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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Stumpf RebekaStumpf Rebeka

Korlenyomat
Taliándörögd kincsei

Bevezetés

„Írjunk együtt történelmet!” – 

ezzel a gondolattal fejeztük be az 

első falufórumot, melyen a helyi 

korlenyomat elkészítésének ötletét 

a nagyközönség elé bocsátottuk. 

Nagy szavak ezek, így a folyamat 

során leginkább csak magunk kö-

zött mertük használni a szépen 

csengő mondatot. Pedig valójában 

ez történt, megörökítettünk egy 

pillanatképet a település életéből, 

ami már így fél év távlatából is 

történelemnek számít; azt pedig 

el sem merjük képzelni, hogy mi-

lyen fontos szerepet tölthet majd 

be évtizedek múltán unokáink és 

dédunokáink korában a Falukönyv, 

mely a jelen emlékeit hívatott meg-

őrizni a jövőkor számára.

A  Falukönyv tökéletesen tükrö-

zi a település jelenlegi arcát. Meg-

örökíti a demográfi ai és gazdasági 

helyzetet, a vállalkozásokat és civil 

szervezeteket, az eredeti és az ak-

tuálisan felújított orvosi rendelő 

szenzációs átváltozását, a  szebb-

nél-szebb portákat, a bővülő csalá-

dokat, a felnövekvő gyermekeket és 

unokákat, valamint a sok mosolygó, 

kedves arcot és boldog családot.

A  korlenyomatot nem magunk-

nak, hanem a jövő generációinak 

készítettük, hogy a könyvet lapoz-

gatva szemrevételezhessék kicsiny 

közösségünk változásait és hogy 

tanulmányozhassák a település 

életét meghatározó pillanatokat. 

Az elkészült Falukönyvet ajánljuk 

a település későbbi generációinak, 

és reméljük olyan lelkesedéssel for-

gatják majd és folytatják a megkez-

dett munkát, mint amilyen nagy 

szeretettel mi belevágtunk Talián-

dörögd „krónikájának” megkezdé-

sébe.

A projekt bemutatása

A település

A Bakony és a Balaton-felvidék 

határvonalán, a  Dörögdi-medence 

nyugati szélén a Dél-Bakony lábá-

nál fekvő Taliándörögd, egy 764 

lélekszámmal rendelkező telepü-

lés. A  XX. század végéig zsákfalu 

volt, kizárólag Kapolcs irányából 

lehettet megközelíteni, azonban a 

2000-es évek elején Öcs irányába is 

kiépült az aszfaltos út, mely ugyan 

tömegközlekedésre és erősebb for-

galomra nem alkalmas, de a telepü-

lés elérhetőségét megkönnyíti.

Taliándörögd közös önkor-

mányzati hivatalt működtet a kör-

nyékbeli településekkel, melynek 

központja Monostorapáti. A telepü-

lésen Közösségi Ház működik. A fa-

luban élő gyerekek a Kerekfenyves 

Óvodába és a Művészetek Völgye 

Általános Iskola helyi tagintézmé-

nyébe járnak 4. osztályos korukig.

Taliándörögd, a  legtöbb kiste-

lepüléshez hasonlóan, elöregedő 

korfával rendelkezik. Egyre keve-

sebb a fi atal, így a kisgyermekek 

száma is csökkenőben van. Hely-

ben kevés a munkahely, a  lakosok 

nagy része ingázó. A  község az 

1998-2007-es időszakban jó példa-

ként szolgált a települési közössé-

gek összefogásában, partnerségben 

és a helyi közösségi élet megszer-

vezésében. A Művelődési Ház és az 

Önkormányzat Hivatalának össze-

költöztetése és az itt foglalkoztatott 

humán kapacitás csökkenése kö-

vetkeztében 2009-re a partnersé-

gek leredukálódtak, a civil aktivitás 

visszaesett. Az utóbbi 2-3 évben a 

lakosság részéről jelentkezett az 

igény a közösségi életre, új szerve-

ződések mozdultak meg, hiányzik 

azonban az együttműködéseket se-

gítő, mozgató, szervező kapacitás.

