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1. A projekt bemutatása

1.1 Helyzetértékelés

Magyarországon kiugróan nagyok a területi különbségek, legyen szó akár a képzett
munkaerő  rendelkezésre  állásáról  a  foglalkoztatottság  és  munkanélküliség
mértékéről.  Az  egyes  területi  egységek  összességükben  tartalmazzák  a  különféle
gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a
térségekben  összpontosulnak,  együttesen  korlátozva  az  ott  lakók  életesélyeit.  A
regionális  különbségek  kedvezőtlen  hatása  tehát  horizontálisan  és  összetett
mechanizmusok  révén  érvényesül,  így  kezelése  is  csak  komplex,  ágazatközi
megközelítéssel,  integrált  megoldások keresésével és adaptálásával valósulhat  meg
sikeresen.

Társadalom  A helyi  társadalom  összetétele  és  jellemzői  már  a  nagyobb  területi
egységek (régiók,  megyék,  járások)  szintjén is  nagy eltéréseket  mutatnak,  nem is
beszélve a települések közötti, illetve azokon belüli különbségekről. Már a szükséges
szolgáltatások  körét  jelentősen  alakító  korösszetétel  sem  tekinthető  területileg
homogénnek, de egyéb, keresletre kiható jellemzők tekintetében is tetten érhetők az
eltérések.

Környezet A lakókörnyezethez, településhez, térséghez való kötődés, azaz a területi
identitás  erősítése  minden  település,  térség  számára  kiemelkedően  fontos  feladat.
Ebben a táj, a természeti környezet éppúgy megjelenik, mint a perspektívát jelentő
gazdasági  élet,  vagy  a  kultúra  tárgyiasult,  műemlékekben,  népviseletben,  a  népi
építészet  hagyományaiban,  intézményekben,  rendezvényekben,  vagy  csak
szokásokban,  hagyományokban,  szemléletben  megjelenő  elemei.  Bács-Kiskun
megyét  a  turisztikai  attrakciók,  kulturális  programok,  rendezvények,  intézményes
szolgáltatások  szervezésében,  a  tradicionális  termékek  előállításában  és  piacra
juttatásában, a műemlékek, táji természeti értékek védelmében is széleskörű, sikeres
tevékenység jellemzi. Ennek értelmében a települési,  térségi  (tájegységre, néprajzi
egységre vonatkozó) identitás nemcsak jelen van, nemcsak jellemző a megye szinte
minden részegységére, hanem az itt élő emberek mindennapi döntéseit befolyásoló,
alakító  tényezőt  jelentenek.  A megyét  ebben  az  értelemben  tehát  egy  hasznos  és
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erőforrásként  is  értelmezhető  sokszínűség  jellemzi,  mely  összerendezve,  a  teljes
megyét átfogó kötődés tovább erősítheti.  A civil  szektor klasszikus szervezeteinek
nevezhető alapítványok és egyesületek mellett az elmúlt években új típusú nonprofit
szervezetek jöttek létre és a szektor belső szerkezete is jelentősen átalakult. Mint a
legtöbb megyében Bács-Kiskunban is három fő területhez kötődnek a megye civil
szervezetei,  az  oktatás,  a  szabadidő  és  hobbi,  valamint  a  sport  területéhez,  de  a
kulturális,  és  szociális  szervezetek  jelenléte  is  jellemző  a  megyében.  Nagyon
alacsony a kutatással, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szervezetek száma. A 
települési hierarchia szerinti megoszlásnál általában a megyeszékhely és a nagyobb
városok dominanciája figyelhető meg.

Gazdaság  Az Európai Unió 2007-2013-as kohéziós pénzügyi támogatások alapján
kialakított besorolása szerint a megye térségében - a Dél Alföldi konvergencia régió
részeként - a GDP/fő alapján mért fejlettség nem éri el az EU átlag GDP-jének a
75%-át. Ez a térség-kategória a 2014-2020-as EU-s besorolásban a "kevésbé fejlett
régiók" szintjének felel meg.

Demográfia  Bács-Kiskun  megye  lakónépessége  összhangban  az  ország  egészére
jellemző  folyamatokkal  az  elmúlt  bő  évtizedben  folyamatos  csökkenést  mutat.  A
megyében a születések és halálozások arányszámainak változása szorosan követi az
országos trendeket. Az egyre rosszabb születési arányszámok és a gyorsuló, fiatalabb
korosztályokat  érdemben  magasabb  arányban  érintő  migráció  eredményeként  a
megye öregségi indexe évről-évre, gyorsuló ütemben növekszik. A munkanélküliek
nemek,  iskolai  végzettség  és  gazdasági  ágazatok  szerinti  megoszlása  az  országos
trendekkel  összhangban  alakul  Bács-Kiskun  megyében  is.  Foglalkoztatási
szempontból a  legrosszabb helyzetben a hátrányos helyzetű,  a közép- és  nagyobb
városoktól,  illetve  a  közlekedési  folyosóktól  távol  lévő  térségek  alacsony  iskolai
végzettséggel  rendelkező munkavállalói  vannak. Arányuk az álláskeresők között  a
Bácsalmási,  Jánoshalmai  és  Kunszentmiklósi  kistérségben  50%  körüli.  A nemek
szerinti  megoszlás  a  megye  kistérségeiben  arányos,  a  bácsalmási,  jánoshalmai
kistérségben enyhén (47-49%), a bajai és kiskunmajsaiban pedig kissé erőteljesebben
(46-45%) alulreprezentáltak a nők, szemben a többivel, ahol kissé magasabb a férfiak
(50-52%)  aránya  az  álláskeresők  között.  A pályakezdő  munkanélküliek  aránya  a
megye egésze és az egyes kistérségek esetében is szintén szorosan követi az országos
átlagot, az utóbbi tíz évben mindvégig a 7,5-9,5 %-os sávban mozgott. Magyarország
településszerkezetének egyik  lényegi  sajátossága,  az  aprófalvak (500 főnél  kisebb
lélekszámú települések) valamint a kisfalvak (500 és 999 fő közötti lakosságszámmal
rendelkező települések) rendkívül magas aránya az összes település számához -3.176
-viszonyítva.  Az  aprófalvak  száma  1.045,  a  kistelepüléseké  1.774.  A  két
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településtípus  lakossága  az  összlakosság  mintegy  10%-át  teszi  ki.  A  hátrányos
helyzetű  kistelepülések  (1.017)  minden  a  társadalmi  hátrányokat  meghatározó
dimenzió  mentén  (életképesség,  elérhetőség,  intézményi  –egészségügy,  oktatás,
szociális  –ellátottság,  infrastruktúra,  helyi  gazdaság  és  közigazgatás)  rosszabb
helyzetűnek mutatkoztak egy 2014-es kutatás szerint, mint a vidéki Magyarország
egyéb vizsgált településtípusai. A projekt Bács-Kiskun Megye 74 települését érinti,
így  a  konzorciumok  úgy  kerültek  kialakításra,  hogy  a  benne  lévő  települések
egymással határosak.

A konzorcium településeinek lélekszáma

Település/konzorciumi tagok Járás Lakosságszám

Bócsa (konzorciumvezető) Kiskőrösi 1.941

Izsák Kiskőrösi 6.100

Orgovány Kecskeméti 3.416

Ágasegyháza Kecskeméti 1.845

Fülöpszállás Kiskőrösi 2.129

Bócsa:  A lakosság  száma  kismértékű  csökkenést  mutat,  mely  az  országos
tendenciának  megfelelően  az  elöregedő  lakosság  következménye.  A  község
összlakosságának száma 2016. január 1-én 1941 fő. A 18 év alattiak száma 374 fő. A
külterületi lakosok száma 914 fő. A különböző életkori csoportokban a nemek aránya
is változik. Az időskori népességen belül (70 év felett) sokkal több a nők száma. A
nők  között  jellemző  korban  előre  haladva  a  házasságban  élők  csökkenése  és  az
egyszemélyes háztartások számának emelkedése. A helyi vállalkozások jelentős ipari
kapacitást  építettek  ki,  amihez  szolgáltatói  szféra  is  kialakult.  Ezen túl  jelentős  a
mezőgazdasági  tevékenység.  Mindezek  hatására  a  településen  a  munkanélküliség
minimális, munkaerőhiány van kialakulóban. A  településen több aktív civil szervezet
is  működik,  tevékenységük  széleskörű  a  lakosság  valamennyi  rétegét  érinti.  Az
elmúlt  időszakban  hagyományteremtő  jelleggel  több  települési  nagy  rendezvény
(Falunap, Betyár találkozó, Szüreti Napok, Bócsator) került megrendezésre mely a
falu lakói és a környező települések között is nagy népszerűségnek örvendenek. 

Izsák: A  lakosság  száma  enyhe  mértékű  emelkedést  mutat..  Kevés  viszont  a
munkalehetőség, így a fiatalok vagy ingáznak, vagy elköltöznek.  A nyilvántartott
álláskeresők és a regisztrált munkanélküliek száma fokozatosan nő, mellyel együtt az
emberek életszínvonala csökken. A város infrastrukturális ellátottsága teljes (víz, gáz,
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szennyvíz,  hulladékszállítás,  széles  sávú  internet,  kábeltévé.  Több  civil  közösség
működik  a  városban.   A közösségi  élet  színterei:  művelődési  ház,  sportcsarnok,
gazdakör,  egyházközségi  közösségi  házak,  városi  és  iskolai  könyvtár.  Öt  darab,
évente visszatérő nagy rendezvénye van a városnak: Izsáki Sárfehér Napok, Országos
Fogathajtó Bajnokság, Futó- Főző- és Lovas Majális, Tészta Majális. Ezek mellett
klubkoncertek,  színházi  estek,  kórushangversenyek,  képzőművészeti  kiállítások  és
két festőtábor, valamint országos ifjúsági röplabdatábor is várja az érdeklődőket.

Orgovány: A település népességének lassú csökkenése látható a településen. Ezt a
fiatalok  elvándorlása,  a  munkahelyek  hiánya,  a  megélhetés  biztosítás
perspektívájának  hiánya  okozza  legfőképpen.  Az  idősek  számában  kismértékű
csökkenés, a gyermekek számában növekedés mutatkozik. A közösségi élet színterei
sokrétűek.  A  művelődésre,  kikapcsolódásra  a  települési  és  civil  szervezetek
rendezvényei,  a  művelődési  ház  és  a  könyvtár,  valamint  az  egyházak  adnak
lehetőséget. A művelődési intézmények programjaikat a lakossági igényekre és a civil
szervezetek kezdeményezéseire tekintettel alakítják.

Fülöpszállás: A népesség csökkenés egyik oka a község lakosságának elöregedése,
mivel a 65 év felettiek aránya a 0-14 éves korúakhoz viszonyítva úgy alakul, hogy az
öregedési index 100 felett van, amely évente 120 % körül mozog. A mai Fülöpszállás
-amelynek  területe  közel  10.000  hektár  -minden  infrastrukturális  adottsággal
rendelkezik.  Kiépítették a vezetékes ivóvíz,  gáz,  telefon,  illetve szennyvízcsatorna
hálózatát,  minden  belterületi  út  aszfalt  burkolattal  van  ellátva.  A  településen
nyilvántartott regisztrált munkanélküliek számában csökkenés mutatkozik. Ez annak
is  köszönhető,  hogy  Fülöpszállás  Község  Önkormányzata  és  a  Kiskőrösi  Járási
Hivatal  Járási  Munkaügyi  Központja  együttműködése  által  évente  több
munkanélkülinek nyílik alkalma közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatásban részt
venni.  A településen több civil  szervezet  is  működik,  amelyeknek a  tevékenysége
széles körű, a lakosság valamennyi rétegét  érinti.  Az önkormányzat  kiemelt  célja,
hogy  a  település  önszerveződő  közösségeit  és  civil  szervezeteit  támogassa  és
együttműködjön azokkal. 

Ágasegyháza: A lakosság  száma  kismértékű  csökkenést  mutat.  A férfiak  tartós
munkanélkülisége  alacsonyabb,  mint  a  nőké,  de  mindkét  esetben  hullámzás
mutatható ki. A tendencia azt mutatja, hogy a nők, ha kikerülnek a munka világából,
sokára,  vagy  egyáltalán  nem  találnak  munkát.  A  településen  aktívan  működő
szervezetek találhatók a kultúra és a művészet területén. A közösségi élet színterei
elsősorban  a  faluház,  IKSZT  és  könyvtár,  ahol  kiemelt  gondot  fordítanak  a
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mélyszegénységben élők kulturálódására.  A helyi  közösségi  szolidaritás  leginkább
önkéntes munkában nyilvánul meg. 

1.2 A projekt céljainak bemutatása

A Helyi identitás és kohézió erősítése a Kolon mentén című projekt célja,  hogy a
konzorcium  településein  erősítse  a  már  meglévő  helyi  közösségeket,  valamint  a
közösségi munkában már közreműködők mellé újabb embereket aktivizáljon, növelve
azok létszámát, akikből további, a településért és a közösségért tenni képes és tenni
akaró csoport alakulhat, valamint olyan kezdeményező szerepet is szívesen felvállaló
személyek kerüljenek elő, akik a későbbiekben a közösség véleményformálóivá, a
közösségi  akciók  kezdeményezőivé,  moderálóivá  válhatnak.  Mindezekből
következően és összhangban a Megalapozó dokumentum 1.1 pontjával, valamint az
igényfelmérő dokumentumokkal célunk, hogy a konzorciumot alkotó településeken
olyan  önszerveződő  közösségek  alakuljanak  ki,  amelyek  a  későbbiek  során
finanszírozási források nélkül is képesek lesznek önállóan is fennmaradni, erősödjön
a helyi identitás és a társadalmi kohézió. 

A fő célkitűzéseken keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:

* a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel célunk csökkenteni
az elvándorlást,
* célunk  az  eddig  rejtett,  a  közösség  számára  nem  elérhető,  de  a  közösség
tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást
igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak
érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak,
* célunk  a  jelenlegi  civil  aktivitásunk  megerősítése  a  projekt  keretében
foglalkoztatott  szakemberek munkája  által,  valamint  a  helyi  lakosok aktivitásának
növelésén keresztül,
* célunk a települések között  már meglévő kapcsolatok erősítése a további,  a
település  lakosai  közötti  kulturális  és  gazdasági  együttműködések létrejövetelének
érdekében.

A  projekt  célkitűzéseinek  megvalósításában  a  települések  esélyegyenlőségi
programjaiban megfogalmazottakat is szem előtt tartjuk

Bócsa  Község  Önkormányzatnak  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programban
megfogalmazott céljai:
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* a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét,
* a hátrányos helyzetű polgárok részére az egyenlő bánásmód elérését,
* a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
* diszkrimináció mentességet,
* szegregáció mentességet,
* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén  a  helyzetelemzés  során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében
szükséges intézkedéseket.

A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani:
* mélyszegénységben élők,
* romák,
* gyermekek,
* nők,
* idősek,
* fogyatékkal élők.

Izsák Város Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célok:
* az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye,
* közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve,
* diszkriminációmentesség,
* szegregációmentesség,
* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén  a  helyzetelemzés  során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében
szükséges intézkedések.

A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani:
* mélyszegénységben élők,
* romák,
* gyermekek,
* nők,
* idősek,
* fogyatékkal élők.

Ágasegyháza Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célok:
* az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye,
* közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáféréselve,
* diszkrimináció mentesség,
* szegregációmentesség,
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* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén  a  helyzetelemzés  során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében
szükséges intézkedéseket.

