend6 ndhdny nap
alatt kfzdivdsdrhelyi bar6-
tainknak k<isz<inhet6en a
tengerparti homokon a
s0tk6rez6sre, fiird6zdsre 6s
sdrcizdsre volt csak gondunk.
A gondtalan kikapcso-
16d6shoz mdg az id6j6r6s-

,Figyelem
Kedves Ldnyok!
Mindannyian, akik a Szentendrei Erseki

Le6nyiskol6ban elemiben ds polg6riban
egyiitt j6rtunk, 2004. szeptember l8-ri.Ln
(szombaton) d6leldtt l0 6rhra gyertek el
egykori iskokinkba - ,,ZARDA" Szentendre,
Bajcs.y Zs. . u. 3. - kedves kis
TALALKOZORA. Kis6r6ket is szivesen 16-
tunk.

B6vebbet: Arnold Zsdfit6l - Drobilits
Ev6ig - 6s Zsigmondi Manyiig 6s a jdv6
rijs6gban tribbet kaphattok (r6szletesen). .

Drobilits Eva

Ej szakai Sportbaj noksf g
Ezvolt ny6ron!

P6ntek estdnkdnt a Barcsay Jen6 Altakl.nos
Iskola melletti focip6ly6n este 6-t6l sdt6ted6sig
lehetett focizni Horv6th Gyoz6 jfit1kvezetlse
mellett A k6t csapatkapitany Pintdr I.6szl6 6s
Rokolya Ad6m majdnem 2 h6napon keresztiil
szervezte a csapatilt. A ny6n legjobb kapusa
M6rta Feri, a legiobb j6t6kos P6ndi Gerg6 lett.

A csrim<iri klub szervezds6ben Fodor Istviln
6s SziiLnt6 Barna Lengyelt6tiban volt I hdtig,
P6csmegyeren a region6lis sportnapon a foci-
csapat IL, Telekes Krisztina pingpong
versenysz6mban III. helyez6st 6rt el. A
szorospataki orsz6gos taliilkoz6n Sziint6 Bama
4. lett pingpongban. Kcizben a focicsapat
Le6nyfalun venddgszerepelt a Vadkacsa
Egyestilet meghivdshr4 ahol persze a foci mel-
lett olyan programok is voltak, mint Duna
6t0sz6s, evezds, 6s strandoliis.

Az Ejszakai Sportbajnoksrig szeptemberben
folytat6dik a Barcsay l. Att. tstotaban pdn-
tekenk6nt este 8 6s 6jf6l kdztitt.
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