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Az értékőr mozgalom határainkon átívelő, Kárpát-medencében meg va ló suló
tevékenységeket foglal magában. A programba bekapcsolódó önkéntesek
széles körű összefogással gyűjtik saját településük értékeit az alábbi ka   te gó -
riákban: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet,
ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, emlék helyek, világörökségi
helyszínek, sport, természeti környezet, turizmus és vendég látás. Az értékőrök
olyan fiatalok, akik büszkék a településük természeti értékeire, épített
örökségeire, a hagyományaikra, helyi ünne peikre, s ezért csatlakoztak az
értékőr mozgalomhoz. 

Projektünk keretében arra vállalkoztunk, hogy az ezen fiatalokat koordi nálni
tudó helyi közösségi-kulturális szakembereket megismertessük az érték gyűj tés
alapjaival, a dokumentálási folyamat és az adatbázis készítés legfontosabb
elemeivel. Értékleírásokat, fotógalériákat, rövid filmeket készítenek, mindeköz -
ben felhívják a helybeliek figyelmét is az értékgyűjtés és a helyi identitás
fontosságára. 

A 7 modulos, két-kétnapos továbbképzési programban 15, 35 év alatti szak -
ember vett részt. Az alkalmak a fiatalok térséghez kapcsolódó ismeret anyagát
bővítették és olyan tudással, képességekkel fejlesztették őket, amelyek se gít -
sé gével hosszú távon is képessé válnak a térségi kultúra őrzésére és fej lesz -
tésére, a vidék értékközpontú megtartó képességének erősítésére. A képzés hez
kapcsolódóan több különböző szakember (pszichológus, kommunikációs szak -
ember, területfejlesztési szakember, történész-kutató, hagyományőrző), ill.
tréner(ek) bevonása történt meg. 

Fertőszéplak, 2019. augusztus 30.

Horváth Tibor Páliné Keller Csilla
elnök munkaszervezet vezető

BeVezetés



Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület Fertőd várossal való
együttműködésben egy régóta tervezett, ún. értékőr képzési és men to -
ring programot indított el a 2019-es esztendőben. 

A képzésnek a fertődi Kulturális Szolgáltató Központ, a volt laktanya
felújított épülete adott otthont. 

A képzést moduláris rendszerben képzeltük el, gyakorlatorientált irá -
nyultsággal, a szakma kiválóságainak részvételével. A 7 modul tematikája
az alábbiak szerint alakult, melynek rövid szintéziseit igyekeztünk ezen kis
füzetünkben megörökíteni:

1. nap: „én és a közösség” – A csapat összekovácsolása, kommunikációs,
probléma megoldási, konfliktuskezelési alapismeretek elmélet ben,
gyakorlatban

2. nap: A hazai közművelődés története, intézményrendszere, a helyi
közösségekért, ifjúságért felelős menedzserek, referensek sze re pe,
feladatai, lehetőségei, Jó gyakorlatként a KÖSZI tevé keny sé -
geinek bemutatása, mintaprojektekkel ismerkedés
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1. modul:

a KépzésRŐL DiÓHéJBan
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esztétikum…Médiák… 

1. nap: A kiadványszerkesztés alapjai, megismerkedés az Adobe InDesign
tördelőprogrammal

2. nap: Média a mindennapokban - interjútól a sajtótájékoztatók el ké szí -
té séig; A közösségi média szerepe, hatása, használhatósága

Kultúra és turizmus – Kulturális és örökségturizmus térségünkben 

1. nap: A hazai turizmus története, a Sopron-Fertő térség turizmus -
fejlesztési stratégiája, a kulturális turizmus beavatkozásai és
tervezett fejlesztései 

2. nap: szakmai tanulmányút – Értékőr módon – ismerkedés térségünkre
jellemző népi táncokkal, fafaragással, népi játékokkal, fel dol go -
zással (lekvárok, húsok), kézműves termékekkel – művészek, népi
iparművészek, mesteremberek fogadnak bennünket

Kommunikációs és digitális kommunikációs eszköz ismeretek

A Közösségi Videózáshoz kapcsolódó alapismeretek elsajátítása,
majd kisfilmek készítése a helyi turisztikai és kulturális értékekhez
kapcsolódóan

3. modul:

4. és 5. modul:

2. modul:
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„térségi ifjúságfejlesztési koncepció”– stratégiai tervezési
alapismeretek elméletben, gyakorlatban – alapismeretek és egy
közös térségi koncepció összeállítása

A közösségfejlesztést támogató európai uniós és hazai fejlesztési-
pályázati programokkal, jó gyakorlatokkal való megismerkedés,
forrásszerzési alapismeretek 

1. nap: A közösség- és ifjúságfejlesztés terei, a közösségfejlesztést tá mo -
gató európai uniós és hazai fejlesztési-pályázati programok
megismerése

2 nap: A NEA és LEADER program pályázatírás gyakorlatban

6. modul:

7. modul:
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A modulok szakmai tartalmának kialakítása mellett különösen fontos volt
számunkra, hogy a képzőink olyan szakemberek legyenek, akik nemcsak
elméleti, hanem több évtizedes gyakorlati tapasztalattal is bírnak. 

MatKOVics istVán

Több mint 20 éve foglalkozom kompetenciák fej lesz té -
sével és meggyőződésem, hogy az emberek magukban
hordozzák azokat a saját kapacitásokat, amelyekkel
sikeresebbek, hatékonyabbak lehetnek. Az ember ter mé -
sze téből adódik, hogy konfliktusos, stresszes helyzetben
megváltoznak a kompetenciái, torzul a kommunikációja.
Ezért tartom fontosnak a kommunikációs és konflik tus -
kezelések területén a stressz kezelését is.

