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Közösségi beszélgetések összefoglalója

Legyünk Top-pon Zalában! – Közösségfejlesztés öt zalai településen című pályázatban
megvalósuló közösségfejlesztési folyamat eddig elkészült közösségi interjúi során szerzett
tapasztalatok, feltáruló értékek és közösségi problémák összefoglalása, megbeszélése,
kérdőívek összeállítása zajlott a települések közösségi beszélgetésein.
A célterületen 5 közösségi beszélgetésre került sor, ahol első körben ezeket megelőzte egy
Lakossági információs fórum, amit a Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás
elnevezésű EFOP projekt Zala megyei mentora tartott a településeken, ezek változó résztvevői
számmal valósultak meg a területen. A lakossági információs fórumon egyértelművé tettük
számukra, hogy ez egy más megközelítése az eddigi fórumoknak, itt a közösség állapotáról,
cselekvési hajlandóságáról, a helyi fejlesztési elképzelésekről és erőforrásokról lesz szó. Ez az
új megközelítés első hallásra furcsa volt, de láthatóan hamar elfogadták és motiváltakká váltak
a beszélgetések során. A Cselekvő közösségek mentora is jelen volt az összejöveteleken, hiszen
együttműködési megállapodást írt alá a konzorcium a szakmai szolgáltatóval, a mentorok a
projekteket szakmai, módszertani segítségnyújtással támogatják.
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Gyakran már a közösségi beszélgetések elkezdődtek a lakossági fórumon, mert annyira jó volt
a hangulat és inspiráló a légkör, hogy minden különösebb felkészítés nélkül belefogtak az
ötletelésbe. Az első, úgymond „ hivatalos” közösségi beszélgetésre már konkrét javaslatokkal
érkeztek a lakosok. Ilyen „aktív maggal” találkozhattunk Sümegcsehiben. Itt is, számos erősség
mellett a legnagyobb gondot az ifjúsági korosztály jelentette. Ezen korosztály moccantása
minden településen komoly kihívást jelent. Azokon a településeken, ahol iskola már nincs,
még nehezebb a megszólítás, nem is szólva arról, hogy tevékeny szerepet vállaljanak a tervek
megvalósításában.
Az interjúk során szerzett tapasztalatokról beszámoltunk és az általuk összegyűjtött
információk alapján választottuk ki a témaköröket, amiket aztán körbejártunk. Pl. az ifjúság
helyzete, érdektelensége. Több jó ötlet született ennek feloldására. Volt olyan település, ahol
külön találkoztunk az ifjúsági korcsoporttal az ő kérésükre.
Szívesen jöttek a beszélgetésekre a lakosok, élvezték egymás társaságát, előkerült egy kis
frissítő, édesség is, spontán ötletek alapján. Volt olyan település is, ahol a kisebb műhelyek is
megalakultak a munka során és megállapodás született arról, hogy havi rendszerességgel
találkoznak, beszámolnak a tevékenységükről egymásnak. A Szomszédsági tanács
munkájában a település vezetők, a szakmai vezető és közösségfejlesztő, valamint a helyi
kultúrával foglalkozó munkatárs, könyvtáros, faluház vezető, ki-ki a maga településén milyen
beosztásban foglalkoztatott. Az Óhídi kerekasztal munkáját a helyi lakosság koordinálja, a
legaktívabb mag ezen a településen alakult ki az első hónapokban. Igény mutatkozott arra,
hogy rendszeresen találkozzanak és megbeszéljék a projekt előre haladását, ötleteljenek vagy
egy beszélgetésre, közös szabadidő eltöltésére vállalkozzanak pl. a fiatalokkal. Bárki
csatlakozhat a kerekasztalhoz a nyilvánosan meghirdetett időpontokban. A Jövőtervező
Műhely Mihályfa hasonló igények alapján szerveződik a helyi polgárokból. Nagy kedvet kaptak
a közösségi beszélgetéseken megjelentek, hogy - együtt kibeszélve a település ügyeit -, maguk
is részt vegyenek az irányok meghatározásában.
Szépen kirajzolódott minden településen a „kemény mag”, amely tettre kész. Öröm volt azt
tapasztalni, hogy közös szomszédságok kialakításának, együttes közösségi élményének az
igénye mindenhol megmutatkozott. Egybehangzó volt egy másik fontos elem a települések
életében, a közbiztonság. Minden konzorciumtag településen elhangzott a bűnmegelőzést és
közbiztonságot segítő programok megvalósítása, legalább évente egy alkalommal, hogy
frissek legyenek az ismereteik és éberré tegye a helyieket a megelőzés fontosságában.
Többen otthon már készítettek feljegyzéseket arról, hogy min kellene változtatni, milyen
lehetőségek rejlenek a település múltjában, egyszóval az ötletekben nem volt hiány. Ez jó
alapot szolgáltat a cselekvési terv elkészítéséhez.
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Közösségi beszélgetések emlékeztetője