Kik vagyunk mi?

A  Közép-dunántúli Szövetség 

az Ifj úságért szervezet – azaz a 

KÖSZI – helyben, Taliándörögdön 
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került bejegyzésre a ’90-es évek vé-

gén. A  Dörögdi-medence és kör-

nyékének ifj úsági egyesületeit ösz-

szefogó ernyőszervezet létrehozá-

sának célja az volt, hogy a térség fi -

ataljainak lehetőségeket biztosítson 

a fejlődésre, helyben maradásra és 

szabadidejük hasznos eltöltésére, 

továbbá, hogy a településeket meg-

töltse élettel és hogy a vidéki élet 

fenntarthatóságához hozzájáruljon.

A  KÖSZI munkája sokrétű, 

melynek során működteti a „Kin-

cses-Ház” Pannon Ifj úsági Nép-

főiskolát, az Értékőr Hálózatot, 

a  Veszprém Megyei Értékek Há-

zát, „KincsesKlub” foglalkozásokat 

szervez a helyi iskola alsó tagoza-

tos diákjainak, illetve táborokat. 

találkozókat és képzéseket szervez 

olyan fi atalok számára, akik szem 

előtt tartják településük értékeit és 

jövőjét, illetve közösségeik megha-

tározó tagjaivá szeretnének válni.

A  KÖSZI életében kisebb hul-

lámhegyek és -völgyek után 2014-

ben jött el működésének egyik fon-

tos pillanata, mikor ideiglenes ka-

polcsi telephelyéről visszaköltözött 

születésének eredeti helyszínére 

– Taliándörögdre – és elkezdte mű-

ködtetni a „Kincses-Ház” Pannon 

Ifj úsági Népfőiskolát. Az intéz-

mény feladatellátása nem kizárólag 

egy településre irányul, ennél jóval 

tágabb, de egyre erősebben vonó-

dik be a község életébe.

A „Korlenyomat – Ta-
liándörögd kincsei” 
mintaprojekt céljai

A  projekt elsődleges célja Ta-

liándörögd lakosságának lehető 

legszélesebb körű megszólítása 

volt, a  helyi civil szervezeteken és 

kulturális intézményeken keresz-

tül. Ennek előmozdítását a projekt 

a közösségfejlesztés módszereinek 

alkalmazásával, a  lakosság aktív be-

vonásán keresztül egy a 2018-as év 

pillanatképét felölelő falukönyv el-

készítésével kívánta elérni. A  Falu-

könyv a település jelenlegi értékeit, 

lakóit, tudásait és készségeit foglal-

ja össze, ami kiindulópontként szol-

gálhat a következő évek, évtizedek 

közösségi tervezési folyamatához 

és újszerű utakat nyithat a kulturá-

lis turizmus fejlesztésének irányába.

A  projekt további célkitűzé-

seihez tartozott a helyi szintű va-

lós együttműködések kialakítása; 

közös gondolkodás elindítása a 

lakosság körében, hogy minél töb-

ben cselekvő részesévé váljanak a 

helyi társadalomnak úgy, hogy a 

felszínre kerülő tudások, egyéni 

készségek, kompetenciák érvé-

nyesítésével önkéntesként segít-

sék a helyi közösséget. Mindezek 

mellett, több speciális módszer 

használatával fontos része volt a 

projektnek az eddig kevésbé aktív 

családok mozgósítása, aktivizálása 

és a különböző korosztályok szé-

lesebb körű bevonása a település 

mindennapi életének körforgásába. 

A  „Korlenyomat – Taliándörögd 

kincsei” projekt további mellékes 

célja az volt, hogy erősítse a KÖSZI 

szervezet helyi társadalmi beágya-

zottságát előkészítve a terepet egy 

közösségi tervezési folyamatnak.

