Köszönőlevél Ráckeresztúrnak
A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány és a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség Nevében szeretnénk köszönetet mondani a településünk lakóinak a szüreti felvonulás és a bál sikeréért.
Köszönet a polgármester asszonynak, hogy hathatós
közbenjárása eredményeképpen megrendezhettük a
szüreti mulatságot, nélküle sajnos elmaradhatott volna
az egész rendezvény.
Köszönet a közreműködő gyerekeknek, az őket betanító pedagógusnak, a felvonulásban részt vevő lovas kocsisoknak, az
őket kísérő a biztonságukra vigyázó, és a tánc alatt a zenét biztosító polgárőröknek.
Köszönet a táncosokat fogadó, őket vendégül látó lakosoknak, vállalkozóknak.
Köszönetet mondunk a háttérmunkában részt vevő civil
szervezetek tagjainak, akik önként ajánlották fel segítségüket mind a gyerekek hajnalban történő reggelijének elkészítésében, mind a
terem berendezésében és annak visszabontásában. A polgárőrség tagjainak
szintén a háttérmunkában és az est biztosításában való hathatós közreműködéséért.
Külön köszönet illeti az egész rendezvény lebonyolításához önzetlen hozzájárulásukat adó Cseprekál Istvánt,
Szakolczi Csabát és családját, Bodó Istvánt, Novozánszki
Csabát és a Rácmenza Kft.-t.
Köszönet Kvaszné Irénkének, Lukácsné Vikinek a finom fasírt, valamint
Beszteri Istvánnak és feleségének a kiváló gulyás elkészítéséért,
Patatics Györgynének a segítségéért.
Köszönet Marczinka Mária Magdolnának és vendégművészének, Tolnai Andrásnak, valamint polgármester asszonyunk férjének, Mabda Gábornak, akik
előadásukkal emelték az est színvonalát, közreműködtek a bálon résztvevők szórakoztatásában, valamint azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekei már
kimaradtak az iskolából, és így is segítették a bál lebonyolítását.
Kiemelten köszönet jár Gajdó Györgynének az egész rendezvény megszervezéséért és lebonyolításáért.
Összegezve: hatalmas érdeklődés és részvétel, jó hangulat jellemezte a szüreti bált. Köszönjük
a megjelenteknek, hogy belépőjük megváltásával, fogyasztásukkal támogatták szervezeteink munkáját, amit az iskola az alapítványon keresztül gyermekeinkre, a polgárőrség
pedig településünk közbiztonságára fordítja.
Ráckeresztúr, 2014. október 8.
A szervezők
A civil szervezetek hírei
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A Pávakör őszi rendezvénye
A Pávakör hagyományos őszi, igazán családias hangulatú összejövetelén a házigazdák Fejér megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei népdalokkal készültek, s
bemutatták új tagtársukat, Néder Mónikát, aki tizennyolc évig egy dunaújvárosi kórusban énekelt. Balogh
Péterné székely népmesét olvasott, Halász Tibor saját
szerzeményeit adta elő. Süveges Boglárka Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra című versével lepte meg a
résztvevőket. A zenét Steimann György szolgáltatta.

Vendégművészek is felléptek a rendezvényen. Az ercsi Zorica Tánccsoport rác táncokat mutatott be, remek
hangulatot varázsolva. A lelkes amatőrökből álló csoport három éve a Fejér megyei amatőr néptáncosok
minősítő fesztiválján
ezüst fokozatot kapott.
Az érdi Bonton
Tánciskola senior és
junior táncosai latin
táncokkal és egy vidám produkcióval készültek, bebizonyítva,
hogy a táncot sosem
késő elkezdeni, s hogy
a nevetés minden körü lmény ek k özö tt
gyógyír.
(G. Á.)
A civil szervezetek hírei
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