KépzŐinK VOLtaK

HOffneR tiBOR

Tapolcai gimnáziumi évei után a pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetemen tanulta a művelődésszervezést,
majd szülőfalujában, Monostorapátin kezdte az isme re tek
gyakorlati alkalmazását.  Új kihívást keresve 2006-ban
életre keltette a Völgy-KÖZ-Pontot, vezetve a mikro -
térség összefogására létrehozott irodát. 2007-tól 2016-ig
az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület egyik vidék fej lesz tő
szakembere. Élete során folyamatosan elnöki, vezetői

beosztást vállalt civil szervezetek működtetésében, kiemelt figyelemmel az
ifjúságot összefogó, fiatalokat segítő szervezetekre (Dörögdért Ifjúsági
Egyesület, Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI), Taliándörögd-
Halimba Sportegyesület). Jelenleg a KÖSZI által létrehozott Pannon Kin cses -
ház Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedik, valamint a „KincsesHáz” Pannon
Ifjúsági Népfőiskola és Értékek Háza létrehozója, vezetője, és a Pannon
Ifjúsági  Értékőr Hálózat koordinátora. 
www.koszi.hu 
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ROKOB csaBa

SIGN Kreatív Ügynökség, ügyvezető

A Sign 20 éve alapított, magyar tulajdonban lévő, bu da -
pesti és soproni irodával rendelkező kreatív ügynökség.
Az alapítás óta tapasztalatunkkal és eredményeinkkel
számos sikert tudhatunk magunk mögött. A kreatív kon -
cep ciók kifejlesztésétől, a grafikai tervezésen keresztül,
print, média vagy interaktív megvalósításig állunk ügy -
feleink rendelkezésére ATL, BTL és online területen.

Cégünk tevékenysége kommunikációs kampányok kidolgozásától kezdve az
offline és online arculattervezéstől a nyomdai és egyéb produkción át az
interaktív digitális megoldások fejlesztéséig terjed. Több száz referencia
projekttel ren del ke zünk a legkülönfélébb gyártói és szolgáltatói területen. 
www.sign.hu

czetin zOLtán

Jelenleg a Rádió1 soproni stúdiójának a vezetője. Már
csak nem húsz éve tevékenykedek a helyi médiában,
korábban több helyi adónál is megfordultam, és 2007 óta
dolgozom a Rádió1 Sopront üzemeltető cégnél. 
Emellett budapesti rádiók adásaiba is készí tet tem/ké szí -
tek műsorokat. 
A rádiózás mellett a Soproni Téma című hetilapba is írok
cikkeket. Korábban több évig oktattam a Soproni Egye tem

Benedek karán a média moderátor hallgatókat, akiknek a rádiós műsor ké -
szí tés című tantárgyat tanítottam. Szeretném a helyi médiában felhalmozott
tapasztalataimat a jelentkezőkkel megosztani és a témában több hasznos
és gyakorlati tanáccsal ellátni őket.
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sziGeti zsOLt

az Innovative Group Kft. ügyvezetője, 
keresőmarketing specialista

„2008 óta online marketinggel foglalkozom, akkor
kezd tem, amikor még az iWiW volt a menő. Jelenleg
6-an dol go zunk azon minden nap, hogy ügyfeleink
elérjék az online céljaikat, legyen az termék, szolgáltatás
érté ke sí tés vagy márkaépítés. Személyes szakterületeim
a PPC hirdetések és a social media.”

BaRcza attiLa

turisztikai szakértő, országgyűlési képviselő

Tanári képesítést szerzett majd 2 év tanítás után a Nyugat
Magyarországi Egyetem oktatója lett, eközben végezte
el a turisztika szakirányos Msc. végzettséget. 2013-ban a
Sop ron Régió Turisztikai Központ szakmai vezetője majd
2014-től, Sopron belvárosának önkormányzati kép vi se lő je,
az ifjúsági, turisztikai és sportbizottság elnöke. 2016-ban
Sopron fejlesztésekért felelős tanácsnoka lett majd 2018-

tól Sopron és Térsége Országgyűlési Képviselője, a Költségvetési, Gazdasági
és országos turisztikai albizottság tagja. Elkötelezett a Fertő-táj érték meg -
őrzése és fejlesztése iránt.
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DR. eGYeD KRisztián

okl. közgazdász, turizmus szakközgazdász, egyetemi docens

• térségfejlesztés, turizmus és projektmenedzsment
terén 15 éves tanácsadói tapasztalat

• elméleti-tudományos és gyakorlati kutatások és
projektek

• hazai és nemzetközi tapasztalatok - hazai, határon
átnyúló és nemzetközi projektek

• térség- és turizmusfejlesztési koncepciók,
desztinációmenedzsment (Hévíz, Pannonhalma)

• egyedi turisztikai és kulturális projektek

HutVáGneRné KaspeR JuDit 

munkaszervezet vezető, tréner

Közgazdászként a zirci kistérségi társulásnál szerezte
közigazgatási és közösségfejlesztési első tapasztalatait. 
Több, mint tíz éve a Bakonyért LEADER Akciócsoport
munka  szervezet vezetőjeként felel a térség vidék fej lesz -
té séért, a helyi közösségek erősítéséért. 
Több éve tart Közösségi Videós tréningeket a Bakonyban
és az Alpokalja-Fertő tájon egyaránt. Szakterülete a
hálózatok építése, fejlesztése.
www.abakonyert.hu
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LaDánYi JánOs

operatőr

Szabadfilmes-operatőr, szerkesztő, vágó. Az animációs
film alapjait a Pannónia Filmstúdióban sajátította el.
2004-től önálló filmesként több multinacionális cég (Nike
Hungary, Danone, Grundfos Hungary) állandó megbízott -
ja ként sok reklámfilmet, és rendezvény dokumentum -
filmjét készíti. 2005-ben létrehozott egy videóiskolát,
melyben a videotechnika kezelését, az operatőri alapo -

kat, és vágás esztétikáját oktatja. 2009-ben megalapította a Vitorlás TV-t,
egy vitorlázással foglalkozó internetes mozgófilmes portált. Nagy gyakorlata
van a vidékfejlesztési szereplőkkel való együttműködésben.

