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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: Nyár Esték – Idősek Napja 

 

IDEJE: 2019. október 05. 17:00 óra  

HELYE: Szava, Kultúrház 

 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A rendezvényt Szava Község polgármestere nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta: „Hisszük, 

hogy a településen megvalósult fejlesztések, valamint megrendezésre kerülő programok 

hozzájárulnak ahhoz, hogy Önök minél egészségesebb, aktívabb időskort éljenek meg, s ehhez 

községünktől is mind több támogatást kapjanak. Jó lenne, ha minél több egészséges, és az életét 

még örömmel élő idős ember lenne itt, Szaván is.” 

A nyugdíjas klub Gyöngyvirág Népdalkör műsora után vendégül látták a település időskorú 

lakosságát a művelődési ház termében. A rendezvényről a résztvevők száma alapján 

elmondható, hogy eredményesen lezajlott. A lakosság köréből megközelítőleg 60 fő vett részt 

a programon és elsősorban a megcélzott korcsoport. A rendezvény kifejezetten a település 

időskorú lakosainak lett szervezve. A program fő célkitűzése volt, hogy az idősebb korosztály 

számára is érdekes és minőségi szórakozást biztosítson. Fontosnak tartjuk az olyan projektek 

megvalósítását, melyek kifejezetten, vagy részben az időseknek szólnak, hogy ezzel éreztessük 

megbecsülésünket irányukba, és hogy ők is közösségünk értékes tagjai! A látogatói visszhang 

szerint a program népszerű és sikeres volt. A pozitív visszajelzések alapján, későbbi terveink 

között szerepel hasonló rendezvények szervezése településünk szépkorú lakosai számára. 

Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja 

elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is 

hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a 

sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, 



 
elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Az idősek napja kiváló alkalom arra, hogy 

felülvizsgáljuk öregjeink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat. 

A mindennapi tennivalók mellett sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla: 

törődéssel tartozunk az idősek felé. Pedig a figyelem kijárna mindennap, és nem is csak családi 

szinten. 

 

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: 57 fő  

INDIKÁTOR: 52 fő (36 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció; jelenléti ív 

Szava, 2019.10.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


