
 

  

 

4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló1 
(sablon) 

 

A helyi felhívás címe: 

Helyi értékekre alapuló kisközösségek és együttműködéseinek az erősítése 
A helyi felhívás kódszáma: 

VP6-19.2.1.-42-5-17 

 

1. Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett neve: 
Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége 

Ügyfél regisztrációs száma: 
1009891740 

Kedvezményezett képviselőjének 
neve: 

Sitku Erzsébet 

Kedvezményezett képviselőjének 
elérhetősége (e-mail cím, 
telefonszám): 

bcszsz@freemail.hu 

+36306007935 

 
2. Projekt adatai: 

Projekt címe: 

Térségi "Öröm-Bánat" érték térkép készítése, 

fórum szervezéssel 

Projekt megvalósítás kezdő 
időpontja: 

2018. augusztus 28. 

Projekt megvalósítás záró időpontja: 
2021. június 30. 

Elnyert támogatási összeg: 
3980041 

Projekt megvalósítás helyszíne: 
Gyenesdiás 

 
3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 
 
Mérföldkövek száma: 2 
 
Projekt célja(i): 

                                                           
1Útmutató: A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt eredményeiről szakmai záró beszámoló és 

legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse. 
 



 

  

 

Magyarországon már közel két évtizede készül öröm bánat térkép, amely nagyvonalakban 

igen jó képet ad a hazai megyék állapotáról. E program megyénként, vagy tájegységenként 

„örömökre és bánatokra” okot adó természeti és közösségi hely leírását, fotó- és térkép-

dokumentációkat kéri a civil csoportoktól és vezetőiktől. A programban részt vevőknek nem 

feltétlenül az értékes táji, természeti és kulturális területeket, inkább a maguk szubjektív 

megítélése szerint a nekik leginkább tetsző, és az őket leginkább elkeserítő vidéki 

helyszíneket kell megjelölniük. 

A cél a természeti területek élőhelyi adottságainak, természetes terepviszonyainak, 
vízháztartásának, növénytársulásainak megőrzése; a történetileg kialakult, racionális 
tájhasználat, művelési módok fenntartásával. 

Az újszerű látásmód mellett a fő cél a civil-vállalkozói-önkormányzati szektorok 
kapcsolatának más dimenzióba helyezése, a megőrzés, az oltalom és a vidék perspektivikus 
jövőképének megteremtésével. A háztáji gazdálkodási formák újraindításával, az egészséges 
helyi termék népszerűsítésével, a vidéki jólét megteremtésével. 

Kutatási program a Nyugat-Balaton térség (Keszthelyi-hegység, Balaton-part, Zala-folyó 
völgye) táji és veszélyeztetett természeti értékeit veszi számba a NATURA 2000 területekkel, 
valamint az innen kimaradt értékek védelmével és veszélyeztetettségével kiegészítve, hogy 
hasznos segítséget adjon a térség tudatos környezetpolitikájának alakításához.  

A projekt a települések és térségek számára mintaként is szolgálhat. A települések lakói saját 

környezetük megismerésén keresztül jobban megbecsülhetik azokat a természeti értékeket, 

amelyekre alapozzák megélhetésüket. A térségi önkormányzatoknak és a Nemzeti Park 

igazgatósága számára átadásra kerülő dokumentációból a települések természeti 

környezetének teljes képe kirajzolódik, egységesen megjelenítve a védett és az oltalomra 

érdemes területeket, gazdálkodási formákat, valamint a helyes tájhasználatokat. 

 

Projekt célcsoportja(i): A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület, mint HACS 

területéhez tartozó települések önkormányzati, civil és vállalkozói szféra, valamint a lakosság 

Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter): 
A Keszthelyi Járáson belül a HACS területén (Nyugat-Balaton mikrorégió) található kulturális, 

táji és természeti ritkaságok, vizes élőhelyek már nagyon indokolták, hogy ez a 

kezdeményezés még részletesebben jelenjen meg és egy mintaprojektként valósuljon meg. 

A Nyugat-Balaton természetes vidéki régiójában a civil aktivitás erős. Ez adta az ötletet, hogy 

széles társadalmi egyeztetés mellett, az európai mezőgazdasági oktatás történelmi 

intézményével és a térség önkormányzataival összefogva szülessen meg az az 

együttműködés, amely a szakmai koordinációt biztosítaná a feladat mellett. Az „ÖRÖM-

BÁNAT” térkép, vagy inkább atlasz sajátossága, hogy minden települést egy-egy öröm és 



 

  

 

bánat oldalon dolgozza fel. Az egy-egy településen felmért anyagokból külön kiadványok és 

poszterek készültek. 

Az egyes lapokon felsorolással feltüntetett örömök és bánatok a térképen az adott 

sajátosságra jellemző piktogramokkal szerepelnek. A rajzos jelek segítségével pl. az egész 

HACS területén, ki lehet keresni a civileknek, felnőtteknek és gyerekeknek örömet adó vidéki 

értékeket, egészséges táji és termesztési feltételeket, de azt is, ami ezeket veszélyezteti. 

 
Projekt eredményei: 
23 településre vonatkozóan felmérések készítése, összegzés, fotódokumentáció készült. 
Térségi összegző tanulmány; kiadvány 1250 db, poszterek 24 db szerkesztése, nyomdai 
munkái készültek. 2021. június 11-én fórum tartására került sor. 
 
Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: 
 

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): 
nem releváns 
 

 
Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000 
karakter): 
 
A kutatást, kiadványok készítését követően fórumon az „Öröm-Bánat” térkép népszerűsítése 
történt, amely lehetőséget teremtett a személyes konzultációra is. Ez az alkalom lehetőséget 
nyújtott a kiadvány és poszterek bemutatására, kiállítás szervezésre és a továbbiakban a 
többi településre való eljuttatására. 
 
Projekthez kapcsolódó megjelent sajtóanyagok címe, helye, ideje, on-line anyagok esetén 
elérhetősége: 
 
Gyenesdiási Híradó 2021. májusi szám melléklete 
https://www.facebook.com/BCSZSZ 
 
 
Helység, dátum:  
 
 
Képviselő neve: 
 
 
Cégszerű aláírás: 
 

 



Térségi „öröm-bánat térkép” fotódokumentáció 
 

  



 


