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„TEGYÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” 

Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 

1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek: 

• Közösségszervező alkalmazása 

• Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok 

 

PROGRAMELEM: CSALÁDI NAP - SPORTMAJÁLIS 

 

IDEJE: 2019. április 27. 

HELYE: Drávaszabolcs, Általános Iskola tornaterme 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

Reggel 7 órakor megnyitotta kapuit a rendezvény helyszíne. Érkezni kezdtek az asztaliteniszre 

nevezettek. Lehetőség nyílt a versenyre való felkészülésre, bemelegítésre. Fél kilenckor a 

vendégek rövid köszöntése után, elkezdődtek a versenyek páros kategóriában.  16 páros 

versenyző indult. Időközben az egyéni versenyek is elindultak. Az egyéni versenyek 42 fővel 

indultak el.  A játszmák az iskola tornatermében felállított négy darab asztalon történtek.  

Az éppen nem játszóknak lehetőségük nyílt az udvaron a petanque-ozni illetve sakkozni, 

tollasozni. Az eseményen megjelenteknek lehetőségük volt a nap folyamán különböző 

szűrővizsgálatokon is részt venni, úgy mint, vérnyomás-, vércukor- és testzsírszázalék mérés.  

Délelőtt 11 órakor elkezdődött -egy másik helyszínen- az asztalitenisz verseny gyerekeknek. A 

10 indulóból álló verseny kb 13:00 órakor ért végett. Ezután megtörtént a díjátadó. Az első 

három helyezett érem díjazásban illetve csekély tárgyjutalomban, helyezést el nem érők pedig 

csekély tárgyjutalomban részesültek.  

Az eredeti helyszínen eközben a páros versenyek lezajlottak, az egyéni versenyek továbbra is 

folytak. A jelenlévők 13 óra magasságában ebédet kaptak. A csoportmérkőzések után a verseny 

tovább folytatódott „A” és „B” kategóriában. A meccsek a kora estébe nyúltak, majd 19 óra 

magasságában meglettek a nyertesek és a díjátadó is elkezdődött. A páros és az egyéni 

győztesek kupa és oklevél díjazásban, illetve a második illetve harmadik helyezettek érem és 

oklevél díjazásban részesültek. Ezek után mind a nyertesek , mind azon versenyzők akik 

helyezést nem értek el, illetve a programon jelenlévők pozitív élménnyel távoztak. 

 

CÉLCSOPORT: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság. 

 



 
MEGVALÓSÍTÁS MÓDSZERTANA: A projekt megvalósítása során jól látható helyen 

helyeztük el a kötelező kommunikációs elemeket tartalmazó molinót. A plakát szintén 

tartalmazta a kötelező kommunikációs elemeket, amelyet a Harkány és a konzorciumi partnerek 

települései frekventált helyein helyeztük ki, illetve minden internetes és közösségi oldalon 

megjelentettük, hogy minél szélesebb körben tájékozódjon a célcsoport a pályázat keretein 

belül megvalósuló programunkról. 

 

RÉSZTVEVŐK SZÁMA: 77 fő  

INDIKÁTOR: 36 fő (11 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció; jelenléti ív 

Drávaszabolcs, 2019.04.27. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


