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RÉSZVÉTELI FÓRUM  – EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2022. június 10. 15-16 óra 

Helyszín: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. Polgármesteri Hivatal  

Rendezvény megnevezése: részvételi fórum 

Szakmai tevékenység ismertetése:  

A részvételi fórum fő témája volt az elmúlt hónapok eseményei, változásai. A fórum fő 

témája egyrészt a nemrégiben megszervezett Gyermeknap volt. A megjelentek meglátása 

szerint a gyermekek nagyon élvezték a legkisebbek köszöntését. A szülők és hozzátartozók is 

igazán meghatódtak az ünnepi műsoron, melyen a nálunk igazán nagy hagyománnyal 

rendelkező citeraszó szólalt meg. Az ünnepi műsor után a játékok valamely népmeséhez 

kötődött, mely feladatok megoldásakor aranymogyorót kaptak, amit később zsákbamacskára 

lehetett beváltani. Ez mindenki szerunt nagyon jó ötlet, mert a gyerekek igazán motiváltak 

voltak, hogy minél többször járják végig a feladatokat. De természetesen nem maradhatott el 

az ugrálóvár és a fagyi sem. A szülő megőrző a rossz idő miatt egy jó hangulatú kávézásba 

ment át, itt megbeszélhették a felmerülő problémákat (akár nevelésbeli, akár óvoda, iskolai), 

úgy, hogy tudták a gyermekeik jó kezekben vannak. A rendezvényről összességében 

elmondható, hogy a hagyományok és az új dolgok igazi egyvelege volt. Mindenki szerint 

fontos a hagyományok ápolás, tisztelete, melyeket a gyerekeknél legkönnyebben a mesék 

világával adható át. A rendezvény során megismerhették az öreg halászt, a boszorkányt, Misi 

mókust, egy igazán kreatív állomáson pedig homokképet készthettek. Meg kell jegyezni, hogy 

kellenek a modernebb dolgok is, mivel azok vonzzák oda a gyerekeket, azokkal találkoznak 

nap mint nap az interneten, a televízióban. A játék során, az állomásokon lévő segítőkkel 

mindenki meg volt elégedve, köszönték a munkájukat, nélkülük nem sikerült volna a 

rendezvény. Egy-egy segítő hívogató szava könnyen oda tudja csábítani a gyerekeket. Még 

érdekesebbé tetté a rendezvényt a boszorkány és a felhúzható robotember jelenléte. 

Egyetértettek abban, hogy a jövőben is meg kell tartani a gyermeknap kialakított tematikáját. 

A rossz idő sajnos kicsit átalakította az eredeti terveket, de meglátások szerint ezt is 

gördülékenyen sikerült megoldani. 
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Következő időszak eseményeire terelődött át a szó, mivel az évben még sok megvalósítandó 

rendezvény lesz. Így a tábor és a szomszédolással kapcsolatos teendők is megbeszélésre 

kerültek.  A táborral kapcsolatosan felmerült, hogy milyen tematika szerint lenne érdemes a 

gyermekekkel megismertetni a Falunk szépségeit, emlékműveit. Megegyeztek abban, hogy 

legjobb, ha a megtekintés előtt már pár szót beszélnek egy-egy emlékműről, ahhoz 

kapcsolódó történelmi eseményekről, így a tanórákon tanultakat felelevenítve kicsit másképp 

néznek majd egy-egy helyre, mely mellett talán nap, mint elmentek, de történelmét nem 

ismerték. Minden évben előkerültek a helyi értékek, helyi írók és általuk írott könyvek 

ismertetése, ezt idén sem kellene kihagyni. A gyerekek sokkal közelebbinek érzik, ha olyan 

személy mesél, akit ismernek. Sajnos korábban el kellett halasztani a vírushelyzet miatt a 

szentesi múzeum meglátogatását, de idénre ezt is tervezik. Sokat lehet ott is tanulni egy rövid 

kirándulással egybe kötve. A kreatív foglalkozások eddig is elmaradhatatlan része volt a 

rendezvényeknek, így most sem maradhat el. Megállapították, hogy mist is, mint minden 

alkalommal fontos feladat a segítők toborzása.  

 

Az évek során talán a legtöbb erőfeszítést igénylő rendezvény, a szomszédolás maradt a 

végére. Az évek során többféleképpen próbálták megtartani a rendezvény, de idén ismételten 

új ötleteket várnak. Az elmúlt években volt már bográcsozás, grillezés, közös vacsora. 

Megegyeztek abban, hogy érdemes a kötetlen hangulatot fenntartani. Felmerült olyan ötlet, 

hogy érdemes lenne rendezvény keretén belül a településekről egy bemutatót készíteni, 

melyet a rendezvényre látogatók megtekinthetnének. Remélik, hogy ezt sikerül megvalósítani.  

 

Nagyon örültek, hogy ismételten lesz új rendezvény, Mindennapi kenyerünk a század előtt, 

bíznak annak sikerében és a jelenlévők támogatásukat adták a lebonyolításban is. Volt, aki 

ajánlott olyan személyt a faluban, aki tud még igazi ropogós kenyeret sütni kemencében, 

felajánlotta, hogy felkeresi. Mások a program népszerűsítésében ajánlották fel segítségüket, 

volt, aki biztosan részt tud venni, így az adott napon tud technikai, kiszolgáló segítséget 

nyújtani.  

 