Célcsoportok

A  „Korlenyomat – Taliándö-

rögd kincsei” projekt célcsoportja 

Taliándörögd teljes lakossága volt, 

melyből magas arányt tesznek ki 

a 60 év felettiek, míg a kiskorú-

ak aránya meglehetősen alacsony. 
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A  munkahelyek száma helyben 

viszonylag kevés, a  lakosság több 

mint fele ingázó. A regisztrált mun-

kanélküliek száma 26 fő, melynek 

több, mint fele tartósan munkanél-

küli. Felsőfokú végzettséggel a 25 

év felettiek alig 6%-a rendelkezik.

A  projekt kitűzött céljai szem-

pontjából a 8 osztályt végzettek 

épp olyan fontosak voltak, mint 

a felsőfokú végzettségűek – nem 

ritka jelenség, hogy éppen a hát-

rányosabb helyzetben élők őrzik 

jobban őseik tudását. Fontos eleme 

volt a projektnek, hogy ráébresszük 

a periférián élőket saját értékeik je-

lentőségére.

Taliándörögd elöregedő telepü-

lés. Ennek ellenére a lakosságszám 

2005 óta emelkedett, az utóbbi idő-

szakban jellemzően inkább 700 fő 

felett van. Ez főként a beköltözők-

nek köszönhető, 2017-ben több el-

hagyott családi ház is gazdára talált. 

Az új lakosok egy része gyermekeket, 

fi atalokat is hozott magával. Célcso-

portunkba tartoztak az újonnan be-

költözött párok és családok is, akik 

olyan tudásokat, tapasztalatokat 

hozhattak magukkal, melyek hasz-

nosak lehetnek a teljes közösség 

számára is. A  projekt során tartott 

közösségi beszélgetések, programok 

egyik kiemelkedő célja az is volt, 

hogy segítse a beilleszkedésüket.

Jelentős célcsoportnak számí-

tottak a helyi civil szervezetek is, 

akik mozgósító erejükkel járultak 

hozzá a megvalósuláshoz. Civil 

szervezeteink száma a 2015-ös 

adatok alapján magasabb, mint a 

megyei és a járási átlag, azonban 

működésük hullámzó. A  projekt 

számukra partnerségeket, együtt-

működéseket fejlődési, megerősö-

dési lehetőségeket nyújtott.

A mintaprojekt 
 tevékenységei

A  „Korlenyomat – Taliándö-

rögd kincsei” névre keresztelt min-

taprojekt megvalósítása nyolc főbb 

szakaszra osztható. A  folyamat a 

764 fős kistelepülésen 11 hónap 

alatt zajlott le. A  korlenyomat el-

készítését 12 szakember segítette, 

25 fő önkéntessel kiegészülve, akik 

10 különböző szervezetet képvi-

seletek. A  szakmai segítők között 

közművelődési, könyvtári és mú-

zeumi szakemberek egyaránt jelen 

voltak; az önkéntesek nagy része a 

helyi civil szervezetek tagjai közül 

kerültek ki.

Előkészületi szakasz

A  projekt előkészületi sza-

kaszában nagy hangsúlyt kapott 

az együttműködések kialakítá-

sa. A  részletes szakmai ütemterv 

kidolgozása után rögtön megin-

dultak a partnerek és a lehetséges 

önkéntes segítők bevonásának első 

lépései. A  folyamat első momen-

tumaként egy civil fórum kereté-

ben megszólításra kerültek a tele-

pülésen működő szervezetek. Az 

egyesületek vezetőit és aktív tagjait 

tájékoztattuk a tervezett projektről 

és felkértük őket arra, hogy vállal-

janak partnerséget a 2018-as év 

korlenyomatának elkészítésében. 

A találkozót követően megindult a 

projekttel kapcsolatos információ-

áramlás a lakosság körében, továb-

bá a beszélgetés mellékterméke-

ként a civilekkel, az önkormányzat-

tal és a település intézményeinek 

képviselőivel közösen elkészítettük 

az őket bemutató helyi újságot és 
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az elkövetkezendő (2018-as) év 

eseménynaptárát, melyben már a 

korlenyomattal kapcsolatos törté-

nések is helyet kaptak.

