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A TOP 5,3,1,-16-CS1-20t7,00012 ,,Helyiérték" elnevezésű projekt keretében került megrendezésre
,,Jó gyakorlat út" című programunk,
Ennek a rendezvénYnek a célja azvolt, hogy a program ismerői, részt vevői megismerjék, hogyan
műkÖdik ez más telePÜléseken, A,,Helyiérték" pályázat aktivistái ( akik a kezdeiektő| segítik a
Program minden léPését) választása Jakabszállásra esett. Az egyeztetések után 2o2o,o9.I7_én ajakabszállási Sántha GYorgy Művelődési Házban fogadott bennünket Csorbáné Sipos Mária az ott
1ŰkÖdő Projekt kÖzosségfej|esztője. Elsó lépésben megtekinthettük a gyönyörűen felújított
MŰvelődési Házat, Ezt követően betekintést nyertünk a-teéepülés és a művelődési ház rövid
tÖrténetébe, Felsorolásra kerültek a települé.s, iátni valói, hírességei, büszkeségei. MÓÓtuotur,, hogy
PálYázati forrásokból több intézményt is felújítottak és kerékpároi is epult a terietó iráiyaba. Majó'
konkrétan a TOP 5.3.1 .. Pályázatról hallgattuk meg az eddigi tapasztaiatokat. Csorbáné elmondta,
hogY náluk is nehezen..indultaka kozosóégi beszélgetések] nem voltak túl lelkesek a helyi
kÖzÖsségi kérdőív kitöltői sem. Ezek után ázonbanJmár oti is osszekovácsolódott ely kisebb
kÖzÖsség, akik egYre lelkesebben vettek részt a további programokban. ott alakult jzín;atszo kor,
minden évben 3 naPos ,,falunapot" tartanak, aminek a prográmjaiból is kiveszik a részüket. Náluk is
nagY gondot okoz a fiatalok bevonása a közösségi eletbe, Településükról sokan más településen
dolgoznak, Ók nem igen fogékonvak a közösségiiendezvényeken részt venni és abban szerepet
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Egyéb észrevétel, jelzés a szakmai vezető és projektmenedzsment felé:

Mellékletek:

o Fotók

o Jelenléti ív

Csanytelek, 2020, 09.1 9. nap
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z idősebb nemzedék összefogására lehet

számítani.
Jó volt hallani, hogy másutt sem indult zökkenömentesen ennek a projektnek a megvalósulása, de

náluk is, mint a mi ieteputesünkön is, a kevés, de lelkes csapat összefogása meghozza a sikert,

Ez után'a program utáh ellátogattunk a Magyar kertbe, mely a település egyik turisztikai

érdekessége.-ltt a kellemeserivégigsétáltuÁk ,,Magyarországon", majd egy finom ebéd

elfogyasztása és némi népdaléneklés után indultunk haza,

A programok várható hatása:

Hasznos ismeretekkel és ötletekkel gazdagodtunk a projekt keretében megvalósuló

rendezvényekkel kapcsolatban. Megisztottuk tapasztalatainkat, bárhatÓan mindkét telePÜlés

hasznát fogja venni ennek a találkozásnak.

cégszerű aláírás
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