GYŐRffY GáBOR

turisztikai menedzser, stratégia tervező, közgazdász

Győrffy Gábor aktív térségfejlesztő 23 éve. Az Interreg
programokban és a regionális fejlesztési ügynökségnél
szerzett 11 éves, korai vezetői tapasztalatai mellett,
városi és megyei önkormányzatokkal, valamint helyi
közösségekben és nevelési kezdeményezésekben
dolgozott. Jelenleg Kőszeg és az Írottkő Natúrpark
turisztikai koordinátora. 
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BeKe MáRtOn

Művelődésszervező, okleveles ifjúsági szakértő, 
az ELTE közösségi és civil tanulmányok MA képzésének hallgatója 

Részt vett több ifjúság-, vidék- és közösségfejlesztési célú
támogatási program kidolgozásában. Számos település
közösségfejlesztési, közösségi tervezési, ifjúsági, illetve
kulturális stratégiaalkotási folyamatát vezette. A Közös
Pontok Nonprofit Kft. alapítója, a Közösség – Tér – Tele -
pü lés program megálmodója, az IKSZT program kidol go -
zá sának szakmai vezetője. 

Közel négy évig vezette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért
Felelős Államtitkárságán a Közművelődési Főosztályt. 
Családi öröksége a hazai közösségi művelődés szolgálata: Édesapja a Mű ve -
lő dési Intézet egykori igazgatója, Beke Pál.

páLiné KeLLeR csiLLa

az Alpokalja - Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezeti vezetője

Keller Csilla aktív térségfejlesztő 20 éve, az egri Esterházy
Károly Főiskola Közgazdaságtudományi Karon kezdte
mun kás sá gát, majd a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Ügy -
nök ségen vett részt a projektfejlesztési, stratégiai
tervezési és programmegvalósítási tevékenységekben.

2008 óta látja el az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési (LEADER) Egye sü let
munkaszervezet vezetői feladatait.  
Feladata a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításának koordinációja, a
Sopron-fertődi térség 39 településén a projektfejlesztési és projekt -
menedzsment feladatokat látja el. A LEADER felhívásokhoz kapcsolódó
kérések, kérdések, projektek esetében tanácsadással foglalkozik, az egye sü -
leti projektek koordinációját is ellátja.
www.alpokalja-fertotaj.hu
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Ezen a napon vette kezdetét Értékőr Képzési Programunk…

A résztvevőket Bognár Zoltán, Fertőd polgármestere fogadta a város
Kulturális és Szolgáltató Központjában.

Pénteken MatKOVics istVán coach, mediátor segítette a megismer ke -
dé sün ket és csapattá kovácsolásunkat. 

A bemutatkozásokat követően a stressz kezelésének módjaival, az asszertív
kommunikáció alkalmazásával, a megoldásra törekvő kommunikációs
stratégiákkal, valamint a közösségi problémamegoldás módszereivel
ismerkedhettünk meg nemcsak elméletben, hanem gyakorlatok segít sé -
gé vel is.

Szombati napon: „Ki őrizné, ha nem mi?” –
így hangzik a Pannon Ifjúsági Értékőr
Hálózat mottója, melyet HOffneR tiBOR
hozott magával, aki a közép-dunántúli
Ifjúsági Népfőiskola vezetője és a Nemzeti
Művelődési Intézet Veszprém megyei
mentora is…

1. MODuL



Bevezetésképpen megismerkedtünk Magyarország közművelődésének
történetével, az 1870-es évektől, Jókai Mórtól indulván. A Balaton-
felvidéken a 2011-ben megjelent Hungarikum törvény, majd EMMI rendelet
adta a „szikrát” az Értékőr Program elindítására.

„Az értékőrök olyan fiatalok, akiket érdekelnek a helyi értékek, büszkék a
településük természeti értékeire, épített örökségeire, a hagyományaikra,
helyi ünnepeikre.” 2013-14-es évben elkészítették a térségük Ifjúsági
Stratégiáját, melyet a Helyi Fejlesztési Stratégiába integráltan („Ifi LEADER”
elnevezés alatt), külön fejlesztési források hozzárendelésével valósíthattak
(hatnak) meg a 2014-20-as programozási időszakban.

Megismerkedhettünk a stratégia tervezésének folyamatával, ered mé -
nyeivel, jövőbeli terveivel. A stratégia adta az alapot a KÖSZI bázis
kialakítására, a Népfőiskolán belül az Értékek Házának megalapítására, a
legifjabbak köréből utánpótlást toborzó Kincses Klub elindítására. 
Az Értékbolt és az InnoBringa kezdeményezések a civil bázis gazdasági
stabilitását segítik megőrizni. A Korlenyomat 2018. modellprojekt során
megtapasztalhattuk, milyen is, amikor valóban történelmet írunk,
közösen… 

A képzésben résztvevők felvérteződnek mindazon tudással, ismerettel,
készséggel, amellyel képessé válnak egy térségi Ifjúsági Stratégia
megfogalmazására. 

A sok jó gyakorlat arra késztet bennünket, hogy tervezzünk és a tele pü -
lésünk képére formáljuk a jó gyakorlatokat. 
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A 2. modul középpontjában a média állt, azon belül is a napjainkat meg -
határozó közösségi média főbb aspektusaival és váll fajaival ismerkedtünk
meg.

Pénteken, a reggeli kávé elfogyasztása után ROKOB csaBa a SIGN Kreatív
Ügynökség ügyvezetője és munkatársa által merültünk el a kiadvány -
szerkesztés rejtelmeiben. 

A cég rövid bemutatása után, ízelítőt kaptunk, hogy valójában milyen
fontos is a küllem, a szépérzék egy adott cég tevékenységét illetően.

Ezt követően komoly feladatot kaptunk, egy ak tu -
ális program szórólapját kellett közösen, vagy akár
egyénileg megszerkesztenünk, végül az infor ma ti kai
vívmányival való küzdelem nem volt hiábavaló,
elkészült a remekmű. 

Délután a már elkészült prospektusokat, terveket
illetve a jövő elképzeléseit mutatták meg a leendő
Értékőröknek, ezáltal betekintést nyerhettünk
egy-egy projekt mögött húzódó komoly fel ké szü -
lé sekbe és a tervezői munkafolyamatokba.

