Karácsonyoztak az játszóházas gyerekek
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Az Ágota Alapítvány Játszóházában idén huszadszor rendeztek karácsonyi ünnepséget. Az oda járó
hátrányos helyzetű gyerekek személyre szóló ajándékot vehettek át.
Az Ágota Alapítvány játszóháza Tarjánban, vagy a város más részén élő hátrányos helyzetű gyermekeknek
nyújt segítséget. Délutánonként korrepetálják azokat, akiknek szükségük van erre, emellett különböző
foglalkozásokkal, játékokkal várják őket. Évek óta hagyomány, hogy az ide járó gyerekeknek az alapítvány
játszóháza a szegedi önkormányzat humán közszolgáltatási irodájával együttműködésben megrendezi
karácsonyi ünnepségét.
Huszadszor ünnepeltek együtt
Kothencz János, az Ágota Alapítvány alapítója köszöntőjében kiemelte, ez a huszadik karácsonya a
játszóháznak.
– 1999-ben volt az első még egy barakingatlanban, ma már saját épületünkben ünnepelhetünk. Azzal a céllal
alapítottuk a játszóházat, hogy segítsük azokat a környékbeli gyerekeket, akiknek szüksége van rá. Fontosnak
tartjuk, hogy a családjukat vesztett gyerekek mellett itt, a lakhelyünkön sem hagyjunk cserben senkit –
hangsúlyozta Kothencz János. A gyerekekkel önkéntesek foglalkoznak nap mint nap, az ő munkájukat is
megköszönték tegnap este. Köztük azét a Balázs Attiláét, aki 20 évvel ezelőtt még maga is játszóházas
gyermek volt, ma már édesapa és önkéntes.
120 gyermek és 30 család kapott ajándékot
Ezt követően Szécsényi Rózsa alpolgármester és Novkov Veszelinka, a humán közszolgáltatási iroda
vezetője harminc családnak adta át a város ajándékát, elsősorban tartós élelmiszereket. Majd a játszóházas
gyermekek is átvehették saját névre szóló karácsonyi csomagjukat, amelyben életkoruknak megfelelő
ajándékok lapultak. Zemkó Ágnes, a játszóház vezetője elmondta, 120 csomagot készítettek össze az ide járó
7-17 éves gyerekeknek.
– Már nemcsak a környékből, hanem Dorozsmáról, Újszegedről, Rókusról is vannak visszajáró gyerekeink,
akik aktív tagjai közösségüknek – magyarázta.
Radics Szintia most 17 éves, négy éve jár ide. – Újszegeden lakom, még nyolcadikos voltam, amikor először
eljöttem. Rosszul ment a matek, ezért szükségem volt segítségre a tanulásban, ismerőseim ajánlották ezt a
helyet, azóta idenőttem – mesélte a már középiskolás lány. Azóta rendszeres látogatója a játszóháznak,
régebben a tini szórakoztató estekre is járt, ma már önkénteskedik is, másokat korrepetál. Mint mondta,
karácsonyi ajándékot még ő is kap, főként tisztálkodószerek voltak benne.
A játszóházas gyerekek saját műsorral köszönték meg az ajándékokat, amire hetek óta készültek.

