
      
Nagymágocs Községi Önkormányzat                Konzorciumi partner: Nagymágocsi Polgárőr Egyesület 

6622 Nagymágocs, Szentesi út 42     6622 Nagymágocs, Szentesi út 24/a 

e-mail: phhivatal@nagymagocs.hu    e-mail: parkanygyorgy@freemail.hu 

Tel: 06-63-363-002                                              

  

 

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00014  A helyi identitás és kohézió erősítése Nagymágocson 
 

RÉSZVÉTELI FÓRUM  – EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2021. március 18. 14 óra – 15 óra és 16 óra – 17:00 óra 

Helyszín: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Petőfi Sándor Művelődési Ház  

Rendezvény megnevezése: részvételi fórum 

Szakmai tevékenység ismertetése:  

A részvételi fórum két időpontban került megtartásra. A fő témája volt az elmúlt hónapok 

eseményei, változásai. A fórumon nagyobb létszámú nyugdíjas volt jelen. Ők azok, akik 

szinte minden rendezvényre kijárnak. Sajnos az online forma elég nehezen jut el hozzájuk, 

legalábbis a jelenlévők elég kis számához. Ez a korosztály, akinek talán a leginkább 

hiányoznak a rendezvények, a személyes találkozások. 

 

Az Adventi készülődés még szóba került. A közvetítések tetszettek, de mégis hiányérzet 

maradt bennük. Az adventi kalendárium nagyon tetszett mindenkinek, a jelenlévők közül is 

sokan részt vettek díszítőként, illetve el is látogattak megnézni a többi ablakokat is. Úgy 

érezték, hogy jól esett egy-egy rövid séta, kicsit ünnepi hangulatot tudott varázsolni. Jó volt 

látni a januárban elkészült kis videót, amelyet az elkészült fényképekből állítottak össze, így 

még januárban is csempésztek egy kis ünnepi hangulatot.  

 

Az élő adások, online bejelentkezések véleményük szerint sok emberhez eljutottak. Amit 

többet kiemeltek, hogy nagyon tetszett az a kezdeményezés, amikor a falu embereit állították 

meg, hogy jó kívánságaikat elmondhassák. 

 

Tetszett a „Karácsonyfa-verseny” is, jó lenne, ha ezeket jövőre is megtartanák. 

 

Farsanggal kapcsolatban elmondták, hogy tetszett a jelmezverseny, így láthatták a 

gyermekeiket, unokáikat. A Kiszebáb és a dekoráció meghirdetése némi kudarcba fulladt. Az 

Adventi nagy siker után keresték a választ, hogy miért. Abban maradtak, hogy az Adventi 

díszítésnek egyébként is van hagyománya, még a Farsangnak sajnos még nincs. Az óvodások 

kiszebáb égetése szép emlékeket idéztek fel, jó volt látni. 
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Gyermeknap megszervezése is szóba került, sok-sok ötlet merült fel abban reménykedve, 

hogy ezen a rendezvényen már újra együtt lehetne a Falu apraja-nagyja. A résztvevők 

felajánlották, hogy amennyiben lehetőség lesz rá, szívesen kedveskednek valami finomsággal 

a gyerekeknek. 


