
 

BESZÁMOLÓ 
A GÁL FERENC FŐISKOLA KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉGE MEZŐTÚRON ÉS 

KÖRNYÉKÉN 

CSALÁDI NAP - RENDEZVÉNY 

LURKÓ-NAP – CSALÁDI NAP A GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODÁBAN 

 

A Gál Ferenc Főiskola sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.3.5-16 „Társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fejlesztésével” című pályázati felhívásra. A Gál Ferenc Főiskola közösségépítő 

tevékenysége Mezőtúron és környékén című EFOP-1.3.5-16-2016-00709 azonosító számú projekt 

Mezőtúron és Szarvason valósul meg 2017.02.01. és 2020.05.31. között. 

Borongós napindítás, vidám, zsibongó, napsütéses napzárás… 

Röviden így írható le a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda 

2019. május 24-én megrendezett, Lurkó-napi napindítás-zárása. Na persze nem ilyen egyszerű volt 

ez a színes, pompás gyermeknapi kavalkád. Hangos csatakiáltás, és „indián üvöltés” töltötte be a 

teret a Gyakorló és a szarvasi campus minden zegzugát. Na de hát ilyen egy hely, ahol bitang jó 

gyermeknek lenni! 

Az óvodai csoportjaink indián törzsekké alakultak, és valódi gyakorlós őslakóként vették birtokba 

őseik földjét, a Gyakorlós rezervátumot. 

A cél nem más volt, mint a különböző akadályok teljesítse, és öt amulett összegyűjtése. Óriási 

feladatot kaptak a fiatal és kevésbé fiatal indiánok, hiszen a Napot, a Holdat, a Csillagot, a Tüzet és a 

Vizet kellett kiszabadítani az emberiség számára, attól a gonosz törpördöngős kígyótól, aki mindezt 

bizony elrabolta. Voltak itt igazi indiánt próbáló feladatok, sátorépítés, bölény vadászat egy óriás 

csúzli segítségével, papírhajó hajtogatás a „Csobogó víz” állomáson, halfogás, dugó tutaj építés, 

majd verseny, amit a vízen célba fújtak a gyerekek. 

A délután tovább fokozódott. A Gyakorló udvara, Lurkó-napi 

forgataggá sűrűsödött, a családbarát délutánon Hevesi Imre 

csapott a húrok közé, és pattintott egy igazi szarvasi 

fergeteges zenei műsort, majd Molnár Orsi énekeltette 

és táncoltatta meg a gyerkőcöket. Volt itt „egy perc 



 

és nyersz”, itt volt a Szarvasi Rendőrkapitányság kerékpáros akadálypályája, az óriás ugrálóvár, Tóth 

Iringó vezetésével „csillámtetkó party-zone”.  

A rendezvény helyszíne: Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda 

(Szarvas, Szabadság út 6-8., 5540.) 

A rendezvény a program szerint történt. 

A rendezvényen résztvevők száma: 311 fő 

 

Kelt: Szeged, 2019. május 27. 
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