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A pályázatról 

 

2017. évben döntött Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy a fenti 

pályázaton indul konzorciumban a Nagymágocsi Polgárőr Egyesülettel. A megalapozó 

dokumentum megírásával Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t bíztuk meg, amely 

tartalmazta a település rövid bemutatását, bemutatta a projekt céljait, célcsoportját, valamint a 

kockázatelemzését. 

 

A felhívás célja a helyi identitás és kohézió erősítése, a vállalt tevékenység pedig a települések 

közösségi kezdeményező- és cselevő képességének fejlesztése. A projekt átfogó célja, hogy a 

célterületen élő helyi közösség szerepvállalása megerősödjön, fokozódjon a helyi 

felelősségtudat, a helyi identitás és ezzel megvalósuljon az együttműködő, integráló közösség. 

A projekt specifikus céljai az átfogó célok elérését segítik elő. Így a közösségfejlesztés szakmai 

és infrastrukturális hátterének biztosítása, a célterületen megvalósuló közösségi 

kezdeményezések és közösségfejlődés támogatása, valamint a célterületen élők 

életminőségének megtartásával és javításával a helyi identitás, helyi kötődés fokozása a terület 

revitalizálódása és megtartó képességének fokozása érdekében. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Pályázatunk pozitív elbírálást kapott, végül a Támogatási szerződés aláírására 2018. április 26-

án került sor. A megvalósítási időszak kezdete pedig 2018. március 15. volt. A megvalósítás 

első lépcsői, hogy a településeken a lakosságot tájékoztassuk a nyertes pályázatról. 

Elkezdődhettek a közösségi tervező műhely beszélgetések. Megkezdtük az interjúk készítését, 

amelyből 30-at vállaltunk. Az interjúk alanyai intézményvezetők, a közösségi életben aktív 

szerepet vállaló lakosok voltak. A kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy szeretnek itt élni, 

mert sok a fa, itt vannak a barátaim, itt a családom, ide születtem, sok a zöld tér, ide köt a 

szerelem - ahogy fogalmaztak. 

A változásról, változtatásról feltett kérdésre az interjúalanyok csak kis része állt elő saját 

megoldási javaslattal, viszont többen pozitívan nyilatkoztak a pályázat megvalósításában való 

részvételről. A segítség felajánlása a rendezvényekhez szinte minden esetben elhangzott. A 

közösségi beszélgetéseken való részvételre is sokan kaphatóak volt. 

 

A közösségi tervező műhelyek és interjúk során megfogalmazott kérdések, igények kerültek 

aztán a közösségi beszélgetések napirendjére. A beszélgetések helyszíneit próbáltuk a lakosság 

szempontjából központi helyen megszervezni, próbáltuk az évek alatt az állandóságot 

megteremteni. A beszélgetések során aztán körvonalazódott egy igénylista és egy szándéklista, 

amelyből aztán összeállt a közösségi felmérés. Kíváncsiak voltunk az emberek véleményére, 

hogy mely területeket szükséges fejleszteni, milyen módon jut el az információ a 

megkérdezettekhez. A kérdőíveket eljuttattuk a lakosok részére, akiknek lehetőségük nyílt a 

kitöltött kérdőívek visszajuttatására. A válaszadók fejlesztendő területként a közösségi 

összefogás erősítését emelték ki. A válaszokból következtethető, hogy a lakosság számára 

kiemelten fontosak a közösségi jellegű tevékenységek, és markánsan véleményt formáltak 

olyan nemes ügyek támogatása mellett, mint az óvoda, és a gyermekek támogatása. Emellett 

kifejezetten fontosak azok a feladatkörök, melyek hatással vannak a mindennapi életre, és az 

információáramlásra. Nem okozott nagy meglepetést, hogy inkább a közép-, illetve idősebb 

korosztály töltötte ki a felmérést. A projekt egész időtartama alatt is bebizonyosodott, hogy 

ezen korosztályra lehet a legjobban támaszkodni. Mint minden faluban, itt is a nyugdíjasok a 

közösségi élet legaktívabb tagjai. Mindezek figyelembevételével állt össze a Helyi Cselevési 

terv és a Rendezvénynaptár. 



 
 

 

 

 

 

A cselekvési tervben dolgoztuk ki az egyes projektekhez kapcsolódó megvalósítási 

folyamatokat. Hol, mikor, kinek a közreműködésével, milyen célcsoportnak, kinek a felelős 

szervezésével valósul meg a rendezvény. 

 

Együttműködési megállapodásokat kötöttünk helyi egyesületekkel, intézményekkel, egyéni 

vállalkozóval. 

 

A pályázati felhívásban megfogalmazták, hogy szükséges új akciókat, folyamatokat tervezni, 

félévente új programot, valamint részvételi fórumokat elindítani, melynek a projekt során 

mindig igyekeztünk eleget tenni, bár a koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések 

negatív hatásait itt is érezhettük. Információs pont kialakítása is megtörtént a falu könyvtárában. 

 

A cselekvési terv része volt, hogy megfelelő színvonalú szakemberek bevonását biztosítsa 

képzéseken való részvétel lehetőségével, sőt a köztisztviselők is bevonásra kerültek a képzési 

tervbe. 

 

Kötelező volt megvalósítani a honlapon aloldal létrehozását, és választani kellett egy 

közbiztonsági, vagy közlekedésbiztonsági programot is. 

 

A községi honlapon folyamatosan elérhető egy aloldal, melyen lévő információk folyamatosan 

bővültek, a Nagymágocsi Polgárőr Egyesülettel szerveztük Közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési napot is. 

 

A cselekvési terv nagy előnye volt, hogy a menet közben felmerülő kezdeményezésekhez 

igazítható, változtatható volt, melyre sajnos elég sokszor volt szükség. 

