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Kézműves Akció Tótkomlóson 

A ”Tettrekész” Fiatalok Alapítványa TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0087 „”A 

hátrány leküzdésére” az önkéntesség elterjesztése a Mezőhegyesi Önkéntes 

Ponttal LHH-s térségben” elnevezésű program keretén belül 2014. 10.30.-án 

10:00 órai kezdettel Kézműves Akciót tartott Tótkomlóson, aminek a 

Természet-Háza adott otthont.  

Szeptemberben kezdtük el szervezni a programot. Kovácsné Halász Éva a 

Tótkomlósi Általános Művelődési Központ intézmény vezetője nagyon örült 

megkeresésünknek, és segítőkészen állt hozzánk. Ez nagyon megkönnyítette a 

szervezést. A legközelebbi személyes találkozás alkalmával már a terveinket, és 

ötleteinket véglegesítettük, és a listát is elkészítettük a beszerzendő anyagokról, 

amikre szükségünk volt a foglalkozásokhoz, a játszóházban. Ezután elkezdődött 

a toborzás, és az akciónk „reklámozása”. Elsősorban tótkomlósi önkénteseket 

szerettünk volna bevonni, de lehetőséget teremtettünk arra is, hogy más 

településen élők is részt vehessenek a foglalkozáson. Az önkéntesek szép 

számmal jelentkeztek. A toborzás leginkább szájról-szájra terjedt, de van, aki a 

közösségi portálunkon megosztott szórólapra figyelt fel, és ezután jelentkezett 

segítőnek. Az intézményvezetővel és a Természet-Házában dolgozókkal 

folyamatos kapcsolatban voltunk, egyeztetéseket folytattunk. Az akció 31.-én 

10:00-tól kezdődött, de legtöbben már az előzőnapi előkészületekben is részt 

vettek. A rendezvény napján  8:00 órára mentünk segíteni az asztalokat és a 

kellékeket előkészíteni. A gyerekek 9:30 órától már kezdtek gyülekezni. A 

játszóházat az egyik önkéntesünk, Losjak Ágnes nyitotta meg. Kilenc darab nagy 

asztal állt a rendelkezésünkre. Minden asztalnál különböző díszeket lehetett 

készíteni. A sablonok borítékokba voltak rendezve, a kellékek az asztal közepén 

várták az érdeklődő gyerekeket. Minden asztalnál 1-2 önkéntes segítők várta a 

gyerekeket. Voltak, akik szülői kísérettel érkeztek, de voltak gyerekek, akik az 

önkénteseinkre voltak bízva. A nap folyamán a gyerekeket forró teával és 

szendviccsel kínáltuk, a zöldségeket Nagy Gábor ajánlotta fel. Az önkénteseink 

hozzáállását és egész napos kitartását délben ebéddel köszöntük meg, ami 

nagyon jóleső érzés volt számukra. Minden jelen lévő nagyon jó hangulatban 

töltötte ezt a napot. Mindenki talált kedvére való dekorációt, amit el tudott 

készíteni. Felkészültünk, kisebb és nagyobb gyerekek érkezésére is, ezért voltak 
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könnyebb és picit nehezebben elkészíthető dekorációk is. A program 15:00-ig 

tartott, de az önkénteseink 17:00 óráig az utómunkálatokban is segítettek. Egy 

nagyon jó hangulatú programot tudhatunk magunk mögött, mindenki nagyon jól 

érezte magát. Vannak, akik már most jelentkeztek a következő ilyen 

eseményünkre.      

Az önkénteseink gondolata a rendezvényről:  

„Nagyon örülök, hogy önkéntesként lehettem a játszóházban, mert nincs annál 

nagyobb fizetség, mint amikor láthatom, hogy másnak mekkora örömet 

szereztem. Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor a gyermekek arcára mosolyt 

csalhatok. „ – Lehoczki János 

„Köszönjük szépen a mai napot. Nagyon jól éreztük magunkat. Remek 

kikapcsolódás volt.” – Orbánné Morauszki Erika 

 

Minden résztvevőnek köszönjük a segítséget! 

 

 

 

 


