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Elvégzett feladatok:
Jelen program keretein belül községünkben 2019. 10. 04.-én került sor idős honfitársaink köszöntésére az
„Idősek napja” elnevezésű kulturális rendezvénnyel. Az esemény megszervezése nagyon sokrétű feladattal
járt. Gondoskodni kellett meghívókról, asztalok bérléséről, terítékek előkészítéséről, fellépők meghívásáról.
A feladatok elvégzésében magam is számottevően részt vettem, illetve koordináltam a program
előkészítését.
Az időseket Szabó Erika és Kovács Szilárd operettpáros szórakoztatta, ezt követően az általános iskola
tanulói modern tánccal léptek fel.
Mind az operett előadás, mind a gyerekek műsora gördülékenyen zajlott, majd ezt követően e programnak
köszönhetően egy finom vacsorával, desszerttel is meg tudtuk vendégelni az öregeket.
Elmondható, hogy időseink egyrészt meghatottan, másrészt felszabadulva élvezték a tiszteletükre
szervezett egész estés programot.
A vacsora alatt és után kötetlen beszélgetésekre került sor. Az idősek olyan falubeliekkel is találkozhattak,
akikkel már régebben láthatták egymást valamilyen oknál fogva.
Sikerek, eredmények, jó gyakorlatok.
Községünkben van már hagyománya az „Öregek” vagy „Idősek” napi alkalmak szervezésének, de ez a projekt
kétségkívül tágabb kereteket biztosított a rendezvény színvonalának emelésére, hiszen kissé „költségesebb”
előadók meghívására, az idősek és fellépő művészek megvendégelésére is lehetőség volt. Azt is jó volt látni,
hogy idős lakosaink nagyon szívesen jöttek, viszonylag magas létszámmal, és látszott rajtuk, hogy igazán jól
érzik magukat.
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Akadályok, nehézségek, dilemmák, megoldási javaslatok (kivel, mit, hogyan)
Hosszas egyeztető munka a rendezvényszervezőkkel, előadókkal.

Következő terv
Az „Idősek napja” rendezvények hagyományát a jövőben is szeretnénk folytatni, hiszen ez kis falunk jeles napjai
közé tartozik.

Megjegyzés: A felsorolt mellékletek eredeti példányban Nyírkáta Község Önkormányzatnál a
projektirodában kerülnek megőrzésre. A beszámoló aláírással érvényes.
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