2. MODuL



A szombati nap magunk mögött hagytuk a számítástechnikai eszközöket
és czetin zOLtánnaK szenteltük a figyelmünket.
Zoltán jelenleg a Rádió1 soproni stúdiójának a vezetője, de a rádiózás
mellett a Soproni Téma című hetilapjának is a munkatársa. 

Az előadó, a helyi médiában felhalmozott tapasztalatainak és a témában
hasznos és gyakorlati tanácsai révén közösen belefogtunk egy cikk
megírásába, témájának pedig a kópházi tambura estet választottuk.

Továbbá az előadás során szerepjátékokban kipróbáltuk és megismertük
a rádiózást és az interjúztatást is. 

Kapcsolattartás a sajtóval - előadás

A közművelődési munka fontos része a sajtóval, rációval, televízióval való
kapcsolattartás. Hogyan történjen mindez?

Mi az a sajtóközlemény?

Olyan professzionálisan megírt, hírértékű cikket (esetleg hang anya got,vagy
videó felvételt) jelent, amelyet a sajtó munkatársainak küldünk el fel hasz -
ná lásra. A sajtókapcsolatok ápolásának egyik legfontosabb eszköze is
egyben. Ingyenesen küldjük a sajtó részére, szabad felhasználásra (tehát
az újságíró a sajtóközleményben szereplő információkkal dolgozva szabadon
alkothatja meg a cikket).

Az a jó ha az embernek élő sajtókapcsolatai vannak, tehát telefonon és 
e-mailben is eléri a megfelelő újságírókat, nem pedig vaktában kiküld egy
hírlevél listára mindent. Nem elég az impresszum-vadászat, az újságírókkal,
szerkesztőkkel lehetőség szerint telefonon is tartani kell a kapcsolatot.
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Biztosan nem fogják megjeleníteni az általad küldött anyagot ha:

• Nagy méretű (20 MB feletti) képeket csatolsz a közleményhez. Elég
néhány kisebb méretű fotót mellékelni és ha szeretnéd, hogy egy
újság nyomtatott verziójában képpel együtt jelenjen meg a cikk,
akkor egy olyan oldalra vezető linket elhelyezni a közleményben,
ahonnan nagyobb méretű file is letölthető. (Dropbox, fileküldő link,
felhő)

• PDF formában küldöd el a cikket. Fontos, mert ha az újságíró át
szeretne írni valamit, akkor ezt nem tudja megtenni. Az a legjobb
megoldás, ha a közleményt már az e-mail törzsébe is betesszük. 
A közleményeknél a .doc kiterjesztést használjuk, mert az mindenki
ismeri és meg tudja nyitni.

• Nem nevezed el megfelelően a file-okat. Nem fogja felhívni a fi gyel -
met a cikked, ha „sajto.doc” vagy „kozlemeny.doc” elne ve zés sel
küldöd ki! A fotóknál sem szerencsés a DSC-5214.jpg elnevezés, ezt
is át kell írni. A név legyen beszédes, és tartalmazza a témát is.

Nézz rá objektív szemmel az anyagodra, és döntsd el, hogy kinek érdeke,
hogy az anyag megjelenjék: ami csak neked fontos, azt nem sajtó -
közleményben kell kiküldened, hanem ahhoz felületet kell vásárolnod. 

Ami újdonságot jelenthet, hogy a változó tartalomfogyasztói szokások
miatt egyre nagyobb igény keletkezik a videós sajtóközleményekre.



Hogyan kell elkészíteni egy sajtóközleményt?

Szabályok:

Legyen figyelemfelkeltő!

A legtöbb sajtóközlemény már a főcímnél elveszíti az összes olvasóját, de
neked pont az a célod, hogy a te írásod ne ilyen legyen. Óvakodj tehát az
olyan címektől, mint például: „Sajtóközlemény”, „Aktuális információ”
vagy „Meghívó”. A szenzációhajhász főcím azonban nem elég: a címnek
pontosan fednie kell a közlemény tartalmát is.

Legyen lényegre törő!

Az első mondat mindennél fontosabb. A sajtóközlemény nem
pszichotriller, ne tartogasd a csattanót a végére: rögtön az első mondat
első szavaiba rakd bele a lényeget!

és végül: 
ha a sajtóanyag végére nem írod oda a céged elérhetőségeit – legalább
egy telefonszámot és egy emailcímet –, vagy egyszerűen nem vagy
elérhető a megadott kontaktokon, akkor teljesen feleslegesen dolgoztál.

Hogyan írd meg?

• Fogalmazz egyszerűen, világosan, precízen!

• Ne legyen terjengős! Röviden, tömören adj hírt az eseményről!

• Már első ránézésre áttekinthető, jól strukturált legyen a szöveg!

• Mindig legyen a közleménynek leadje (bevezető), ez ne legyen több
2-3 mondatnál Ez adjon választ a következő kérdésekre: hol, mikor,
miért?

• Lehetőleg egy-két tagmondatból álló, összetett mondatokat hasz -
náljunk. A túl bonyolult mondatok nehezítik a megértést.

• A sajtóközleményt mindig olvassuk át, mielőtt kiküldjük!

18



19

sajtómeghívó elkészítése, sajtótájékoztató szervezése:

emeld ki a sajtóesemény legfontosabb üzenetét! 
Ahogy egy sajtó közlemény esetében, a sajtóeseménykor is meg kell tudni
határozni, hogy mi az a legfontosabb üzenet, ami miatt érdemes eljönnie
az újságíróknak. 

szólítsd meg a címzetteket! 
Legyen a megszólításban név, érezze az újságíró, hogy valóban őt
szeretnéd meghívni! Azt ugyanakkor fel ajánl ha tod, hogy ha ő nem tud
eljönni, szóljon egy kollégájának.

formaságok
- a sajtómeghívónak is megvannak a maga formai követel mé nyei:

• Legyen benne a pontos helyszín és időpont!

• Add meg, hogy mettől meddig tart az esemény!

• Kérj visszajelzést a részvételi szándékról!

