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A Közösségfejlesztés Nagykállóban elnevezésű projekt megvalósítása során elérkeztünk az utolsó 

Civil kerekasztal eseményünkhöz. Most is meghívtuk azoknak a civil szervezeteknek a képviselőit, 

akikkel a korábbi években, de a projekt során egyre szorosabban működtünk együtt. Úgy 

gondoltuk, bár még közel két hónap hátra van a projekt zárásáig, de ideje számadást készítenünk. 

Először az ezt megelőző kerekasztal óta lezajlott rendezvények és események szervezőinek, 

rendezőinek, aktív részvevőinek tapasztalatait hallgattuk meg, majd mások az egyéb programokon 

szerzett tapasztalataikat osztották meg a jelenlévőkkel. Néhányan kritikus hangot is megütöttek, 

főleg az egyes rendezvények látogatottságát tekintve. Ennél a problémánál főleg az idősebb 

korosztály tagjait emlegették, akiket nagyon nehezen lehet kimozdítani a televízió bűvköréből, 

hölgyek esetén a sikersorozatok kezdési időpontja sokszor befolyásoló tényező volt. 

Ezt követően visszatekintettünk a korábbi projekteseményekre. Beszéltünk arról, melyek voltak 

az igazán sikeres rendezvények, programok. Hogyan tudnánk ezeket a későbbiekben is 

megszervezni, honnan tudnánk támogatókat szerezni a megvalósításukhoz. 

Végül számba vettük, hogy a projekt eddigi megvalósítása során, mely céljaink teljesítésével 

vagyunk és lehetünk elégedettek: 

– Sikerült olyan komplex szolgáltatásokat, rendezvényeket és programok nyújtanunk a 

Nagykállóban élők számára, amelyek között mindenki találhatott a saját jelenlegi 

igényének megfelelőt. A szolgáltatások közül külön kiemeltük a Családlátogatások sikerét 

és elismertségét. 

– Programjainkat elsősorban a helyi erőforrásokra alapoztuk. Lehetőséget nyújtva a 

nagykállóiak aktív bekapcsolódásához.  

– A projektben munkálkodó civil szervezetek nagyon jól tudtak együttműködni. 

– Sikereket értünk el a generációk közötti szakadék csökkentésében a kamaszoknak és 

időseknek szervezett programjainkon informatika oktatása nyugdíjasoknak, nyugdíjasok 

kézműves technikákat oktatnak fiataloknak, generációk találkozása. 

– Nagy sikert arattak a nagyrendezvényeink is: hagyományőrző napok, civil nyílt napok. 

 

Az esemény fehér asztal mellett zajlott, és a végén egy finom vacsorával vendégeltük meg a 

résztvevőket 
 

Nagykálló, 2019. december 17. 

Péter István  
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