
A Nagymágocsi Művelődési Központ sikeresen pályázott az FVM által 2009. februárban 
meghirdetett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program hatálya alá tartozó települések 
önkormányzatai, e településeken rendezvényt tervező non-profit szervezetek, illetve 
magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló 
kezdeményezések, rendezvények támogatására.  

 
A falunap 2009. július 18-án került megrendezésre. Az események reggel 7 órakor kezdődtek 
egy zenés ébresztővel, amelynél közreműködött a helyi zenekar és a Nagymágocsi Lovassport 
Egyesület. 9 órától a Művelődési Ház udvarán folytatódott a program a főzőversennyel. Ezen 
részt vett az ismert televízió-sorozat két sztárja R. Kárpáti Péter és Mérei Katalin. Ők 
talkshow-val és zenés műsorral szórakoztatták a közönséget a délelőtt folyamán. Emellett 
babgulyást készítettek és a bogrács mellett beszélgettek és fotózkodtak az érdeklődőkkel. A 
gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás és játszóház várta, valamint a Rádió 
Szentes élő kívánságműsorral jelentkezett a helyszínről. A délutáni programok 15 órakor 
kezdődtek. Először a szegedi Talent Énekstúdió növendékei mutatkoztak be, majd a szentesi 
Pom-Pom együttes Zenés utazás Bohóciába című műsorát láthatták a gyerekek. Ezt követően 
került sor az Én falum című kiállítás megnyitójára, melyen a helyi vállalkozók termékeit és a 
helyi alkotók, kézművesek munkáit mutattuk be a közönségnek. 17 órától Stibál Róbert 
polgármester úr köszöntötte a vendégeket és a község legfiatalabb tagjait. Már hagyomány, 
hogy a Nefelejcs Népdalkör és a Napraforgó Citerazenekar minden évben színes dalcsokorral 
gazdagítja a programokat, az idén sem volt ez másképp. Közel 4 hónapja működik a 
Desperado Alapfokú Művészeti Iskola nagymágocsi mazsorett csoportja. Első nagyobb 
fellépésük volt a falunapi. Őket követték a helyi nagycsoportos óvodások, akik egy vidám 
táncos koreográfiát és a Kacor király című mesejátékot adták elő. Nagymágocs több hazai és 
külföldi településsel ápol testvértelepülési és partnertelepülési kapcsolatot. Nagyon fontosnak 
tartja a település ezen kapcsolatok ápolását.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A települések közül az idei évben a szerbiai Kispiac fellépőit ismerhettük meg. Bemutatkozott 
a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola kihelyezett tagozata, a harmonika zenekar tagjai közül 
ketten egyénileg is bemutatkoztak valamint fellépett két mesemondó is. Ezáltal a helyiek is 
betekintést nyerhettek az ottani kulturális életbe. 19 órától Bognár Gyula nótaénekes lépett 
színpadra. Ezt követően az ÚMVP pályázaton „elnyert” meglepetés vendég Hári Richárd 
szórakoztatta a közönséget. 21 órakor lépett a színpadra a sztárvendég, a V-tech együttesből 
ismertté vált Kefír. Ezt követően a Kelet lányai Hastáncegyesület produkciója emelte a 
hangulatot, majd a tüzijáték következett.  
A falunap programjait az Emeretta együttes koncertje zárta.  
A nap folyamán a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda képviselőjével a 
rendezvény egész ideje alatt folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az Európai Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
intézkedéseiről az érdeklődők részére. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda képviselője 
tájékoztatást nyújtott a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba történő regisztráció előnyeiről. 
 
 


