
TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése Nagymágocson 

CSELEKVÉSI TERV 
 

HELYZETELEMZÉS 

Megoldandó probléma 

TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 

KÖLTSÉGEK 

A 

MEGVALÓS

ÍTÁS 

ÜTEMEZÉS

E 

Cselekvés 

megnevezése 

Cselekvés 

típusa, 

besorolása a 

Felhívás 

3.1.1, 

3.1.2.1 és 

3.1.2.2 

pontjai 

alapján 

Tervezett 

beavatkozás által 

elérendő célok 

A célkitűzések 

elérésébe bevonandó 

közösségek/csoportok 

megnevezése 

Konkrét 

hozzájárulások 

a 

beavatkozások-

hoz 

 

 

Hagyományaink felélesztése és ápolása, 

közösségi élménnyé alakítása, minden 

korosztály számára fellelhető 

programokkal.A közösségi megbeszélések 

és interjúk, felmérések eredményeiből 

látható, hogy a célterületen élő lakosság 

alapvető igénye a településen 

tapasztalható egymástól való 

elidegenedés felszámolása, a 

kisközösségek felkarolása és 

összehangolása.  Alapvetően szeretnek itt 

élni, így az itt maradottak jövőjüket 

Nagymágocson képzelik el. Ehhez az 

igényhez kell igazodnia az általuk javasolt 

programoknak is. Kívánalom volt, hogy a 

meglévő programok egészüljenek ki az 

általuk javasolt elemekkel. A farsang ne 

pusztán a jelmezekhez kapcsolódjon, 

hanem jelenjen meg hangsúlyosabban a 

népi kultúra, így a közös kiszebáb égetés, 

Farsangolás, 
télűzés 
felvonulással, 
kiszebáb 
égetéssel, 
farsangi 
fánksütéssel. 
Jelmez, maskara 
gyűjtése a 
községben, 
majd börzéje a 
programot 
megelőzően a 
művelődési 
házban. 
Farsangi 
receptek 
kiválasztása, 
majd elkészítése 
a község 
kemencéjében. 

Közösségi 

programok, 

folyamatok 

Közösségi 

tevékenysége

k, események. 

Azon 

emberek 

bevonása, 

akik szerint a 

sütés, főzés 

közösségi 

élmény lehet 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg  

 Lakosság, közoktatási 

intézmények, civil 

szervezetek, Nyugdíjas 

Egyesület, Lovassport 

Egyesület, Polgárőr 

Egyesület, Nefelejcs 

Népdalkör és Napraforgó 

Citerazenekar, 

Nagymágocsi Fiatalok 

Egyesülete, Szent Alajos 

katolikus templom 

közössége, 

közösségfejlesztő, 

partnerszervezetek, 

művelődési ház és a 

község közintézményei, 

intézményei 

A rendezvény minden 

évben meghirdetésre 

kerül az önkormányzat 

A felvonulásban 

részt vesz a 

Művelődési ház 

és az 

Önkormányzat 

intézményei. A 

kiszebáb égetés 

megszervezésébe

n a Művelődési 

Ház dolgozói 

vesznek részt, 

résztvevőként az 

óvodásokat 

célozzuk meg. A 

farsangi 

fánksütést a 

Nyugdíjas 

Egyesület vállalja. 

A jelmez, maskara 

gyűjtésben fő 

126.666 Ft/év 

melyből 

20.000Ft/év 

összeget a 

szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

anyagköltség 

terhére, 106.666 

Ft-t pedig a 

marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások 

költségtípus 

terhére kívánunk 

elszámolni. 

Költségként 

merült fel a 

fánksütés 

alapanyagai a 

3 alkalommal 

2020. I. 

negyedév: 

2020.02.15., 

2021. I. 

negyedév( 

helyettesítő 

program: 

Mártonnapi 

libafuttatás 

2022. I. 

negyedév 

2022.02.19. 



lovaskocsis felvonulás, csoportok jelmezes 

ügyességi vetélkedője a hagyomány 

jegyében és ne csupán a művelődési ház 

területén, hanem a község utcáin is 

valósuljon meg, hiszen így több lakos 

bevonható, így sokan szívesen 

becsatlakoznának a rendezvénybe.    

