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Beszámoló 
 
 
Dátum: 2018. március 28. 
 
Program megnevezése: Generációs családépítő nap- Húsvéti hagyományőrző nap 
 
Program időtartama: 13.00- 18.00  5 óra 
 
Program helyszíne: Hollóháza Polgármesteri Hivatal Hollóháza Szent L. u. 15. 
 
Összefoglaló: 
 
A programon 75 fő vett részt.  

 A generációs családépítő napokon az együttlétre, a közös élményszerzésre, a generációk 

közös tevékenységeire helyezzük a hangsúlyt. Kiemelt célunk volt a megszervezett 

programokkal, hogy a húsvéti hagyományok megőrzését, generációk közötti átadását 

segítsük elő. 

A köszöntő utána, melyet Hegedűsné Lovas Adrienn polgármester Asszony mondott el, rövid 

előadást hallgathattunk meg Rózsás József előadótól, aki kiemelte a kereszténység 

szempontjából is kiemelkedő ünnep jelentőségét és főbb hagyományait. 

Ezek után közös kreatív játszóházzá alakult át a terem, ahol szülők, gyerekek önfeledten 

átadták magukat az alkotás örömének. Készültek festett fatojások, ajtódíszek, tavaszi képek. 

Ebben többféle technikát is alkalmazhattak, kipróbálhattak a résztvevők. 

A nehezebb vagy balesetveszélyes műveletekben (pl. ragasztópisztoly használata) önkéntes 

segítők álltak a gyerekek rendelkezésére. 

Azoknak a kisebbeknek, akik rövidebb idő alatt elkészültek, nyuszi simogatásra (melyet egy 

önkéntes szülő hozott el otthonról) és mese film nézésre is volt lehetősége. 

A vendéglátásról sem feledkeztünk el. Hollóházához is kötődő hagyományos húsvéti ételeket 

is kóstolhattak a résztvevők. Nem maradhatott el a húsvéti sonka, tojás, sütőben sült 

„töltelék” (felszeletelt zsemléből, füstölt húsból, tojásból, gombából és valamilyen zöldből, 

általában spenótból vagy csalánlevélből – melyet tepsiben sütöttek meg”), apró falatokban 

tálalva készítettek el önkénteseink. 
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A teremben a szülők, nagyszülők egymással is megoszthatták tapasztalataikat, emlékeiket 

egy külön álló asztalnál. 

Vidám vetélkedővel, sorversenyekkel zárult a rendezvény, mialatt a teremben megkezdett 

beszélgetések folytatására a felsőszinten található könyvtárban adtunk lehetőséget. 

Nagyon jó volt látni a gyerekek önfeledt játékát, a szülők biztatását és a könyvtárban az 

emlékek felidézésnek örömét. A fiatalabb generáció örömmel hallgatta, hogy milyen 

hagyományos szlovák ételek kerültek régebben az asztalra pl. húsvéti gomolya, az 

elmaradhatatlan juhtúrós sztrapacska, a nagypénteki szigorú böjt betartása. 

„Zöldcsütörtökön az asszonyok igyekeztek valami zöldet tenni az asztalra – általában 

spenótot, sóskát vagy csalánt. Emellett azonban gubát, nudlit és metéltet is ettek. 

Nagypénteken szigorú böjtöt tartottak. Naponta háromszor étkeztek, de csak egyszer 

lakhattak jól. Az asszonyok a kosárba elkészítették az ünnepi étkeket, amelyek közé a sonka, 

kolbász, festett tojás, kenyér, só, cékla, torma és a sajt tartozott. A hímzett kendővel letakart 

kosarat a templomban megáldotta a pap. A megáldott ételt pedig másnap kitették az asztalra, 

mint a húsvéti megvendégelés jelképét, és ezzel befejeződött a böjt. Ezeket a szokásokat sok 

helyen a mai napig betartják. Szombaton az asszonyok Jézus Krisztus feltámadásának 

ünnepére (húsvétvasárnapra) sütöttek és főztek, ám aznap még betartották a böjtöt. Ebédre 

általában a füstölt hús kifőtt levéből főztek savanyú levest, melyet tojással sűrítettek. 

Vacsorára káposztalevest fogyasztottak gombával, esetleg juhtúrós vagy mákos gubát.” 

mesélte az egyik idős néni. 

 Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy nem csak a nagymamák, hanem az édesanyák, édesapák 

is elkísérték gyermekeiket és aktív közreműködői voltak a programnak. 
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