A  helyi eseményekkel párhuza-

mosan a partnerekkel való kapcso-

latfelvétel is megtörtént. A  buda-

pesti Néprajzi Múzeum, a  sümegi 

Kisfaludy Sándor Emlékház, illetve 

a helyi Közösségi Ház munkatársa-

inak közreműködésével megkezdő-

dött a szakmai munkák előkészítése.

A lakosság meg-
szólítása, önkéntesek 
bevonása

Egy következő találkozó al-

kalmával olyan személyeket szó-

lítottunk meg a településen, akik 

jelentős szerepet töltenek be a falu 

közösségi életében. A projekt iránt 

érdeklődőket mélyebben bevezet-

tük a korlenyomat elkészítésének 

hátterébe, velük együtt közösen vé-

gignéztük a folyamatot és műhely-

munka keretében megterveztük, 

hogy miként valósítható meg maga 

a korlenyomat létrehozása.

A  civil szervezetek aktív tagjai-

nak a budapesti Néprajzi Múzeum 

kollégái tartottak felkészítő foglal-

kozást a kérdőívezés legfontosabb 

aranyszabályainak ismertetésén 

keresztül. A  tájékoztató során az 

önkéntesek mélyebben megismer-

kedtek a projekt egyes lépéseivel és 

olyan információk birtokába jutot-

tak, amik az interjúzás szempontjá-

ból kulcsfontosságúnak számítanak. 

A lakosság bevonása szempontjából 

a falufórum volt a legmeghatáro-

zóbb lépés. Az eseményre a telepü-

lés minden lakója meghívást kapott 

és feltehette kérdéseit, felvethette 

problémáit és javaslatait a Falu-

könyv elkészítésével kapcsolatosan. 

Ezek fi gyelembevételével átdolgo-

zásra kerültek a kérdőívek és meg-

kezdődött a terepmunka.

Terepmunka

Közösségi interjúk

A kérdőívezés megkezdése előtt 

kulcsfontosságú kérdés volt a pro-

jektben résztvevők személyes ada-

tainak helyes úton történő kezelése. 

Ennek érdekében a kutatás beje-

lentésre került a Nemzeti Adatvé-

delmi és Információszabadság Ha-

tóság (NAIH) elektronikus rend-

szerében tudományos kutatásnak 

nem minősülő felmérésként, illetve 

kidolgozásra került egy személyes 

adatvédelmi nyilatkozatot a NAIH 

útmutatója alapján.

A  terepmunka során – ami 

2018. március 1-től vette kezdetét 

– egy 25 fős önkéntes csapat segí-

tette a projekt előrehaladását, akik 

leginkább a település közösségi éle-

tét meghatározó kulcsfi gurák közül 

kerültek ki. A  civil szervezetek ak-

tivistái beosztották egymás között 

a település utcáit, így 20-20 ház 

jutott páronként. Az önkéntesek 

munka után saját szabadidejükben 

járták végig a háztartásokat, mely-

nek során a családoknak röviden 

bemutatták a projektet, felvázol-

ták az adatok feldolgozásának fo-

lyamatát, aláíratták a hozzájáruló 

nyilatkozatot; végül, de nem utolsó 

sorban pedig az ott lakókkal közö-

sen kitöltötték a kérdőívet. Mind-
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ezeken felül az önkéntesek fontos 

feladata volt még, hogy megérdek-

lődjék, hogy a család részt kíván-e 

venni a fotózásban. A  folyamat so-

rán azokból az utcákból kerültek ki 

a legmagasabb részvételi arányok, 

ahol a segítők saját szomszédjaikat, 

rokonaikat és barátaikat kérdezték 

ki a Falukönyv elkészítéséhez szük-

séges információkról. Az interjúk 

elkészítése összesen 3 hónap alatt 

zajlott le.