Időpont: 2019. január 9.
Helyszín: IKSZT-Könyvtár, Óhíd, Petőfi S. u. 3.
Tárgya: Előzetes tájékoztató a projekttel kapcsolatban - igényfelmérés
Részvevők: célterületi lakosok jelenléti ív szerint

Tárgyalási pontok:
1. Kránitz Patrícia tájékoztatta a megjelent óhídi polgárokat a nyertes projektről és
elmondta, hogy mit várhatnak, mire számíthatnak az itt élő lakosok az elkövetkezendő
időszakban. Kérte, gondolkodjanak és cselekedjenek együtt a közösségfejlesztési
folyamatban, tárják fel együtt a helyi értékeket és problémákat, amelyekkel
szeretnének majd a közeljövőben foglalkozni.
2. A közösségfejlesztő beszámolt a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatokról,
elmondta, hogy 5 fő véleményformálóval készítettek interjút és az anonim
megkérdezések során a települések népességszámának csökkenése jelentette a
legnagyobb problémát a válaszok alapján. Ezt a megjelentek meg is erősítették.
Negatívumként szerepelt még az ifjúsági korosztály érdektelensége. A falu összetartó
ereje is gyengült, régen (évtizedekkel ezelőtt) az egész falu részt vett a májusfa
kitáncoláson, a szüreti felvonuláson a kormozók milyen vidám hangulatot teremtettek.
Vissza kell állítani ezeket a hagyományőrző rendezvényeket, hogy a „lányságukra”
visszaemlékezve megmozduljanak az emberek.
3. Beszélgetést kezdeményeztek, ahol szóba kerültek a helyi ügyek: a gyógyszertár
épületében nyugdíjas klub működhetne, a volt iskola épületében múzeumot kellene
létrehozni a helyi értékekből; a fiatalokat nem lehet bevonni semmilyen
kezdeményezésbe. Működik a Baráti Kör és a Torna Klub, őket is hívjuk meg
legközelebb. Fiatalok nem maradnak helyben, vonzóbbá kellene tenni számukra a
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települést, hívjuk „haza” az elszármazott polgárokat. Alakítsunk kisebb csoportokat
minden munkafolyamatra.
4. A megjelentek láthatóan élvezték egymás társaságát és volt mondanivalójuk egymás
számára, így tartalmas összejövetel kerekedett, ahol lista készült a felvetésekről és a
fiatalok is feljegyeztették a kérésüket, szeretnének egy gördeszkapályát maguknak és
a program során szívesen vennének részt táborokban, ahol a többi település fiataljaival
együtt feltérképeznék a térség értékeit. Azzal érveltek, hogy mindenki megszokta már