A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani:
* mélyszegénységben élők,
* romák,
* gyermekek,
* nők,
* idősek,
* fogyatékkal élők.

Fülöpszállás Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célok:
* az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye,
* közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáféréselve,
* diszkrimináció mentesség,
* szegregációmentesség,
* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén  a  helyzetelemzés  során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében
szükséges intézkedéseket.

A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani:
* mélyszegénységben élők,
* romák,
* gyermekek,
* nők,
* idősek,
* fogyatékkal élők.

Orgovány Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célok:
* az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
* a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
* a diszkriminációmentességet, - szegregációmentességet,
* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén  a  helyzetelemzés  során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében
szükséges intézkedések.
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A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani:
* mélyszegénységben élők,
* romák,
* gyermekek,
* nők,
* idősek,
* fogyatékkal élők.

A  projekt  megvalósítása  során  a  Felhívás  mellékleteként  megjelenő
„Közösségfejlesztési módszertani útmutató” minden tevékenységének megvalósítását
terveztük,  mégpedig  úgy,  hogy  a  projekt  „Helyzetelemzés”  szakaszát  követő
projektelemek konkrét  szakmatartalmát  nem határoztuk  meg,  annak kialakítását  a
közösségre  bízzuk,  a  települések  közötti  feladatmegosztást  is  civil  szervezetekkel
egyeztetve  alakítottuk  ki.  A szakmatartalom kialakításának lehetősége  reményeink
szerint növeli a lakosok aktivitási hajlandóságát, valamint áttételesen az
önbizalmukat, hiszen közvetlen beleszólási lehetőségük lesz a helyi történésekbe és
nem mások által megszabott körülményeik alakítják a helyi közösség lehetőségeit.
A TOP-5.3.1-16 konzorciumi pályázat jelentősen növeli a konzorciumban résztvevő
települések cselekvési  aktivitását.  A projekt  keretein  belül  megvalósuló  közösségi
interjúk,  beszélgetések,  közösségi  felmérés  a  lakosság  közösségbe  való
bekapcsolódását  segíti  a  helyi  társadalmi  életbe.  E  dokumentumban  átfogó  képet
kapunk a  helyi  fejlesztési  elképzelésekről  és  erőforrásokról,  melyek rámutatnak a
közösségi  felelősségvállalásra.  A  helyi  cselekvők  köre  szélesedik,  erősödik  a
közösségi  identitás,  új  kapcsolatok,  partnerségek alakulhatnak ki.  A helyi  lakosok
bevonásával, szakemberek részvételével létrejön a közösség helyi cselekvési terve,
amely  partnerségben  készül,  ezzel  növekszik  a  folyamatban  résztvevők  helyi
cselekvési  terv  és  az  abba  foglaltak  iránti  elkötelezettsége,  fejlődik  a  helyi
nyilvánosság,  kapcsolatok  épülnek  ki.  A  település  kiemelkedő  alkalmaihoz
kapcsolódó  rendezvények,  események  erősítik  a  település  összetartozását,  a
közösségi és helyi identitást, a kulturális élmények, az ismeretszerzés is szerephez
juthat.  Az  idősebb  generáció  átadhatja  tudását  a  fiatalabb  nemzedéknek,  így
hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken az idősek elszigetelődés
érzése,  a  közösség  hasznos  részének  érezhetik  magukat.  Az  emberek  jobban
megismerik  egymást,  feltérképeződne  az  egyének  és  azok  képességei,  a  közös
érdeklődési  körök,  hiányérzetek,  kialakulhatnak  az  adott  közösségek  rendszeres
találkozási  alkalmai.  Ha  nemzedékről  nemzedékre  öröklődnek  a  hagyományok  a
kultúra,  a  tudás,  és  ismeret  tovább  él  a  közösségben.  Szükség  van  a
hagyományéltetésre, annak továbbörökítésére napjainkban is. A kiállítások szorosan
kapcsolódhatnak  egy-egy  rendezvényhez,  melyek  hasonlóan  a  rendezvényekhez
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erősítik a közösségi identitást. Az elkészülő tankatalógussal a helyi lakosság kerül a
közgondolkodás középpontjába,  mellyel  rejtett  értékek kerülhetnek nyilvánosságra,
és  fejlődnének a közösségi kapcsolatok.  Az értékfeltáró,  megőrző és dokumentáló
tevékenység segíti a lakossági részvételen alapuló együttműködést, az adott közösség
tárgyi,  szellemi  örökségét,  kultúráját  örökíti  át,  őrzi  meg,  az  elkövetkező
nemzedéknek. A falukönyv megjelentetése összehozza a közösséget a helyi kiadvány
megvalósulása  közben,  erősíti  a  közösséghez  tartozás  érzését,  a  közösség
fontosságának  felismerését,  fejleszti  a  közösségi  összetartozást.  A  projekt
megvalósulásával  a  teljes  lakosság  bevonásra  kerül  a  programokba,  nemcsak  az
idősek,  de  a  fiatalok  önbizalmának  erősítését  is  elősegíti,  a  cselekvési  kedvüket
növeli,  erősödik  a  közösség/település  iránti  felelősségérzet  kialakítása.  A
közösségfejlesztés révén a lakosság képes lesz bekapcsolódni a település életébe, a
helyi  kérdések  alakításába,  amely  valódi  részvételhez  vezet.  A hagyományokhoz,
tapasztalatokhoz  kapcsolódó  helyi  és  közösségi  megoldásoknak  van  igazi
közösségfejlesztő ereje.

1.3. A projekt célcsoportjának bemutatása

A projekt  célcsoportja  a  jelen  dokumentum  1.1.  pontjában  megjelölt  települések
közigazgatási határain belül élő teljes lakossága, amely mindösszesen a KSH 2016.
évi helységnévkönyve alapján 14 880 fő. 

A  projekt  kezdeti  időszakában  minden  település  direkt  módon  előzetes
kommunikációt folytat a lehető legszélesebb palettájú kommunikációs eszközökkel
(nyomtatott  és  online  sajtó,  rádió  műsorok,  plakátok  a  települési  lakosok  által
leggyakrabban  látogatott  helyeken,  szóró  anyagok)  a  projekt  szakmai  tartalmáról,
valamint annak szellemiségéről. A többcsatornájú kommunikáció célja, hogy eljusson
az  információ  nyomtatott  formában  az  idősekhez,  akik  a  digitális  világban  nem
igazodnak el, az online kapcsolattal nem feltétlenül rendelkező hátrányos helyzetű
társadalmi  rétegekhez,  valamint  a  fiatalokhoz is,  akik  leginkább  az  online  térben
gyűjtik  az  információkat.  A tevékenység  célja  kettős.  A több  településszerkezetű
konzorcium miatt  előfordulhat,  hogy a  közösségfejlesztő  kolléga  nem helyi  lakos
lesz.  A személyes  interjúk készítésénél  fontosnak tartjuk,  hogy az  interjúalany az
előzetes  tájékoztatásnak  köszönhetően  bizalommal  fogadja  a  közösségfejlesztő
kollégát  az  interjú  készítése  során.  Továbbá  fontosnak  tarjuk  felhívni  a  lakosság
figyelmét arra, hogy van beleszólása a helyi közösségi ügyekbe, ezzel motiválva őket
arra, hogy részt vegyenek a projekt megvalósításában, aktivizáljuk őket a közösségi
életre. 
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A  közösségfejlesztési  feladatokat  ellátó  kollégák  kiválasztásakor  elsődleges
szempontként  jelenik  meg,  hogy  olyan  személyiséggel  rendelkező  kollégákat
válasszunk,  akik  jellemzően  bizalmat  ébresztenek  az  emberekben  és  bárkivel
megtalálják  a  közös  hangot,  függetlenül  attól,  hogy  az  adott  személy  milyen
korcsoporthoz vagy társadalmi réteghez tartozik. 

A  közösségi  interjú  készítéskor  a  mintavétel  elindításához  szükséges  lakosok
kiválasztása során az alábbi szempontok jelentek meg:
* legyenek  a  mintában  olyan  személyek,  akik  a  településen  már  korábban  is
aktívak  voltak  közösségi  tevékenységekben,  széles  körű  kapcsolati  hálóval,  sok
információval rendelkezzenek a közösség tagjairól és azok igényeiről,
* az  interjúalanyok  kiválasztásakor  törekedtünk  arra,  hogy  az  interjúalanyok
széles  vertikumot  képviseljenek  mind  korcsoport,  mind  társadalmi  réteg
szempontjából, valamint a férfiak és a nők aránya megközelítőleg azonosak legyenek.

A projekt teljes időszaka alatt olyan direkt és indirektív kommunikációt folytattunk a
helyi  lakosokkal,  amelyben  egyrészt  mindenki  információhoz  jut,  másrészt
egyértelművé válik számukra, hogy valóban lehetőségük adódik a helyi ügyekbe való
beleszólásba.  A saját  kulturális  értékeik,  helytörténeti  dokumentumaik és tárgyaik,
hagyományaik a települési értékrendszer részét képezik, gazdagítják azt. 

A  térség  oktatási  intézményrendszeri  adottságaiból  következő  hátrányokat  -  a
felsőfokú  képzés  időszakára  a  fiatalok  elhagyják  lakóhelyüket  -,  valamint  a
kedvezőbb munkaerő-piaci adottsággal rendelkező területek „agyelszívó” hatásában
rejlő kockázatokat ösztönzőkkel kell ellensúlyozni. 

A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában és gondozásában aktív
szerepet  játszó  nonprofit  szervezetek,  helyi  önkéntesek,  helyi  lakosok
kezdeményezéseit,  fejlesztéseit  dinamizáló  eszközökkel  kell  támogatni,  amelyre  a
jelen projekt megvalósítása biztosít fejlesztési forrást. A közösségi munkamódból, a
közös  gondolkozás  elindulásából,  az  új,  személyes  értékek  feltárásából  adódóan
várhatóan  erősödik  a  lakosok  helyi  identitása,  növekszik  és  elmélyül  a  helyi
lakosokkal való kapcsolati hálója. 

A  gazdasági  aktivitás  növeléséhez  elengedhetetlen  az  egyének,  közösségek
együttműködési  készségének  és  hajlandóságának  növelése,  személyközi
kapcsolatainak  erősítése,  ugyanis  a  társadalmi  tőke  a  bizalom  és  együttműködés
alapjain nő, ami a helyi gazdasági fejlődés és egyben az elvándorlás csökkenésének
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az  alapja.  A  lakókörnyezethez,  településhez,  térséghez  való  kötődés,  másként
fogalmazva a területi identitás fontos területfejlesztési erőforrás. 

2. Az eddig megvalósult programok településenként

Az  első  mérföldkőig,  2018.  december  31-ig  megvalósítottuk  a  közösségi
interjúkat  és  a  közösségi  beszélgetéseket,  valamint  megkezdtük  a  közösségi
felmérést.  Az  alábbiakban  külön-külön  bemutatásra  kerülnek  a  konzorciumi
partnertelepülések,  valamint  a 2018. decemberig megvalósított  programok és
ezek  eredményei,  s  a  2019.  január  25.  és  február  28.  között  megvalósított
közösségi felmérés összegzése.
 

2.1  BÓCSA

13



TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014

2.1.1. Bócsa bemutatása

Bócsa síkvidéki szórt tanyás község, Bács-Kiskun megye közepén, a Homokhátság
középső, magasabban fekvő területén, az 54-es főút két oldalán helyezkedik el. A
község 9703 hektár területen fekszik, melyből a belterület aránya 160 hektár. Ma is a
Kiskőrösi  Járás  legnagyobb tanyás  körzettel  rendelkező települése,  lakóinak több,
mint  egyharmada külterületeken – Kisbócsán,  Fischerbócsán,  Hegyesben valamint
Zöldhalmon – él. Ez a kettősség jelentősen megnehezíti a települési önkormányzat
munkáját, hiszen a nagy számban külterületen élők lehetőségeit épp úgy biztosítani
kell, mint a belterületen élőkét. 

A régészeti ásatások igen gazdag
leletanyagai  bizonyítják,  hogy  már  a
középkorban  lakott  terület  volt,
elsősorban  gazdag  legelőinek
köszönhetően.  Az  itt  élő  emberek
állattenyésztéssel,  pásztorkodással
foglalkoztak,  nem  törekedtek  a
földművelés  kialakítására  a  terület
feltörésével.  A  honfoglaláskori  törzsi
szállásterület s tatárjáráskor elpusztult. A
későbbiekben  kunok  telepedtek  le  a
területen. Feltehetően a település neve is
kun birtokosától  származik.  Az első
levéltárakban  megtalálható

említések 1436-ból származnak, mely oklevél Boycha-szállásként említi, nevét egy
Boycha nevű úrról kapta. A puszta betelepítésére 1475. június 23-án Mátyás király
adott ki oklevelet. Vélhetően ez lehet a község lakott területté válásának első dátuma.
A törökök az 1500-as évek derekán vették birtokukba, s pusztították el a szétszórt
településeket.  Bócsa is erre a  sorsra jutott,  a  vidék lakatlanná vált.  A településről
1643-tól találkozunk újra levéltári adatokkal.

1872-ben  Tázlár,  Harka,  Kötöny,  Nagybócsa,  Kisbócsa  puszták  együtt
községgé alakultak, amelyből Bócsa és Kisbócsa 1906-ban kivált. 1906 december 01-
től Bócsa önálló település. Az
egyház-  és  oktatásszervezés
egy  időben  kezdődött,  e
folyamat kezdete az 1800-as
évek  végére  tehető.
Elsősorban  a  katolikus
egyház szervezte az oktatást.
1890-ben  tanya  alakult  át
iskolává,  római  katolikus
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templommá, majd itt működött az első posta is. 1905-ben Fischer-Bócsán, 1910-ben
Zöldhalomban  épült  iskola,  benne  oltár.  A  katolikus  iskolákba  református  és
evangélikus diákok is járhattak. Az első önálló lelkész 1922-től Dudás István, aki
Fischer-Bócsa mellett felépült parókián lakott. A húszas évektől országosan beinduló
iskolaépítés kapcsán Bócsán is kezdett növekedni az iskolák száma. 1924-től 32-ig 4
iskola is épült a településen. Ebben az időszakban épültek fel a község templomai is,
1940-ben Kisbócsán, 1948-ban Fischer-Bócsán és 1952-ben Nagybócsán. Az 1940-es
évek elején árvíz pusztította végig a vidéket, nagyon sok tanya összedőlt. Az állam
úgynevezett ONCSA-program keretében Nagybócsa peremén 40 házból, egy utcából
álló falut épített fel. Ez képezi a mai község magját. az eddig központ nélküli tanyás
településen megkezdődött a faluképződés. 

