
 

Közösségi eredmények bemutatása 

 

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00009 kódszámú, Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc 

közösségfejlesztése elnevezésű pályázat keretén belül tartott események, rendezvények, 

elért közösségi eredmények 

 

 I. Közösségi Fórum 

 

2019. szeptember 03. Polgármesteri Hivatal Lakitelek 

A Részvételi Fórumon első körben ismertettük a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, pl. 

költségvetést, a közösségi felmérések eredményét, a beszerzendő eszközöket. 

A résztvevők megtekinthették a már elkészült Tankatalógust, illetve a Rendezvénynaptárt, 

amely tartalmazza a pályázati forrásból megvalósuló programokat. 

Ezután kötetlen beszélgetés következett Lakitelek mobilapplikációjáról, a lakosok sok 

hasznos ötlettel szolgáltak. 

 

 

I. Helyismereti séta  

 

 

A program időpontja: 2019.09.26. 

A helyismereti séta elnevezésű programsorozat első alkalma során a Községi Könyvtár, a 

Jézus Szíve Plébánia, a Református Templom és a Templom-park állomások érintésével 

tettük meg utunkat. 

 A Községi Könyvtár vezetője tartotta meg a rendkívül színes előadását a fenti helyi 

nevezetességekről. 

A résztvevők az állomáshelyekhez fűződő saját élményeiket és történeteiket is megosztották, 

sok plusz információval gazdagítva a helytörténeti előadást.  

A séta utolsó állomása a Községi Könyvtár volt, ahol az intézmény helytörténetével és 

működésével ismerkedhettünk meg. 

Itt vendéglátás fogadta a résztvevőket, majd a fórum zárta a programot. 

A résztvevők véleményét kértük a következő alkalmakra vonatkozóan is. 



     

I. Közös névnap a humán közszolgáltatásban dolgozók részére 

 

2019. december 13. Polgármesteri Hivatal Lakitelek 

 

Az I. Közös névnap a humán közszolgáltatásban dolgozók részére, olyan közösségi akció, 

közösségi hagyományteremtő találkozó volt, amelynek célcsoportja a humán 

közszolgáltatásban dolgozó személyek voltak. 

Kiemelt célunk ennek a célcsoportnak új, közösségépítő, közösségfejlesztő programok 

szervezése. 

Megvalósítása által várjuk a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi 

cselekvőképesség fejlődését. Eredményeként a településünkön, a humán szektorban 

dolgozókban tudatosulnak saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és 

képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő 

erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. 

 

 

 

II. Közösségi Fórum 

 

2019. december 13. Polgármesteri Hivatal Lakitelek 

A II. Részvételi Fórumon ismertettük a pályázattal kapcsolatos aktualitásokat, a módosított 

költségvetést és beszámoltunk az eddigi programokról. A megjelentek véleményét kértük a 

tapasztalatokról. 

A résztvevők megtekinthették a már elkészült mobilapplikáció tesztverzióját, ezzel 

kapcsolatban is megkérdeztük a fórum résztvevőit. 

Ezután kötetlen beszélgetés következett a soron következő programokról, a lakosok 

ismételten sok hasznos ötlettel szolgáltak. 

 

 

 

 

 



     

Értékőrző programsorozat első alkalom: adventi hagyományőrzés 

 

2019. december 21. Lakiteleki Közösségi Tér 

Az I. Hagyományőrző programon az adventi ünnepkörhöz kapcsolódtunk. 

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, így minden évben már novembertől 

elkezdődik a nagy várakozás, készülődés az év legnagyobb, legmeghittebb ünnepére. Az 

adventi időszakhoz számos hagyomány kapcsolódik, célunk volt ezek bemutatása és közösség 

által történő gyakorlása.  

A gyerekek által igen kedvelt az adventi naptár, ami ennek az időszaknak az időmérő eszköze. 

Az adventi házikók, naptárak ablakaiból minden nap csak egyet szabad kinyitni, mögöttük 

leggyakrabban édesség rejtőzik.  

Régen inkább kis képek, vagy karácsonyi jókívánságokra nyíltak az ablakok. 

Adventi koszorú, adventi naptár, mézeskalács is készült a generációk közötti együttműködés 

sikerét prezentálva. 

Rendkívül nagy sikert aratott a „Falu tortája”, melyből minden résztvevő vendégül lett látva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         