• Adj meg kontaktot, akit kereshetnek a kérdéseikkel!

• Ügyelj a megjelenésre is! A tartalom mellett a csomagolás is fontos,
ezért a meghívó tördelésére is ügyelj! Ne legyenek például össze-vissza
betűtípusok, színek, betűméretek, legyen áttekinthető, jól tördelt a
szöveg!

A sajtómeghívót legalább 2 héttel a rendezvény előtt küldd ki, de számolj
azzal, hogy kell emlékeztetőt is küldened! Sok szerkesztőségben nem
látják hetekre előre a menetrendet, így nem fognak tudni egyből vissza -
jelezni.



feladatok a sajtótájékoztató előtt:
• Helyszín kiválasztása
• Válasszuk ki a sajtótájékoztatón megszólaló személyt! 

Olyan embert válasszunk, aki jól ismeri az eseményt/programot, és aki
nem riad vissza az előre nem látható kérdésektől.

• Gondoskodjunk az újságíróknak szánt háttéranyagokról!
• Készítsünk forgatókönyvet, amelyet minden szervező kapjon kézhez

pár nappal a rendezvény előtt, így kevés eséllyel alakulnak ki buktatók.
• Készítsük fel a megszólalót arra, hogy a rendezvény után rádiós vagy

televíziós interjút is kérhetnek tőle!
• Mindig a lehető legkörültekintőbben ellenőrizzük a technikai fel sze -

re léseket! Kellemetlen perceket okozhat egy torzító mikrofon vagy
egy nem megfelelően működő projektor.

feladatok a sajtótájékoztatón:

• A sajtótájékoztatót megelőző napon gondosan készüljünk fel az
eseményre! Készítsünk össze minden anyagot de vigyünk magunkkal
egy laptopot vagy okostelefont is, hogy szükség esetén gyorsan
kéznél legyenek az információk.

• A sajtótájékoztatót vagy a sajtófőnök vagy a beszédre felkért személy
nyitja meg. Röviden köszönti az összegyűlt újságírókat, felvázolja,
hogy milyen alkalomból jött létre a tájékoztató, bemutatja a
nyilatkozót és átadja neki a szót.

• Válaszoljuk meg a sajtó részéről helyben felmerülő kérdéseket! Ez
azért fontos, mert azonnal tudjuk kezelni a vitatott, homályos pontjait
a tájékoztatónak, így elkerülhetjük, hogy helytelen információk
lássanak napvilágot a sajtóban.

a sajtótájékoztató után küldjünk sajtóközleményt a rendezvényen nem
megjelent újságíróknak!

Végezzünk sajtófigyelést! Gyűjtsük össze a megjelent cikkeket!
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televíziós vagy rádió interjú:

Az interjú két (vagy több) ember kötött formájú beszélgetését jelenti,
amelynek célja, hogy az interjú készítői az interjú alanyától információkat
nyerjenek egy meghatározott témakörben.

Ha  egy újságíró tv/rádió interjút  kér  tőlünk,  a válaszadás  előtt  kér dez zünk
rá a megjelenés  körülményeire,  hogy  azok ismeretében fogalmazhassuk
meg véleményünket.

Az alábbiakat érdemes egyeztetni a nyilatkozat előtt:
• Nagyjából  milyen  kérdésekre  számíthatunk,  milyen  témában  szeret -

né nek  interjút  kérni?  (A  konkrét kérdéseket ne kérjük el, mert ez
„megöli” az interjút!)

• Hol és mikor fognak megjelenni az elhangzottak? 
• Televíziós és rádiós interjú esetén élő adásban kell nyilatkozni, vagy

még szerkesztik a felvett anyagot? 
• Ha kell, kérjünk egy  kis  időt! Nyugodtan mondhatjuk, hogy  szeret -

nénk néhány adatnak utánanézni.
• Készüljünk  fel! Nézzünk utána a témához kapcsolód  számoknak, ada -

tok nak, és  készítsünk a kezünk ügyébe papírt, hogy ha kell, azonnal
fel tudjuk olvasni a megfelelő információt. Gondoljuk végig a lehet sé -
ges kérdéseket, és egy-két mondatban fogalmazzuk meg a válaszun -
kat. De soha  ne  olvassuk fel ezeket az előre megírt mondatokat, mert
erőltetett lesz az interjú!  
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az interjú közben erre kell figyelni:
• Ne használjunk hosszú mondatokat! Használjunk hétköznapi, könnyen

érthető nyelvezetet!
• Ne hadarjunk, inkább kicsit beszéljünk lassabban!
• Ha nem jut eszünkbe valami, azt kerüljük ki és zárjuk le a mondatot.
• Nyugodtan használjunk töltelék szavakat, mondatokat: 

„az az igazság...”, „azt gondolom, hogy...”

A nap második felében sziGeti zsOLt, az Innovative Group Kft. ügy ve -
ze tője és keresőmarketing specialistája előadását hallgattuk meg a social
media-ról. 

Az előadás során Zsolt mesélt a munkájáról, annak a kihívásairól és követel -
ményeiről, Értékőreink jegyzetelve igyekeztek rögzíteni az elhangzottakat,
hogy az új ismereteket felhasználhassák a munkájuk és a hétköznapjaik
során egyaránt.
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Április 12-én folytatódott Értékőr Programunk. 

A résztvevők a 3. modul első napján BaRcza attiLa, országgyűlési kép -
vi selőnk, turisztikai szakértőnk segítségével megismerkedhetett a térség ben
lezajlott turisztikát érintő fejlesztésekkel. 

Valamint szélesebb körben tájékozódhattak a jelenleg futó és a jövőben
megvalósuló tervekről is. 

A délutáni blokkban elméleti oldalról közelítettük meg a turizmus téma -
körét, DR. paLancsa attiLa, egyetemi docens segítségével.
Megfogalmaztuk mi is az a turizmus a 21. században, milyen trendeket
követünk, mik alakítják ezeket. Ezt követően elvégeztük térségünk sWOt
analízisét és megvizsgáltuk miért is vonzó a fertő táj térsége a turisták
számára.

