
Keszthely és Hévíz Térségi Tehetségsegítő Tanács 

 
Tehetséges Fiatalok bevonása a település és a térség fejlesztésébe 

 

 

A cselekvésre elkötelezett fiatal tehetségek felfedezésére, segítésére törekedtünk, azáltal, 
hogy helyzetbe hozzuk őket a város és a térségének fejlesztésébe. A célcsoport tagjaiból egy 
Ifjúsági Meetupot szerveztünk, amelynek lényege a rövid (max. 10-15 perces) prezentációk 
megtartása volt, majd a közönség bevonása a hallottak értékelésébe és továbbgondolásába. 
Módszerünk a rendszeres műhelymunka és a személyes mentorálás és egy egy non-direktív 
szakmai támogatás volt, amelynek segítségével feltárultak a helyi problémák, szükségletek és 
igények, ötletek, javaslatok, körvonalazódtak a közös szándékok és célok, kialakult a 
kezdeményezések végrehajtásához szükséges együttműködés. 

A célcsoport visszajelzései alapján tevékenységünk eredményes volt, különösen az 
„Ötletbből valóság” Meetupok résztvevőitől jöttek pozitív visszajelzések, az Agrártudományi 
Egyetem hallgatói szeretnék a jövő évben is a program folytatását. 

 

 

Részlet a Tehetségsegítő Tanács felhívásából 

Technológia, tehetség és tolerancia a város kitöréséhez 

Melyek azok a tényezők, amelyek egy várost sikeressé, versenyképessé, lakóit elégedetté 
teszik, magas jövedelmeket és foglalkoztatást generálnak vonzó, élhető környezetben?  

Hogyan lesz Keszthely kreatív és okos város? 

A XXI. században az igazi húzóerő már nem a természeti erőforrás, nem az ipar, nem a 
hagyományos humán tőke, hanem az, hogy hogyan tud mindez innovatív módon 
hasznosulni. A kreatív gazdaság fejlődéséhez, sikeréhez, térnyeréséhez három alapvető 
feltétel – a 3 T – megléte szükséges: technológia, tehetség és tolerancia. A technikai-
technológiai háttér legfontosabb eleme a széles sávú internetes lefedettség. Ahhoz, hogy 
tehetséges, önállóan gondolkodó, ötletelő és kezdeményező emberek innovatív 
elképzelésekkel bombázzák az illetékes helyeket, alapvető fontosságú a magas színvonalú 
képzés helyben, de a magasan képzett, tehetséges fiatalokat itt is kell tudni tartani, sőt olyan 
környezetet kell teremteni, amely idecsábítja őket máshonnan is. Ugyanakkor az új 
elképzeléseknek befogadásra is kell találniuk a térségben, amihez az újdonság, a szokatlan 
megoldások és formák iránti nyitottság kell, a tehetséges, ám gyakran különc emberek 
elfogadására, befogadására irányuló hajlandóság. A városnak toleránsnak kell lennie a 
másság, az újdonság, a szokatlan megközelítések iránt, ezzel biztosítva a társadalom 
sokszínűségét, gazdag, változatos összetételét, amely egyúttal a kreatív, innovatív ötletek 
serkentője is. 

 



Hogyan javul ettől az itt élők életminősége? 

A kreatív városokban, térségekben magasabb a bérszínvonal, és magasabbak a jövedelmek 
is. A jobb gazdasági helyzet a város egyéb ágazataira is hatással van: a magasabb jövedelem 
magasabb keresletet, fogyasztást generál. A kreatív mag jellemző igénye a szórakozás, a 
kikapcsolódás, a feltöltődés, amelyek így a város szabadidős, kulturális életének 
felpezsdítését is igénylik – ami viszont további jövedelemtermelő tényező. A kreatív 
gazdaság nem igényel nagy mennyiségű nyersanyagot és munkaerőt, a közlekedési 
(elérhetőségi) viszonyokra sem túlzottan érzékeny, viszont fejlődése nagymértékben függ 
„puha” tényezőktől. A kreatív tevékenységet végzők, a kreatív vállalkozók számára a 
kommunikációs lehetőségek mellett a szellemileg inspiráló környezet, az életminőség, a 
szolgáltatások színvonala, valamint a helyi társadalom nyitottsága és befogadókészsége 
tekinthető a legfőbb vonzerőnek. Egy kreatív vállalkozás beindításához politikai cél lehet 
megteremteni a háttérfeltételeket: jogi és adminisztrációs szolgáltatást, üzletviteli 
tanácsadást, hogy a bürokrácia minél kevésbé rettentse el az ötletelőket, és a városba 
vonzza a kreatív embereket – munkavállalókat és vállalkozókat. 

Hogyan válhat Keszthely a kreatívok fellegvárává? 

A kreatív város vonzerői nagyrészt a minőségi turizmus vonzerőivel esnek egybe, így a 
minőségi turizmus fejlesztése a kreatív várossá válás feltételeit is részben megteremti – a 
kreatív fiatalok kellemes környezetben szeretnének élni, jó szolgáltatásokat akarnak, 
színvonalas szabadidőt, egyedi élményeket és wifit a Balatonon mindenhol. A másik, ami a 
civilek egyik célja is, hogy legyen egy olyan intézményük, egy kreatív civil központ, ahol 
képesek kibontakoztatni magukat. Itt nem az épület a lényeg, hanem a (kényelmi) 
szolgáltatások. Jó látni, hogy pezseg a város, a civilek felismerték azt, hogy érdekeltek ebben, 
és tenni is hajlandók érte. Szükséges annak felismerése, hogy ez kiadás mikor válik 
befektetéssé. 

 