Családfotózás

A  közösségi interjúzás után 

nem sokkal megkezdődött a csa-

ládfotók elkészítése is. A  fény-

képezést tavaszra időzítettük a 

képek egységes színvilágának ér-

dekében. A  fotózások időpontjai 

egy előzetes beosztás után időben 

kiküldésre kerültek, az egyes al-

kalmak pedig utcánként más-más 

hétvégére estek. A  projekt ezen 

elemének kivitelezésére a vasár-

napok és az ünnepnapok tűntek 

legmegfelelőbbnek, mivel ekkor a 

családok nagy része otthon tartóz-

kodik és jó eséllyel az elszármazott 

rokonok is könnyebben meg tud-

ják oldani a hazautazást. A  lako-

sok probléma esetén az értesítőn 

feltűntetett telefonszámon jelez-

hették, ha nem értek rá a kijelölt 

időpontban. A  település polgárai 

az előzetes tájékoztató mellett az 

adott utca fotózási időpontja előtti 

héten újabb emlékeztetőt kaptak, 

melynek mellékleteként a postalá-

dába került egy tábla is, mellyel a 

lakosok a kapura kihelyezve jelez-

hették, hogy vállalják-e a fotózást. 

Azon családok esetében, akik nem 

kívántak fényképpel együtt beke-

rülni a Falukönyvbe, azonban a 

kérdőívet szívesen kitöltötték ki-

zárólag házaikról készült fénykép. 

A  munkát 2 fő szakember mellett 

6 helyi fi atal önkéntes segítette, 10 

hétvégén keresztül járva a telepü-

lés utcáit.

Értéknapok, 
beszélgetőkörök

A  terepmunka folyamatának 

közepén zajlott le a II. Taliándö-

rögdi Értékek Ünnepe. Az ese-

ményt megelőzően került sor a 

projekt során az első beszélgetőkör 

megszervezésére, melynek témája 

– a kérdőívekből kinyert informá-

ciók fi gyelembevételével – a helyi 

értékek jelentősége és a közelgő II. 

Taliándörögdi Értékek Ünnepének 

előkészítése volt. A  rendezvényt 

megalapozó délutánon a helyi civil 

szervezetek és intézmények veze-

tői és aktív tagjai vettek részt és 

folytattak beszélgetést a település 

jelentős értékeiről, illetve a helyi 

értéktárba felvenni kívánt értékek-

ről készített javaslatokról.

Értéknapok, 
beszélgetőkörök

A  helyi értékeket központba 

helyező esemény teret és jó lehető-

séget adott arra is, hogy a projekt 

időszakos eredményeit bemutat-

hassuk. A Falukönyvben való meg-

jelenés helyi szintű népszerűségé-

nek növelése érdekében a II. Tali-

ándörögdi Értékek Ünnepén kiala-

kítottunk egy „Korlenyomat sarkot”, 
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melyben a folyamat addigi történé-

seit jelenítettük meg fotók formá-

jában és lehetőséget biztosítottunk 

arra, hogy a projektben érintettek 

feltehessék kérdéseiket. A  ren-

dezvény programjának részeként 

„A  Kézművesség múltja, jelene és 

jövője” témakörben beszélgetőkört 

hirdettünk melyre meginvitáltuk a 

településen élő mesterembereket 

és kézműveseket is. A  téma rész-

letekbe menő fejtegetése mellett 

sor került arra is, hogy az esemény 

látogatói egy interaktív játszóház 

keretében mélyebben is betekintést 

nyerjenek a szövés, a  kötés, a  hor-

golás, a kerámiafestés és a kovácso-

lás rejtelmeibe. A  beszélgetőkörök 

és értéknapok jelentősége a projekt 

során az volt, hogy lehetőséget és 

teret kínáltak a helyi lakosok kö-

zötti párbeszédre, információk, 

ötletek és tapasztalatok cseréjére, 

továbbá egymás helyzetének mé-

lyebb szintű megértésére is.

Feldolgozás

A  terepmunka befejeztével el-

kezdődött a kérdőívek feldolgozá-

sának folyamata, ami nem csak az 

információk bevitelét jelentette a 

felmérés kérdései alapján kialakí-

tott táblázatba, hanem egyben a 

Falukönyv családokról szóló olda-

lainak előkészítését is. Az adatok 

könnyed szövegkörnyezetet kap-

tak, melyben szerepelnek az utca-

nevek, házszámok, a háztartásban 

élő családtagok nevei, foglalko-

zásaik és hobbijaik, oly módon, 

hogy ez a lakosok személyiségi jo-

gait ne sértse. Az oldalak tetején a 

család neve szerepel, alatta talál-

ható egy közeli kép az ott élőkről, 

végül pedig maga a bemutatkozás 

olvasható.