A szorgalmas emberek kialakították
a  hosszú  évekig  fő  megélhetési  forrást
jelentő  szántóföldi  kultúrát,  és  gyümölcs-,
valamint  szőlőtermesztésbe  fogtak.  A
hatvanas  években  itt  is  megindult  a
mezőgazdaság  átszervezése,  1960-tól  a
község  mezőgazdasággal  foglalkozó
lakosságát  szakszövetkezetekbe
kényszerítették.  Mindenki  gazdálkodhatott
a saját területén, de hozzá kellett járulni a
szövetkezet  fenntartásához.  Az  1990-es
évek  elején  a  közös  gazdaságok
felbomlottak,  ez  átmeneti
munkanélküliséget  okozott.  Hamarosan  azonban  a  TSZ  melléküzemágakból  újabb  üzemek
alakultak, a szorgalmas parasztemberek szőlőültetvényeket telepítettek, megkezdődött a nagyüzemi
szintű állattartás, így a munkanélküliség szinte teljes mértékig megszűnt. Az infrastruktúra megléte,
valamint a kedvező földrajzi fekvés bekapcsolta a települést az ország kereskedelmi vérkeringésébe,
ami jelentősen megnövelte a vállalkozó kedvet. A vállalkozások kialakulását a meglévő
infrastrukturális  lehetőségek  mellett  elősegítette  a  településen  átvezető  54-es

főútvonal,  mely  hátrányai  mellett  a
települést  bekapcsolta  az  ország
vérkeringésébe,  lehetőséget  adott  az
átmenő  forgalomra  is  számoló
kereskedelmi egységek létesülésére is. 

Az  elmúlt  évtized  alatt  az
önkormányzat  élve  a  különböző
pályázati  lehetőségekkel  megteremtette
a  település  alapvető  infrastruktúráját:
közvilágítás, szilárd burkolatú úthálózat,
vezetékes  gázhálózat  és  a  2006-os

esztendőben  megkezdődött  a  kábeltévé  hálózat  kiépítése.  A
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vezetékes ivóvíz-hálózat szintén kiépített a település belterületén, a térségben elsők
között  került  a  vízműnél  uniós  elvárásoknak  megfelelő  vas-  és  arzénmentesítő
berendezés  beépítésre.  A hátralévő  és  megoldandó  infrastrukturális  hiányosság  a
település szennyvízhálózatának kiépítése. 

Az egykori futóhomokon még ma is sok a művelésre alkalmatlan rét és legelő,
amelynek  őshonos  növényzete  törpe  nyár  és  boróka.  A település  a  Kiskunsági
Nemzeti  Park legszebb részén helyezkedik el,  annak legváltozatosabb területe.  Az
egymást váltó rétek, szikes puszták,  szikes tavak, homokpuszták és homoki erdők
közül természetvédelmi szempontból az ősborókás érdemel különös figyelmet. 

A  település  gazdag  programkínálattal
rendelkezik,  mely  programok  kiváló
hangulatuknak  és  magas  színvonaluknak
köszönhetően  nem  csupán  a  település  lakói
között, de a környező településeken, sőt országos
szinten  is  nagy  népszerűségnek  örvendenek.  A
település legnagyobb rendezvényei az augusztus
20-án  megrendezésre  kerülő  falunap,  a
szeptemberben megrendezésre kerülő két
napos  szüreti  fesztivál,  valamint  a

november első hétvégéjén tartandó Bócsator böllérfesztivál. 

2.1.2. Demográfia

A település lakónépessége 2019-es januári adatok szerint 2002 fő, tehát az 
országos tendenciával szemben a lakosok száma növekedő tendenciát mutat. Ez
a növekedés nem a természetes szaporulatnak, sokkal inkább a településre 
vándorlásnak köszönhető. A településen élő tartós munkanélküliek száma 
alacsony, azoknak aránya jelentősen az országos, megyei és járási átlag alá esik,
köszönhetően többek között a településen megtalálható számos 
munkalehetőségnek. Ennek a kedvező gazdasági helyzetnek köszönhetően az 
adófizetők száma is minden szintű területi átlag-arányszám felett helyezkedik 
el. 

2.1.3 A közösségi interjúk eredményei Bócsán

Bócsán összesen 37 interjú készült

1./ Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?
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„Összetartó, kreatív közösség, kedves emberek” 27 válaszadó
„Egyre fejlődő infrastruktúra, kielégítő szolgáltatások” 22 válaszadó
„Szép természeti és épített környezet” 17 válaszadó
„Sok színvonalas program, szórakozási lehetőség” 14 válaszadó
„Sok munkalehetőség”   9 válaszadó
„Ide kötnek a gyökereim, munkám, családom, barátaim”   8 válaszadó
„Nyugodt, kellemes légkör”   6 válaszadó
„Jó a település megtartóereje”   5 válaszadó
„Jó elhelyezkedésű, könnyen megközelíthető település”   4 válaszadó
„Mindenki ismer mindenkit”   4 válaszadó
„Jellemző a civil szervezetek, - kezdeményezések támogatása   2 válaszadó

A Közösségi Interjú első kérdésére adott válaszokból egyértelműen elmondható, hogy
Bócsa  lakossága  összetartó,  kreatív  közösséget  alkot,  mely  az  egyesületek,  civil
kezdeményezések  munkájának  révén  aktív  résztvevője  és  alakítója  a  helyi
programoknak,  rendezvényeknek.  A  rendezvények  számszerű  és  minőségbeli
növekedése  nem  csupán  az  önkormányzat  érdeme,  hanem  az  aktív  közösségek
áldozatos  munkájának  gyümölcse  is,  mely  eredményre  a  szervezők  és  a  helyi
résztvevők  is  egyaránt  büszkék.  A lakosok nagy értéknek tartják  a  Nemzeti  Park
szomszédságában  elterülő  település  nyugodt,  békés  légkörét,természeti  szépségeit,
valamint az utóbbi évek során megvalósuló beruházások során az épített környezet is
hatalmas fejlődésen ment keresztül, ami a helyiek nagy megelégedésére nem csupán
a településképet, de az infrastruktúra minőségének javulását is magában foglalja. A
megkérdezettek  elégedettek  továbbá  a  helyi  munkalehetőségekkel  is.  Sok
kistelepüléssel ellentétben Bócsán inkább a munkaerő-hiány a jellemző. 

2./ Mi a rossz?
„Jellemző a közösségre a kritikus hozzáállás, széthúzás”   5 válaszadó
„Sok az „idegen” vendégmunkás”   3 válaszadó
„Nagy az átmenő forgalom”   2 válaszadó
„A fiatalok alacsony aktivitása a közösségben”   2 válaszadó
„Kevés albérlet, drága lakhatás”   2 válaszadó
„Kevés szórakozási lehetőség a fiataloknak”   2 válaszadó
„Mindenki ismer mindenkit”   1 válaszadó
„Alacsony a közösségi ház nyári kihasználtsága”   1 válaszadó
„Néhány szolgáltatásért be kell menni a városba”   1 válaszadó
„Alábbhagyó a tanyasiak összetartása”   1 válaszadó
„Keskeny a Fischerbócsát Tázlárral összekötő út”   1 válaszadó
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A negatívumokat  a  megkérdezettek  sokkal  kisebb  arányban  sorolták  fel,  azonban
ezekből a válaszokból kiderül, hogy a település pozitív ismérvei nem csak jó dolgokat
hordozhatnak magukban a lakosság szerint. Annak ellenére, hogy a válaszadók 73
százaléka  szükségesnek  tartotta  kiemelni,  hogy  jó  és  összetartó  a  közösség  a
településen, a „Mi a rossz” kérdésekre adott válaszok közül a legtöbb a közösségre
jellemző kritikus hozzáállást, széthúzást emeli ki. A válaszadók kifejtették, hogy talán
jelen  kezdeményezés  hozzájárulhat  a  kritikus  hozzáállás  csökkentéséhez,  és
aktivitásra  sarkallja  a  kritikus  szemlélőket  is.  A  sok  munkalehetőséghez,  és  a
munkaerő-hiányhoz hozzátartozik a vendégmunkások betelepítésének kényszerűsége
is, amit a lakosok egy része negatívumként értékel, csakúgy, mint a szintén pozitív
tulajdonságból;  a  jó  elhelyezkedésből  eredeztethető  nagy  átmenő  forgalmat  a
települést kettészelő főúton. 

3./ Min változtatna és hogyan?
„Több, a fiataloknak szóló program, és szórakozási lehetőség
létrehozásával”   5 válaszadó
„Nagyobb hangsúlyt fektetnék a földutak karbantartására”   5 válaszadó
„A lakosság hozzáállását tenném elfogadóbbá”   4 válaszadó
„Nagyobb civil részvételre ösztönöznék a helyi programokon”   3 válaszadó
„Legyenek kisebb csoportoknak szóló
közösségépítő programok, megmozdulások”   3 válaszadó
„A hagyományok, értékek megőrzésére és bemutatására
nagyobb hangsúlyt fektetnék”   3 válaszadó
„Támogatnám ifjúsági kör létrehozását”   3 válaszadó
„Támogatnám tanulókörök, szakkörök létrejöttét”   2 válaszadó
„Részt vennék több, kisgyermekeseknek szóló program
szervezésében”   2 válaszadó
„Ösztönözném a fiatalokat aktivitásuk növelésére a
helyi rendezvényeken”   2 válaszadó
„Örülnék a polgárőrség újbóli felállításának”   2 válaszadó
„Ösztönözném, támogatnám az induló vállalkozásokat”   1 válaszadó
„Több hangsúlyt fektetnék a közösségfejlesztő törekvésekre”   1 válaszadó
„Legyen még több rendezvény”   1 válaszadó
„A politikai légkörön”   1 válaszadó
„Csökkenteném a vendégmunkások számát”   1 válaszadó
„Kivágnám a fenyvest a katolikus templom körül”   1 válaszadó
„Traffipaxot helyeznék az áthaladó főútvonalra”   1 válaszadó
„Semmin”   8 válaszadó
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„Semmin, de a jobbító gondolatok megvalósításában 
szívesen segítek”   4 válaszadó

A közösség aktivitását támasztja alá az is, hogy a változtató, jobbító javaslatok mellé
a  válaszadók  nagy  arányban  írtak  megvalósítási  ötleteket,  ajánlották  fel
hozzájárulásukat. A „Mi a rossz?” kérdésre adott válaszokban, valamint a fejlesztési
javaslatokban is látni lehet, hogy a közösségi életben való aktivitás inkább a 30 feletti
korosztályra  jellemző.  Ebből  kifolyólag  a  legtöbb  jobbító  javaslat  a  fiatalok
részvételének növelését célozza a falu életében. Tanyás település lévén a lakosság
számottevő  része  külterületen  él,  így  fontos  szempont  számukra  a  földutak
karbantartása.

4./ Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

„Közösségi-, társadalmi munkával” 15 válaszadó
„Programok szervezésében, megvalósításában
való segítséggel” 14 válaszadó
„A véleményemmel, ötletekkel”  8 válaszadó
„Felajánlással”  6 válaszadó
„A programokon való részvétellel”  5 válaszadó
„Adománnyal”  4 válaszadó
„Az értékek feltárásában való segítségemmel, 
azok gyűjtésével”  3 válaszadó
„Jó példával”  2 válaszadó
„A baráti köröm mozgósításával”  1 válaszadó
„Bizalommal, hogy a javaslatok hamarosan megvalósulnak”  1 válaszadó
„A választásokon való részvétellel”  1 válaszadó
„Szakkörök létrehozásában való segítséggel”  1 válaszadó
„Változtatni nem tudok”  1 válaszadó

A  kérdőívet  kitöltők  nagy  hajlandóságot  mutattak  a  közösségfejlesztő
tevékenységben való aktív részvételre. Legtöbben általános társadalmi munkájukat,
valamint  a  rendezvények  megvalósításában  való  segítségüket  vagy  részvételüket
ajánlották  fel.  A program további  megvalósulásában fontos  szerepet  tölthetnek be
azok a megkérdezettek is, akik építő, jobbító véleményükkel támogatnák a település
fejlődését,  hiszen saját  ötletük megvalósításában ők is  nagy valószínűséggel  részt
vesznek. A válaszadók túlnyomó többsége hajlandó a változásban tevékenyen is részt
venni, többségük több módot is felsorol a segítségnyújtásra.
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2.1.4. A közösségi beszélgetések értékelése Bócsán

Bócsán  a  Cselekvési  Terv  elkészültéig  négy  közösségi  beszélgetés  zajlott  le.  A
beszélgetések során Tajti  Alexandra közösségfejlesztő ismertette  a jelenlévőkkel  a
projekt céljait,  és azok elérési módját, folyamatát.  A beszélgetéseken összegyűltek
örömmel  fogadták,  hogy  a  településen  megvalósuló  rengeteg  építéssel,  fizikai
fejlesztéssel járó projekt mellett egy ilyen szemléletformáló, a közösségi részvétel és
összefogás  mértékét  és  minőségét  erősíteni  kívánó  program  is  megvalósul  az
elkövetkezendő években. A beszélgetéseken részt vevők nagy arányban jelentkeztek
az  elkövetkezendő  években  megvalósuló  folyamatokban  való  közösségi  munkára,
közreműködésre, valamint az első két beszélgetésen részt vevő csoportok kitöltötték a
Közösségi  Interjúk  kérdőíveit  is.  A közösségi  beszélgetéseken  megjelentek  közül
sokan az eddigiekben is szervezői és aktív résztvevői voltak a helyi eseményeknek,
rendezvényeknek.  Későbbi  segítő  tevékenységükben  többek  között  ezen
rendezvényeken való aktív közreműködésre szólítják majd a helyi lakosságot.
 

A közösségi beszélgetéseken elhangzottak összefoglalója

A  közösségi  interjúkon  megjelent  helyi  lakosok  nagy  része  korábban  is
fontosnak tartotta a településen való közösségi élet fejlődését, azt tevékenyen
segítette.  A  megjelentek  fontosnak  tartották  a  jelen,  közösségfejlesztésre
irányuló projekt célkitűzéseit, azok megvalósításában sokan aktívan ötletekkel,
vagy személyes  közreműködéssel  kívánnak segíteni.  Megfogalmazott  céljuk,
hogy a település jelenleg is aktív közösségei, csoportjai mellett további lakosok
is  szerepet  vállaljanak  a  programok,  rendezvények,  összejövetelek
megrendezésében,  egyrészt  résztvevőként,  másrészt  szervezőként
támogatóként,  hiszen a projekt  céljaként  megjelölt  közösségformálás legjobb
eszköze a tevékeny összefogás, segítség, részvétel. 

2.1.5 A közösségi felmérés eredményei Bócsán

Bócsán 45 db közösségi kérdőív került kitöltésre és visszajuttatásra, a kijuttatott
877 darabból. Az ívek a helyi újsággal együtt kerültek kijuttatására a település 
minden háztartásába. Lehetőség volt online módon is kitölteni a kérdőívet, mely
opció a település közösségi oldalán került megosztásra. A 2018. december 25. 
és 2019. február 10. közötti időszak került meghatározásra a kérdőívek 
visszajuttatására, majd a határidő március 10-ig meghosszabbításra került. A 
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kitöltött íveket a községházán és az iskolában elhelyezett gyűjtődobozokba 
juttathatták vissza be a kitöltők. 
Az  alábbiakban  a  kérdőív  kérdéseire  adott  válaszok  adatai,  statisztikái
következnek:

1. Az Ön neme:

a. Nő 29 fő 64%

b  Férfi 16 fő 37%

A kérdőív válaszadóinak nemenkénti megoszlása azt mutatja, hogy a nők lényegesen
aktívabbak  voltak  a  felmérésben,  mint  a  férfiak,  64:36  arányban.  Ez  az  arány  a
további kérdésekre adott válaszokat is meghatározza, alakítja a felmérés reprezentatív
mivoltát. A település közösségi életében a nők sokszor aktívabb szerepet játszanak,
nagyobb a rendezvények szervezésében, közösségi munkában való részvételük.

