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Beszámoló - Részvételi fórum 

2020. december 14. 

 

A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 számú, Kőszeghegyaljai identitás – megyei kohézió című 

projekt keretében a járványügyi helyzet miatt, egészségünk megóvása érdekében és a hatályos 

szabályok betartásával online egyeztetést tartottunk a projektet érintő elvégzett feladatokról, 

szakmai tevékenységről és a projektben megvalósítandó közösségi akciók, programok 

teljesítését illetően 2020. december 14-én 10 órakor. 

A részvételi fórumon a konzorciumi partner települések polgármesterei tájékoztatást kaptak a 

2020. június 16. után megvalósult programokról, közösségi akciókról, célcsoporti és szakmai 

képzésekről. 

Ezt követően a projektben vállalt további programok, közösségi akciók, képzések 

megvalósítása kapcsán kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek arról, hogy a pandémia miatti 

korlátozások figyelembevételével milyen alternatív megoldási lehetőségek segítenék a 

közösségi élet aktivitását. 

Beszámoló mellékletei: 

Emlékeztető 

Videófelvétel a részvételi fórumról 

Beszámoló prezentáció 

 

Résztvevők: 

1 Darabos Béla 

2 Tóth Szabolcs 

3 Bakos László 

4 Takács Péter 

5 Virág János 

6 Vas Megyei Önkormányzat - Kovácsné Riepl Tímea 
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Fotódokumentáció: 
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EMLÉKEZTETŐ  

Részvételi fórum 

2020. december 14. 10 óra 

 

Résztvevők: 

1 Darabos Béla 

2 Tóth Szabolcs 

3 Bakos László 

4 Takács Péter 

5 Virág János 

6 Vas Megyei Önkormányzat - Kovácsné Riepl Tímea 

 

Napirendi pontok: 

1. A 7. MÉRFÖLDKŐBEN MEGVALÓSULT KÖZÖSSÉGI AKCIÓK, PROGRAMOK 

ÉRTÉKELÉSE 

2. A 7. MÉRFÖLDKŐBEN MEGVALÓSÍTANDÓ KÖZÖSSÉGI AKCIÓK, 

PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

3. KÉRDÉSEK, KÖTETLEN BESZÉLGETÉS 

Közösségi akciók, programok bemutatása, értékelése 

• Környezetvédelmi nap 2020. július 24. Lukácsháza 

➢ Balaton Tihamér interaktív előadása.  

➢ Személyes tapasztalatok, helyi intézkedések. 

➢ Szelektív hulladékgyűjtés 

➢ Újrahasznosítás. 

➢ Napenergia felhasználás. (27 fő) 

• Patakparti piknik 2020. augusztus 8. Kőszegdoroszló 

➢ Pogány Szőlőhegy 

➢ Kirándulás 

➢ Beszélgetés 

➢ Borkóstolás, vendéglátás (Kampits pincészet, Alasz pincészet) 

➢ Derű Néptánccsoport 

➢ Kőszegszerdahelyi Kaméleon Színjátszókör 

➢ Kőszegszerdahelyi Flórián Tűzoltó Énekkar (114 fő) 

➢ Cáki Önkéntes Tűzoltóegyesület 125. évfordulója 

➢ Szentmise 

➢ Egyesületek felvonulása 

➢ Koszorúzás, megemlékezés 

➢ Kitüntetések átadása 

➢ Bemutató, ügyességi verseny 
  



 

 

TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 KŐSZEGHEGYALJAI IDENTITÁS – MEGYEI KOHÉZIÓ 

 

• Kőszeghegyaljai hagyományőrző kiállítás és vásár 2020. augusztus 20. Cák 

➢ Vass Annamária (Nusi) 

➢ Harisnyavirágok 

➢ Egymás munkásságának, hobbijának ismerése, elismerése, motiválás.(35 fő) 

• Zenés nyári est 2020. augusztus 20. Cák 

➢ Kulturális közösségfejlesztés 

➢ Komolyzene, Vince János operaénekes, „a Hegyalja varázsa” 

➢ Zenélő Udvar (30 fő) 

➢ Közösségi eredmények bemutatása 2020. augusztus 20. Cák 

➢ Eddigi eredményeink számszerű bemutatása 

➢ Közösségfejlesztő tevékenységek hatása a települések életére. 

