
Egészségnap Mezőkovácsházán 

 

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. december 6-

án Egészségnapot tartott Mezőkovácsházán, aminek a Csanád Vezért Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény adott otthont.  

Az Egészségnapot megelőzően felvettük a kapcsolatot a Jövőnk Záloga 

Alapítvánnyal, azaz pontosabban, annak képviselőjével, Hoffmann Lászlónéval, 

aki ötletünket meghallgatta és segítséget nyújtott a helyszín kiválasztásában. 

Hosszas beszélgetés után a Csanád Vezér Általános Iskolára esett a 

választásunk, melyet megfelelő helynek gondoltuk a rendezvény 

lebonyolítására.  

Az akció napján már 11 órakor gyülekeztünk az iskola előtt a lelkes 

önkéntesekkel, hogy az előkészületekkel a program elkezdése előtt készen 

legyünk. Több aktív önkéntesünk vett részt az eseményen. Ők készítették az 

ételeket, a helyszínt rendezték és feldíszítették, a technikai feltételeket 

megteremtették és az akadálypályákat készítették elő a versenyhez. Az 

akadályok főnként ügyességi, logikai és tréfás feladatokból álltak. Arra 

törekedtünk, hogy egy kicsit ezzel a családokat összehozzuk, és alkalmat adjunk 

arra, hogy tartalmasan együtt tudjanak játszani, kikapcsolódni. Úgy igyekeztünk 

összeállítani a programot, hogy a fiatalabbak és az idősebbek is találjanak benne 

örömet. A feladatok megoldásában mindenképp szükség volt a szülők 

segítségére is, mellyel még jobban össze tudtuk kovácsolni a játékosokat. A 

legyen ön is milliomostól kezdve, adventi koszorú készítésen át, sportos 

akadálypályán keresztül 6 állomás várta a magukat próbára tevő családokat. A 

nap folyamán közel 20 dinamikus önkéntes tevékenykedett különböző területen. 

Az Egészségnap alkalmával a vendégek filmvetítéssel egybekötve a 

gyógynövények használatáról, jótékony hatásairól nézhettek előadásokat. 

Szakértők bevonásával életmód tanácsadásokat végeztünk, melyet mindenki 

nagy odafigyeléssel hallgatott. Önkénteseink koordinálásával különböző 

mozgásterápiákat ismerhettek meg. Az akadályverseny során nem volt ki egy 

csapat, ahova 2 aktív önkéntesünk beállt játszani, hogy a gyermekek ne 

maradjanak ki a versenyből, igaz az elején félve indultak neki, de a 2. 

akadálynál már nagyon élvezték a játékot. Nagy sikere volt a programnak, ahol a 



családok élvezték, hogy játékosan kikapcsolódhatnak gyermekeikkel együtt. A 

nap végére kihirdették a győztes csapatot, és minden résztvevő kapott egy kis 

jutalmat, amit önkénteseink osztottak ki a részt vevők között. Az önkéntes 

csapat is szép eredményt ért el és eközben még új ismeretségekre is szert 

tehettek, itt is bizonyítottuk, hogy az önkéntesség mennyire nagy 

összekovácsoló erővel bír és mennyire hasznos. A részt vevő önkéntesek és a 

programon jelen lévő vendégek is nagyon jól érezték magukat, kiemelték annak 

hasznosságát. 

 

 

Az önkénteseink gondolata a rendezvényről:  

„Nagyon élveztük az akadályversenyt, bár az elején félve indultunk neki, de 

aztán úgy belejöttünk, hogy sajnáltuk mikor az utolsó akadály végére értünk. 

Nagy vidámsággal töltött el, hogy örömet okozhattuk a csapatba lépésünkkel a 

gyermekeknek, legközelebb is szívesen vállaljuk.” 

 /Jambrich Zsuzsanna, Lehoczki János/ 

„ Úgy élveztem, hogy kimozdulhattam otthonról és egy picit emberek közt 

lehettem. Jó érzéssel tölt el, mikor látom az őszinte mosolyt és a köszönetet az 

emberek arcán, miután segítek nekik.” /Oláh Istvánné/ 

 

 

 

 

 