2. Mely korcsoportba tartozik Ön?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a, 18-25 év   6 13

b, 26-35 év 10 22

c, 36-49 év 12 27

d, 50-64 év 10 22

e, 65 év felett 7 16

A  fenti  statisztika  szerint  a  18-25  év  közötti  korosztály  volt  a  legpasszívabb  a
felmérésben,  összesen  13%,  a  26-50  év  közöttieknél  jobb  az  arány,  az  összes
válaszadó 22%-kát adták. A legaktívabbak az 50 év felettiek voltak, ők a válaszadók
38%-át  teszik  ki.  Ez  az  arány  szintén  megjelenik  a  település  lakóinak  közösségi
tevékenységében,  a  legaktívabb  a  gyakorlati  tevékenységek  szervezésében,
segítésében az 50 év feletti korosztály.

3. Mióta él Ön a településen?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

 a, 0-5 éve 8 18

b, 6-10 éve 2 4

c, több, mint tíz éve 10 22
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d, születésem óta 25 56

 
A válaszadók túlnyomó része, 56% születése óta Bócsán él, 22 százalékuk több mit tíz
éve, és szintén 22százalékuk rövidebb ideje. Ez az arány adódik a kitöltők életkorából
is, és következtetni enged arra, hogy aki régóta a településen él, az fontosnak tartja a
helyi közösségi élet fejlődését és tevékenyen tesz is érte.

4. Mi az Ön munkaerő-piaci helyzete?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a, tanuló  5 11

b, állással nem 
rendelkező

1 2

c, munkaviszonnyal 
rendelkező 

24 53

d, önfoglalkoztatott 
(vállalkozó) 

8 18

e, nyugdíjas 7 16

A válaszadók  16  százaléka  nyugdíjas,  71  százalékuk  aktív  dolgozó,  s  11  százalék
tanuló.  Ez  az  arány  ismételten  kitöltők  kor  szerinti  megoszlásából  adódik,  és
megfigyelhető  benne  a  településre  jellemző  nagyfokú  vállalkozási  kedv,  hiszen  a
kitöltők 18%-a vállalkozó, önfoglalkoztatott.

5. Hol található az Ön munkahelye/iskolája? 

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a, Bócsán 21 55

b, Bócsán kívül 17 45

A kérdőív  ezen  kérdésében,  és  további  kérdéseiben  is  megmutatkozik  a  település
kiváló  munkahely-ellátottsága.  Az  aktív  munkavállalók,  valamint  tanulók  55%-a
megtalálta a településen a számításait. A képet kis mértékben negatív irányba torzítja
az 5 tanuló státuszú válaszadó ezen kérdésre adott válasza, hiszen középszintű-, vagy
felsőoktatási intézmény értelemszerűen nem található a településen.

6. Mi köti Bócsához? (többet is bejelölhet)

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK
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a, itt születtem, ide kötnek a 
gyökereim

24 56

b, ide kötnek a barátaim, a családom 23 54

c, itt van a munkahelyem 12 28

d, nyugodt környezet 21 49

e. élhető, hangulatos légkör 25 58

f. szép természeti környezet 18 42

g. jó közmű ellátottság 7 16

h. megfelelő szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségek

9 21

Mint látható a gyökerek, a család, a barátok, valamint az élhető, hangulatos légkör
azok a főbb értékek, melyeket megjelöltek a válaszadók. Szintén jelentős százalékban
szerepelnek: nyugodt környezet, és a szép természeti környezet, amelyek a falusi lét
esszenciáját adják, és versenyképessé teszik azt a városi életformával szemben.

7. Véleménye szerint mi hiányzik ahhoz, hogy még élhetőbb legyen Bócsa?

A válaszadók  a  beruházás-jellegű  hiányosságok  közül  elsősorban  a  bölcsődét,  az
idősek otthonát, és a piacot adták válaszul. Mindhárom beruházás megvalósítására
van terv a településen, a felsoroltak közül az idősek napközi otthona és a piac egy
éven belül elkészül. A szórakozási lehetőségek közül többen hiányolták a fiataloknak
szóló  rendezvényeket,  szerveződéseket.  Felmerült  még  válaszként  a  település
vezetőségében  történő  változtatás,  nagyobb  lakossági  összefogás,  a  polgárőrség
újbóli létrehozása, infrastrukturális fejlesztések, valamint közösségi kert létrehozása
is. 

8. Ön hogyan venne részt a javasolt változtatások megvalósításában?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a. ötletekkel 3 8

b. személyes 
közreműködéssel 

9 23

c. ötletekkel és személyes 
közreműködéssel

15 38

d. nem az én feladatom 12 31
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A  válaszadók  több,  mint  kétharmada  vállalna  valamilyen  közreműködést  a
változtatások  megvalósításában.  Azok  aránya,  akik  szerint  a  változások
megvalósítása „nem az ő feladatuk” 31 %.

9. Ismeri-e a Bócsán működő civil szervezeteket (klub, egyesület, stb.)?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a, igen 19 42

b, részben 18 40

c, nem 8 18

A  válaszadók  több,  mint  80%-a  részben,  vagy  teljesen  ismeri  a  helyi  civil
szervezeteket.  18% nyilatkozott  úgy,  hogy nem hallott  róluk.  Az  „igen”,  illetve  a
„részben” 82%-nyi aránya azt mutatja, hogy ezek a szervezetek jól kommunikálják
tevékenységüket, aktívan részt vállalnak a település közösségi életében. 

10. Tagja- e valamely civil szervezetnek

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a, igen 38 84% 

b, nem  7 16%

A kérdésre adott válaszok alapján annak ellenére, hogy a többség ismeri a helyi civil
szervezeteket, csak a válaszadók 16%-a nyilatkozott úgy, hogy tagja valamelyiknek.

11. Ha igen, melynek, s milyen tevékenységet végez benne?

A kérdésre  öt  válasz  érkezett,  a  válaszadók  önkéntes,  ügyintéző,  vezető,  valamint
pártoló tag szerepet töltenek be egyes civil szervezetekben.

12. Ha nem, lenne-e tagja valamely civil szervezetnek (klubnak, 
egyesületnek, stb.)?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a, igen 25 58

b, nem 18 42
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A válaszolók közel fele-fele arányban választották az „igen”, illetve a „nem” válasz,
a többség azonban – 58 százalék – szívesen lenne tagja egy civil szervezetnek.

13. Ha igen, milyen tematikájú lenne az, és Ön ott milyen szintű 
tevékenységet vállalna szívesen? Több válasz is megjelölhető.

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a. kulturális 12 44

 b. turisztikai  8 30

 c. természetjáró, természetvédelmi 10 37

 d. sport 11 41

 e. gasztronómiai 12 44

 f. település-szépítő 11 41

 A kérdésre 27 válaszadó válaszolt, egy kitöltő több tevékenységet is jelölhetett, így
minden tevékenységi körre magas arányban érkeztek válaszok. A legkisebb arányban
a  turisztikai  tevékenység  iránt  érdeklődtek,  azonban  a  különbségek  a  válasz-
lehetőségek között kicsinek mondhatók. Az egyéb kategóriára beérkezett válaszok az
egészségmegőrző-szervezet, veteránklub, valamint a jó ötletek anyagi finanszírozása
volt 1-1 beérkezett válasszal. 

Tevékenység, amelyet vállalna: 

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a. ötletekkel segítenék 10 27

 b. személyes 
közreműködéssel

11 30

c. mindkettővel   16 43

A válaszadók  43%-a  ötletekkel  és  személyes  közreműködéssel  is  segítené  a  civil
szervezetek munkáját, amennyiben megtalálná az érdeklődési körének megfelelőt.

14. Az alábbiak közül mely bócsai rendezvényeket ismeri?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

Jótékonysági bálok 37 82

Megemlékezések nemzeti ünnepekkor 31 69
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Egyházak által szervezett ünnepek 22 49

Majális 29 64

Dutra találkozó 33 73

Augusztusi falunap 37 82

Főzőverseny 38 84

Szüreti napok 42 93

Bócsator 42 93

Adventi programok 33 73

A kérdésre adott „igen” és „nem” válaszok arányából egyértelműen kiderül, hogy
nagyságrendekkel  többen  nyilatkoztak  úgy,  hogy  ismerik  a  megjelölt  helyi
rendezvényeket  A  részvételt  firtató  következő  két  táblázat  eredménye  ezt  erősíti
tovább, a magas részvételi arányokkal.

15. Az elmúlt években mely rendezvényeken vett részt?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

Jótékonysági bálok 17 38

Megemlékezések nemzeti ünnepekkor 13 29

Egyházak által szervezett ünnepek 12 27

Majális 13 29

Dutra találkozó 19 42

Augusztusi falunap 34 76

Főzőverseny 23 51

Szüreti napok 34 76

Bócsator 32 71

Adventi programok 26 58

16. Milyen jellegű új rendezvényeket, programokat látna még szívesen 
Bócsán?

A válaszadók kisebb költségvetésű, azonban gyakran megrendezésre kerülő kulturális
és  szórakoztató  rendezvényeket,  zenés,  táncos  rendezvényeket,  további  bálokat,
szabadidős  sport-versenyeket,  ismeretterjesztő  rendezvényeket  és  játszóházat
látnának szívesen a településen. 
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17. Honnan tájékozódik a helyi programokról, lehetőségekről (több válasz 
is jelölhető)? 

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a. helyi újság 33 73

b. helyi internetes 
oldalak (weboldal,
facebook) 

31 69

c. más lakosoktól 27 60

d. egyéb forrásból: 3 7

A  kérdésre adott válaszok a helyi nyilvánosság elsődleges fórumaként a helyi újságot
jelölik meg, ezt szorosan követik az internetes oldalakra adott válaszok száma Arra a
kérdésre,  hogy mivel  bővítenék még a hely információs kínálatot  több plakátot  és
szórólapot jelöltek meg, valamint az internetes és újságban megjelenő információ-
közvetítés fejlesztését.

18. Kérjük, osztályozza egy 1-5-ig terjedő skálán az alábbi kérdéseket:

VÁLASZADÓK

a, Mennyire elégedett Ön a településen 
elérhető szabadidő-eltöltési lehetőségekkel?

3,7

b, Mennyire elégedett Ön a településen 
elérhető szolgáltatásokkal?

3,8

c, A Lakosok mennyire tudnak beleszólni a 
helyi ügyekbe?

3,3

d, Mennyire összetartó Ön szerint a 
településen élő közösség?

 3,9

19. Segítené, támogatná-e az alábbiak megvalósítását?

a, Hasznosnak tartaná-e a helyi tudás, értékek feltárását, a helyi tudás nyilvánosságra 
hozatalát, az értékőrzést?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a. igen 37 51
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b. nem 13 33

Ha igen, közreműködne-e személyesen is a megvalósításban? 

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a. igen 14 37

b. nem 23 63

A kapott válaszokból világosan kitűnik, hogy a válaszadók szívesen fogadnának egy a
helyiek által is írt kiadványt, több mint 50 százalékuk nyilatkozott így. Azok közül,
akik  hasznosnak  tartanák  a  helyi  tudás  feltárását,  csak  14-en  írnának  is  a
kiadványba,  a  többségük  inkább  csak  a  több  mondanivalóval  rendelkező  lakosok
írását olvasná.

b,  Szomszédolások  szervezése  szomszéd  települések  lakosaival,  
közösségeivel.    

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a. igen 23 66

b. nem 12 34

A szomszédolást a válaszadók 66%-a jó programlehetőségnek találja, 34% inkább
nem.

c, Utcaprogramok szervezése, pl. az egy utcában lakók közös piknikje, 
játékos vetélkedők, utcák közti focibajnokág, stb.

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a. igen 30 88

b. nem 4 12

A közös  utcaprogramok  iránti  érdeklődés  88%-os,  az  elutasítása  csupán  12%.  A
válaszadók  túlnyomó  többsége  támogatná  tehát  utcaprogramok  szervezését,  nagy
érdeklődés mutatkozik az utcabál irányába.

d, Népi táborok szervezése gyermekeknek

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK
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a. igen 25 76

b. nem 8 24

A válaszadók háromnegyede találná hasznosnak gyermekek számára népi  táborok
szervezését, ami szintén az értékek feltárására, megőrzésére fektet hangsúlyt.
 

e, Hasznosnak tartaná-e a helyi nyilvánosság fejlesztését (honlap, 
közösségi oldal) ?

     
VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a. igen 25 76

b. nem 8 24

A válaszadók 76%-a tartaná hasznosnak a helyi nyilvánosság további fejlesztését.
Nagy részük  az újságból  és  a  település  közösségi  oldalán megosztott  információk
alapján tájékozódik. 

12. Részt venne-e jelen, a közösségi szerepvállalás erősítését szolgáló 
projekt beszélgetésein, fórumain?

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a, igen 32 74

b, nem 11 26

12. Vállalna-e önkéntes munkát a programok megvalósításában? 

VÁLASZADÓK SZÁZALÉK

a, igen 20 46

b, nem 23 54

23. Röviden összefoglalva, miért javasolná másoknak, hogy itt éljenek?

A válaszadók válaszukban elsősorban a település pozitív, dinamikus fejlődését, kiváló
gazdasági környezetet,  az élhető, nyugodt légkört  és a szép természeti  környezetet
emelték  ki.  Több  válaszadó  kiemelte  a  sok  munkalehetőséget,  a  jó
programlehetőségeket,  a  települést  jó  irányba  mozdító  vezetést,  valamint  az

29



TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014

összetartó, barátságos, szorgalmas, aktív közösséget, a kedvező földrajzi fekvést, és a
megélhetési lehetőségeket.

2.1.6. Megoldandó problémák

A közösségi beszélgetések és felmérések során visszatérően a következő problémák 
merültek fel: „Jellemző a közösségre a kritikus hozzáállás, széthúzás”. „Sok az 
„idegen” vendégmunkás”. „Nagy az átmenő forgalom”, „A fiatalok alacsony 
aktivitása a közösségben”, „Kevés albérlet, drága lakhatás”. „Kevés szórakozási 
lehetőség a fiataloknak”. „Mindenki ismer mindenkit”. „Alacsony a közösségi ház 
nyári kihasználtsága”. „Néhány szolgáltatásért be kell menni a városba”. 
„Alábbhagyó a tanyasiak összetartása”. „Keskeny a Fischerbócsát Tázlárral 
összekötő út”. A felvetett problémák nagyobb részének orvoslása önkormányzati, 
némely esetében kormányzati kompetencia.
A jelen projekt által kezelhető problémák közül a következők megoldására nyílik
lehetőség növelve ezekkel a helyiek közötti összetartást, a programkínálatot, a 
közösségi ház kihasználtságát:
1./ Országos és helyi évfordulók a birkózó sportban: Magyar Birkózók Szövetsége 
alapításának 100. és a Bócsa BLSE Birkózó Szakosztály „Extra Liga”-ban elért 
sikeres szereplésének 20. évfordulójának ünnepsége. 
2./ Torockói testvérvárosi kapcsolat 30 éves jubileumi ünnepsége, látogatással.
3./ Új elemként megrendezésre került egy népismereti közösségi akció, a Bócsator. 
4./ A népismereti tábor megvalósul.
5./ Megvalósul egy birkózó sporttábor 20 fő 7-14 éves korú gyermek részvételével.
6./ Elkészül a községet bemutató Imázsfilm.

Ezen akciók egyértelműen javíthatnak azon, a megkérdezettek többsége által 
megfogalmazott állapoton is, mely szerint a bócsai kulturális ellátottság egy 5-ös 
skálán 3,7-es szintű, s hasonlóra értékelték a bócsaiak összetartását is, mely szintén 
javulhat a fenti akciók nyomán.