➢ Vass Annamária, Báberkoff Anikó, Vince János (32 fő) 

• Nősök-nőtlenek focimeccs 2020. augusztus 21. Kőszegdoroszló 

➢ Hagyomány 

➢ Generációk közötti kapcsolat erősítése (32 fő) 

• Családi nap 2020. augusztus 22. Cák 

➢ Család, családok közössége 

➢ Játék 

➢ Hasznos idő együtt 

➢ Sport  

➢ Mese (48 fő) 

• Sárkányvadászat 2020. augusztus 29. Gyöngyösfalu 

➢ Sárkány tanösvény 

➢ Hagyomány 

➢ Kicsit és nagyok  

➢ Látvány főzés, sütés 

➢ Kirándulás 

➢ Kézművesség 

➢ Szappanbuborék  

➢ Íjászat (81 fő) 

 

Célcsoporti képzések – Kosárfonás 

Kosárfonás  

Oktató: Pados Zoltán 

1. 2020. június 23. – június 30. (Bozsok) 

2. 2020. június 26. – július 18. (Cák) 

3. 2020. június 27. – július 24. (Gyöngyösfalu) 

4. 2020. július 21. – július 29. (Bozsok) 

 

Gyógynövényismeret 

Oktató: Hutflesz Mihály 

1. 2020. június 26 – július 3. (Kőszegdoroszló) 

2. 2020. július 10 – július 25. (Gyöngyösfalu) 
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Gombafelismerés 

Oktató: Kalauz József 

2020. július 25 – augusztus 15. (Velem) 

 

Szappankészítés 

Oktató: Bakos Ildikó 

2020. július 4 – július 25. (Bozsok) 

 

A közösségi akciók, programok, célcsoporti képzések magas színvonalon, nagy érdeklődéssel 

valósultak meg.  

Szakmai képzés 

Közösségfejlesztés gyakorlata 120 órás online képzés 

Képzés ideje: 2020. június 25 – augusztus 6. között 

7 online 90 perces tanóra, heti egy alkalommal 

➢ Bozsok: 1 fő 

➢ Cák: 1 fő 

➢ Velem: 2 fő 

➢ Kőszegszerdahely: 2 fő 

➢ Kőszegdoroszló: 1 fő 

➢ Lukácsháza: 6 fő 

➢ Gyöngyösfalu: 1 fő 

➢ Vas Megyei Önkormányzat: 3 fő 

Az akkreditált képzés elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kaptak. 

 

7. Mérföldkő 2020. szeptember 1 – december 13. közötti közösségi akciói, programjai 

 

1. Bozsoki XXII. Szüreti mulatság 2020. szeptember 12. 

2. Bozsoki Kalapos Napok – túra 2020. október 24. 

 

7. Mérföldkő 2020. szeptember 1 – december 13. közötti közösségi akciói, programjai 

 

Adventi szomszédolás 2020. november 29-től Velemben 

➢ Adventi meseolvasás, minden hétvégén egy kedves karácsonyi, téli történet egy 

velemi családtól 

➢ Adventi ablakdíszítés 

Az ablakdíszítés képei település közösségi oldalán, a mesék a település és a Kőszeghegyaljai 

identitás-megyei kohézió közösségi oldalán megtekinthetők. 

 

Túravezető 

Oktató: Csóka Dóra 

2020. november 7 – november 28. (Szombathely, Velem) 
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ESZKÖZBESZERZÉSEK 2019 – 2020. 

 

Bozsok: reflektor 

 reflektor állvány 

 sörpad garnitúra 

Cák: hangtechnikai eszközök 

 reflektor 

 reflektor állvány 

 sörpad garnitúra 

Kőszegszerdahely:  

 hangtechnikai eszközök 

 képmegvilágító lámpák 

Kőszegdoroszló: 

 sátor 

 sörpad 

Lukácsháza:  

 hangtechnikai eszközök 

 sörpad 

Gyöngyösfalu: 

 sátor 

 sörpad 

Együttműködés, egymás segítése, kisegítése, szívességbank!!! 

 

Közösségi tevékenység, történeti feltárás 

 

Megvalósító: Vasi Nóvum Bt. – Hutflesz Mihály 

Megvalósítás ideje: 2020. december 7 – 2022. január 31. 

Tevékenységek:  

1. Falukönyv készítés (7) 

2. Falufeltárás és tanulmányok (7) 

3. Tankatalógusok készítése (7) 

4. Tanulókörök kialakítása (7) 

5. Táborok szervezése (2) 

6. Helytörténeti kiállítás megszervezése a helytörténeti kutatás eredményeiről legkésőbb 

2021. októberben (2) 

Kérjük a településektől: 

Támogatás, információ átadás, a kutató munka segítése… 
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7. Mérföldkő 2020. december 14 – 2021. február 28. 