 A lakosok rejtett kompetenciákkal, 

tudással, ismeretekkel, tapasztalatokkal 

rendelkeznek, melyeket szívesen 

megosztanának, közkinccsé tennének a 

programok során. A közösség tagjai erős 

motivációt mutatnak a programok 

közösségi munkamódban történő 

megvalósításához, a tervezéstől egészen a 

lebonyolításig minden mozzanatban 

aktívan részt kívánnak venni. 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második 

pontjának 

felel meg  

 

honlapján. A 

rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra, az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Minden évben egy 

alkalommal tervezünk 

egy éves összefoglaló 

megjelentetését a helyi 

újság mellékleteként. 

szerepet a 

Nefelejcs 

Népdalkör tagjai 

vállaltak. A börze 

megszervezését a 

Nagymágocsi 

Fiatalok 

Egyesülete végzi. 

A beérkezett 

receptek 

kiválasztásában 

majd annak 

elkészítésében a 

Nagymágocsi 

Nyugdíjas 

Egyesület vesz 

részt. 

begyűjtött 

farsangi receptek 

elkészítéséhez 

szükséges 

alapanyagok. A 

rendezvény 

meghirdetésével 

kapcsolatos 

marketing 

hirdetési 

költségek a 

gyermekek 

kézműves 

foglalkozásával 

(álarc készítése) 

kapcsolatos 

költségek. A 

résztvevők, 

versenyzők 

díjazásának a 

segítők 

jutalmazásának 

költsége.  

       

A közösségi felmérés folyamatának 

minden elemében (interjúk, kérdőívek, 

közösségi beszélgetések) kiemelt 

hangsúlyt kaptak a közösségi 

összefogásban szerveződő rendezvények 

szükségessége és fontossága. Komoly 

hiányosságként említették a lakosok, hogy 

a célterületen a generációk közti szakadék 

csökkentése érdekében nagyon kevés 

vagy szinte alig kerül program 

megszervezésre, melybe be tudnának 

kapcsolódni a különböző korcsoportú 

emberek. A generációk közti kapcsolat 

Gyereknap  

Népi 

kismesterségek 

bemutatója, 

közös 

bográcsozás,  

meseelőadás 

helyi, 

amatőrökből 

létrejött 

társulat 

részvételével 

A rendezvényt  

Közösségi 

programok, 

folyamatok 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

A program alapoz a 
gyermekekre, kiken 
keresztül a legkisebb 
populáció, a család is 
elérhető, így több 
generáció is részt tud 
venni a programok 
szervezésében és 
kivitelezésében, 
lebonyolításában és 
az aktív részvételben.  
 

Célterületi lakosok, 

közösségfejlesztő, Petőfi 

Művelődési Központ és 

Könyvtár, Nagymágocsi 

Fiatalok Egyesülete, 

Nefelejcs Népdalkör és 

Napraforgó 

Citerazenekar, Nyugdíjas 

Egyesület, közoktatási és 

szociális intézmények 

Nagymágocsi Polgárőr 

Egyesület 

A rendezvény minden 

A népi 

kismesterségek 

bemutatója 

keretében 

Nefelejcs 

Népdalkör és 

Napraforgó 

Citerazenekar 

valamint a 

Nagymágocsi 

Nyugdíjas 

Egyesület tagjai 

fognak előadást 

126.666 Ft/év 

melyből 
20.000Ft/év 
összeget a 
szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
anyagköltség 
terhére, 106.666 
Ft-t pedig a 
marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségtípus 

4 alkalommal 

2019. II. 

negyedév 

2019.05.25. 

2020. III. 

negyedév 

2020.07.13. 

2021. II.  

negyedév 

2021.06.06. 