3. MODuL



A 3. modul második napjára május 10-én került sor, mikor is útra kelt
Értékőr csapatunk, hogy megismerje az Alpokalja-Fertő táj térségében élő
és tevékenykedő kézműveseket és termelőket. Rövid kis utunk során több
helyszínen is jártunk. 

Megtekintettük a fertőszentmiklósi Ábrahám Gyümölcsfeldolgozót, ahol
finom 100%-os gyümölcsleveket kóstolhattunk meg. 

A délelőtt folytatásaként Szilágyi Lajos kalauzolt minket a Fertőhomoki
Tájházban, majd a kiállítótérben Kovács Alajos, fafaragó mester és Márton
Kriszta, keresztszemes hímző fogadott bennünket, mutatta be tevé keny -
ségét. Beszéltek nekünk a ládák és a hímzési motívumok eredetéről,
történetéről, hagyományairól is.

Ezt követően Kópháza felé vettük az irányt és a Levanda Étteremben várta
már csoportunkat dr. Payrits Ferenc, aki bevezetett minket a gradistyei
horvátok történelmébe és hagyományaiba. A horvát gasztronómiából is
kaptunk ízelítőt ebédünk során, Pekát és Gibanikát kóstoltunk. 

Az út folytatásaként ellátogattunk Sopronkövesdre, Ölbei Kinga kecske -
tejes szappankészítőnkhöz, aki megmutatta hogyan is készülnek szappan jai,
valamint a bátrabbak maguk is részt vehettek a elkészítési folyamatokban. 

Napunk zárásaként Röjtökmuzsajra érve, a napjainkban egyre nagyobb
figyelmet kapó homoktövisről beszélt nekünk Czupy Krisztina és Tóth
István, akik ebből a kisnövényből illetve terméséből készítenek natúr levet,
olajat, tealeveleket, szörpöt. 
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A két modult HutVáGneRné KaspeR JuDit munkaszervezet vezető
trénerrel és LaDánYi JánOs operatőrrel töltötték a résztvevők. 

A két modul központi témái a fényképkészítésre és a Közösségi Videózás
alapjai voltak. A megszerezhető tudás célja a helyi közösségek, elsősorban
fiatalok bevonása egy kreatív folyamaton keresztül. 

Két napon át ismerkedtük meg a technikai háttérrel, a különböző plánok,
snittek alkalmazási módjával, az aranymetszéssel, az interjúkészítés
kamerás rejtelmeivel, a fények, hangok fontosságával. Megtanulhattuk a
forgatókönyvírás rejtelmes útjait is. 

„A közösségi videó a módszer létrehozásának hátterében azon ötlet áll,
hogy egy videó elkészítése viszonylag egyszerű és könnyű feladat, mi köz -
ben maga a folyamat, amíg a film elkészül remek lehetőség arra, hogy az
emberek közösen kutakodjanak fontos témákban, hangot adjanak ér de -
kelt ségüknek, vagy egyszerűen csak kiéljék kreativitásukat és történeteket
meséljenek. Ez munkaképessé teszi a csoportokat vagy közösségeket arra,
hogy saját problémáik megoldására akciókat kezdjenek, és hogy szük ség -
le teiket és ötleteiket kommunikálják a döntéshozók felé, illetve más
csoportok és közösségek irányába. A közösségi videó ugyanakkor nagyon
eredményes eszköze annak, hogy segítse az embereket a saját helyi
szükségleteikre alapozott fenntartható fejlesztéseik kialakításának meg -
va lósításában. Szakemberek segítik a csoportokat azonosítani és elemezni
a fontos problémáikat. Rövid videókat, közvetlen üzeneteket és filmeket
készítenek az ilyen programokban résztvevő szereplők.”

4. és 5. MODuL



A közösségi videózást gyakorlatban is kipróbálhattuk, egy kis videó
elkészítésében, ami a „Filmeket készíteni jó!” címet kapta. 

Az elkészítése közben megismerkedtünk az eszközökkel és, hogy mire kell
figyelnünk a felvételek alatt, pl.: milyen felsőben vagyunk, hogy sminkel -
jünk kicsit, mert fehérek leszünk a videóban, hogy csöndben kell maradni,
mert háttérzajt okozhatunk, az hogy a videó készítése alatt az interjú -
készítő milyen magasan álljon/üljön és a kamera melyik oldalán helyez ked jen
el. Sok információval és technikával gyarapodtunk és talán már az értékőr
csoport tagjai is bátrabban fogják használni a videót és fényképezőt!

A negyedik modul alkalmával meg is -
mer kedhettünk Judittal és Janival és 
a közösségi videózás alapjaival, mód -
sze rei vel és technikájával, most az
ötödik modulon igyekeztünk gyakor lat -
ba átültetni a tanultakat, ehhez jött
kapóra IV. alkalommal megren de zés re
kerülő fertőtekergő teljesítménytúra.
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a túRáRÓL:

A túra végig, a mintegy 20 ezer éves, Közép-
Európa harmadik legnagyobb állóvize és Európa
legnyugatabbra fekvő sztyepptava körüli
kerékpárúton és kerékpáros barát útvonalon
halad. A teljes túra 117 km hosszú, mely teljesen
körbe éri a tavat, a túra családbarátabb vál to za -
ta a félkör, mely csupán 60 km hosszúságú, itt
már hajó szállítja át a részvevőket az ausztriai
partszakaszra. 
A túra Hegykőről indul és Hegykőre is érnek
vissza a kerékpárosok, ahol a rendezők frissítő
italokkal és meleg ebéddel várják a visszatérőket.

Az Értékőrök az előző napon tartott előzetes megbeszélések és for ga tó -
könyv szerint reggel 9 órakor gyülekeznek, hogy még egyszer átbeszél -
hessék a fontosabb információkat, instrukciókat és ekkor került sor a
techni kai eszközök szétosztására is. Értékőreinket, hogy egyszerre több
helyszínről dokumentálhassák az eseményt 3 csapatra osztottuk szét, egy-
egy csapatot pedig 3-4 fő képviselt.

