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RÉSZVÉTELI FÓRUM  – EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2022. március 24. 16 óra – 17 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 márciusban tartott részvételi fórumon 

sajnos a járványügyi intézkedések miatt még nagyon kevesen jelentek meg, így egy későbbi 

dátumra is meghirdetésre került. A fő téma az elmúlt hónapok eseményei, változásai voltak. A 

fórum nagyon sok minden szóba került, mivel a járványügyi intézkedések miatt a 2021-es év 

igazán mozgalmasra sikerült és elég rég találkoztak ilyen körben. Szerencsére minden 

tervezett program sikeresen zárult.  

 

A jelenlévők kiemelték az új rendezvényeket, nagyon tetszettek az új ötletek, amelyeket 

véleményük szerint majd a jövőben is folytatni kellene. A Márton-napi libafuttatás olyan 

hagyományokat elevenített fel, amelyre már rég sort kellett volna keríteni. A mézeskalács-

sütés is több emberben jó élmény maradt, jó volt látni a gyermekek kreatív díszítését, a 

várakozást, hogy kész legyen egy-egy sütemény. A több éve megrendezésre kerülő 

rendezvények is tetszettek az embereknek. Az Adventi időszakot kiemelték, mert az ünnepi 

hangulatot jobb eltölteni egymás között, mint előtte évben egyedül. A Farsang most is jól 

sikerült, örültek, hogy a gyermekek ezt a hagyományt még őrzik. 

 

Következő nagy rendezvényre, Gyermeknapra készülődve előtérbe kerültek a 

megszervezéssel kapcsolatos feladatok. A tavalyi év nagyon jól sikerült, tetszett a népmesék 

felbukkanása a feladatoknál, jó volt látni a legkisebbek köszöntését, boldog szülők örömét, 

meghatottságát. A készülődés során már felmerült, hogy a rendezvényen megvalósítandó 

játékok milyen mesék köré csoportosuljanak. A régi meséket helyezték előtérbe a modern 

mesékkel szemben, így a hagyományok felelevenítése igazán könnyű feladat lesz.  
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A gyerekeknek már az is egy élmény lesz, hogy kitalálja, hogy melyik feladata melyik mesét 

idézi. Tavaly is voltak lelkes segítők, akik szívesen beöltöztek, felkeresik őket, hátha az idei 

évben is vállalják. A legkisebbek köszöntésénél felmerült az ajándéktárgy kérdése. Egyikük 

ajánlott egy személyre szóló könyvet, ami igazi élmény és emlék maradhat mind a szülő, 

majd később a gyermekek számára is. Az egyik megjelent felajánlotta, hogy utána néz ennek 

a lehetőségnek. Tavalyi évben citeraszó és ének köszöntötte a megjelenteket. Úgy gondolák, 

hogy a tavalyi sikerre tekintettel ismételten ezt kellene megvalósítani. Kiemelték, hogy 

amennyiben lehetőség lenne, úgy ismételten gyermek előadót kellene felkérni. Az egyik 

jelenlévő felajánlotta, hogy felkeresi a felkészítő szakoktató tanárt. Felajánlották, hogy a 

rendezvény népszerűsítésében segítségre lesznek, különös figyelmet kell fordítani az óvodára 

és az iskolára. Fel kell keresni az intézményvezetőket, hogy ők is segítsenek, valamint a 

meghívókat is kihelyezhessék.  

 

 