2022. II. 

negyedév 

2022.05.28. 



erősítése mellett az egyedülálló szülők és 

az idős korosztály bevonására kiemelt 

hangsúlyt fektetünk, hiszen közösségbe 

úgy lehet bevonni a célcsoport tagjait, ha 

a peremcsoportokat aktív résztvevőként 

vonjuk be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meghívott 

előadókkal 

kívánjuk 

színesebbé 

tenné a szülők 

számára 

tervezzük a 

családsegítő 

központ 

dolgozóinak 

előadását. 

A rendezvény 

során 

biztosítjuk a 

gyermekek 

felügyeletét, így 

a szülők a 

megrendezésre 

kerülő 

előadáson részt 

tudnak venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pontjának 

második , 

negyedik és 

ötödik 

pontjának 

felel meg  

 

 

évben meghirdetésre 

kerül az önkormányzat 

honlapján. 

A rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Minden évben egy 

alkalommal tervezünk 

egy éves összefoglaló 

megjelentetését a helyi 

újság mellékleteként 

tartani. A közös 

bográcsozás 

megszervezését a 

Nagymágocsi 

Fiatalok 

Egyesülete 

vállalta. A 

meseelőadást 

helyi amatőrökből 

létrejött társulat 

fogja előadni a 

Művelődési 

Házban.  

terhére kívánunk 
elszámolni. 
A bemutató 
előkészítésének 
költségei 
esetlegesen a 
meghívandó 
vendégek 
költségei 
A közös 
bográcsozás 
alapanyagainak 
költségei, a 
meseelőadás 
díszleteinek 
költségei 
A gyerekek 
kézműves 
foglalkozásához 
szükséges 
hozzávalók 
költségei 
A gyerekek 
szórakozását 
segítő előadások, 
eszközök (népi 
játékok) költségei  
A meghívásra 
kerülő előadók 
tiszteletdíja 



 

 

 

 

 

Közösségi beszélgetéseink során többször 

felmerült a probléma, hogy a községben 

élő gyermekek igen keveset tudnak 

Nagymágocs történetéről, ezért lakossági 

kezdeményezésre helytörténeti tábort 

valósítunk meg. Hiszen fontos, hogy 

gyökereinket, hagyományaink eredőjét 

megismerjék a gyermekek is, így erősítve 

lokális identitásunkat is. A helytörténeti 

tábor során a helyi épített és öröklött 

környezetünk megismerése és védelme a 

cél, amihez segítséget várunk a probléma 

felvetőitől. A régi uradalmi világról még 

vannak emlékeik az idős korosztálynak, 

akik szívesen avatják be a tábor 

résztvevőit ebbe a mai kor gyermekének 

már távoli, különös világba. A megmaradt 

uradalmi épületek, helytörténeti 

gyűjteményünk és a Csongrád Megyei 

Levéltárak Szentesi Levéltárának és a 

Koszta József Múzeum meglátogatásával 

szeretnénk közelebb hozni helyi 

történelmünket a mai kor gyermekeihez.  

Nem titkolt célunk a helyismeret mellett 

az is, hogy a gyermekeket ne csak digitális 

információk és élmények érjék, hanem 

tapasztalják meg azokat a közösségi 

élményeket is, amit a tábor nyújthat. 

 

 

 

 

Helytörténeti 
tábor 
Helytörténeti 
elbeszélgetések, 
kirándulás a 
szentesi 
levéltárba és a 
Szentesi Koszta 
József 
Múzeumba, 
valamint helyi 
emlékművek 
megismerése 

 

Közösségi 

programok, 

folyamatok 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második , 

negyedik és 

ötödik 

pontjának 

felel meg  

 

 

 Célterületi lakosok, 

közösségfejlesztő, 

Csongrád Megyei 

Levéltárak Szentesi 

Levéltára, Koszta József 

Múzeum, Felicián atya 

Helytörténeti 

Gyűjtemény, Dóczi 

Jusztina, Nagymágocsi 

Petőfi Sándor 

Művelődési Ház és 

Könyvtár  

A rendezvény minden 

évben meghirdetésre 

kerül az önkormányzat 

honlapján. 

A rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Minden évben egy 

alkalommal tervezünk 

egy éves összefoglaló 

megjelentetését a helyi 

újság mellékleteként 

A helytörténeti 

elbeszélgetések 

valamint a helyi 

emlékművek 

megismertetését 

helyi írók 

vállalták. 

A kirándulások 

megszervezése a 

Művelődési Ház 

feladata lesz. 

126.666 Ft/év 

melyből 
20.000Ft/év 
összeget a 
szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
anyagköltség 
terhére, 106.666 
Ft-t pedig a 
marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségtípus 
terhére kívánunk 
elszámolni. 
A kirándulások 
(buszköltség, 
belépő díjak) 
költségei 
A gyermekek 
étkeztetésének 
költségei 
Az előadók, 
segítők díjazása, 
tiszteletdíja 
A gyerekek 
kézművesfoglalko
zásához 
szükséges 
alapanyagok, 
eszközök 
költségei 

4 alkalommal 

2019. II. 

negyedév 

2019.08.19-23. 

2020. II. 

negyedév 

2020.08.17-21. 

2021. II. 

negyedév 

2021.08.16-21. 

2022. II. 

negyedév 

2022.08.15-19. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A projekt során kiderült, hogy a valamikor 

virágzó, szomszédos települések közötti jó 

kapcsolat sokaknak hiányzik. Régen ezek a 

kapcsolatok maguktól alakultak. 

Manapság már szervezetten, közösségbe 

tömörülve kell megtalálnunk a módját, 

hogy a valamikori szoros kapcsolatok ma is 

élőkké váljanak, és ne ragadjanak meg az 

elgondolásnál vagy az első lépéseknél, 

ezért „Gyere hozzánk szomszédolni!” 

elnevezésű programunkat több évre 

terveztük. A program megvalósítása aktív 

szerepvállalást kíván, ezért minél több 

magánszemély és civil szervezetet 

vontunk be. A szomszédos települések 

közül Fábiánsebestyén lett ebben a 

közösségi kezdeményezésben partner. A 

régi kapcsolatok felelevenítése 

közösségfejlesztő folyamat, melynek 

köszönhetően reményeink szerint újabb 

kapcsolatok is kialakulnak. Közös 

programjaink során támogató közeg 

mellett csapatépítés, közös élményeket 

adó közösségépítő alkalmak, találkozási 

lehetőségek, együtt tevékenykedés, és 

szórakozás adják az alapját projektünknek. 

A programok minden korosztály számára 

elérhető. 

 

Gyere hozzánk 
szomszédolni!  
A program 
keretében a két 
település 
lakosai jobban 
megismerhetik 
egymást 
Civil 
szervezetek, 
egyesületek 
kerekasztal 
beszélgetések 
keretében 
a közös 
problémák 
feltárása a 
lehetőségek 
értékelése  
A szomszédolás 
keretében közös 
főzést, 
bográcsozást 
tervezünk 

 

Közösségi 

programok, 

folyamatok 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második 

pontjának 

felel meg  

 

A falusi élet 
sajátosságai a 
hagyományok 
közösek 
Fábiánsebestyén és 
Nagymágocs között. 
Helyi értékeink 
bemutatása mellett 
hazai környezetben 
történő közösségi 
feldolgozással, 
főzéssel, kóstolóval és 
egyéb programokkal 
várja egymást a két 
település évenkénti 
felosztásban. Az első 
évben Nagymágocs 
kezdi a 
szomszédolást. 
 

 

Célterületi lakosok, 

közösségfejlesztő, 

Nagymágocsi Petőfi 

Sándor Művelődési 

Központ és Könyvtár, 

Nyugdíjas Egyesület, 

Nagymágocsi Fiatalok 

Egyesülete, Polgárőr 

Egyesület 

A rendezvény minden 

évben meghirdetésre 

kerül az önkormányzat 

honlapján. 

A rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Minden évben egy 

alkalommal tervezünk 

egy éves összefoglaló 

megjelentetését a helyi 

újság mellékleteként 

A 

beszélgetésekben 

és a főzés 

megszervezésébe

n 

megvalósításába

n számítunk az 

Önkormányzat 

intézményeire 

valamint a 

Nyugdíjas 

Egyesületre. 

A fiatalabb 

korosztály a 

Nagymágocsi 

Fiatalok 

Egyesülete vállalt 

szerepet. 

A programokhoz 

a Nagymágocsi 

Polgárőr 

Egyesület is 

csatlakozik, külön 

csapatot fognak 

nevezni a közös 

főzés során. 

 

126.666 Ft/év 

melyből 
20.000Ft/év 
összeget a 
szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
anyagköltség 
terhére, 106.666 
Ft-t pedig a 
marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségtípus 
terhére kívánunk 
elszámolni. 
Az utazás 
költségei a sütés 
főzés 
alapanyagainak 
költségei  
A 
közreműködőkne
k, segítőknek 
ajándéktárgyak, 
emléktárgyak 
készítésének 
költségei 

4 alkalommal, 

ebből két 

alkalommal 

Nagymágocson 

2019.III.. 

negyedév 

2019.09.21. 

2021 III. 

negyedév  

2021.08.27. 

2021. III. 

negyedév 

2021.09.11. 

2022. III. 

negyedév 

2022.08.27. 

A projekt során felmerült, hogy a mulatós 

zenét kedvelőknek érdemes lenne egy 

estet megszervezni, mely során neves 

előadót hívnánk meg. 

A programok minden korosztály számára 

Mulatós est Közösségi 

programok, 

folyamatok 

A rendezvény 

a felhívás a 

A mulatós zenét 
kedvelők 
találkozhatnak, 
beszélgethetnek, 
barátságot 

Célterületi lakosok, 

közösségfejlesztő, 

Nagymágocsi Petőfi 

Sándor Művelődési 

Központ és Könyvtár, 

A 

megszervezésébe

n, 

megvalósításban 

számítunk az 

 Egy alkalommal, 

2019. IV. 

negyedév 



elérhető. 3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második 

pontjának 

felel meg  

 

köthetnek. Nyugdíjas Egyesület, 

Nagymágocsi Fiatalok 

Egyesülete, Polgárőr 

Egyesület 

A rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Önkormányzat 

intézményeire, a 

civil szervezetek 

A projekt során felmerült Falusi Idősek 

Napjának igénye. A Falu több helyen, 

különböző módon megünneplésre kerül az 

Idősek Napja, de az egész Falu idősebb 

embereinek megünneplésére még nem 

volt lehetőség. A rendezvény méltó 

ünneplése  a bölcsebb korosztálynak, 

melyen a nekik kedves dallamok szólnak. 

Idősek napja 
Vendéglátás és 
műsorral 
kedveskedünk a 
résztvevőknek. 

Közösségi 

programok, 

folyamatok 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második 

pontjának 

felel meg  

 

A Falu idős 
embereinek méltó 
megünneplése. 

Célterületi lakosok, 

közösségfejlesztő, 

Nagymágocsi Petőfi 

Sándor Művelődési 

Központ és Könyvtár, 

Nyugdíjas Egyesület, 

Nagymágocsi Fiatalok 

Egyesülete, Polgárőr 

Egyesület 

A rendezvény minden 

évben meghirdetésre 

kerül a helyi újságban, a 

Nagymágocsi 

Hírmondóban. 

A rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

Az önkormányzat 

intézményei részt 

vesznek a 

megszervezésben

, a községi 

konyha a 

vendéglátásban 

lát el fő szerepet. 