A projekt zárása

Falukönyv

A  Falukönyv – súlyt adva a 

település életében betöltött sze-

repének – egyedi könyvkötészeti 

technikával, fa borítással készült el 

egyetlen példányban, mely a nagy-

közönség előtt 2018. július 7-én 

került bemutatásra Taliándörögd 

Napja névre keresztelt rendezvé-

nyünkön. A  könyvben összesen 

165 család bemutatkozása szere-

pel, továbbá részét képezi még a 

település, illetve a projekt leírása 

is. A  családok az esemény előtt 

lehetőséget kaptak arra, hogy el-

olvassák, illetve elírás vagy téves 

információ esetén jelezhessék a 

problémát. A könyv lapjai 2 héttel 

a bemutató előtt minden háztartás 

számára egy útmutatóval együtt 

kiküldésre kerültek. A  település 

központi helyszíneire dobozokat 

helyeztünk ki, melyekbe a javított 

oldalakat behelyezhették az érin-

tettek. A kiadvány végén lévő utol-

só néhány oldalon lehetőség van az 

adott évben született gyermekek 

és szüleik nevének feljegyzésére, 

továbbá az egybekelt párok és lete-

lepedő családok megemlítésére is. 

A  Falukönyv létrehozásánál nagy 

gondot fordítottunk arra, hogy 

lapjai cserélhetők, pótolhatók le-

gyenek, így az egyoldalas nyomta-

tás és egy kapcsos könyv elkészít-

tetése mellett döntöttünk.

Taliándörögd Napja

A  Falukönyv ünnepélyes be-

mutatása során a településen élő 

emberekben rejlő tudásokra került 

a hangsúly. A  helyi produkciókat 

felsorakoztató ünnepi műsor mel-

lett otthonos kiállítás is berende-

zésre került, ami nemcsak a pro-
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jekt során elkészített fotókból állt, 

hanem a felkutatott tudásbázist is 

tükrözni kívánta. A  taliándörögdi 

lakosok által készített tárgyakból 

96 db került bemutatásra, többek 

között horgolások, csontfaragások, 

hímzések fotók, festmények és 

szőttesek formájában. Az esemény 

végén a civilek és a jelen lévő gyer-

mekek elültették a taliándörögdi 

Családok Fáját.

Eredmények

A „Korlenyomat – Taliándörögd 

kincsei” elnevezésű mintaprojekt 

egyik legnagyobb eredménye, hogy 

létrejött Taliándörögd Faluköny-

ve. A kiadvány jelenleg 194 oldalas, 

melyből 156 a település családjai-

nak bemutatására fókuszál, 13 lap 

a civil szervezeteket ismerteti, míg 

a maradék 23 segédoldalként sze-

repel a könyvben. A 156 háztartás-

ról készült leírás 475 fő projektben 

való részvételét jelenti. A  fotózás 

során 111 családról készült fény-

kép, míg 45 esetben csak a házról. 

A terepmunka 25 fő önkéntes sike-

res bevonását eredményezte – 10 

különböző (nagyrészt helyi) civil 

szervezetből, akik a projekt elköte-

lezett hírvivőivé és a KÖSZI mun-

kájának segítőivé váltak.

A  helyi tudásokra alapozó ki-

állításra 24 helyi alkotótól közel 

100 db kézműves tárgy érkezett 

be – legnagyobb részt önkéntes fel-

ajánlás alapján. A  projekt egyik ki-

emelkedő célja volt a település azon 

rétegének megszólítsa, akik nem 

vesznek részt napi szinten a helyi 

társadalmi életben. A  megnyitóra 

szép számmal érkeztek olyan lako-

sok, akik a helyi eseményekbe egy-

általán nem, vagy csak nagyon rit-

kán kapcsolódnak be. Ez a jelenség 

alátámasztja azt, hogy a közvetlen, 

személyes érintettség jelentősen 

képes növelni a közösségi aktivitást. 