2.1.7. Tervezési mátrix és beavatkozások

Jelen cselekvési terv gyakorlatba ültetéséhez több területen kell tervezett és 
összehangolt lépéseket tenni. E megtervezett, egymást erősítő tevékenységek alkotják
a cselekvési programot. Hasznos egy tervezési mátrix felállítása és táblázatba 
foglalása a teendők időrendiségének meghatározására: mit kell most, azonnal 
kivitelezni, mit hamarosan és mit később? A táblázat azoknak az itt és most közösen 
meghatározandó felelősöknek a körét is tartalmazza, akiknek kompetenciájába az 
adott ügy tartozik: pl. helyi önkormányzat, helyi lakosok, helyi közösségek, 
csoportok.
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a./ Tervezési mátrix

 Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

 Az eddigi működés
számbavétele, a jó
gyakorlatok,
tapasztalatok, értékek,
feltárása, bemutatása,
megőrzése,
fenntartása annak
érdekében, hogy az új
értékek elősegítése és
megerősítése
megvalósulhasson. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a
település
lakossága, civilek,
civil vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
megszólításának
megtervezése,
megszólítás
elvégzése 

Bócsa község 
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

Helyi
dokumentumok
feltárása,
elemzése,
közösségi interjúk
készítése. 
Megvalósítás ideje: 
2018. év

Bócsa község 
közösségi
tevékenységének
történeti feltárása,
elérhetővé tétele a
közösségi együttlét
kialakult formáinak,
hagyományainak és
szokásainak
megismerése céljából 

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális,
művészeti
csoportok,
szakkörök. 

Jellemző
tevékenységterület
ek kiválasztása.
• ünnepnapok
hoz kötődő
események
• neves
emberek
• ipartörténeti, 
mezőgazdasági
emlékek
• helytörténeti
adatok

Célszemélyek
megszólítása és
lekérdezése. 

Bócsa község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs,
közösségvezetők. 

A bócsai lakosok
bevonásával és
aktivizálásával a
jelenlegi helyi
társadalom
számára
meghatározó
ünnepi
hagyományok
összegyűjtése,
hiteles feltárása,
jelen helyzethez
történő adaptálása 
azzal a céllal, hogy
a jeles napokhoz
kötődő események
rendszeres
megszervezése
által erősödjön a
városhoz köthető
célcsoportok
identitástudata. 
Megvalósítás ideje: 
2018. év

A helyiek
igényeinek részletes
megismerése annak
érdekében, hogy a
Cselekvési terv minél
pontosabban rögzítse 
a
közösségfejlesztési
folyamatokat. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
meghatározása.
Célcsoportok: a
település
lakossága,
 16 évnél
idősebb 
magánszemélyek. 

Kérdőív
szerkesztése, 
kinyomtatása.

Kérdőívek
feldolgozása,
szöveges és 
táblázatos 
formában. Az 
adatok
közzé tétele 

Bócsa község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

Helyi erőforrások
és szakmai
szolgáltatók
bevonásával. 
Megvalósítás ideje: 
2018. év
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Közösségi
beszélgetések
megvalósítása. A
találkozókon közös
célmegfogalmazás 
történik, amelyre 
közös
megoldási javaslatok
születnek. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a 
település
közösségi vezetői,
aktív
magánszemélyek,
civilek, civil
vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Időpontok,
helyszínek
rögzítése.
Tematika
kialakítása a
közösségi
beszélgetések
megvalósításához. 

A közösségi
beszélgetések
eredményeinek
értékelése 

Bócsa község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

A
közösségfejlesztési
kérdésekben a
helyi lakossági
csoportok hatékony 
bevonása a
döntések
előkészítésébe.
Ennek érdekében 6
közösségi
beszélgetés
megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2018.12.31-ig

Rendezvénynaptár
készítése.

A tevékenység
céljainak
meghatározása.
Érintettek
számbavétele. 

Adatgyűjtés a
rendezvénynaptár
elkészítéséhez a
helyi közösségek
bevonásával.

A 
rendezvénynaptá
r
leegyeztetése az
érintett, érdekelt
közösségekkel. 

Bócsa község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

A községi 
alapdokumentumokk
al egyeztetve.

Megvalósítás ideje:
2019.12.31-ig

A célcsoport-orientált
komplex akciók
megvalósítása. Célja,
hogy a település
jelentős célcsoportjait
sikerüljön 
megszólítani
és bevonni a 
munkába.
Főbb akciók:1./ 
Országos és helyi 
évfordulók a birkózó 
sportban: Magyar 
Birkózók Szövetsége 
alapításának 100. és a 
Bócsa BLSE Birkózó 
Szakosztály „Extra 
Liga”-ban elért 
sikeres szereplésének 
20. évfordulójának 
ünnepsége. 
2./ Torockói 
testvérvárosi 
kapcsolat 30 éves 
jubileumi ünnepsége.
3./ Új elemként 
megrendezésre került 
egy népismereti 
közösségi akció, a 

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális,
művészeti
csoportok.

A programok
tematikájának
tervezése,
forgatókönyvek
elkészítése,
előzetes
egyeztetések az
érintett, érdekelt
szervezetekkel,
személyekkel. 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés. 

közösségszervező
munkatárs.

Célcsoport
igényeihez
alakított, 11
különböző témájú
közösségi akció
megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2018.01.01.-
2023.03.31-ig
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Bócsator. 
4./ Megvalósul egy 
birkózó sporttábor 20 
fő 7-14 éves korú 
gyermek 
részvételével.
5./ Elkészül a 
községet bemutató 
Imázsfilm.
6./ Elkészül a 
falukönyv a helyiek 
bevonásával.
8/ Megvalósulnak a 
népismereti 
foglalkozások

Imázsfilm 
szerkesztése, 
forgatása, lezárása

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése

Dokumentumok 
föltárása, 
rendszerezése, 
szerkesztése

Közösségszervez
ő és 
közösségfejlesztő 
munkatárs.

Megvalósítás és 
megjelenés ideje:
2023.03.31-ig

Részvételi fórumok.
A részvételi fórumok 
a
közösségi tervezés, a
koordinált végrehajtás
és a helyi 
nyilvánosság
bázisai. 

A részvételi
fórumok
ütemezése.
Témakörök
meghatározása. 

Időpontok,
helyszínek
meghatározása. 

A részvételi
fórumok a 
korábbi
történések
elemzésének
színterei és a
jövőbeni
tevékenységek
bölcsői. 

Bócsa község 
Önkormányzata,
Civil szervezetek
közösségszervező
munkatárs,
közösségvezetők,
szakkörvezetők. 

2.1.8. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 

1./ Közösségi eredményeket bemutató akciók
Célja, hogy a település jelentős célcsoportjait sikerüljön megszólítani és bevonni a munkába. Főbb 
célterületek:
Közösségi eredményeket bemutató akció online térben - online megemlékezés a Nemzeti 
Összetartozás Napján 
- 4 darab közösségi eredményeket bemutató akció
a./ Országos és helyi évfordulók a birkózó sportban: Magyar Birkózók Szövetsége alapításának 100.
és a Bócsa BLSE Birkózó Szakosztály „Extra Liga”-ban elért sikeres szereplésének 20. 
évfordulójának ünnepsége. 
b./ Torockói testvérvárosi kapcsolat 30 éves jubileumi ünnepsége
c./ Új elemként megrendezésre került egy népismereti közösségi akció, a Bócsator. 
d./ A népismereti tábort kiváltva, népismereti foglalkozások
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1./ Imázsfilm készítése, bemutatása

Tevékenység neve Közösségi eredményeket bemutató akciók

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A  szabadidő  hasznos  eltöltésének  biztosítása,  új  közösségi
tevékenységek bevezetése. Célcsoportja: óvodások, általános- és
középiskolások,  aktív  korú  lakosság,  idősek,  civil  szervezetek,
egyesületek

Tevékenység szakmai leírása A város lakosságának széles körét bevonva szervezett közösségi 
alkalmak (sport, határon túli kapcsolatápolás, hagyományőrzés, 
gasztronómia)

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Projekten kívüli, saját finanszírozás: Bócsa Község 
Önkormányzatának költségvetéséből

Bevont külső közreműködők. Barcsikné  Weinhardt  Éva  Bócsai  Boróka  Általános  Iskola
(helyszín és szervezési munkák) Petróczi Balázs Bócsai Birkózó
és Labdarúgó Sportegyesület (szervezési munkák)
Gál  László  Torockó Baráti  Kör  Egyesület  (szervezési  munkák)
Helyi nyugdíjas csoport.

2./ Művelődő közösségek, népismereti tábor.

Tevékenység neve Művelődő közösségek, népismereti foglalkozások.

Illeszkedés  a  Felhívásban
meghatározott  támogatható
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan támogatható  tevékenység.  A.  Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: A helyi cselekvési
terv alapján a település lakosságának közösségi együttműködését
dinamizáló  és  fenntartó  közösségi  akciók,  tevékenységek
események, programok, folyamatok megvalósítása. 

Tevékenység célja célcsoportja A szabadidő  hasznos  eltöltésének  és  új  ismeretek  szerzésének
biztosítása,  új  közművelődési  tevékenységek  bevezetése.
Célcsoportja:  általános-  és  középiskolások,  aktív  korú lakosság,
idősek.

Tevékenység szakmai leírása Kézműves-szakkör  elindítása,  helyi  kézműves  bevonásával,
vezetésével.  Sütő-főző  szakkör  az  ünnepekhez  kötődő
hagyományos receptek megismertetése.
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Tevékenység  iránti  igény
bemutatása, indokoltsága 

A közösségi felmérés és részvételi fórum során felmerült igény.

Beavatkozáshoz  kapcsolódó
költségek és megoszlásuk.

Projekten  kívüli,  saját  finanszírozás:  Bócsa  Község
Önkormányzatának költségvetéséből

Bevont külső közreműködők. Barcsikné Weinhardt Éva Bócsai Boróka Általános Iskola 
(helyszín és szervezési munkák)

3./ Falukönyv

A tevékenység célja a helyi emlékezet feltárása, közreadása.

Tevékenység neve Falukönyv

Illeszkedés  a  Felhívásban
meghatározott  támogatható
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan támogatható  tevékenység.  A.  Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és  megvalósítása:  a  település lakói
tevékenységének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
 

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A  tevékenység  célcsoportja  a  helyi  lakosok.  Célja,  hogy
elinduljanak  a  közösségi  mozgások  a  településen  egy  helyi
kiadvány ürügyén. Ez elősegíti a helyi identitás és a közösséghez
való tartozás erősödését, a közösség fontosságának felismerését és
fejleszti a közösségi együttműködéseket.

Tevékenység szakmai leírása A tevékenység során létrejön egy olyan bemutató kisfilm, amely 
naplószerűen megörökíti a közelmúlt eseményeit, a település ada-
tait. A naplót a helyi lakosok elbeszélései alkotják majd.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

A közösségek kialakulásához, fejlődéséhez szükség van olyan te-
matikusan felépített tevékenységekre, amelyek alkalmat teremte-
nek a közösség tagjainak a közös munkára. A közös cél elérése a 
közös munka eredményeként erősíti a személyközi kapcsolatokat 
és a közösség építése iránti elkötelezettséget.

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Falukönyv anyaggyűjtési, szerkesztési, megvalósítási, kiadási 
költségei.

Bevont külső közreműködők.  Borbényi Hilda Faluház

4./ Tanulmányút megvalósítása 

A tevékenység elvégzésének háttere A közösségfejlesztési folyamatban érintett helyi lakosok, az ún.
„központi mag”, szakemberek és a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és
külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak, belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) 
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tapasztalatcsere megvalósítása kedvező alkalmat kínál a jó gyakorlatok átvételére, átadására, 
egyfajta tudástranszferre. A közösségfejlesztők nyelvén megfogalmazott látóút megvalósítása segíti 
az eligazodást, támogatja a jó modellek átvételét és hozzájárul a helyi módszerek terjesztéséhez is. 

Tevékenység neve A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének 
biztosítása. Tanulmányút megvalósítása. 

Illeszkedés  a  Felhívásban
meghatározott  támogatható
tevékenységekhez 

 A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/6.  Önállóan támogatható  tevékenység,  A.  Közösségfejlesztési
folyamatok  kezdeményezése  és  megvalósítása:  6.  A
közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása. b)
tanulmányút, szakmai tapasztalatcsere. 

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Célja:  a  közösségfejlesztési  folyamatban  érintett  lakosok  (a
közösségfejlesztési  folyamat  generálásában,  megvalósításában
kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település
vezetőinek közös részvételével  megvalósuló belföldi  és külföldi
(Európai  Unión  belüli)  tanulmányutak,  belföldi  és  nemzetközi
(Európai Unión belüli) tapasztalatcsere 

Tevékenység szakmai leírása Tanulmányút az Európai Unión belül, 1 alkalommal.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. A program szakmai 
minőségbiztosítását támogatja.
A közösségfejlesztési folyamat minőségének biztosítása érdeké-
ben szükséges az érintettek képzése a folyamatokat illetően.

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Projekten belüli finanszírozás, ezt kiegészítően pedig:
Torockó Baráti Kör Egyesület, Bócsa Község Önkormányzata, 
Torockó Község Önkormányzata

Bevont külső közreműködők. Borbényi  Hilda  Faluház,  Petróczi  Balázs  Bócsai  Birkózó  és
Labdarúgó Sportegyesület (szervezési munkák)
Gál László Torockó Baráti Kör Egyesület (szervezési munkák)

2.2 IZSÁK

2.2.1 Izsák bemutatása

Izsák,  Bács-Kiskun  megye  északi  részén,  Budapesttől  100  kilométernyire  délre,
Kecskeméttől  30  km-re  nyugatra  fekvő  6100  lelket  számláló  teljes  körű
infrastruktúrával  (víz,  villany,  gáz,  szennyvíz,  internet,  kábeltévé)  rendelkező
kisváros. Népességszáma hosszú csökkenő tendencia után 2018-ban kis emelkedést
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mutat.  A település  területének  első  írásos  említése  a  Tihanyi  Apátság  1055-ben
keltezett alapítólevelében történt. 

A város nyugati határa mentén húzódik Közép-Európa legnagyobb édesvízi mocsara,
a  Kiskunsági  Nemzeti  Park  kiemelt  természetvédelmi  területe,  a  2900  hektár

kiterjedésű  Kolon-tó, a maga rendkívül gazdag védett
növény  és  állatvilágával.  Izsákot,  a  helyi  speciális
szőlőfajta után, a „Sárfehér hazájaként” is emlegetik. A
fajtát az 1800-as évek végén helyben szelektálták, majd
később ez lett a helyi pezsgőgyártás alapja is. A szőlő
elnevezése  a  találékony Izsákiak  szerint:  fehér  színű,

fürtje nagy és nehéz mint a sár – tehát Sárfehér. E szőlőről kapta a nevét a minden év
szeptember utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő három napos fesztivál, az Izsáki
Sárfehér  Napok  is  mely  gazdag  kulturális  és  sport  programokkal  várja  az
érdeklődőket. 