Az első csapat a start előtti gyü le kező és bemelegítő pillanatai örökítette
meg, továbbá inter jú kat készítettek a főszervezőkkel és néhány részt -
vevővel. 

Ezután Balfra tették át a szék he lyü ket, hogy lencsevégre kap has sák az
áthaladó bringásokat, de addig se vártak tétlenül, a Világörökségi helyszínt
képező balfi utcaképet, Zsolnay kutat, balfi domb szőlőit, nádasait örökí -
tették meg.



A második csapat miután Hidegségen fellelte a legjobb helyeket,
pozíciókat a résztvevők lefotózására, elkezdték felfedezni és lefény -
képezni a község értékeit, mint például a Kőoltár-keresztet, templomot,
végül az utcaképet. A részvevők áthaladása után a csapat Fertőrákosra
indult, hogy megörökíthessék a festői szépségű fertő tavat a cölöpházaival
és az élővilágával, mielőtt még a bringások megérkeznek a Barlang szín -
ház nál felállított pihenőhelyre. Az egy órás pihenő alkalmával a csapat
tagjai résztvevőkkel beszélgettek, a bevállalósabbakkal pedig interjút
készítettek. Az interjúalanyok között voltak, akik már évek óta visszajárnak
teljesíteni a túrát, voltak, akik egészen a Tisza mellől érkeztek, de akadt
olyan is, akinek ez volt az első kerékpáros teljesítmény túrája.

A harmadik csapat szintén Hegykőről indult, de ők a start pillanatai mellett
még a hegykői látványosságokat is megörökítették, többek között a
Csipkeházat, Pálinkaházat és a termálfürdőt. Ezután az Értékőrök Fertőboz
községet vették be, hogy lencsevégre kapják még az áthaladó kerék pá ro -
sok előtt a Gloriett kilátót, a vinotékát és az utcaképet.

A délután folyamán pedig nem várt ránk más, mint az összegyűjtött anya -
gok, videók, fotók rendszerezése, összegyűjtése és János segítségével
végül elkészült a remekmű, egy Fertőtekergő promóciós videó, mely 
a Fertő táj egyediségét, értékeit és aktív turizmus lehetőségeit mutatja be.
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Stratégia („Sztratégosz”) és Ifjúság a két fő fogalom, amely körül a
GYŐRffY GáBORRaL töltött két nap forgott. 

Az ifjúsági beavatkozások alapja, hogy tisztában legyünk a fejlődési
korszakokkal, hiszen akkor tudjuk csak, hogy mikor és mivel kezeljük,
segítsük, támogassuk az ifjúságot. 

A háromszor 7 éves növekedési ritmusban a 0-7 éves, a 7-14 éves és a 14-21
éves, majd a 21-28 éves korúak sajátosságaira tekintettünk ki. Az emberek
valójában 21 évesen válnak felnőtté, mert ekkor képesek önmagukért
felelősséget vállalni. Akkor is, ha látszólag már korábban megvan bennük
a képesség. 

Az ifjúsághoz érdemes Arisztotelész módján szólni, aki a filozófiát
kategóriákba, az ősi tudást fogalmakba öntötte. Ezzel a módszerrel
tanított az Athéni Iskolában, és ma is ezzel a módszerrel lennénk sikeresek.

6. MODuL



Az alábbi sorokban előadónk gondolatait osztjuk meg: 

• A sztratégoszok nem „kamuzhattak”, a görög kultúra is annak köszön -
hette a létét, hogy olyan személyek között jött létre együttműködés,
akik egyébként egymás ellenségei voltak (lsd. Spárta és Athén).

• A növényeknél is a metszésnek fontos szerepe van. Ahol nincs ellenállás,
visszatartás, ott nincs valódi növekedés, csak lebegés.

• …amikor a levélbomlás ideje van, ne várjuk el a bimbózást. Ha idő előtt
akarunk betekintést a bimbóba, az elhal, sosem nyílik ki. A fejlődés nem
más, mint egy folyamatos kibontakozás. 

• „kénytelen vagyok eredeti lenni.”

• A stratégiai tervezést meghagynánk a háborús helyzetekre, helyette
inkább KÖZÖSSÉGI FOLYAMATRÓL beszélnénk, mert jó, ha a fejlesztések
egy folyamatból jönnek és egy folyamatba mennek, mert akkor szer ve sek.

• Ez áldozat is a résztvevőktől, mert bele kell tenniük az életüket. 
Ez a közösség szempontjából élet és halál kérdése. 

• Makovecz Imre mindig a történet, és a helyiek mozdulatai köré építette
az épületeit. 

• Aki a korának megfelelő táplálékot kapja, végső soron hálás érte, mert
ettől tud fejlődni.

• Ami megtalálja az ifjú lelket, az dolgozik benne. 
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BeKe MáRtOn elsőként a kulturális intézmények társadalmasított műkö -
dését mutatta be, és az új törvénymódosításról beszélgettünk. 

„Fel kell rázni” társadalmunkat, hitre és ön bi za lom ra,
dinamikára és vitalitásra van szükség. Mind egyéni,
mind közösségi szinten. 
Ehhez elsődlegesen a társadalmi kohézió erősítésén,
a közbizalom szintjének és a nyitottság mértékének
fejlesztésén és az emberek társadalmi-gazdasági
részvételének a fokozásán keresztül vezet az út.

Az intézmények esetében – amely ugyanúgy lehet művelődési ház, mint
ahogyan egy parókia, vagy egy civil szervezet által működtetett tájház –
legegyszerűbben úgy foglalható össze a szükséges változás, hogy nél kü -
löz hetetlenné kell válniuk a helyi közösségek számára – ez ugyanis az
egyetlen garancia a hosszú távú fennmaradásra. E nélkülözhetetlenség
pedig csak úgy érhető el, ha a számukra fontos tevékenységekkel, szol gál -
ta tásokkal az emberek mindennapjainak részévé válnak. 
Továbbá oly módon, hogy a közösségek a sajátjuknak érzik az intézményt,
ha nem csupán közönségként töltik meg azt, hanem „részvényesként”,
felelős szervezőként.

