SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Elszármazott Vámosiak találkozója
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-Marcali és LengyeltótiSomogyvár térségében című pályázathoz
Pályázati azonosítója: EFOP-1.5.3-16-16
A Somogyvámos Község Önkormányzata 3 365 465Ft támogatást kapott a rendezvény
megszervezéséhez.
A támogatásból az Elszármazott Vámosiak találkozója programjait a Vénu Kft rendezte meg,
a pályázatban leírtak szerint.
A rendezvény időpontja:2019.augusztus 2.
A programok helyszínei:Somogyvámos Rózsa úti szabadidős tér, Somogyvámos
Általános Iskola udvara, Somogyvámos Önkormányzat udvara
Résztvevő országok, csoportok: Magyarország,
Vendégünk volt:
-Móring József Attila (Országgyűlési képviselő)
-Maczucza Miklós (Öreglak polgármestere)
-Sárdi Árpád Somogyvámos díszpolgára
Meghívott fellépők:Németh Péter, Somogyvámos Általános Iskola diákjai, Szabó Imre,
A rendezvényre látogatók összlétszáma 1000 fő, összes közreműködő 20 fő , és 6fő szervező.
Az Elszármazott Vámosiak találkozójaprogramja:
9:00 Vendégek fogadása, köszöntő
10:00 Helyi nevezetességek felkeresése
11:00 Somogyvámos könyv bemutatója
12:00 Somogyvámosi fiatalok előadása
12:30 Ebéd
13:00 Beszélgetés Somogyvámos múltjáról jelenéről és terveiről
14:00 Pusztatorony látogatása, Krisna völgy bemutatása
18:00 Utcabál
22:00 Rendezvény zárása
[Ide írhat]

A rendezvény szervezésénél figyelembe vettük hogy a falu jelenlegi lakói és az innen
elszármazottak minél jobban megismerhessék egymást illetve a régi barátságaikat
feleleveníthessék. Az iskola udvarán kézművesek várták az ide látogató vendégeket.
A vendégeinknek bemutattuk a falu jelenlegi helyzetét illetve a jövőbeli terveinket is
ismertettük velük. A délután folyamán pedig a falu nevezetességeit tekintették meg az ide
látogató vendégek.
.
A rendezvény tematikája:
A program összeállításában igyekeztünkbemutatni Somogyvámos kulturális életét valamint
hagyományőrző értékeit. Az előadásokat igyekeztünk úgy összeállítani hogy mindenki
találjon magának érdekes programokat. Mindemellett figyelemmel voltunk adottságainkra,
atérségben élők érdeklődési körére, ill. lehetőségekre. A találkozó jó lehetőséget biztosított
arra hogy az itteni lakosok jobban megismerhessék azokat a családokat akik valamikor
szintén itt éltek. Az ide látogatók pedig láthatták a település dinamikus fejlődését valamint
megismerhették jövőbeni terveit.
A program összeállítása után, a résztvevők pontosításával kezdtük el a marketing
tevékenységet, elsősorban Somogyvámos honlapján hirdettük de plakátok kihelyezésével,
valamint szórólapok sokszorosításával isnépszerűsítettük a rendezvényt. A programon
szereplőkkel való folyamatos kapcsolat biztosította a programok pontosságát, acsúszások
elkerülését. A rendezvény lebonyolítását, aVénu Kft végezte el.
Szakmai hatásai:
Sikeresnek bizonyult a rendezvény mivel nagy létszámú látogató érdeklődésével tudtuk
megrendezni. Sikerült összekovácsolni azokat akik egykor a falut építették azokkal akik most
teszik ezt. A település dinamikus fejlődését bemutatva próbáltuk meggyőzni az ide
látogatókat hogy van jövő Somogyvámoson.
A rendezvényen nagy létszámú látogatók közreműködők valamint árusok vettek részt,
összesen: 1026fő.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a helyi és a külső szereplők megválasztása egy fő
vonulatravaló építkezés már önmagában is jelenthette a kiemelkedő érdeklődést.
A rendezvényről készült fotókat, a meghívót és a szakmai beszámolót Somogyvámos
honlapján a www.somogyvamos.hu meg lehet tekinteni.
Somogyvámos 2019.08.06.
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