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Családi nap az Evangélikus Óvoda szervezésében

Helyszíne az evangélikus gyülekezet templomának udvara, temploma és a gyülekezeti ház volt. A 
templomudvar bejáratánál minden családnak és vendégnek lehetősége volt a regisztrációra, 
melyben a projektben aktívan részt vevő célcsoport tagjai segédkeztek. 10 órakor kezdődött a 
program templomban a gyermekeknek szóló áhitattal. Majd 10.30 -tól a Palinta Társulat zenés 
interaktív műsorán vehettek részt a gyermekek és a szülők. 

A családi napon részt vettek az evangélikus óvodába járó gyermekek és családjaik, egykori volt 
óvodások, akik már iskolába járnak családjaikkal együtt. A gyülekezethez tartoznak hátrányos 
helyzetű családok, roma kisebbséghez tartozók és olyan családok is, ahol nevelő szülők állami 
gondozott, többszörösen hátrányos helyzetű gyermekekről gondoskodnak. Nagy öröm volt 
számunkra, hogy ők is eljöttek erre a napra a gyermekekkel. 

A rendezvény célja számunkra az volt, hogy hidat építsünk a gyülekezet közössége és a falu 
közösségéhez tartozó gyermekek, az óvodába, iskolába járó gyermekek között. Vonzóvá tegyük a 
keresztény értékeket a családok számára és lehetőség nyíljon kötetlen beszélgetésre, szülők és 
nevelők, szülők és a gyülekezet lelkészei között. 11.15-től Táncház kezdődött. Az óvodások közül 
több kisgyermek részt vesz néptánc foglalkozáson. Lehetőség nyílt arra, hogy szüleik és 
nagyszüleik előtt bemutassák, hogy mit tanultak, mennyit fejlődtek. 

12-órakor a gyülekezeti házban a családi napra érkezett sokaság számára ebédet biztosítottunk, 
melyet a fehérvárcsurgói étterem szállított ki pontos időre. Az ebéd lebonyolításában önkéntes 
szülők és a projekt célcsoport tagjai segítettek. 13-16 óráig a Pegazus Bábszínház előadásában a 
gyermekek a Röfi és a Farkas bábelőadást láthatták, majd ezt követte a szabadtéri ügyességi 4 
próba, melyet a gyerekek a templomot körbe járva 4 állomáson tudtak teljesíteni. A Pegazus 
Bábszínház művészei minden állomáson különféle ügyességi feladatokkal várták az érdeklődőket. 
A 4 próba után pedig kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, ahol festhettek, 
rajzolhattak, ragaszthattak. Az egész nap során 10 órától délután 16 óráig, a templomudvar másik 
felében felállított óriás légvár várta a gyermekeket. 
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