7. MODuL
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Ezután áttértünk a gyermek és ifjúsági (Település szintű) önkormányzatok
helye, szerepe, fontossága, megállapításának és működtetésének mód jai ra,
melyre mindenki nagyon kíváncsi volt.

Az ifjúsági önkormányzat (másképp gyermek- és ifjúsági önkormányzat)
demokratikus önszerveződés eredményeként, az önkormányzatiság
mintájára létrejövő szervezet. általános célja a településen élő fiatalok
összefogása, érdekeinek képviselete és megjelenítése, valamint be vo -
nása az őket érintő döntésekbe.

Az ifjúsági önkormányzatok a magyar választási eljáráshoz hasonló,
azonban leegyszerűsített eljárási keretek között jelölik ki a választásra
jogosultak körét illetve választják meg tagjaikat, jellemzően egy-négy évre.
Alapokmányának tartalmát, valamint szervezeti és működési sza bály za tá -
nak elemeit maga határozza meg.

Az ifjúsági önkormányzat a „névrokonságon” kívül szervezetileg nem
kötődik a települési önkormányzathoz, bár jellemzően hatékony és szoros
együttműködés van közöttük. A települési önkormányzat jellemzően
pénzbeli és infrastrukturális támogatásban részesíti az ifjúsági önkor mány -
za tot (működéséhez forrást és helyiséget biztosít) Együttműködési Meg -
állapodás keretein belül. Ezen felül a képviselő-testület sok tele pü lé sen
tanácskozási  és véleményezési jogot is biztosít az ifjúsági önkor mány -
zatnak olyan önkormányzati kérdésekben, amely őket e minőségükben
érinti.

A települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok a fiatalok saját maguk
által történő aktivizálását eredményezi, úgyhogy számukra funkciót és
helyet keres a települési feladatok megoldásában. A benne dolgozók
számára személyes hozadék az önkormányzatiság megismerése, a demok -
ra  tikus működési formák és eljárások kitalálása, begyakorlása és el sa já tí -
tása. Ennek birtokában a felnövekvő nemzedék jobb eséllyel éli meg majd
életét, mint elődei.
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A záró modul második napján, június 15-én, a közösségi-kulturális pá lyá za -
tok kal és írásával foglalkoztunk, ahol páLiné KeLLeR csiLLa kicsit
mélyebben bevezette Értékőrjeinket a pályázatok világába, elméleti, majd
gyakorlati feladatokkal fűszerezve az ismereteket. Az előadás során során
összeállításra került a 2014-20-as programozási időszak fejlesztési forrás
térképe.

Magyarország 2020-ig 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel,
10 operatív program megvalósításán keresztül. A Kormány döntése szerint
a rendelkezésre álló források legalább 60%-át gazdaságfejlesztésre szük -
sé ges fordítani, ezáltal több százezer munkahely létrehozása, a kis- és
középvállalkozói szektor megerősödése érdekében. 
Az Európai Bizottság az alábbi operatív programokat fogadta el, amelyek
megvalósítása 2023. jú niuságig tart: 

• EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)
• GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)
• INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)
• KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
• RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP)
• TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
• VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP)
• VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)
• KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM

(KÖFOP)
• MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM (MAHOP)

A fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó intézményrendszerről és a köz vet le nül
a kulturális, ifjúsági tématerületeket felölelő programokról részletesebben
is információt kaptak a résztvevők, makd ezt követte csoportmunka, ahol
megadott témakörben kellett egy-egy kisprojektet fejleszteni, majd be -
mu tatni a közösség számára. 

Utolsó képzési nap lévén összegeztük és közösen értékeltük is az Értékőr
képzést, valamint megfogalmazták a résztvevők a mentoring ideje alatti
igényeiket, elvárásaikat is.
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éRtéKŐR MentORinG pROGRaM 
Az Értékőr képzésen megtanult ismeretek gyakorlatban való elsa já tí tá sá -
hoz nyújt a 6 alkalmas mentoring program jó gyakorlatokkal, további
gyakorlatorientált képzési napokkal lehetőséget.  

A mentoring program részeként két tanulmányút valósult meg. 
Közösségi videós technikák gyakorlati elsajátítására két napot töltöttek
Bakonybél, Zirc településeken Ladányi János és Hutvágnerné Kasper Judit
szakmai vezetése alatt. 

A Pannon Értékőr Hálózat és Központ mű -
köd  tetése és előnyei, kez de mé nye zései meg -
is merésére egynapos úton vettek részt.
Taliándörögdre a KÖSZI Bázisra, illetve a
„KincsesHáz” Pannon Ifjúsági Népfőiskola és
„Konfliktuskezelési és mediációs módszerek alkalmazása a minden na pok ban
és a közösségi élet területén, különösképpen a fiatal célcsoportok esetében”
címmel tartott egynapos tréninget Hegykőn, a Tornácos Házban. Plechl
Richárd mű ve lő dés  szervező a lövői Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
üze mel te tésének, működésének, sokszínű funkció ellátásának meg is me -
ré se jó gyakorlatát mutatta be Lövőn. 

Célunk volt egy térségi ifjúsági stratégia készítése is, így ehhez kap cso ló -
dó an Páliné Keller Csilla stratégiai tervezési feladatokkal készült. 
A mentoráltaknak a térségi ifjúság-kultúra témakörben problémafákat,
majd azokra reagáló célfákat kellett készíteniük. A foglalkozás végére
megfogalmazásra került, hogy hosszú távon szükséges a térségbe az
ifjúsági önkormányzatok gyakorlatának bevezetése, illetve szükséges egy
térségi civil ernyőszervezet létrehozása, amely az egyesületek könyvelését
és pályázati támogatását hivatott segíteni.  
Az Értékőr képzési és mentoring programról projektbemutató kisfilmet
készítettünk, amely a https://www.youtube.com/watch?v=ynH7i8Kq5zo
linken érhető el. 
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