saját települését és meg tudnák mutatni a szomszéd településen élőknek, hogy mitől
szép a falujuk. A Gyermeknap régóta nincs már, ők szívesen segítenek a szervezésében.
A Bagolytúra programját szeretnék megtartani és kiegészíteni újabb kihívásokkal,
bevonva a többi szomszédság ifjúságát is.
5. Megállapodtak abban, hogy a megalakult kis csoportok, pl. a jövőtervező műhely a
település vezetőiből és egy vidékfejlesztő szakemberből, a témában érdekelt
lakosokból állva, további kapcsolatokat kutatnak fel és a településen lévő beton
tornyoknak funkciót találva, felkeresik a tulajdonosokat hasznosítás céljából. A helyi
értékek műhely pedig a településen élő legidősebb ember unokáját bízta meg a múlt
értékeit kutató munkával, hiszen óriási gyűjteménnyel rendelkeznek, amelyet szívesen
megosztanak a közösséggel. A régi fotókat elkezdik digitalizálni a településen.
Felvetődött a javaslat, alakuljon Óhídi Értéktár, a helyi értékekből pedig állandó
kiállítást kellene létrehozni, amikor is az elszármazottakat vagy a megszűnt iskola
különböző évfolyamait évről évre meghívni emlékezni a régi eseményekre, ezzel is
újabb alkalmakat teremteni az együttlétre. A településen elismert szakemberek
születtek, de szívesen látogatnának haza a szülőfaluba. Ez a tény pedig további
kapcsolatokat erősít meg, nő a lobby ereje a falunak. Az Óhídi kerekasztal is
megalakult, annak érdekében, hogy a megkezdett beszélgetések rendszeresek
maradjanak. Kiemelt szerepet szánnak az Adventi időszakban a szeretet összetartó
erejének, ezért igazi Falukarácsonyon jöjjenek össze és az ünnepet tegyék széppé az
egyedülálló, magányos polgároknak is.
6. A következő találkozó időpontját is megjelölték, és kérték, hogy ez szórólapon legyen
minden postaládában elhelyezve pár mondat erejéig. A Közösségek Hete Cselekvő
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közösségek programsorozatban idén is kiveszi a részét a település és regisztrálják
magukat az eseményekhez. A kulturális közösségfejlesztő mentor elmondta, hogy idén
az Adj esélyt! elnevezésű programsorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a
figyelmet, s a közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának
örömét kívánja láthatóvá tenni.

