
 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

EFOP-1.5.3-16-2017-00049 

„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: FALUNAP 

 

IDEJE: 2019. június 29. 09:00 óra  

HELYE: Szava Sportpálya 

 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A pályázat keretében került megrendezésre a Falunap a szavai sportpályán. 

A rendezvény célja a falu egész lakosságának szóló szórakoztató program, közösség 

összekovácsoló nap eltöltése volt. A programsorozat 08:30 órakor kezdetét vette a 

futballmérkőzéssel, melyet a szomszédos falvak ellen játszottak.  

A szabadtéri színpadon egymást követték a kulturális műsorok. 15:00 órától a Kredenc 

együttes, 16:00 órától Györfi Anna és Götz Attila: Zenés utazás a mesék birodalmában című 

előadását tekinthették meg a jelenlévők. 17:00 órától a szavai csajok, majd 17:30 órától a szavai 

óvodások léptek fel. 17:45 órától a szavai Gyöngyvirág Népdalkör fellépését láthattuk, 18:00 

órától a Kelet Rezdülése Orientális Tánccsoport táncműsorát tekinthettük meg.  

18:30 órától 24:00 óráig retro diszkó zárta a rendezvényt.  

A gyermekeknek körhinta, légvár és trambulin volt felállítva, melyet lehetőségük volt az egész 

nap folyamán használni, valamint arcfestés, kézműves foglalkozások várták őket, és az Apró 

Paták Lovas Egyesület által a pónilovaglást is ki lehetett próbálni.  

Az elkészült ételeket déltől kóstolhatták meg a résztvevők. A kellemes időjárásnak is 

köszönhetően szép számmal jelentek meg a résztvevők, a programokon jól szórakoztak 

felnőttek és gyermekek egyaránt.  

 

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: 70 fő  

INDIKÁTOR: 70 fő (46 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció; jelenléti ív 

 

Szava, 2019.06.29. 

 

 

 

 



 
 

 

 



 



 



 



 



 

 


