
Fészek Nyár 
Siófok 

2020.08.27-2020.08.30.  
Program 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2020.08.27. Csütörtök  
 

15.00-tól  Szállás elfoglalása. 

15.00-tól  Örökbefogadás specifikus kérdésekkel kapcsolatban az 
Alapítvány munkatársai (Katona Andrea, Katona Gyula, Katona Enikő, Sulyok 
Eszter) elérhetők a szálloda recepciójánál.  

Előzetes regisztráci szükséges az informacio.feszekalapitvany@gmail.com 
címen, legkésőbb 2020.08.26-ig, és a másnap pontos időpontot fognak kapni 
válasz e-mailben! 

 

16.00-18.00 Alkotási lehetőség kicsiknek és nagyoknak a recepció környékén, medence 
játékok gyerekeknek a szálloda területén a szülőkkel közösen 

18.00-21.00 Vacsora (svédasztalos jellegű a Hotelben). 

20.00-tól InfoPont – Betekintést nyerhetnek a várakozók az Alapítvány működésébe, és hogy 
hogyan is történik egy „éles helyzet”, mire kell készülni.  

21.30-tól Kötetlen beszélgetés 

 

2020.08.28. Péntek  
 

07.00-10.00 Reggeli (svédasztalos jellegű a Hotelben). 

09.00-10.45 „Gyere hozzám! – Elengedlek!” (a Hotelben, előzetes regisztráció szükséges!). 

Az első években megélt testi-lelki szimbiózis után a gyermeknek, és az édesanyának 

vagy édesapának is újszerűek és ijesztőek lehetnek a „Mire vagyok képes egyedül?” 

és „Ki vagyok én a gyermekem nélkül? kérdések. A csoportban ölbéli-, dramatikus 

játékok, mozgás, mondókázás, alkotás, beszélgetés és persze rengeteg összebújás és 

messzire szaladás során ítéletmentes és elfogadó kíváncsisággal tanulhatunk 

önmagunkról önmagunktól. 

Szeretettel vár Titeket Sulyok Eszter, szülő-csecsemő konzulens, pszichológus. 

A biztonságos kötődést támogató szülő-gyermek csoportunkba 3-6 éves 

gyermekeket hívunk, legalább egyik szülőjükkel, és ha szívesen hozzák, alvós 

állatukkal, rongyijukkal. 

A foglalkozás időtartama: bő másfél óra. 

Maximum 10 szülő-gyermek páros jelentkezését várjuk az 
informacio.feszekalapitvany@gmail.com címen, legkésőbb 2020.08.26-ig. 

11.00-13.30 Szociopoly   

 Kiváló művészekkel bemutatott színházi produkció, amely során betekintést 
nyerhetünk mélyszegénységben élő családok mindennapjaiba. Közelebb 
kerülhetünk ahhoz a világhoz, ahonnan az örökbeadott gyermekek érkezhetnek. 

 Kinek ajánljuk?  Minden örökbefogadás előtt álló családnak.  

Maximum 60 fő (17 éves kor felett) jelentkezését várjuk az 
informacio.feszekalapitvany@gmail.com címen, legkésőbb 2020.08.26-ig. 
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12.00-14.00  Ebéd (egyénileg). 

15.00-16.00 Könnyű a Játék!? (a Hotelben, jelentkezés szükséges!). 

Óvodás- és kisiskoláskorban a gyermekek számára a fantáziának, a képzeletnek 
csodálatos teremtő és szervező ereje van, érzelmi és értelmi fejlődésük egyik 
meghatározó motorja, hiszen általa lehetőséget teremthetnek maguknak arra, hogy 
„mintha- helyzetek” sokaságán át gyakorolják be az önmagukhoz és másokhoz való 
kapcsolódás lépéseit. Képzeletük segítségével létrehozhatják saját, benső 
élményvilágukat, ahol az őket érő ingereket átformálva - kérjenek bár figyelmet 
önbizalmukat növelő, vagy szorongató tartalmak - lehetőséget kapnak arra, hogy 
tapasztalataik személyiségük értékes építőköveiként segítsék őket a legkülönfélébb 
forgatókönyvre alkalmazott megküzdési stratégiáik kialakításában. 

De vajon könnyű és komfortos szerep-e a (játék)terápiás szülőség? Feladata-e ez egy 
(örökbefogadó) szülőnek? Van-e, mi a szerepe a szülőnek a gyermek szabad 
játékában? 