A Nyugdíjas 

Egyesület a 

résztvevők 

toborzásában, 

esetleges 

elkísérésben 

segítkeznek. 

 1 alkalommal 

2019. IV. 

negyedév  

 



hirdetőtáblákra az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

A projekt során felmerült az elmaradt 

Falusi Idősek Napjának pótlása. A program 

célja továbbra is az idősek elérése, csak 

egy sokkal kötetlenebb formában. A 

program keretében ismételten a 

gasztronómia kerül előtérbe. A csapatok 

egy igen népszerű főzési módszer, a 

grillezés részesei lehetnek. Az idősebb 

korosztályra is számítunk, a nyugdíjas 

egyesület nagy számú csapattal indul. 

Grillparty Közösségi 

programok, 

folyamatok 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második 

pontjának 

felel meg  

 

A program célja az 
idősek elérése egy 
kötetlenebb 
formában. 

Célterületi lakosok, 

közösségfejlesztő, 

Nagymágocsi Petőfi 

Sándor Művelődési 

Központ és Könyvtár, 

Nyugdíjas Egyesület, 

Polgárőr Egyesület 

A rendezvényt a helyben 

szokásos módon 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Az önkormányzat 

intézményei részt 

vesznek a 

megszervezésben 

lát el fő szerepet. 

A Nyugdíjas 

Egyesület 

résztvevőként, 

valamint további 

résztvevők 

toborzásában 

segítkeznek. 

 1 alkalommal 

2021. IV. 

negyedév. 

 

A projekt során felmerült annak a 

lehetősége, hogy az Adventi 

gyertyagyújtások ne egy helyszínen, 

hanem a Falu különböző pontjain 

legyenek megtartva. Ezzel is hozzájárulva, 

hogy a helyszín környékén lakók is 

könnyen eljuthassanak a rendezvényre. 

Adventi 
gyertyagyújtás 

Közösségi 

programok, 

folyamatok 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg 

A Falu különböző 
pontjain élők 
bevonása a 
rendezvénysorozatba. 

Célterületi lakosok, 

közösségfejlesztő, 

Nagymágocsi Petőfi 

Sándor Művelődési 

Központ és Könyvtár, 

Nyugdíjas Egyesület, 

Nagymágocsi Fiatalok 

Egyesülete, Polgárőr 

Egyesület 

A rendezvény minden 

Az önkormányzat 

intézményei részt 

vesznek a 

megszervezésben

. A Művelődési 

Ház dolgozói 

biztosítják a 

helyszínen a 

technikai 

feltételeket. 

 2 alkalommal 

2020. IV. 

helyettesítő 

program: 

Karácsonyi 

mézeskalács 

sütés, negyedév 

2021. IV. 

negyedév. 

 



A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második 

pontjának 

felel meg  

 

évben meghirdetésre 

kerül a helyi újságban, a 

Nagymágocsi 

Hírmondóban. 

A rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is 

Minden hétvégén 

más-más civil 

szervezet, baráti 

társaság működik 

közre a 

vendéglátásban.  

A projekt során felmerült, hogy a 

településen még nem volt Márton-napi 

ünnepség, rendezvény. A népszokások 

ismertetése, felelevenítése az egyik fő cél. 

A gyerekeknek kézműveskedéssel 

készülünk és a nap fő attrakciója a 

libafuttatás lesz. 

Márton-napi 
libafuttatás 

Közösségi 

programok, 

folyamatok 

Közösségi 

tevékenysége

k, események. 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg  

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második 

pontjának 

felel meg  

Hagyományaink 
felélesztése és 
ápolása, közösségi 
élménnyé alakítása, 
minden korosztály, 
elsősorban a 
gyerekek számára 
fellelhető 
programokkal. 