Összeállította:

Kránitz Patrícia
Közösségfejlesztő szakmai munkatárs

Időpont: 2019. január 15.
Helyszín: Kézműves és Faluház Sümegcsehi, Kossuth u. 36.
Tárgya: A közösségi interjúk eredményeinek bemutatása, bevonódás
Részvevők: célterületi lakosok jelenléti ív szerint, polgármester, alpolgármester, civil
szervezetek tagjai

Tárgyalási pontok:

1. Kránitz Patrícia tájékoztatta a megjelent Sümegcsehi polgárokat a nyertes projektről
és beszámolt az eddigi tevékenységekről, amelyeket a Cselekvő közösségek projektben
kidolgozott Közösségfejlesztés módszertani útmutató alapján kell megvalósítani. A
közösségfejlesztő beszélt a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatokról,
elmondta, hogy 5 fő véleményformálóval készítettek interjút, továbbá azt is, hogy kik
jelentették a felmérésben a véleményformálókat a településen, természetesen
mindezt név nélkül. A polgármester asszony megemlítette, hogy a Sümegcsehi Infóban
is folyamatosan tájékozódhatnak a helyiek a projekt megvalósításról, az eseményekről.
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2. A szép számmal megjelentek örömmel értesültek a projektről, és a civil szervezetek
képviselőit, a Polgárőrök, a Dalkör, a Sportegyesület és az oktatási intézmények
munkatársait az a kérdés foglalkoztatta, hogy miért nem osztják fel a civilek között a
támogatási összeget. Polgármester asszony és alpolgármester úr is megerősítette a
közösségfejlesztő szavait, miszerint ezt a támogatást adott célra, közösségfejlesztési
folyamatok elindítására nyerte el a konzorcium. Lehetőség van minden formális
szervezetnek a kulturális és működési pályázatokon való részvételre, sőt ebben
szakmai támogatást is kapnak a civilek. Bátran vegyék igénybe a pályázatírói segítséget
az önkormányzati éves támogatás mellé, forrásszerzésre.
3. A Sportegyesület nagy szurkolói tábora gyakran végez önkéntes feladatokat, ők
bevonhatóak a folyamatba. A legnagyobb probléma itt is a fiatalok megnyerése az
ügynek, mert ritkán vannak a településen, a kollégiumi lakhatás és a hétvégi családi
programok mellett nem igénylik a csoportos közösségi szórakozási lehetőségeket sem.
A jelenlévő hölgy javaslata, hogy külön beszélgessünk a fiatalok igényéről, felnőttek
jelenléte nélkül.
4. Szóba kerültek a helyi rendezvények is, a leglátogatottabbak a Szüreti fesztivál, a
Nőnapi, ahol évek óta egy lelkes férfi csapat főz, színdarabot ír és tanul; a nők a
Férfinapon ugyanúgy. Ők ragaszkodnak ezekhez a jól bevált szokásaikhoz továbbiakban
is. Szeretnének színházi látogatásokat megvalósítani. Fontos esemény még a Májusfa
állítás és kitáncolás is a faluban, ezt a hagyományt is tovább viszik. Kutakodjanak a
hagyományok után, és olyan „helyi” település specifikus elemekkel egészítsék ki, amire
büszke lehet a település minden polgára. Egy nyugdíjas hölgy szerint fordítsanak
figyelmet azokra is, akik alkotnak, pl. selyemvirágokat, jelmezeket varrnak,
dísztárgyakat készítenek, hagy mutassák meg egy kiállításon, hogy mit tudnak. A Dalkör
tagjai szeretnek sütögetni, sok szilva van a településen, ha van gesztenye fesztivál,
akkor náluk legyen szilvásgombóc fesztivál ősszel. Igazi kuriózum lenne a térségben.
5. Szívesen hallgatnának előadásokat, akár pszichológiai témában is, ha már
konzorciumban alkotunk, térségi előadásokat is el tudnak képzelni adott témákban.
Pál Ferenc katolikus pap, mentálhigiénés szakember előadásai különösen érdekelné a
lakosság nagy részét, a könyvtári programok között, ami nagy számban látogatott. Az
oltónap megrendezése is jó dolog és kiegészülhetne magbörzével, ahol a
hobbikertészek csereberélhetik a bevált vetőmagokat. Sokszor generációkról
generációkra öröklődő magok, tenyérből tenyérbe adva, ezzel egészítsék ki és tegyék
térségivé a rendezvényt.

Összeállította:

Kránitz Patrícia
Közösségfejlesztő szakmai munkatárs
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Időpont: 2019. január 27.
Helyszín: Művelődési ház nagyterme, Mihályfa, Kossuth u. 57.
Tárgya: Projektnyitó beszélgetés a településen
Részvevők: polgármester, helyi közösségi munkatárs, célterületi lakosok jelenléti ív szerint