 

2020. november 17-én a közösségi akciók, programok időpontja kapcsán a tervezet 

kiküldésre került az online megvalósítás és a halasztások kapcsán: 

➢ Velem 

 Helytörténeti kiállítás 2020.11 →2021. 04. 

 Advent – megvalósítás folyamatban 

➢ Kőszegszerdahely 

 Falunap 2020.09 → 2021.06. 

 Közösségi kirándulás 2020.10.→2021.05. 

 Falunap 2021.07→2021.09 (Szikranap) 

  

➢ Lukácsháza 

 Színjátszó találkozó 2020.10.→2021.02. online megvalósítás Farsang idején 

bemutatkozó  videók 

 Erdőjáró akadályverseny 2020.10.→ 2020.12, 2021.01 (Online megvalósítás. 

Facebook  oldalon, vagy a település weboldalán helytörténeti, honismereti feladatok 

megadása, ezek  megoldását fotóval, videóval dokumentálva.) 

➢ Gyöngyösfalu 

 Kirándulás a Pösei-hegyen 2020.10 →2021.05-10. között bármikor 

 Pincelátogatás a Pösei-hegyen 2020.11→2021.01-02. 

 

Képzési kötelezettség, szakmai tapasztalatcsere – képzés 

1. „Biztosítani kell, hogy a megvalósításban részt vevő könyvtárak, közművelődési és 

muzeális intézmények vagy közművelődési közösségi színterek legalább egy 

munkatársa vagy intézmény hiányában a településen helyi közösséggel foglalkozó 

személy részt vegyen a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított 

képzéseken.” 

 

Szervező: Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 

Központ 

A képzés óraszáma: 

• 60 óra (30 óra e-learning + 30 óra online képzés) 

A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: 

• az e-learning után elektronikus tesztek sikeres elvégzése; 

• folyamatos nyomon követés és ellenőrzés az egyéni és csoportos feladatmegoldások 

során, szóbeli, oktatói értékelés; 

• portfólió készítése a csoportmunkák alapján (megfelelt/nem felelt meg)  

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: 

• tanúsítvány 
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Képzési kötelezettség, szakmai tapasztalatcsere 

 

• A képzés tematikája: 

✓ A Cselekvő közösségek projekt szakma-módszertani eredményei,  

✓ Intézményi alapok, kulturális partnerség,  

✓ Közösségelméleti, közösségfejlesztési alapok,  

✓ Kulturális intézmények szerepe a települési intézményi közösségfejlesztésben, 

✓ Csoportos közösségfejlesztő módszerek gyakorlata,  

✓ A közösségi részvétel lépései,  

✓ Stakeholder-elemzés a gyakorlatban, („a folyamatok lefutása során beazonosíthatók 

azok a társadalmi csoportok, amelyek jelentős hatással vannak a folyamatra, illetve 

azok a csoportok, személyek, szervezetek, amelyek kiemelten befolyással bírnak az 

adott folyamatban.”) 

✓ A változásmenedzsment alkalmazása a kulturális intézményekben,  

✓ Esélyegyenlőségi modellek,  

✓ Önkéntesmenedzsment. 

 

• A képzésen megszerezhető ismeretek: 

Az itt fejlesztett kompetenciák révén a résztvevők képessé válnak a kulturális 

partnerség, a közösségfejlesztés és a kulturális intézményeket célzó fejlesztési 

folyamatok generálására, továbbá a társadalmasított intézményi modellek és az 

esélyegyenlőségi modellek alkalmazására. Elsajátítják az intézményi önkéntesség 

sikeres menedzselésének módszereit, áttekintik a kulturális intézmények szerepét a 

települési közösségfejlesztésben. 

 

Szakmai tapasztalatcsere 

„Biztosítani kell továbbá, hogy a település vezetői részt vegyenek a „Cselekvő 

közösségek” kiemelt projekt által biztosított szakmai tapasztalatcseréken. A szakmai 

tapasztalatcseréket a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt a fizikai befejezését 

követően térítésköteles szakmai műhelyek keretében tudja biztosítani, melyek költsége 

elszámolható a TOP keretében.” 

 

A képzés és szakmai tapasztalatcsere előnyei: 

✓ Kapcsolatépítés 

✓ Minőségbiztosítás 

✓ Közművelődéssel kapcsolatos szabályrendszer ismeretének bővítése, alkalmazása 

✓ Közművelődési szakember alkalmazása, feladatainak ismerete 

✓ Ötletek gyűjtése 

✓ Jógyakorlatok megismerése, adaptálása a saját településen 

 

 

 

Emlékeztetőt készítette: 

Kovácsné Riepl Tímea 

 

 
 