Lakosság, közoktatási 

intézmények, civil 

szervezetek, 

közösségfejlesztő, 

partnerszervezetek, 

művelődési ház és a 

község közintézményei, 

intézményei 

A rendezvény minden 

évben meghirdetésre 

kerül az önkormányzat 

honlapján. A 

rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra, az 

Önkormányzat 

A 

kézműveskedésbe

n részt vesz a 

Művelődési ház 

és az 

Önkormányzat 

intézményei. A 

libafuttatás 

megvalósításában 

a Művelődési Ház, 

az iskola dolgozói 

vesznek részt, 

résztvevőként 

elsősorban az 

iskolásokat 

célozzuk meg.  

 

 1 alkalommal 

2021. IV. 

negyedév 



 intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Minden évben egy 

alkalommal tervezünk 

egy éves összefoglaló 

megjelentetését a helyi 

újság mellékleteként. 

A projekt során felmerült annak a 

lehetősége, hogy az Adventi 

gyertyagyújtások mellett egy közös 

mézeskalács sütés is megvalósulhatna. Ez 

egy igazán karácsonyi édesség, mely 

ízében és illatában is elhozza az ünnepi 

hangulatot. Annyi recept, annyi forma, 

annyi díszítési lehetőség áll előttünk, 

melyeket meg lehet osztani egymással és 

ki is lehet próbálni. 

Karácsonyi 
mézeskalács 
sütés 

Közösségi 

programok, 

folyamatok 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második 

pontjának 

felel meg  

 

Hagyományaink 
felélesztése és 
ápolása, közösségi 
élménnyé alakítása, 
minden korosztály, 
számára. A program 
során kicsi és nagy is 
megtalálhatja a 
helyét, vagy 
tapasztalat átadás 
vagy tapasztalat 
szerzés útján. A jó 
hangulatú 
rendezvény végén 
pedig mindenki 
hazaviheti az általa 
díszített finomságot.  

Lakosság, közoktatási 

intézmények, civil 

szervezetek, Nyugdíjas 

Egyesület, Polgárőr 

Egyesület, Nefelejcs 

Népdalkör és Napraforgó 

Citerazenekar, 

Nagymágocsi Fiatalok 

Egyesülete, 

közösségfejlesztő, 

partnerszervezetek, 

művelődési ház és a 

község közintézményei, 

intézményei 

A rendezvény minden 

évben meghirdetésre 

kerül az önkormányzat 

honlapján. A 

rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra, az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

A sütés 

előkészítésében 

részt vesz a 

Művelődési ház 

és az 

Önkormányzat 

intézményei. A 

sütés 

megvalósításában 

Művelődési Ház 

dolgozói, civil 

szervezetek 

vesznek részt, 

résztvevőként 

bármely 

korosztály részt 

vehet. Az igazi 

finom receptek 

megosztásában és 

a díszítésben a 

Nyugdíjas 

Egyesület tagjaira 

számítunk. 

 

 

126.666 Ft/év 

melyből 

20.000Ft/év 

összeget a 

szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

anyagköltség 

terhére, 106.666 

Ft-t pedig a 

marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások 

költségtípus 

terhére kívánunk 

elszámolni. 

Költségként 

merült fel a 

rendezvény 

meghirdetésével 

kapcsolatos 

marketing 

hirdetési 

költségek, az 

alapanyagok 

költségei. A 

résztvevők, 

1 alkalommal 

2021. IV. 

negyedév 

 



hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Minden évben egy 

alkalommal tervezünk 

egy éves összefoglaló 

megjelentetését a helyi 

újság mellékleteként. 

versenyzők, a 

segítők 

jutalmazásának 

költsége, köszönő 

ajándékok. 

A projekt során felmerült, hogy a 

Művelődési Ház udvarán lévő kemence 

milyen kevés szerepet kap a közösségi 

életben, annyi mindent lehetne benne 

sütni és megmutatni a gyermekeknek, 

hogyan is készültek korábban az ételek. 

Így jött az ötlet, hogy nem sokkal 

augusztus 20-a után meg lehetne 

ismertetni velük a kenyérsütés fortélyait. 