Tárgyalási pontok:
1. A rendezvényt megnyitotta Sélley Géza Mihályfa Község polgármestere, aki beszélt
arról, mennyire fontos, hogy egy kistelepülésen a lakosság közösséget építsen, tegyen
a saját és a közösség érdekében, összefogjon egy jó cél eléréséért.
2. Kránitz Patrícia közösségfejlesztő tájékoztatta a megjelenteket a projekttel
kapcsolatban és ismertette azokat az ügyeket, amelyek az embereket foglalkoztatják.
Elmondta, hogy egy közös folyamatot szeretnének elindítani a települések,
feltérképezni a helyi tudást, pl. kosárfonás, mézeskalács készítés, ezermester,
barkácsolás, stb. területen feltérképezve a célterületen élők tapasztalatát egy
Közérdekű tankatalógusba gyűjtve, megörökítve az utókor számára, hogy
megtanulhassák ezen „mesterségeket” a mai fiatalok is vagy bárki, aki tanulna vagy
tanítana. Mivel a megyében nem született még ilyen feljegyzés, legyen ez az első,
nevezzük Zalai Közérdekű Tankatalógus, megtartva a lehetőségét a megyei
kiszélesítésnek, példát mutatva a térségi projekttel.
3. Elkezdődött egy beszélgetés és minden résztvevő a maga szemszögéből világított rá a
problémákra. Volt olyan polgár, aki felajánlotta a segítségét főzés témában, mivel egy
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közösségi kemence is található a Népkertben, a művelődési ház szomszédságában. A
gasztronómia többször elhangzott már a beszélgetésben, ez a helyi hagyományokhoz
köthető leginkább, amivel foglalkozni szeretnének. Felvetődött a javaslat egymás
ételeinek megismerésére, pl. a Vasi, zalai parasztételek című kiadvány tartalmazza a
Mihályfai gulyásleves receptjét. Szóba került még a kerékpáros turista útvonal
népszerűsítése, ha igénylik a turisták akkor egy közös kemencében sütéssel is
hozzájárulhatnak a falu marketinghez. Ha jönnek hozzánk turisták, akkor kerekedjünk
mi is fel és az évtizedekkel ezelőtti hagyományos falukirándulást szervezzük már meg
közösen. Megkérdeznék a lakosságot, milyen tájegységét szeretnék felfedezni és
legyen közös élmény, ami összetartja a falut. Türje településen szerveznek
színházlátogatást, kapcsolódhatna a színházrajongók tábora az ottani szervezéshez.
A hagyományos rendezvényeikhez ragaszkodik a megjelentek többsége, de vannak
olyan jeles napokhoz kapcsolódó hagyományokat, amelyeket megtartott a falu és az
összehozná a közösséget, mert a közös nóta és bál még mindig a népszerű a
korosztályok körében. A Májusfa kitáncolásra biztosan eljönnének. Sok gyermekes
család van a településen, kellene olyan program is, pl. Családi Nap, ahol a családok
együtt vennének részt és a gyermekek jó példát látva, ebben nőnének fel. Jó volna egy
közös tavaszi készülődéssel indítani az évet, Mihályfai Tavaszi Zsongással, ahol ünnepi
koszorúkat köthetnének, ajtókopogtatókat, kézműveskedhet a falu apraja nagyja. Az
őszi betakarító ünnepet is üljük már meg, de mivel sehol nincs az öt településen, csak
nálunk, hívjuk meg a szomszédságokat Szent Mihály napján.
A tavalyi Közösségek Hete programokat is szóba hozta a helyi közösségi munkatárs,
ahol minden nap volt valami megmozdulás. Van egy aktív csoport, a Zumbázók minden
héten találkoznak és együtt mozognak, fellépéseket is vállalnak. A virágosítási akcióban
is részt vettek páran, de inkább a közfoglalkoztatottak segítettek. A fiatalokkal kell
kezdeni valamit, mert környékbeli focicsapatok bérlik a termet, és rendet hagynak
maguk után. A helyiek figyelmét erre viszont több alkalommal is fel kellett hívni. Ha
több csapatot megszólítanánk, akkor lehetne szervezni térségi bajnokságokat.
A régi iskolaépület kihasználására érdemes lenne megalakítani a helyi értéktár
bizottságot, aki koordinálhatná a helyi értékek feltárását – javasolta polgármester úr.
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Amúgy is ez volt a terve a testületnek, hogy egy állandó kiállítást hozzanak létre,
aminek lehet a neve: Mihályfai Értékek Kiállítása.
4. Megállapodás született arról, hogy egy Jövőtervező Műhely munka induljon el
Mihályfán, hiszen a közösségfejlesztő emlékeztette a beszélgetés résztvevőit, hogy
cselekvési tervet kell készíteni a következő 5 évre a projekt megvalósítása során.