A  kiállítást látva több olyan család 

is kedvet kapott a Falukönyvben 

való megjelenéshez, akik a folya-

mat elején elutasították a részvételt, 

illetve néhány új családfotó is szü-

letett a kiállításmegnyitó után.

A  projekt egyik mellékes – ám 

nem elhanyagolható jelentőségű 

hozadékaként – a KÖSZI szerve-

zet helyi társadalmi beágyazottsága 

jelentősen megerősödött, mely re-

mek alapként szolgál a „KincsesHáz” 

Pannon Ifj úsági Népfőiskola további 

programjaihoz és egy közösségi ter-

vezési folyamat elkezdéséhez, illetve 

remélhetően a véghezviteléhez is.

Hatások

A  2018-as korlenyomat elké-

szítése közvetlenül hatott a helyi 

társadalomra. A  Taliándörögdön 

élő emberek elemi részévé váltak 

egy közösségi folyamatnak, mely-

nek hatására erősödött bennük az 

egymáshoz tartozás érzése, illetve 

a településhez kötődő erős iden-

titástudat is stabilizálódni látszik 

a nemrég beköltözők esetében 

is. A  tősgyökeres lakosok fontos-

nak érezték a Falukönyvben való 

megjelenést, hogy gyermekeik és 

unokáik számára örökül hagyják 

lenyomatukat a település életében. 

A  „gyütt-ment” lakosoknak vagy 

nyaraló ingatlannal rendelkezők-

nek a projektben való részvétel a 

befogadást, a helyi társadalom tag-

jakénti elismerést jelentette.

A  Korlenyomat elkészítése 

alapjaiban erősítette meg a helyi 

közösséget. A  projekt során a ci-

vil, intézményi és önkormányzati 

együttműködések területén jelen-

tős előrelépések történtek – már 

az első előkészületi találkozó al-

kalmával minden helyi közösségi 

vezető és aktivista aláírt egy infor-

mális együttműködési egyezményt. 

A  Falukönyv előkészítésében részt-

vevő segítőknek köszönhetően az 

önkéntes társadalmi munka elis-

merése és mindennapi gyakorlata 

megalapozódott a helyi közösség 

körében.

A  projekt megvalósításának kö-

szönhetően a település lakosságának 

szélesebb köre is megismerkedett a 

KÖSZI tevékenységével és munka-

társaival, melynek hatására a falu-

beliek sokkal nagyobb bizalommal 

fordulnak a KÖSZI-bázison dolgo-

zók felé. A szervezet helyi közösségi 

koordináló szerepe kirajzolódni lát-

szik, ami megalapozza a közösségi 

tervezés elkezdésének lehetőségét.
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Adaptációs szem-
pontok, javaslatok, 
tapasztalatok

A  „Korlenyomat – Taliándö-

rögd kincsei” elnevezésű projekt 

könnyű szerrel adaptálható bár-

mely más kistelepülésre, mivel 

nincsenek helyspecifi kus elemei. 

Alapvető módszertani részei: a kér-

dőívezés, a  családfotózás, a beszél-

getőkörök, valamint a Falukönyv 

elkészítése és bemutatása néhány 

szakember bevonásával megvaló-

síthatók.

A  kérdőívezés során tapasztala-

taink alapján jó lépésnek számított 

a helyi civil szervezetek megszó-

lítása és aktivistáik önkéntesként 

való bevonása. A  folyamat során 

azoknál az utcáknál sikerült a leg-

nagyobb arányban mozgósítani 

a családokat, ahol önkénteseink 

saját rokonaikat, barátaikat és 

szomszédjaikat szólították meg a 

projektben való részvétellel. A  te-

lepülés kulcsfi guráinak aktivizálása 

azon szempontból is nagy jelentő-

séggel bír, hogy bár ők azok, akik 

a különböző csoportokat képesek 

megmozgatni, ugyanakkor ők azok, 

akik a projekt sikeres megvalósu-

lása ellen is képesek tenni, ameny-

nyiben nem látják a folyamat va-

lóságos hátterét. Tapasztalataink 

alapján érdemes minél szélesebb 

körű korosztályt megszólítani az 

önkéntes munkával kapcsolatosan, 

így a bevonható réteg is szélesedik. 