Mindennapi 
kenyerünk a 
század előtt 

Közösségi 

programok, 

folyamatok 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.1. 

pontjának 

harmadik 

pontjának 

felel meg 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 

második 

pontjának 

felel meg  

 

Hagyományaink 
felélesztése és 
ápolása, közösségi 
élménnyé alakítása, 
minden korosztály, 
számára. A program 
során kicsi és nagy is 
megtalálhatja a 
helyét, vagy 
tapasztalat átadás 
vagy tapasztalat 
szerzés útján. A jó 
hangulatú 
rendezvény 
alkalmával 
megtanulhatjuk a 
kenyérsütés fortélyait  

Lakosság, közoktatási 

intézmények, civil 

szervezetek, Nyugdíjas 

Egyesület, Polgárőr 

Egyesület, Nefelejcs 

Népdalkör és Napraforgó 

Citerazenekar, 

Nagymágocsi Fiatalok 

Egyesülete, 

közösségfejlesztő, 

partnerszervezetek, 

művelődési ház és a 

község közintézményei, 

intézményei 

A rendezvény minden 

évben meghirdetésre 

kerül az önkormányzat 

honlapján. A 

rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra, az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

A sütés 

előkészítésében 

részt vesz a 

Művelődési ház 

és az 

Önkormányzat 

intézményei. A 

sütés 

megvalósításában 

Művelődési Ház 

dolgozói, civil 

szervezetek 

vesznek részt, 

résztvevőként 

bármely 

korosztály részt 

vehet. Az igazi 

finom receptek 

megosztásában a 

Nyugdíjas 

Egyesület tagjaira 

számítunk. 

 

 

 1 alkalommal 

2022. III. 

negyedév 

 



valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Minden évben egy 

alkalommal tervezünk 

egy éves összefoglaló 

megjelentetését a helyi 

újság mellékleteként. 

Nagymágocsi Polgárőrség által tartandó, 

közlekedésbiztonsági előadás 

Közbiztonsági 
bemutató és 
KRESZ verseny 

A rendezvény 

a felhívás a 

3.1.2.2. 

pontjának 4. 

pontjának 

felel meg 

A gyermekek részére 
közlekedés biztonsági 
előadás megtartása a 
cél, ill. játékos kresz 
verseny rendezése 

Lakosság, közoktatási 

intézmények, civil 

szervezetek, Nyugdíjas 

Egyesület, Polgárőr 

Egyesület, Nagymágocsi 

Fiatalok Egyesülete, 

közösségfejlesztő, 

partnerszervezetek, 

művelődési ház és a 

község közintézményei, 

intézménye, A 

rendezvényt a helyben 

szokásos módon is 

meghirdetjük, így a 

rendezvény plakátja 

kihelyezésre kerül a 

faluban elhelyezett 

hirdetőtáblákra, az 

Önkormányzat 

intézményeinek 

hirdetőtáblájára 

valamint megjelenik a 

Művelődési Ház 

Facebook oldalán is. 

Nagymágocsi 

Polgárőr 

Egyesület szervezi 

a rendezvényt. Az 

önkormányzat 

intézményei 

segítenek a 

lebonyolításban, 

a rendezvény 

népszerűsítésébe

n. A Nyugdíjas 

Egyesület a 

résztvevők körüli 

feladatok 

ellátásában vesz 

részt. A 

Nagymágocsi 

Fiatalok 

Egyesülete 

aktívan részt vesz 

a gyerekek 

toborzásában 

A Nagymágocsi 

Polgárőr 

Egyesület 453 

120 Ft-ot kíván 

elszámolni a 

rendezvény 

megtartására. 

marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások 

költségtípus 

terhére. 

Költségként 

merült fel a 

rendezvény 

meghirdetésével 

kapcsolatos 

marketing 

hirdetési 

költségek, az 

alapanyagok 

költségei. A 

résztvevők, 

versenyzők, a 

segítők 

jutalmazásának 

költsége, köszönő 

ajándékok. 

2022. 1. féléve 

 