A  Sárfehér  Napok  keretében  zajlanak  az  országos
évadzáró,  bajnokavató  fogathajtó  versenyek,  valamint
fogathajtó EB. és VB. házigazdája is volt már
az  izsáki  fesztivál.  Az  első  Izsáki  Sárfehér

Napokat 1936-ban rendezték,
közönségsikere  azóta  is
töretlen.  A  város
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központjában várja a hívőket és a látogatókat az 1808-ban épült műemléki védettségű
klasszicista stílusú katolikus templom, kertjében az 1763-ban készült műemlék Piéta
szoborral. Szintén a városközpontban található az 1794-re felépült népi barokk stílusú
református templom, melynek belső tere az 1892-es átépítés során kapta meg mai
jellegzetes  formáját,  az  úgynevezett  római  keresztboltozatokkal  és  az  öntöttvas
lábakon álló karzattal.
Izsák,  egy  vendégszerető,  hangulatos   kisváros.  Központjában
kikapcsolódást,  pihenést  nyújtó  szép  parkokkal,  határában  a
Kolon-tó  és  a  jellegzetes  homokbuckás  lankák  kínálta  ritka
természeti  értékekkel.  Izsák  fő  gazdasági  profilja  mindig  a
mezőgazdaság és az erre épülő feldolgozóipar volt. 1972-től mind
a  mai  napig  él,  az  akkori  állami  gazdaságban  indított  helyi

pezsgőgyártás.  Ma  a  Royalsekt
pezsgőpincészet  nemcsak  hazai  piacra
dolgozik. Korábban a Pompadour, majd
a  Walton,  ma  a  Szent  István  a  vezető  izsáki  pezsgőmárka.  A másik
jelentős helyi borászat a Gedeon Birtok Kft. Mindkét pincészet termékei
a helyi és a megyei értéktárban is bent vannak. Az eredet védett Sárfehér
szőlő és bora pedig a hungarikumok sorában is helyet kapott.
A  helyi  élelmiszeripari  termelés  ismert  képviselői  a   Garabonciás

sajtüzem és a Izsáki Házitészta Kft.
Izsák nyugodt,  kényelmes életkörülményeket  biztosít  lakóinak,  vendégeinek pedig
kellemes pihenést, kikapcsolódást kínál a Horgász és Szabadidő Park, Az El Bronco
western lovas centrum, valamint a Biczó Lovas Központ.

2.3.2  Demográfia

A város alapvető problémája a népességszám csökkenése volt az elmúlt évtizedben.
2006-ban 6100 fő volt a népesség, majd ezt követően folyamatos csökkenés közben
5600 körülire esett vissza. Ez a tendencia az utóbbi években megfordult, hiszen a
2018 januári adatok alapján a jelenlegi lakosságszám nőtt, 5940 fő. A lakosságszám
csökkenés  fő  oka  a  helyben  kevés  munkalehetőség,  emiatt  a  fiatalabb  korosztály
elvándorlása,  s  az  ebből  következő lakossági  elöregedés miatti  halálozás  szám és
születésszám közötti  arány negatív  eltolódása.   Átlagosan évente  ötvennel  többen
hunynak el, mint születnek. 2005 és 2015 között 578-an születtek és 1019-en hunytak
el.  Ennek  átlaga  évi  58  születés  és  101  elhalálozás  (forrás:  TeIR).  Az  ismételt
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növekedés a betelepüléseknek köszönhető. Kecskemét, Kiskőrös közelsége miatt az
ott  munkával  rendelkezők egyre szívesebben választják  a  kiváló infrastruktúrával,
szép,  nyugodt  környezettel,  s  elfogadható  ingatlan  árakkal  rendelkező  Izsákot
lakóhelyül. Összegezve, sajnos a születések és az elhalálozások száma erősen negatív
tendenciát mutat, ami - ugyan nem vigasz -, de az országos tendenciák szerint alakul.
Ami  reményre  ad  okot,  az  a  betelepülők  növekvő  száma,  melynek  okán  a
születésszám növekedése is reális remény lehet.

2.2.3. A közösségi interjúk eredményei Izsákon

 Izsákon összesen 60 interjú készült
  Az interjúkban az alábbi három kérdésre vártunk válaszokat

· Mit jelent az ön számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?)
· Min változtatna és hogyan? 
· Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

E  három  egyszerű  kérdés  összességében  olyan  válaszokat  hozott,  az  izsákiak
véleménye,  mindennapi  problémái,  tapasztalatai,  ötletei,  gondolatai,  igényei
megfogalmazásával, amelyekre alapozva valósultak meg az eddigi, s valósulnak meg
a  következő  közösségi  beszélgetések,  s  ezen  közösségi  interjúk  és  beszélgetések
tapasztalatai alapján készült el a projekt következő lépése, a “Közösségi felmérés”
kérdőíve.

A közösségi interjúk kérdéseire adott válaszok értékelése

1./ Mit jelent ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben? 

Az e kérdésre adott válaszok fő tételmondatai 
„Élhető, hangulatos kisváros”  24 válaszadó
„Itt születtem, ide kötnek a gyökereim”    12 válaszadó
„Itt élnek a barátaim, a családom”             22 válaszadó
Ez összesen 58 válaszoló, ami a megkérdezettek 98 százalékát teszi ki.

További válaszok
- „Csodás természeti környezet” -    8 válaszadó
- „Sokan ismerik egymást”   7 válaszadó
- „Ide köti a munkahelye”   5 válaszadó
- „Elfogadható a kulturális élet”   3 válaszadó

39



TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014

- „Jó infrastruktúra”   2 válaszadó

2./ Mi a rossz?

Az e kérdésre adott válaszok fő tételmondatai
„Kevés a munkalehetőség helyben”  12 válaszadó
„A mellékutcák útjainak rossz az állapota”           10 válaszadó
„Normális művelődési házra van szükség”     7 válaszadó

További válaszok
- „A cigány lakosság okozta gondok”    6 válaszadó
- „Több kulturális rendezvény kell”    5 válaszadó
-„Egészségügyi központ hiánya”    4 válaszadó
-„A vasút megszüntetése”     4 válaszadó
- „Uszoda, strand hiánya”    4 válaszadó
- „Közterületek szemetessége”     2 válaszadó
-„ Helyi orvosi és gyógyszertári ügyelet hiánya”    1 válaszadó
- „Az emberek érdektelensége”    1 válaszadó
-„Helytörténeti múzeum hiánya”     1 válaszadó
-„Városi közösségi kisbusz hiánya”    1 válaszadó
-„Jobb közbiztonság kellene”     1 válaszadó
- „Irigyek az emberek”     1 válaszadó
- „Rossz a temetők infrastrukturális ellátottsága”    1 válaszadó

3./ Min változtatna és hogyan? 

Az e kérdésre adott válaszok főbb tételmondatai
„Helyi munkalehetőségek növelése” 26 válaszadó
„Több kulturális és sport program legyen”  11 válaszadó
„Épüljön új művelődési ház”    9 válaszadó
„Épüljön gyógyfürdő”     9 válaszadó

További válaszok
-”A cigányság mentalitásán kell javítani”     6 válaszadó
-”A közbiztonság helyzetén kell javítani - több rendőrt”    5 válaszadó
-”Mellékutcák burkolatának megújítása”    5 válaszadó
-”A vasút visszaállítása”    5 válaszadó
-”Gyakoribb közösségi mozgósítás”    5 válaszadó
-”Kerüljön ki több köztéri hulladékgyűjtő edény”    2 válaszadó
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-”A meglévő játszótér bővítése, új létesítése”    2 válaszadó
-”Legyen helyi orvosi ügylet”    2 válaszadó
-”Legyen újra helytörténeti múzeum”  2 válaszadó
-”Nyíljon olyan üzlet, ahol minden egy helyen kapható”    2 válaszadó
-”Épüljön egészségügyi centrum”    1 válaszadó
-”Létesüljenek magán szakorvosi praxisok”    1 válaszadó
„Vállalkozások kedvezménnyel történő ide vonzása”           1 válaszadó
-”Létesüljön ipari park”    1 válaszadó
-”Javuljon az idősek napközbeni ellátása”    1 válaszadó
-”Kapjon Izsák több nyilvánosságot a helyi sajtón túl is”   1 válaszadó
-”Létesüljön fitnesz és szabadidőpark”              1 válaszadó
-”Lépéseket kell tenni a nagyobb idegenforgalomért”    1 válaszadó
-”Minden rendben van úgy, ahogy van”    1 válaszadó
-”A teljes vezetést le kell cserélni”    1 válaszadó

4./ Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Az e kérdésre adott válaszok főbb tételmondatai:
„Az akciókban való rendszeres közreműködéssel”                 17 válaszadó
„A programok szervezésében való részvétellel„   9 válaszadó
„Bármilyen közösségi munkába bekapcsolódna”            7 válaszadó
„Javaslatokkal, ötletekkel tud segíteni”    7 válaszadó

További válaszok
-”Gyermekeit is buzdítja a közösségi munkára”     2 válaszadó
-”Várostakarítási akciókban közreműködne”     2 válaszadó
-”Alkalmankénti akciókban segítene”            1 válaszadó
-”Nem a lakosok, hanem a városvezetés kötelessége ez”     1 válaszadó
- Nem válaszolt a kérdésre               6 megkérdezett

5./ Összegzés
Mint a válaszokból kitűnik, a legtöbb megkérdezett azért szeret Izsákon élni, mert -
többük által is megfogalmazva, élhető, hangulatos kisváros. Az is kitűnik, hogy, a
gyökerekhez,  a szülőföldhöz, a családhoz, barátokhoz való kötődés nagyon fontos
számukra.  Annyira,  hogy  a  legerősebb  megtartó  erőként  vehetjük  ezeket.  A
válaszolók  98  százaléka  érezte  úgy,  hogy  ennek  hangot  kell  adnia.  A  kapott
válaszokból viszont az is kiolvasható, hogy ezekkel együtt látják a problémákat is, s
vannak elgondolásaik azok megoldását illetően. Ám azt  is láthatjuk, hogy a „Min
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változtatna  és  hogyan?”  kérdésre  adott  válaszok  valójában  a  „min”-re  adnak
értékelhető választ, s kevésbé a ”hogyan”-ra. Ez tulajdonképpen a projekt kívánatos
fő cselekvési irányát is meghatározza, illetve aláhúzza. Ahogyan az is, hogy a helyi
cigánysággal  kapcsolatos  gondok  a  negyedik,  ötödik  helyen  bukkantak  elő  a
válaszokban.  A legtöbb  válaszadó  kiemelte,  hogy  szükség  van  a  közösségi  élet
fellendítésére,  s  többük  azt  is  jelezte,  hogy  szívesen  részt  venne  az  ezt  segítő
programok szervezésében, megvalósításában. 

       2.2.4.  A közösségi beszélgetések értékelése Izsákon

A közösségi beszélgetések a projekt megvalósításának második lépéseként zajlottak
Izsákon. Két közösségi beszélgetést folytattunk le, a Városi Vegyeskar és az Ezüst
Gólya  Nyugdíjas  Klub  tagságának  bevonásával,  valamint  két  alkalommal
meghívottak részvételével. Összesen 108 fő vett részt a két alkalmon.
A  beszélgetések  bevezetőjeként  Tetézi  Lajos  szakmai  vezető  tájékoztatta  a
résztvevőket  a projekt  célkitűzéseivel  kapcsolatban,  elmondta,  hogy  mit
várhatnak,  mire  számíthatnak  az  izsákiak  a  program  megvalósításának
időszakában. Ismertette a közösségi interjúk tapasztalatait, valamint bemutatta a
közösségi felmérés kérdőívét, beszélt az azon szereplő kérdésekről. Kérte, hogy
a  résztvevők  gondolkodjanak  azon,  ők  maguk  milyen  programokat,
rendezvényeket látnának szívesen, valamint azon is,  hogy kik vállalnának az
elkövetkezendő időszakban alkalmanként, vagy a projekt teljes időtartama alatt
aktív szerepet a közösségépítési munkában.

A közösségi beszélgetéseken elhangzottak összefoglalója

Mindegyik  fórum  résztvevői  egyöntetűen  pozitívan  vélekedtek  a  projektről,  s
elképzelhetőnek  tartották,  hogy  maguk  is  aktív  közreműködői  legyenek  egy-egy
megvalósítandó akciónak. 
A közösségi interjúkon felmerült főbb kérdésekről esett többségében szó a közösségi
beszélgetéseken  is.  A  jelenlévők  maguk  is  hasonló  gondokat,  elképzeléseket
fogalmaztak  meg  (többségük  a  közösségi  interjúkban  is  közreműködött),
hangsúlyozva,  hogy nagyon fontosnak tartják  a  helyi  közösségek tovább építését,
erősítését,  s  általánosságban is  az  izsáki  lakosok valódi  közösséggé válását  tarják
fontosnak. Nem csupán a kisebb közösségek szintjén, hanem a nagy egész szintjén is.
Konkrétan úgy, hogy ne legyen gond, az amúgy egymást nem ismerő embereknek
összefogni egy-egy városi cél érdekében. 
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Legyen ehhez elég az, hogy mindannyian izsákiak, akiknek legfőbb közösségi célja,
hogy  minél  élhetőbb  település  legyen  városuk.  Ezen  együtt  munkálkodás
eredményeként  azok  is  összeismerkedhetnek,  akik  eddig  ismeretlenek  voltak
egymásnak, illetve a felületes ismeretségek is mélyülhetnek. Ha ezt a szemléletet a
jelen projekt  segítségével,  általánossá lehet  tenni (vagy legalábbis  szélesíteni),  azt
igen  nagy  előrelépésnek  tekintenék.  Ezért  szívesen  tennének  maguk  is,  a
programokba való aktív bekapcsolódással. Nyolcan vállalkoztak a közösségi felmérés
kérdőíveinek a kihordásában való közreműködésre.

 A közösségi beszélgetéseken elhangzottak tanulságai

A közösségi  beszélgetéseken elhangzott  hozzászólásokból  remélhető,  hogy tovább
bővül  a  közösségi  munkába,  akciókba  bevonható  izsákiak  száma. Ez  a  projekt
munkatárasinak  és  önkénteseinek  jó  alapot  adhat  a  hosszú  távú  közösségi
cselekvési  folyamat  beindításához,  fenntartásához.  Az  elhangzottakból  jól
érzékelhetően  kitűnik,  biztatásként  élik  meg  a  programba  bekapcsolódó
személyek,  hogy  megtapasztalhatják  a  közösségépítés,  közösségformálás
település egészére gyakorolt jótékony hatását. Mindez a programban tarthatja
őket hosszútávon is. Ezt még tovább erősítheti, hogy részeseivé válnak annak a
folyamatnak,  amelyben  a  közösségi  interjúkban  megfogalmazott  egyéni
problémáktól,  igényektől  eljutunk  a  közösségi  problémákhoz,  igényekhez,
megtanulva  a  közösségben  gondolkodást,  amely  elengedhetetlen  alapja  a
további  lépéseknek,  végső  soron  a  projekt  megvalósításának.  Ehhez  a  helyi
közösségfejlesztés  iránt  elkötelezett  aktivistákra  van  szükség.  A  közösségi
interjúk, a közösségi beszélgetések e folyamat elindítását szolgálták, kijelölve a
továbblépés irányát is.

