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Beszámoló 
 
 
Dátum: 2018. június 02. 
 
Program megnevezése: Generációs családépítő nap - Gyermeknap 
 
Program időtartama: 09.00- 14.30.  5, 5 óra 
 
Program helyszíne: Hollóháza Polgármesteri Hivatal Hollóháza Szent L. u. 15. Hegyköz 
Általános Iskola Hollóházi Istványi Ferenc Tagintézmény, 3999 Hollóháza Rákóczi Ferenc 
utca 50. 
 
Összefoglaló: 
 
A programon 106 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 közös élmények által a generációk közötti konfliktusok feszültségek 

csökkentését, egymás elfogadását, a szociális érzékenység javulását segítsük elő. 

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

megkezdődött a közös tevékenységek sorozata. 

Az egyesület sátrában „Játssz velem” jelmondat alapján kreatív játszóházzá alakult át a tér, 

ahol szülők, gyerekek önfeledten átadták magukat az alkotás örömének. A gyerekek ámulva 

figyelték a szögek felhasználásával készült fonalgrafikát, melyet az önkéntesek segítségével 

maguk is ki próbálhattak. 

Az apróbbak aszfaltrajzokat festettek az üres és szabad felületre. 

Rendkívüli sikere volt az arcfestésnek. A kisebbek természetesen vidám állat mintákat 

kértek, de az idősebbek sem hagyták ki a lehetőséget, ők azonban már a tetoválásra hasonlító 

mintákat kértek a karjukra.  

Már az ebédidőhöz közeledve vette kezdetét a tréfás vetélkedő, melyben csapatépítő, kinti 

vidám feladatok váltották egymást. 
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A legnagyobb várakozást az Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével, megvalósított 

„tűzoltó autós” bemutató előzte meg. 

A gyerekek és felnőttek is lázasan figyelték a rögtönzött bemutatót és nagyon szívesen 

kipróbálták, hogy milyen is egy ilyen járműben ülni, és ha kell a tetején állni. 

A fecskendő használatával láthatták, hogy mekkora ereje van a víznek, mennyire nem 

egyszerű a fecskendő összeszerelése és milyen fontos a gyors és pontos feladatvégzés, hiszen 

tűz esetén az elvesztegetett percek életeket és épületeket, vagyontárgyakat is 

veszélyeztetnek. A bemutató közben azért az egyesület tagjai felhívták a figyelmet a 

tűzvédelmi szabályok betartására 

A program zárásaként önkéntes adományokból plüssjátékok és szövetvirágok osztására is sor 

került. 

A résztvevők kifejezték örömüket a pályázat keretében megrendezésre kerülő programokkal 

kapcsolatban. Újra azt tapasztaltuk, a jelenlkévők aktív közreműködői voltak a programnak. 

 

      
 

 


