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Beszámoló 
 
 
Dátum: 2018. július 14. 
 
Program megnevezése: Generációs családépítő nap – Családi nap 
 
Program időtartama: 10.00- 16.00.  6 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 109 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, 

megkezdődtek a kulturális, rendezvények, műsorok. 

Az egyesület sátrában, önkéntesek segítségével az érdeklők számára tájékoztatást 

nyújtottunk a projekt előrehaladásáról, a várható eseményekről, programokról, ehhez a 

rendelkezésünk re álló szórólapokat is felhasználtuk. A programon a két kisközösségből is 

képviselték magukat a résztvevők között. 

A nap folyamán több programból is válogathattak az érdeklődők: 

• Volt bohóc, aki tréfás lufi állatokat készített.  

• Egésznap a kicsik és nagyobban örömére ugráló vár állt a rendelkezésükre, melyet 

térítésmentesen vehettek igénybe.  

• Felfújható labdákba bújva nagyon sok vidám percet okozott a bátrabbaknak az 

ütközések kipróbálása. 
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A színpadon is folyamatosan egymást követték a különböző műsorszámok.: 

• A helyi „Csipet csapat” újra nagy sikert aratott a már jól ismert Pintér Béla előadó 

dalaival valamint a nem olyan régen bemutatott „Legyetek jók ha tudtok” című dal 

vidám feldolgozásával, melyben nagy szerepet játszott Tóth Gábor plébános. 

• Két fiatal is bemutatkozott már a modernebb, fiatalosabb zenét képviselve. 

• A nap díszvendége volt a Földteke Kulturális Egyesület, akik Afrika kiállításukkal 
nemcsak egy távoli földrészt mutattak be, hanem a külföldön végzett önkéntes 
munkát is. A kiállítás a község buszfordulójában volt megtekinthető. 

 
A napot a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által lebonyolított habparti zárta. 
 
Mindenki számára örömteli napot zártunk, elérve a kitűzött célunkat. 
 

     
 

 