2.2.5. A közösségi felmérés eredményei Izsákon

Izsákon  123  db  közösségi  kérdőív  került  kitöltésre  és  visszajuttatásra,  a
kijuttatott  2300 darabból  (ennyi  háztartás  van Izsákon).  Az  íveket  a  projekt
munkatársai (1800 db) és segítői (500 db) vitték ki személyesen a lakosokhoz.
Lehetőség  volt  online  módon is  kitölteni  a  kérdőívet,  utóbbi  módon három
felületen  volt  elérhető.  A 2018.  december  25.  és  2019.  február  10.  közötti
időszakban vártuk a kérdőíveket vissza, majd február 28-ig meghosszabbítottuk
a határidőt. A kitöltött íveket a művelődési házban, a városházán és az iskolában
elhelyezett  gyűjtődobozokba  dobhatták  be  a  kitöltők.  Végül  nyomtatott
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formában  87,  online  formában  36  kérdőív  került  kitöltésre  a  városban  a
megadott időszak alatt. 

Az  alábbiakban  a  kérdőív  kérdéseire  adott  válaszok  adatai,  statisztikái
következnek:

1. Az Ön neme:

a. Nő 91 fő 76%

b  Férfi 37 fő 24%

A válaszolók nemenkénti megoszlása szerint a nők lényegesen aktívabbak voltak a
felmérésben,  mint  a  férfiak,  76:24  arányban.  Ez  az  arány  a  további  kérdések
megválaszolóinak összetételét is meghatározza.

2. Mely korcsoportba tartozik Ön?
                        

NŐ   FÉRFI  EGYÜTT NŐ+FÉRFI  SZÁZALÉK

a, 18-25 év   7 2 9 7

b, 26-35 év 13 7 20 16

c, 36-49 év 12 5 17 14

d, 50-64 év 28 8 36 30

e, 65 év felett 26 15 41 34

A  fenti  statisztika  szerint  a  18-25  év  közötti  korosztály  volt  a  legpasszívabb  a
felmérésben,  összesen  7%,  a  26-50  év  közöttieknél  jobb  az  arány,  az  összes
válaszadók  30%-kát  adták,  míg  a  legaktívabbak  az  50  év  felettiek  voltak,  ők  a
válaszadók 64%-át teszik ki.

3. Mióta él Ön a településen?

 NŐ   FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

 a, 0-5 éve 8 0 8 7

b, 6-10 éve 1 1 2 2

c, több, mint tíz éve 23 10 43 35

d, születésem óta 54 23 77 63
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A válaszadók zöme 63% születése óta él Izsákon 35 százalékuk több mit tíz éve, s
csupán 9 százalékuk rövidebb ideje. Ez nyilván adódik a kitöltők életkorából is.

4. Mi az Ön státusza?

NŐ  FÉRFI  EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a, tanuló  3 1 4 3

b, állással nem 
rendelkező

3 2 5 4

c, munkaviszonnyal 
rendelkező 

14 19 33 27

d, önfoglalkoztatott 
(vállalkozó) 

3 3 6 5

e. nyugdíjas 16 32 48 39

A válaszadók  39  százaléka  nyugdíjas,  32  százalékuk  aktív  dolgozó,  s  3  százalék
tanuló. Ezek az arányok ismételten kitöltők kor szerinti megoszlásából adódik.

5. Hol található az Ön munkahelye/iskolája? 

NŐ FÉRFI  EGYÜTT NŐ+FÉRFI SZÁZALÉK

a, Izsákon 26 12 38 31

b, Izsákon kívül 17 7 24 20

Némi biztató jelként is felfogható, hogy az aktív dolgozók 31 százaléka Izsákon talált
munkát.

6. Mi köti Izsákhoz? (többet is bejelölhet)

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a, itt születtem, ide kötnek a 
gyökereim

43 19 43 62

b, ide kötnek a barátaim, a 
családom 

47 25 72 59

c, itt van a munkahelyem 24 7 32 34

d, nyugodt környezet 23 8 31 25
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e. élhető, hangulatos kisváros 17 7 24 20

f. szép természeti környezet 17 11 28 30

g. jó közmű ellátottság 9 7 15 12

h. megfelelő szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségek

3 0 3 2

Mint látható a gyökerek,  a család,  a  barátok,  valamint a munkahely  azok a főbb
értékek, melyeket megjelöltek a válaszadók. Szintén jelentős százalékban szerepelnek:
nyugodt környezet, hangulatos kisváros, szép természeti környezet.

7. Véleménye szerint mi hiányzik ahhoz, hogy még élhetőbb legyen Izsák?

Több munkahely,  uszoda,  vagy strand,  vasúti  közlekedés,  nagy bevásárló központ,
több szórakozási lehetőség, főleg fiataloknak, helyi orvosi és gyógyszertári ügyelet.,
az úthálózat javítása, egészségügyi központ, központi buszállomás, új művelődési ház,

8. Ön hogyan venne részt a javasolt változtatások megvalósításában?

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. ötletekkel 20 12 22 26

b. személyes 
közreműködéssel 

19 6 25 20

c. ötletekkel és személyes 8 7 15 12

d. nem az én feladatom 33 15 48 39

A  válaszadók  több  mint  fele  vállalna  valamilyen  közreműködést  a  változtatások
megvalósításában,  de  jelentős  azok  száma  is,  39  %,  akik  szerint  „nem  az  ő
feladatuk”.

9. Ismeri-e az Izsákon működő civil szervezeteket (klub, egyesület, stb.)?

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a, igen 22 13 35 28

b, részben 52 19 71 58

c, nem 9 5 14 11

46



TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014

A válaszadók többsége ismeri a helyi civil szervezeteket, illetve azok egy részét. 11%
nyilatkozott  úgy,  hogy nem hallott  róluk.  Az „igen”,  illetve a „részben” 86%-nyi
aránya  azt  mutatja,  hogy  ezek  a  szervezetek  viszonylag  jól  kommunikálják
tevékenységüket. 

10. Tagja- e valamely civil szervezetnek

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

     a, igen 10    7 17 14% 

     b, nem  66  27 93 76%

A válaszok azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy a többség ismeri a helyi civil
szervezeteket, csak a válaszadók 14%-a nyilatkozott úgy, hogy tagja valamelyiknek.

11.  Ha igen, melynek, s milyen tevékenységet végez benne?

E kérdésre nem jött válasz.

12.  Ha nem, lenne-e tagja valamely civil szervezetnek (klubnak, 
egyesületnek, stb.)?

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a, igen 31 8 39 32

b, nem 31 18 49 40

A válaszolók közel fele-fele arányban választották az „igen”, illetve a „nem” választ.
10%-kal többen a nemet.

13. Ha igen, milyen tematikájú lenne az, és Ön ott milyen szintű 
tevékenységet vállalna szívesen? Több válasz is megjelölhető.   

 NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. kulturális 25 7 32 26

 b. turisztikai  27 10 37 30

 c. természetjáró 15 8 23
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16

 d. természetvédelmi 8 6 14 11

 e. gasztronómiai 11 8 19 15

 f. városszépítő 22 10 32 26

 g. az Ön egyéb témajavaslata: 
SPORT

5 5

 Az  újabb  civil  szerveződések  közül  a  legtöbben  a  kulturális,  turisztikai  és  a
városszépítő közösségekhez csatlakoznának. 82% százalék jelölte meg ezeket.

Tevékenység, amelyet vállalna:         
 NŐ  FÉRFI EGYÜTT

NŐ+FÉRFI
SZÁZALÉK

a. ötletekkel segítenék 20 11 31 25

 b. személyes 
közreműködéssel

17 8 25 20

c. mindkettővel   15 7 22 18

E kérdésre a válaszadók 63%-a adott választ,  vagyis ennyien gondolják úgy, hogy
valamilyen szintű közreműködést vállalnának civil közösségekben.

14. Ismeri az alábbi izsáki rendezvényeket? -IGEN  
                                      

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

 Sárfehér Napok 72 36 108 88

Futó- Főző- és Lovas Majális 69 32 101 82

Tészta Majális 72 33 105 85

 Fogathajtó Kupák 56 29 85 69

Adventi gyertyagyújtások 70 33 103 84

Adventi hangversenyek 59 25 84 68

 Néptáncos szüret 47 18 65 53

Izsáki Színházi Esték 47 18 65 53

 Zeneiskolai hangversenyek 40 18 58 57

 ZÖREY Klub koncertjei 34 15 49 40
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A kérdésre adott „igen” és „nem” válaszok arányából egyértelműen kiderül, hogy
nagyságrendekkel  többen  nyilatkoztak  úgy,  hogy  ismerik  a  megjelölt  helyi
rendezvényeket  A  részvételt  firtató  következő  két  táblázat  eredménye  ezt  erősíti
tovább, a magas részvételi arányokkal.

Ismeri az alábbi izsáki rendezvényeket? -NEM

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

 Sárfehér Napok 3 1 4 3

Futó- Főző- és Lovas Majális 15 5 20 16

Tészta Majális 13 5 18 15

 Fogathajtó Kupák 28 6 34 28

Adventi gyertyagyújtások 7 4 11 9

Adventi hangversenyek 21 9 30 24

 Néptáncos szüret 39 19 58 47

Izsáki Színházi Esték 33 18 51 41

 Zeneiskolai hangversenyek 38 18 56 46

 ZÖREY Klub koncertjei 49 21 70 57

15. Az elmúlt években mely rendezvényeken vett részt? -IGEN 

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

 Sárfehér Napok 72 34 106 86

Futó- Főző- és Lovas Majális 44 21 65 53

Tészta Majális 48 20 68 55

 Fogathajtó Kupák 28 20 48 39

Adventi gyertyagyújtások 53 25 78 63

Adventi hangversenyek 39 15 54 44

 Néptáncos szüret 16 10 26 21

Izsáki Színházi Esték 24 9 33 27

 Zeneiskolai hangversenyek 22 14 36 29

 ZÖREY Klub koncertjei 13 7 20 16
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Az elmúlt években mely rendezvényeken vett részt?-NEM

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

 Sárfehér Napok 12 2 14 11

Futó- Főző- és Lovas Majális 39 11 50 41

Tészta Majális 35 13 48 39

 Fogathajtó Kupák 55 14 69 56

Adventi gyertyagyújtások 27 9 36 29

Adventi hangversenyek 43 17 60 49

 Néptáncos szüret 61 23 84 68

Izsáki Színházi Esték 59 23 82 67

 Zeneiskolai hangversenyek 60 19 79 64

 ZÖREY Klub koncertjei 68 25 93 76

16. Milyen jellegű új rendezvényeket, programokat látna még szívesen 
Izsákon?

Egészségtudatosságot  segítő  programok,  több  koncert  fiataloknak  és
idősebbeknek,  speciális  gyermekprogramok,  sportprogramok,  több
gasztroprogram, 

17. Honnan tájékozódik a helyi programokról, lehetőségekről (több válasz 
is jelölhető)? 

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. helyi újság 53 28 81 66

b. helyi televízió 21 11 32 26

c. helyi hírportál, 
helyi internetes 
oldalak (weboldal,
facebook) 

53 18 71 58

d. más lakosoktól 38 18 56 46

e. egyéb forrásból: 0 0 0 0
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A  kérdésre adott válaszok a helyi nyilvánosság elsődleges fórumaként az Izsáki Hírek
című  lapot  jelölik  meg,  másodikként  a  helyiektől  szerzett,  illetve  az  internetes
felületekről  szerzett  információkat  említik.  A  helyi  televízió  kisebb  aránya  annak
tudható  be,  hogy  sok  ingatlanban  nincs  bent  az  a  műsorkínálat,  amely  a  helyi
csatornát  is  tartalmazza.  Arra  a  kérdésre,  hogy  mivel  bővítenék  még  a  hely
információs kínálatot több plakátot, szórólapot és hirdetőtáblákat jelöltek meg, 

18. Kérjük, osztályozza egy 1-5-ig terjedő skálán az alábbi kérdéseket: 
(Értékelés a válaszok átlagolásával.)

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

a. Mennyire elégedett Ön a településen 
elérhető szabadidő-eltöltési lehetőségekkel?

2,3 2,3 2,3

b. Mennyire elégedett Ön a településen 
elérhető szolgáltatásokkal?

2,2 3 2,6

c. A Lakosok mennyire tudnak beleszólni a 
helyi ügyekbe?

1,7 2 1,9

d. Mennyire összetartó Ön szerint a 
településen élő közösség?

1,8 2,7 2,3

A válaszok összessége egy erős elégséges eredményt adott. Kivéve a helyi ügyekbe
való  beleszólás  lehetőségét,  ott  egy  tizeddel  a  2-es  alá  esett  az  érték.  Ez  gyenge
elégséges.

19. Segítené, támogatná-e az alábbiak megvalósítását?

a. Falukalendárium kiadása, amelybe a helyi lakosok írhatnának egy-egy oldalt, 
saját készítésű rajzokkal, fotókkal illusztrálva.

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 42 14 63 51

b. nem 30 7 40 33

Ha igen, írna-e bele?     
                         

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 23 10 33 27
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b. nem 42 18 60 49

A kapott válaszokból világosan kitűnik, hogy a válaszadók szívesen fogadnának egy a
helyiek által is írt kiadványt, több mint 50 százalékuk nyilatkozott így, ám arra, hogy
írnának is bele közel ugyanennyien nemmel válaszoltak.

b. Szomszédolások szervezése szomszéd települések lakosaival, 
közösségeivel.    
                                                                    

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 35 20 55 45

b. nem 34 11 45 37

A szomszédolást a válaszadók közel fele jónak találja, 37% inkább nem.

c. Helyi termékek kiállításának, vásárának szervezése, rendezése.
                                                                           

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 58 23 81 66

b. nem 14 6 20 16

A  helyi  termékek  egymással  való  megismertetését  szolháló  alkalmak,  vásárok
megrendezését a nagy többség támogatja.

d. Utcaprogramok szervezése, pl. az egy utcában lakók közös piknikje, 
játékos vetélkedők, utcák közti focibajnokág, stb.

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 35 19 54 44

b. nem 36 12 48 39

A közös utcaprogramok iránti érdeklődés 44%-kos, az elutasítása 39%. A 44%-os
támogatás reményt ad a sikeres megvalósításra.

Ha igen, esetleges saját programjavaslata(i):

Sakkszakkör, helytörténeti múzeum visszaállítása.
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e. Részt venne-e tanulókörökben? Pl. nyelvtudás, számítógépes ismeretek, 
régi népi mesterségek ismereteinek megszerzésére.

     
NŐ FÉRFI EGYÜTT

NŐ+FÉRFI
SZÁZALÉK

a. igen 29 13 42 34

b. nem 35 17 52 42

A tanulókörök  iránti  érdeklődés  kisebb arányú,  ez  nyilván a kitöltők  többségének
életkorával is összefügg.

f.  Jónak  találná-e  a  Sárfehér  szőlő  kultúrájának  oly  formában  való  
megőrzését,  hogy  egy  közös  városi  parcellában  közösségi  programok  
keretében folyna a szőlőművelés, feldolgozás, hagyományos módon és az  
ott létesítendő kis múzeumban bemutatásra kerülnének a régi művelő és 
feldolgozó eszközök.

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 52 25 77 63

b. nem 17 8 25 20

Ha igen, közreműködne-e személyesen is a megvalósításban?
       

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 25 18 43 35

b. nem 36 12 48 39

A helyi szőlő kultúrájának megőrzését a válaszadók nagy többsége jónak találja. A
megvalósításban azonban már kevesebben közreműködnének.

g. Részt venne-e helytörténeti vetélkedőkben versenyzőként?
     

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 6 6 12 10

b. nem 51 26 77 63
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 Ha versenyzőként nem, nézőként?
          