A  kérdőívezés során jó, ha párban 

tudunk dolgozni, így mindig van, 

aki a beszélgetést vezeti és van, 

aki jegyzetel így nem maradunk le 

egyetlen fontos információról sem.

A  fotózás során érdemes több-

ször is tájékoztatni a lakosságot az 

időpontokról – már jó pár héttel 

előre, illetve közvetlenül az adott 

hétvége előtti napokban is – így 

mindenki tudja értesíteni a távo-

labb élő családtagokat is. A fotózás 

során – tapasztalataink szerint – 

muszáj rugalmasnak maradni – a 

miseidőkhöz, és egyéb elfoglaltsá-

gokhoz igazodni. A  folyamat ezen 

szakaszában a tájékoztatók mellé 

kiküldtünk egy táblát is, mellyel a 

családok jelezni tudták, hogy részt 

kívánnak-e venni a fotózáson. A jel-

zésekkel kapcsolatosan pozitív és 

negatív tapasztalataink is születtek. 

A kapukra kihelyezhető táblák első 

sorban a fotósok munkájának meg-

könnyítésére szolgáltak, azonban 

több esetben tapasztaltuk, hogy a 

szomszédok látva egymás keríté-

sén a jelzést sorban kiakasztották 

a táblákat. A Falukönyv széleskörű 

tartalmának érdekében a fotózásra 

pótidőpontokat is jelöltünk ki, il-

letve lehetőséget adtunk a hétköz-

napokon vagy egyéb időpontokban 

való fényképezkedésre is.

A  Falukönyv összeállítása so-

rán kulcsfontosságú kérdéskör 

volt az információk pontosságá-

nak ellenőrzése, illetve az esetle-

ges hibák javítása. Ennek érdeké-

ben a könyv megjelentetése előtt 

az egyes családokról összeállított 

oldalakat kiküldtük a lakosok szá-

mára, akik jelezhették a felmerült 

problémákat.

A település Falukönyve az évek 

során tovább bővül majd. A bővíté-

si feladatokra érdemes egy közös-

ségi hely vezetőjét kijelölni, aki az 

elkezdett folyamatot továbbviszi. 

A  településen látottak és hallottak 

alapján a későbbiekben a könyv 

valóságos kiadása is felmerült le-

hetőségként, illetve jelentkezett az 

igény a családfotózás bizonyos idő-

szakonkénti megismétlésére is.

Összefoglaló

A  helyi korlenyomat elkészí-

tése során rengeteg tapasztalattal 

gazdagodtunk. A  település lakóit 

olyan szemszögből ismerhettük 

meg, mint eddig még soha. A  fo-

lyamatnak köszönhetően mind-

annyiunkban mélyen tudatosult, 

hogy mennyi tehetséges ember él 

körülöttünk. A  korlenyomat egyik 

legfontosabb üzenete, hogy a helyi 

emberekben rejlő tudások értéké-

nek felismerése és megbecsülése a 

közösség feladata. Az a közösség 

képes jól működni, ahol ezeket az 

értékeket észreveszik és egymás 

tudásaira, tapasztalataira, képessé-

geire támaszkodva élik meg a min-

dennapokat.

STUMPF REBEKA a Budapesti Corvinus Egyetemen gazdasági és vidékfejlesztési ag-
rármérnökként végzett, 2017 szeptember óta pedig kulturális közösségszervezést tanul 
szintén Budapesten. A Közép-dunántúli Szövetség az Ifj úságért szervezetnél – Taliándö-
rögdön – 5 éve dolgozik, 2018 év eleje óta teljes állásban kulturális szervezőként.




