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A PÁLYÁZAT KÉPES ÖSSZEFOGLALÓJA 2020. ÉV 

 

ŐSZKÖSZÖNTŐ 

 

2020. SZEPTEMBER 11 

 

Jelen esemény megszervezésénél is fontosnak és alapvető dolognak tartottuk a sikeres 

lebonyolítás érdekében a helyi ismerettel rendelkező civil szervezetek és a véleményvezérekkel 

való egyeztetést, melynek során a meglévő közösségi kapcsolatok felelevenítése és újak 

kiépítése is lezajlott a Közösség fejlesztő szakember segítségével. 

A COVID-19 miatti márciustól- június közepéig tartó veszélyhelyzet ideje alatt elmaradt 

rendezvények lés a korábban kialakított közösségi folyamatok veszélyeztetettsége miatt 

kihasználtuk az adandó alkalmat és megszerveztük, több eseménnyel egyben egy közösség 

építő eseményt, melynek az „Őszköszöntő” nevet adtuk. 

Az alkalom eseményei közül kézműves foglalkozást valósítottunk meg, a településen működő 

általános iskola tanulóinak és a helyi civilszervezetek tagjainak korlátozott részvételével. 

Andódy Olga civilreferens köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy jelen összejövetel 

célja az, hogy az eddig szigorú karanténban lévő lakosok, az idősek és a gyermekek újra 

egymásra találjanak Többször felhívta a figyelmet a higiéniás követelmények betartására 

Ismertette, hogy az alkalom több esemény egybeesése, olyanoké, amelyek ebben az évben 

eddig elmaradtak, így a résztvevők megtekinthettek egy színvonalas műsort a gyermekek és 

Nyugdíjas Klubon belül működő Népdalkör az őszi időszakban énekelt hagyományos 

népdalokból álló csokrát. Kiegészítésül pedig a Kreáció 2000 Bt. által leszervezett és 

megvalósított kézműves foglalkozáson vehettek részt. 
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FALUMIKULÁS 

 

2020. DECEMBER 4. 

 

Jelen esemény megszervezésénél is fontosnak tartottuk a kiépült közösségi kapcsolatok 

megtartását a jelenlegi COVID vírus miatti veszélyhelyzetre érvényes magatartásformák 

megtartása mellett.  

Ezért nem engedtük a hosszú évek hagyománya szerinti összejövetelt, hanem minél kevesebb 

személyes érintkezéssel oldottuk meg a Mikuláscsomagok kiosztását, a gyermekeknek az iskola 

területén kapták meg. 

Az általános iskola összes tanulója számára egy beöltözött Mikulás adta át a csomagot, aki 

maszkban és kesztyűben, valamint az előírás szerinti belépési protokollon átesve léphetett az 

épületbe. 

Az alkalom kiegészítő eseményei voltak a gyermekek versei és énekei a Mikulásnak.  

Önkormányzati segítséggel valósult meg az idős (65 feletti) lakosok és azoknak a 

gyermekeknek (1-14 év között), akik nem járnak sem a községi óvodában, sem az iskola tanulói 

és nem járnak bölcsődébe.  

A közösségfejlesztés jelen célja az volt, hogy a kialakult különleges helyzetben, se érezzék azt 

a lakosság azon rétege, akik érintettek, hogy elfeledkeztek róluk.  

Ugyanakkor elmondható, hogy az Önkormányzat és a Kreáció 2000 Bt. közös akciója, a 

veszélyhelyzet ideje alatt megengedett keretek mellett, elérte célját, a sérülékeny és alig 

működő közösségek fenntartása elsődleges feladat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


