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     Ez a program a terveknek megfelelően alakult, velem együtt 33 fő vett rajta részt. Jelenléti ív 

csatolva. 

Minden évben megrendezésre kerül a területeimen a tehetséges gyermekeink Ki mit tud elődöntője, 

aminek nem kis tétje van, hiszen az itt eredményesen szereplő csemeték részt vehetnek a Szegeden 

megrendezésre kerülő Ki mit tud döntőn. Tehát, nem kicsi a tét. Ebben a hónapban a soltvadkerti és 

kiskőrösi gyermekek mutathatták meg miben érzik magukat igazán jónak. 

     A program a meghirdetett időpontban elkezdődött. A gyermekek már nagyon várták ezt a napot, 

hogy bemutathassák a produkciójukat, amivel lelkiismeretesen készültek. Látszott rajtuk, hogy 

nagyon izgulnak. Kezdéskor Fischerné Lászlóné Mónika néni nevelőszülői tanácsadó köszöntötte a 

gyermekeket és nevelőszüleiket, megerősítve őket szavaival. Nagyon sok szép produkciót láttunk és 

hallottunk. Elsősorban táncoltak vagy verset mondtak a gyermekek, de volt hangszeres és énekes 

előadás is. Egy csemete pedig BMX bemutatót tartott nekünk az udvaron. Hatalmas öröm volt nézni a 

gyerkőcöket, látszott rajtuk, hogy szívüket-lelküket beletették a műsoraikba. Hatalmas tapssal 

bátorítottuk a fellépőket. Végén a zsűrinek nagyon nehéz dolga akadt, hiszen minden előadás a maga 

nemében kiemelkedő volt. Ezért, aki nem ért el helyezést, az különdíjas lett. A kis „művészek” 

oklevelet, csokit és ajándékot kaptak. A végén Mónika néni megköszönte a csemetéknek a részvételt 

és a nevelőszülöknek azt, hogy segítették a gyermekeket a felkészülésben. 

     Ez a Ki mit tud elődöntő fantasztikus hangulatban telt. Látszott a gyermekeken, hogy mennyire 

örültek a sikerüknek, számukra a taps és biztatás mindennél többet jelentett. Az izgatottságuk ránk is 

átragadt, végig izgultuk velük a délutánt. Nagyon büszkék voltak rájuk mind a nevelőszülők, mind a 

tanácsadók és én is. 

Köszönetet mondok Fischer Lászlóné és Gyuricza Anett tanácsadóknak a szervezésben való 

segítségért. 
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