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A projekt által támogatott közösségfejlesztés hatására a következő eredményekről tudunk 
beszámolni: 

1. Zsana község is az elöregedő telepölések közé tartozik, így nem volt meglepő, hogy a 
közösségi beszélgetések során kitűnt, hogy a a nyugdíjas korosztály szeretne egy aktív 
közösséget létrehozni. Az év elején, január 7., lezajlott részvételi fórum eredményeként 
megkezdte munkáját a zsanai NyuSzi Klub– Nyugdíjasok Szabadidős Klub. 

2. Kétheti rendszerességgel kerül sor a találkozóikra. Az önszerveződő csoport azóta 
számos közös programot valósított meg. Az aktív tagok jól tudják mozgósítani az inaktív 
lakosokat, így a jelenlevők száma a 16-28 között mozog. Igen aktívak, számos ötletük 
van, aminek megvalósítása nagyban színesíti majd településünk kulturális életét.  A 
csoport a művelődési házban tartja találkozóit, az ott található eszközöket 
leleményesen építik be a foglalkozásaikba. Nincs még választott vezető, de az aktív 
tagokból álló csoport jól végzi a szervezői feladatokat. Alakuló ülésükről jelenléti ív és 
fénykép készült 2020. január 21-én. 

3. Június 27-én lezajlott a 2. részvételi fórumunk, ahol helyi gazdálkodó fiatalok voltak 
többségben. Nagy öröm számomra, hogy a megbeszélés eredményeként arról 
számolhatok be Önöknek, hogy az Önkormányzat által szervezett traktoros verseny 
szervezését és kivitelezését átvállalják, és tervezik egy egyesület létrehozását is, ami a 
jövőben végezné ezt a feladatot. Kérem csatlakozzanak hozzájuk, osszák meg ezt az 
örömteli hírt minél több zsanaival. 

4. A településen lezajlott egy alap szintű számítógépes tanfolyam február-március 
hónapban, 12 fő részvételével. Helyszínt a művelődési ház biztosította, oktatót pedig az 
egyik konzorciumi tag (Kunfehértó). 
A résztvevők betekintést nyertek az informatika alapjaiba és tapasztalatokat szereztek 
az online tér adta lehetőségek kihasználása terén. A 30 órás képzés során erősödött az 
egymás elfogadása, a másik segítése, a mi érzés erőteljes megjelenése. A tagok azóta is 
tartják a kapcsolatot a számítástechnikai eszközök segítségével. Elmondásuk alapján 
számos olyan dolgot alkalmaznak a mindennapi életben, amit itt sajátítottak el. A 
tanfolyamon fénykép és jelenléti ív készült. 

5. A pandémiás helyzethez igazodva a szokásos Anyák napi ünnepségünket az elektronikus 
térben kellett megtartanunk, így a tervezett kiállításunk sem valósulhatott meg az 
elképzelt módon. Az elkészült köszöntőbe igyekeztünk a kiállítani tervezett anyagból 
elemeket felvillantani. A kiváló munkáért köszönet illeti azt a négy fiatal hölgyet, aki a 
munka dandárját végezte. 



 

 

6. Most már biztosan látszik, hogy elmarad a Zsanai Falunap, így az oda tervezett 
textiltörténeti kiállítást sem tudjuk idén megvalósítani, mivel az előírt egészségügyi 
szabályokat nem tudnánk maradéktalanul betartani. De a NyUSzi Klub tagjai egy 
későbbre tervezett kiállítást valósítását vállalták– Esküvőink címmel. Mivel a szabadtéri 
esemény nagyobb teret enged a kivitelezésre, terveik szerin ezt augusztus utolsó 
hétvégéjén tárják a nyilvánosság elé. 

7. Ugyan ezen okból kifolyólag a közösségi park építését is el kellett halasztanunk. Így 
jelenleg az ötletelés és az önkéntesek összegyűjtése valósult meg. Amennyiben a helyzet 
engedi az ősz folyamán elkezdjük a munkát. 
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