
 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

EFOP-1.5.3-16-2017-00049 

„TEGYÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” 

Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

II. Az önállóan támogatható, kötelezően magvalósítandó tevékenységhez kapcsolódó, 

kiegészítő, választható tevékenységek:  

 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív 

munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő piacon való 

megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer 

kialakítása: 

 

Egészségtudatosság fejlesztése 

• A lelki egészség helyi kisközösségi programjai elsősorban: 

Az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, 

fejlesztését célzó programok 

 

PROGRAMELEM: Drávaszabolcsi Nyugdíjas klub 

ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ 

„Merre a Dráva vize öntözi Pannoniát” – Drávaszabolcs nyolc évszázada 

 

IDEJE: 2019. augusztus 26. 

HELYE: Drávaszabolcs, Kultúrház 17:00 óra 

 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A pályázat keretein belül megvalósuló nyugdíjas klub vendége Bencs János helytörténész 

volt,egy író olvasó találkozó keretében. 

A határmenti település történetét feldolgozó „Merre a Dráva vize öntözi Pannoniát” – 

Drávaszabolcs nyolc évszázada című könyv Dávid Ferenc történész, és a szerkesztő, Bencs 

János helytörténész, tanár műve. A kétszáz oldalas kötetet a falu önkormányzatának 

megbízásából készítették el a helység első írásos említésének nyolc évszázados évfordulójára. 

A monográfia sok ténnyel, információval teletűzdelt írást sorakoztat fel a község gazdag 

történetéből. A történéseket némileg regényessé teszik a változatos események és a sorai között 

felvillanó, a történelem sodrásában született emberi történetek. 

Az első fejezet az írott történelem előtti évszázadoktól indulva veszi sorra az e helyt zajlott és 

dokumentált eseményeket. Megcáfolja a mai történelmi ismeretek fényében már csak 



 
legendának tekinthető Szabolcs vezér létét, aki a korábbi feltételezések szerint itt táborozott 

volna telenként. 

A többi fejezetben a szerzők megpróbálták kibontani azokat a témákat, amelyek nagyobb 

jelentőséget adtak vagy adnak a községnek. Ilyen az itt élőknek a Drávával való sokszínű, 

változatos kapcsolata, ami átszövi a falu sorsát, és ami apropót adott Janus Pannonius címben 

idézett sorához. E folyam egyben természetes határként is szolgált, amelyen hol szabadon, 

bátran, hol tiltástól, haláltól rettegve volt lehetséges átkelni. 

Ugyanígy témát adtak e kötethez az egyházak: a talán a falunál is régebbi iszrói templom, a 

katolikus kezdetek és a reformáció kezdetétől élő protestantizmus, a helyiek felekezettől 

független hite és ragaszkodása településükhöz, életükhöz. Az iskola, a művelődés és rajta 

keresztül a jövőt jelentő gyerekek, fiatalok ügye kezdetben párhuzamosan futott az előbbi 

szállal. A huszadik század első néhány esztendeje megújhodást, szinte aranykort hozott 

Drávaszabolcsra: híd épült, majd elkészült a rajta kezdetben, a monarchia idejében még átfutó 

vasút, ami részben magával hozta a kendergyár idetelepülését. Emberek százai érkeztek ide 

közelről, távolról a munkalehetőség csábításától hajtva, átformálva a község lakosságát. 

Azonban elég volt újabb pár év, és Trianon után korlátozottá váltak a korábban kecsegtető 

lehetőségek, mint ahogy az iszonyatos harcokat, rombolást – de egyben emberi helytállást – 

hozó háborúk idején; vagy épp a hírhedett ötvenes években is korlátok övezték az emberek 

életét. 

A Dráva hol kiöntött, hol visszahúzódott az idők során, az ember pedig hol jól alkalmazkodott 

hozzá és áldást teremtett belőle, hol rosszul bánt vele és átkot, nehézséget, kárt jelentett neki. 

Ez, a falu történetében is visszaköszönő lüktetés, ritmikus változás tükröződik a drávaszabolcsi 

monográfia lapjain. 

 

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: 13 fő  

INDIKÁTOR: 13 fő (10 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció; jelenléti ív 

Drávaszabolcs, 2019.09.04. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