Összeállította:

Kránitz Patrícia
Közösségfejlesztő szakmai munkatárs

Időpont: 2019. január 30.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Batyk, Fő utca 11.
Tárgya: Projektindító beszélgetés
Részvevők: Polgármester, hivatal munkatársai, célterületi lakosok jelenléti ív szerint
Tárgyalási pontok:
1. A rendezvényt megnyitotta Adorján Péter Batyk Község polgármestere, aki beszélt
arról, mennyire fontos, hogy egy kistelepülésen a lakosság közösséget építsen, tegyen
a saját és a közösség érdekében, összefogjon egy jó cél eléréséért.
2. Kránitz Patrícia közösségfejlesztő tájékoztatta a megjelenteket a projekttel

kapcsolatban és kérte őket, hogy működjenek közre a projekt megvalósításában és
terjesszék a közösségfejlesztés hírét, hogy ezáltal is felkeltsék a lakosság érdeklődését.

3. A helyi megmozdulás csekély száma mindenképpen beavatkozást igényel, mert nagyon
kevesen vannak, akik tenni is akarnak valamit a település érdekében. Sajnos a
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célterületről nagy az elvándorlás, a fiatalok nem helyben képzelik el a jövőt, nincs ami
röghöz kötné őket, nem ismerik a gyökereiket. Ez nagy gondja a településnek. Történt
egy kezdeményezés a Cselekvő Közösségek projekthez kapcsolódóan, amikor a
Közösségek Hetén összejöttek páran és virágosítottak a faluban. Ezt lehetne folytatni.
Kapcsolódjunk be a Batyk TESZEDD programba és talán a szemétgyűjtés összehoz egy
kis közösséget, hangzott el a javaslat. Az idősebb korosztály évente egyszer kimozdul a
Nyugdíjas találkozóra, ezt meg kell tartani továbbra is, csak kibővíteni valamilyen
programelemmel, ami nagyobb érdeklődésre tart számot. Sokan vannak akik
elszármaztak a településről, őket is meg lehet keresni, mert már a búcsúra sem jönnek
haza, hiszen ez a hagyomány is kihalt már. Az Elszármazottak Találkozója jó alkalom
lenne az együttlétre, beszélgetésekre. Az Idősek Napját is meg kellene szervezni,
erkölcsileg elismerni az aktív munkát és érezzék a törődést, hiszen sokan vannak, akik
magányosan élnek a faluban.
4. Azon a településen, amelyben alig-alig történt valami az elmúlt évek során, szükséges
egyszerű, kezdő lépések megtétele. Kis lépésekkel reményeink szerint elindul egy
folyamat, ami aztán idővel kinövi magát. A közösségfejlesztő közös gondolkodásra
kérte a megjelenteket, egy kérdőív összeállítása és annak elemzése után készüljön
cselekvési terv az elhangzottak megvalósításának ütemezésére projekt célterületén.

Összeállította:

Kránitz Patrícia
Közösségfejlesztő szakmai munkatárs

Időpont: 2019. január 31.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Türje, Szabadság tér 9.
Tárgya: Közös ügyek a településen a közösségi művelődésben
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Részvevők: a célterület lakossága, oktatási intézmény vezetői, Nyugdíjas Klub tagjai
Tárgyalási pontok:
1. A rendezvényt megnyitotta Johann Attila, a művelődési ház vezetője, aki beszélt arról,
mennyire fontos, hogy egységben gondolkodjunk és tervezzünk. Ehhez segítséget ad
majd az a folyamat, ami kezdetét veszi Türjén a mai nappal. A közösségi
beszélgetéseket megelőzte már a lakossági fórum és véleményformálókkal interjúkat
készített Patríciával, aki a projektben a közösségfejlesztési folyamatokat segíti.
2. Kránitz Patrícia közösségfejlesztő tájékoztatta a megjelenteket a projekttel