 

Rendezvénynaptár: 

A pályázatot megelőző két évben megtartott állandó rendezvényeinket figyelembe véve, a 

tervezett programokat három évre soroltuk be, melyet folyamatosan alakítanunk kellett. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

A rendezvénynaptárral párhuzamosan készült a pénzügyi tervezés is. A pályázati kiírás 

konkrétan meghatározta az elszámolható költségek körét, illetve azt, hogy ezek az összes 

támogatás hány százalékát tehetik ki. Az alapokat már a megalapozó dokumentummal együtt 

elkészítettük, de időközben ez is változtatásra került. 

 

Eszközbeszerzésre is sor került a pályázaton belül. Voltak olyan eszközök, melyek a 

rendezvények megtartását, népszerűsítését segítették, melyek a rendezvények 

dokumentálásában nyújtanak segítséget, vagy a kapcsolattartás legfontosabb eszközei. 

 

Helyi nyilvánosság, aloldal létrehozása: 

A nyilvánosság biztosítása a legszembetűnőbben a rendezvényekről szóló meghívókon 

keresztül érhető el.  A meghívók a megrendezés előtt kihelyezésre kerülnek a Faluban lévő 

hirdetőtáblákon. A rendezvények népszerűsítésében segítségül hívtunk egy régi, de nálunk még 

mindig jól bevált módszert: a szórólapozást. A szórólapok megtervezésében, kialakításában, 

megszerkesztésében és kihordásában is segítségünkre voltak a helyi lakosok. Kézenfekvő 

megoldás volt az önkormányzat által üzemeltett honlap, amelyen egy aloldal lett létrehozva a 

pályázatról szóló információk megosztása érdekében. A begyűjtött vélemények alapján a 

Művelődési Ház Facebook oldalát is igénybe vesszük. Minden év elején a Nagymágocsi 

Hírmondó mellékleteként megjelent egy összefoglaló a projekt keretében megrendezésre kerülő 

rendezvényekről. 

 

Képzések: 

A projekt szakmai vezetője elvégezte a Közösségfejlesztés képzést. A helyi közösségfejlesztő 

a kulturális közösségfejlesztés gyakorlata című szakmai továbbképzési programon. Több 

köztisztviselő részt vett a „Közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra 

gyakorolt hatása” című regisztrált képzésen. Lehetőségünkhöz mérten szakmai 

tapasztalatcserén is részt vettünk. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Az indikátorszámok nagyon kedvezően alakultak a megjelentek számában. A hátrányos 

helyzetűek elérése szintén magas színvonalon sikerült, nagy számban vettek részt 

egyedülállóak, idősebb korosztály és kiemelkedő volt a nők jelenléte is. 

 

Rendezvényeink:  

Az alábbi programokat valósítottuk meg a projekt keretén belül: Gyermeknap, Mulatós est, 

Helytörténeti tábor, Gyere hozzánk szomszédolni, Fosztónap és Idősek napja, Farsang, Adventi 

gyertyagyújtás, Márton-napi libafuttatás, Grillparty, Mézeskalács-sütés, Mindennapi 

kenyerünk a század előtt. A konzorciumi partner, a Nagymágocsi Polgárőr Egyesület 

szervezésében került megrendezésre a bűnmegelőzési nap. Az egyesület ezen kívül a 

rendezvények népszerűsítésében és megvalósításában is nagy szerepet játszott, így a részvételi 

fórumokon megjelentek, valamint a közlekedésbiztonsági rendezvényen is szerepet vállaltak. 

 

Ebben a tanulmányban csak felsorolásszinten említjük a megvalósult programokat. A 

rendezvényeket többször kellett módosítani elsősorban a koronavírus miatt, de sajnálatos volt 

olyan eset is, amikor a meghirdetett rendezvény nem érte el a célját, így minden esetben 

helyettesítő rendezvények kerültek meghirdetésre és megtartásra. Szerencsésnek mondható, 

hogy volt több olyan rendezvény is, amit az előzetes tervek alapján minden évben meg tudtunk 

tartani.  

 

A több éven átívelő projekt sikeresen valósult meg annak ellenére, hogy a pandémia miatt sok 

idő elveszett, valamint több esetben módosításra volt szükség. A közösségek megerősödtek a 

lakosság aktívabb lett. Megszerették és szívesen jártak az ismétlődő rendezvényekre. A 

szervezésbe és a kivitelezésbe is bevontuk a lakosságot és a helyi egyesületeket, valamint az 

intézmények munkatársait. Sajátjuknak érezték azokat és nem csak szimpla résztvevőként 

értékelték a programokat. Nem túlzás, hogy minden korosztály talált az érdeklődésének és 

életkorának megfelelő programot a projekt időtartama alatt. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

A projekt a lakosságot cselekvésre, összefogásra sarkallta. A hagyományos ünnepek mellett új 

alkalmakat teremtettünk, amikor az emberek összejöhettek. A megvalósítás során 

megfigyelhető, hogy az időjárástól függően egyre több program került kültéri helyszínre, 

például a gyermeknapok, helytörténeti táborok és a Grillparty. Szerettük volna kinyitni a teret 

a szomszéd községek felé is, erre jó alkalmat teremtett a Gyere hozzánk szomszédolni 

rendezvény-sorozat. Fontosnak tartjuk, hogy ezek az alkalmak, helyszínek továbbra is 

megmaradjanak, elérhetőek legyenek a lakosság számára. Kultúránk gazdagodott, ismereteink 

bővültek és a lakosság identitástudata nőtt az elmúlt években. 

 

Bízunk benne és reméljük, hogy az előttünk álló fenntartási időszakban még rengeteg lehetőség 

nyílik a tapasztalataink, kiépített kapcsolataink felhasználására. 

 