Szeretettel vár Titeket Sulyok Eszter, szülő-csecsemő konzulens, pszichológus. 

Kiket várunk: felnőtteket. 

Maximum 30 fő jelentkezését várjuk az informacio.feszekalapitvany@gmail.com 
címen, legkésőbb 2020.08.23-ig. 

18.00-21.00 Vacsora (svédasztalos jellegű a Hotelben). 

20.00-tól Az est témája: Kapcsolat a vérszerintiekkel… 

 

2020.08.29. Szombat  
 

07.00-10.00 Reggeli (svédasztalos jellegű a Hotelben). 

09.00-10.00 Czikora László operaénekes, okleveles énekművész-tanár, a Magyar Művészeti 
Akadémia ösztöndíjasának gyermekműsora  

10.30-12.00  Tatai Bőröndszínház: Vitéz László gyermekelőadása. 

12.00-14.00  Ebéd (egyénileg). 

14.00-15.30 „Ezzel a karddal legyőzhetetlen leszel!” – Meseműhely 10-15 évesek számára  

A népmesék hősei bátran útnak indulnak, de néha bennük is megfogalmazódik a 
kérdés: „Vajon teljesíthetem a három próbát?” Szerencsére útközben olyan segítőket 
találnak, olyan varázstárgyakat szereznek, amelyek sikerre viszik őket. Neked 
milyen varázstárgyra volna szükséged?  

Maximum 10-12 fő jelentkezését várjuk az 
informacio.feszekalapitvany@gmail.com címen, legkésőbb 2020.08.23-ig. 

14.00-15.30 „Mi van a mesetarisznyádban?” – Meseműhely 6-10 évesek számára  

A népmesék királyfiai és királylányai gyakran kelnek útra, hiszen mindig tudják, 

hogy hazatalálnak. Tarisznyájuk mindenfélét rejt, ami elvezeti őket az 

aranypalotához – vajon mi van a Te tarisznyádban, ami megsegít?  

A Boldizsár-féle Metamorphoses Meseterápia alkotó-fejlesztő módszerének 
segítségével a fiatalok játékos, kreatív, interaktív formában találják meg önmagukat 
a mesében. A foglalkozást Horváthné Pellionisz Petra pszichológus, meseterapeuta-
jelölt tartja. 

Maximum 10-12 fő jelentkezését várjuk az 
informacio.feszekalapitvany@gmail.com címen, legkésőbb 2020.08.23-ig. 

18.00-21.00 Vacsora (svédasztalos jellegű vacsora a Hotelben). 

20.00-tól Kötetlen beszélgetés igény szerint.  
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2020.08.30. Vasárnap  
 

07.00-10.00 Reggeli (svédasztalos jellegű a Hotelben). 

10.00-ig Hotel elhagyása, hazautazás.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….... 

 
A Fészek Alapítvány a program változtatás jogát fenntartja! 

 
A programokon való részvétel a szálló vendégek részére díjmentes! 

A szállásigénnyel nem rendelkező Fészek Nyár 2020 résztvevők számára a programokon 

való részvétel díja 10.000,- Ft/valamennyi program/felnőtt/3  DÍJMENTES!). Ez a díj kizárólag 
az Alapítvány által biztosított programokon való részvételt tartalmazza, étkezést vagy a hotel 

bármely szolgáltatását nem foglalja magába. A részvételi díjat kizárólag utalással lehet befizetni az 
Alapítvány bankszámlaszámára (Fészek Alapítvány, Erste Bank 11996217-06366267-

10000018) a jelentkező nevének feltüntetésével, valamint a Fészek Nyár/program 
közlemény feltüntetésével legkésőbb 2020.08.27-ig! 

 
Alapítványi munkatárs 

neve 
Milyen témában kereshető Elérhetőség 

Katona Andrea 
Örökbefogadáshoz köthető specifikus 

kérdések  
+36-30-929-7062 

Katona Enikő 
Örökbefogadáshoz köthető specifikus 

kérdések  
+36-30-717-0739 

Sulyok Eszter 
Örökbefogadáshoz köthető specifikus 

kérdések  
+36-30-556-5808 

Zeley Viktória 
Programok, technikai jellegű kérdések, 

felmerülő problémák 
+36-20-956-1567 

 