kapcsolatban és ismertette azokat az ügyeket, amelyek az embereket foglalkoztatják.
Elkezdődött egy beszélgetés a lehetséges megoldásokról, kérések érkeztek a
Fotószakkör vezetőjétől. Nagyon sok helyi érték, fotódokumentáció van a településről,
amit kiállítás keretében meg lehetne mutatni és ehhez anyagi támogatást kér. Szívesen
foglalkozna gyerekekkel, feltérképeznék az öt település épített és természeti értékeit,
megörökítenék azokat. Ez alapja lehet az ifjúsági korosztály aktivizálásának.
Élménybeszámolókat lehetne tartani kirándulásokról, videófilmeket nézni együtt. A
helytörténeti vándortábor ötlete elnyerte mindenki tetszését, hogy egy héten át
minden nap más települést fedezzenek fel a fiatalok és Türjén még a helyi fazekas
vezetésével kézműves tábor is szerveződjék a nyárra.
A helyi Nyugdíjas Klub tagjai szívesen részt vennének olyan programokon, ahol sütőfőző ismereteiket átadhatnák, együttműködnének a többi település civiljeivel, ahogy a
Népdalkörök találkozóját is megszervezik két évente.
A könyvtár vezetője az előadások fontosságára hívta fel a figyelmet, hogy a téli
évszakban lehetne több olyan rendezvény, Téli előadássorozat, ami kimozdítaná az
idősebbeket otthonról.
Szóba került több olyan ötlet is, hogy régen a naptári, egyházi és mezőgazdasági év
jeles napjaihoz kapcsolódó hagyományokat megünnepelték a településen és ezeket fel
kell eleveníteni. Pünkösdölő hagyományt az iskolások bevonásával élesszék fel. Sok
borosgazda van a település szőlőhegyén, ők ismeretterjesztő előadásokon szívesen
részt vesznek és igénylik, szervezzenek Térségi Borosgazdák Találkozóját. Kérték, hogy
folytatódjék az oltónap és nagyobb közönséggel bővüljön, ha már öt település
együttműködik évekig.
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3. A beszélgetés során összegyűjtött ötletek felkerültek egy listára, hogy a település
lakosságát is tájékoztathassák a beszélgetésről. A könyvtárban kialakított Információs
pontban a projekt során elkészült jegyzetek, dokumentumok megtekinthetők. A
célterületen élők tájékoztatására készüljön egy közösségi oldal, amit közösen
szerkesztenek a fiatalok, a helyi rendszergazda is besegít, lehetne a neve: TOP-on
Zalában! Minden településen működjön egy kis szerkesztő csapat, akik összegyűjtik a
híreket, tudósítanak a megvalósult eseményekről, a fotóklub készítheti a fotókat. Év
végén pedig egy Közösségi Kalendáriumban, nyomtatott formában is jelenjen meg a
település élete. A fiatalokat talán érdekeltté tehetnénk, ha megszerveznénk a Türjei
Polgárrá avatást. Év végi közös ünnepen pedig az elért eredményeket közösen
megünnepelhetnénk egy Újévi Koccintás nevű rendezvényen.
Döntés született arról, hogy a megvalósításban folyamatos kapcsolattartás szükséges
a konzorciumi partnerekkel, ezért valamilyen rendszeres kerekasztali beszélgetést
kezdeményezzenek a többi település lakosságával, a projektben részt vevőkkel. A
célterületen élők igénylik az érzékenyítést, mert több területen is tapasztalható volt
konfliktus. A helyi emberek szeretnék a helyi eseményeket, történéseket megismerni
és

befolyásolni

és

szándékuk

van

annak

befolyásolására.

Párbeszédek,

együttműködések alakuljanak ki a résztvevők között, hogy ne utólag „szóljanak le”
megmozdulásokat. Itt a konzorciumvezető településen került sor annak kimondására,
ahogy a véleményformálók gondolatait összegyűjtöttük, alkossunk egy kérdőívet,
amiben aztán mindenki elmondhatja a véleményét a településeken.

4. Megszületett a terv arra vonatkozóan, hogyan vonjuk be szélesebb körben a
lakosságot.

Türje, 2019. január 31.
Összeállította:

Kránitz Patrícia
Közösségfejlesztő szakmai munkatárs
13