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 47 23 70 57

b. nem 4 7 11 9

A helytörténeti vetélkedőre vonatkozó kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy a
nagy  többség  versenyzőként  nem,  de  nézőként  szívesen  részt  venne  ilyen
programokon.

h. Hasznosnak tartaná-e a helyi szellemi, kulturális örökség további 
feltárását, újabb kiadványban való megjelentetését?

   
NŐ FÉRFI EGYÜTT

NŐ+FÉRFI
SZÁZALÉK

a. igen 49 27 76 62

b. nem 9 6 15 12

i. Hasznosnak tartaná-e helyismereti, helytörténeti dokumentumok 
további feltárását, újabb kiadványban való megjelentetését? 

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 57 27 84 68

b. nem 8 5 13 11

A  két  kérdésre  adott  válaszok  kiemelkedő  többsége  hasznosnak  tartaná  a  már
meglévő helytörténeti kiadványok mellé újabbak megjelentetését is. 

20. Részt venne-e a helyi közösségi szerepvállalás erősítését szolgáló 
program beszélgetésein, fórumain?

                   
NŐ FÉRFI EGYÜTT

NŐ+FÉRFI
SZÁZALÉK

a. igen 33 11 44 36

b. nem 46 25 71 58
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21.Vállalna-e önkéntes munkát a programok megvalósításában?
             

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 29 9 38 31

b. nem 49 21 70 57

A két kérdésre adott válaszokból az derül ki, hogy a többség inkább nem vállalna
feladatokat,  viszont a 30% feletti igen válaszok reményt adnak arra, hogy lesznek
bevonható önkéntesek a projekt akcióiba, programjaiba.

22. Ha az előző két kérdésre igennel válaszolt kérjük, EGY KÜLÖN LAPON 
adja meg elérhetőségét. Amennyiben online tölti ki az ívet, elérhetőségi 
adatait vagy  az ottani kérdőív megfelelő rovatában, vagy az itv@vitae.hu e-
mail címre kérjük elküldeni ÖNKÉNTES megjelöléssel

Erre a kérdésre 15 fő (12%) válaszolt igennel, s adta meg elérhetőségét.

23. Röviden összefoglalva, miért javasolná másoknak, hogy itt éljenek?

A válaszadók  többsége  a  nyugodt,  hangulatos,  barátságos  körülményeket  a  szép
természeti környezetet (Kolon-tó), a város jó földrajzi fekvését (Kecskemét, Budapest
viszonylagos közelsége) emelik ki mint pozitívumokat. Negatívumként említik a kevés
munkahelyet, a fiatalok számára meglévő viszonylag kevés szórakozási és találkozási
alkalmat,  orvosi  ügyelet  hiányát,  a  néhol  rossz  burkolatminőségű  mellékutcák
állapotát

2.2.6. Megoldandó problémák

A közösségi beszélgetések és felmérések során visszatérően a következő problémák 
merültek fel: „Kevés a munkalehetőség helyben”, „A mellékutcák útjainak rossz az 
állapota”, „Normális művelődési házra volna szükség”, „A cigány lakosság okozta 
gondok”, „Több kulturális, ismeretterjesztő rendezvény kell”, Egészségügyi központ 
hiánya”, „ A vasút megszüntetése”, „Uszoda, strand hiánya”, „Közterületek 
szemetessége”, „Helyi orvosi és gyógyszertári ügyelet hiánya”, „Az emberek 
érdektelensége”, „Helytörténeti múzeum hiánya”, „Városi közösségi kisbusz hiánya”.
A felvetett problémák nagyobb részének orvoslása önkormányzati, némely esetében 
kormányzati kompetencia. Ezek közül egyébként már megvalósult az egészségügyi 
központ és a városi közösségi kisbusz beállítása.
A jelen projekt által kezelhető problémák közül a következők megoldására nyílik
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lehetőség:
1./ Több közösségi, ismeretterjesztő kulturális program legyen. A projekt 
keretében ennek orvoslására beállítva, illetve megvalósítva:
a./ Anyák napi közösségi virágültetés a főtéren.
b./ Nyárindító egész napos gyermeknapok minden évben.
c./ Bográcsol a család (közösségi főzések a város lakosaival a fogathajtó pályán).
d./ Helyi kézművesek, termelők és termékeik bemutatói és vásárok (a 
megkérdezettek 66 százaléka támogatta ezeket).
e./ Komolyzenei hangversenyek (a LavioLa régi zenei együttes hangversenyei).
f./ Képzőművész szakkör indítása (tanulókör keretében).
g./ Szülők Iskolája előadás sorozat (tanulókör keretében).
h./ Könyvklub (tanulókör keretében). A tanulóköröket a megkérdezettek 34 
százaléka igényelte.
Ezen akciók egyértelműen javíthatnak azon, a megkérdezettek többsége által 
megfogalmazott állapoton is, mely szerint az izsáki kulturális ellátottság egy 5-ös 
skálán 2,3-as szintű, s ugyanennyire értékelték az izsákiak összetartását is, mely 
szintén javulhat a fenti akciók nyomán.
2./ Közterület szemetessége: A projekt keretében ennek orvoslására beállítva, illetve 
megvalósítva: Közösségi várostakarítási akciók évente egyszer-kétszer.
3./ Érdektelenség: A projekt keretében ennek orvoslására szolgálhatnak: 
Magánemberek és közösségek aktív bevonása a városi kalendárium megírásába (a 
megkérdezettek 27 százaléka írna bele), valamint a városi rendezvények 
megvalósításába és további ilyenek kezdeményezésébe. Tankatalógus közös 
összeállítása. A közösségi kiállításokon való saját eszközökkel és munkával való 
közreműködés és részvétel. Részvétel a közösségi adventi gyertyagyújtásokban és a 
karácsonyi és húsvéti városdíszítésekben. Részvétel a szomszédolásokban.
4./ Helytörténeti múzeum hiánya: Mivel a közösségi beszélgetések és felmérés 
során sokak igénye volt a már meglévő helytörténeti könyvek mellé újabbak kiadása, 
két ilyen kiadvány megjelentetését tervezzük (a megkérdezettek 68 százaléka vár 
ilyen kiadványokat). Ezek részben szolgálhatják a felvetett probléma bizonyos szintű 
megoldását is. A projekt keretében megjelentetésre kerül az Izsák Város története II. 
(tematikus kronológiával) és a Mátyási József-emlékkönyv (izsáki születésű, neves 
reformkori költő munkásságát feldolgozó tanulmánykötet).

2.2.7. Tervezési mátrix és beavatkozások

Jelen cselekvési terv gyakorlatba ültetéséhez több területen kell tervezett és 
összehangolt lépéseket tenni. E megtervezett, egymást erősítő tevékenységek alkotják
a cselekvési programot. Hasznos egy tervezési mátrix felállítása és táblázatba 
foglalása a teendők időrendiségének meghatározására: mit kell most, azonnal 
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kivitelezni, mit hamarosan és mit később? A táblázat azoknak az itt és most közösen 
meghatározandó felelősöknek a körét is tartalmazza, akiknek kompetenciájába az 
adott ügy tartozik: pl. helyi önkormányzat, helyi lakosok, helyi közösségek, 
csoportok.

a./ Tervezési mátrix

 Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

 Az eddigi működés
számbavétele, a jó
gyakorlatok,
tapasztalatok, értékek,
feltárása, bemutatása,
megőrzése,
fenntartása annak
érdekében, hogy az új
értékek elősegítése és
megerősítése
megvalósulhasson. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a
település
lakossága, civilek,
civil vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
megszólításának
megtervezése,
megszólítás
elvégzése 

Izsák Város 
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

Helyi
dokumentumok
feltárása,
elemzése,
közösségi interjúk
készítése. 
Megvalósítás ideje: 
2018. év

Izsák Város közösségi
tevékenységének
történeti feltárása,
elérhetővé tétele a
közösségi együttlét
kialakult formáinak,
hagyományainak és
szokásainak
megismerése céljából 

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális,
művészeti
csoportok,
szakkörök. 

Jellemző
tevékenységterület
ek kiválasztása.
• ünnepnapok
hoz kötődő
események
• neves
emberek
• ipartörténeti, 
mezőgazdasági
emlékek
• szövetkezeti
mozgalom
• helytörténeti
adatok

Célszemélyek
megszólítása és
lekérdezése. 

Izsák Város
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs,
közösségvezetők. 

A izsáki lakosok
bevonásával és
aktivizálásával a
jelenlegi helyi
társadalom
számára
meghatározó
ünnepi
hagyományok
összegyűjtése,
hiteles feltárása,
jelen helyzethez
történő adaptálása 
azzal a céllal, hogy
a jeles napokhoz
kötődő események
rendszeres
megszervezése
által erősödjön a
városhoz köthető
célcsoportok
identitástudata. 

A helyiek
igényeinek részletes
megismerése annak
érdekében, hogy a
Cselekvési terv minél

Célok kitűzése,
célcsoportok
meghatározása.
Célcsoportok: a
település

Kérdőív
szerkesztése, 
kinyomtatása.

Kérdőívek
feldolgozása,
szöveges és 
táblázatos 
formában. Az 

Izsák Város
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,

Helyi erőforrások
és szakmai
szolgáltatók
bevonásával. 
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pontosabban rögzítse 
a
közösségfejlesztési
folyamatokat. 

lakossága,
 16 évnél
idősebb 
magánszemélyek. 

adatok
közzé tétele 

közösségszervező
munkatárs. 

Közösségi
beszélgetések
megvalósítása. A
találkozókon közös
célmegfogalmazás 
történik, amelyre 
közös
megoldási javaslatok
születnek. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a 
település
közösségi vezetői,
aktív
magánszemélyek,
civilek, civil
vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Időpontok,
helyszínek
rögzítése.
Tematika
kialakítása a
közösségi
beszélgetések
megvalósításához. 

A közösségi
beszélgetések
eredményeinek
értékelése 

Izsák Város
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

A
közösségfejlesztési
kérdésekben a
helyi lakossági
csoportok hatékony 
bevonása a
döntések
előkészítésébe.
Ennek érdekében 6
közösségi
beszélgetés
megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2018.12.31-ig

Rendezvénynaptár
készítése.

A tevékenység
céljainak
meghatározása.
Érintettek
számbavétele. 

Adatgyűjtés a
rendezvénynaptár
elkészítéséhez a
helyi közösségek
bevonásával.

A 
rendezvénynaptá
r
leegyeztetése az
érintett, érdekelt
közösségekkel. 

Izsák Város
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

A városi 
alapdokumentumokk
al egyeztetve.

Megvalósítás ideje:
2019.12.31-ig

Tanulókörök:
Szülők iskolája, 
Képzőművész 
szakkör, Könyvklub 
megszervezése

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok.

Témakörök,
információk
tervezése,
határidők,
felelősök kijelölése 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés. 

Izsák Város
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

Célcsoport
igényeihez
alakított, 3
különböző témájú
tanulókör
megvalósítása. 

Megvalósulás ideje:
2021.06.30-ig

Tankatalógus 
elkészítése

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Célszemélyek
megszólítása és
lekérdezése. 

Közösségszervez
ő
munkatárs.

Tankatalógus 
nyilvánossá tétele a 
város honlapján.

Megvalósítás ideje:
2020.06.30-ig

Egy helytörténeti 
könyv anyaggyűjtése 
(Izsák Város története 

Célok
meghatározása,
célcsoportok

Tematika
kialakítása,
dokumentumok

Dokumentumok 
föltárása, 
rendszerezése, 

Szakmai vezető, 
közösségszervező
munkatárs.

Megvalósítás ideje:
2020.06.30-ig
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II. tematikus 
kronológiával.)

kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

szerkesztése, 
nyomdai 
előkészítése.

Megjelenés:
2023.03.31-ig

Közösségi kiállítás Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása, 
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

közösségszervező
munkatárs.

Helyi fafaragók, 
festők, cukrászok 
munkáinak 
bemutatása a helyi 
néptáncosok, 
zenészek 
közreműködésével.

Megvalósítás ideje:
2021.12.31-ig

A célcsoport-orientált
komplex akciók
megvalósítása. Célja,
hogy a település
jelentős célcsoportjait
sikerüljön 
megszólítani
és bevonni a 
munkába.
Főbb akciók:
- Nyárindító 
gyermeknap I-II.
- Bográcsol a család I-
II.
- Sárfehér Napok,
- I-II-III. Tavaszi 
Városi Nagytakarítás,
- Anyák napja,
- Adventi 
Gyertyagyújtások,
- Helyi termékek 
bemutatója, vására,
- Adventi Helyi 
termékek vására,
- Húsvéti helyi 
termékek vására, 
- Irodalmi kávéház,
- „Nebulókért” 
jótékonysági est.

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális,
művészeti
csoportok.

A programok
tematikájának
tervezése,
forgatókönyvek
elkészítése,
előzetes
egyeztetések az
érintett, érdekelt
szervezetekkel,
személyekkel. 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés. 

közösségszervező
munkatárs.

Célcsoport
igényeihez
alakított, 11
különböző témájú
közösségi akció
megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2018.01.01.-
2023.03.31-ig

Közösségi kiállítás Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes

Tematika
kialakítása, 
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 

közösségszervező
munkatárs.

Lelkes Bernadett 
helyi fotóművész 
alkotásait bemutató 
kiállítás.

Megvalósítás ideje:
2022.06.30-ig
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lakossága technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

Városi kalendárium 
szerkesztése 
megjelentetése

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Dokumentumok 
föltárása, 
rendszerezése, 
szerkesztése, 
nyomdai 
előkészítése.

Szakmai vezető, 
közösségszervező
munkatárs.

Megvalósítás és 
megjelenés ideje:
2023.03.31-ig

Egy helytörténeti 
könyv anyag gyűjtése 
(Mátyási József 
emlékkönyv)

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Dokumentumok 
föltárása, 
rendszerezése, 
szerkesztése, 
nyomdai 
előkészítése.

Szakmai vezető, 
közösségszervező
munkatárs.

Megvalósítás ideje:
2022.06.30-ig

Megjelenés:
2023.03.31.

Szomszédünnep 
Orgovánnyal és 
Fülöpszállással

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a két 
szomszéd
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

Közösségszervez
ő munkatárs.

Kiállítás installálása 

Megvalósulás ideje:
2022.07.31-ig

Részvételi fórumok.
A részvételi fórumok 
a
közösségi tervezés, a
koordinált végrehajtás
és a helyi 
nyilvánosság
bázisai. 

A részvételi
fórumok
ütemezése.
Témakörök
meghatározása. 

Időpontok,
helyszínek
meghatározása. 

A részvételi
fórumok a 
korábbi
történések
elemzésének
színterei és a
jövőbeni
tevékenységek
bölcsői. 

Izsák Város 
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs,
közösségvezetők,
szakkörvezetők. 

Az első évben
(2019) legalább 4,
a további években
2-2 részvételi
fórum tartása. 

 
b./ Tervezett beavatkozások

1./ Művelődő közösségek, tanulókörök.

A tevékenység  célja  művelődő  közösségek  létrehozása,  működésük  szakmai  támogatása.  A cél
elérése érdekében új közösségek létrehozása: pl. képzőművész szakkör, szülők iskolája, könyvklub,
stb. 
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Tevékenység neve Művelődő közösségek, tanulókörök.

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1. 
A/2. Önállóan támogatható tevékenység. A. Közösségfejlesztési 
folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: A helyi cselekvési 
terv alapján a település lakosságának közösségi együttműködését 
dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek 
események, programok, folyamatok megvalósítása. 

Tevékenység célja célcsoportja A szabadidő hasznos eltöltésének és új ismeretek szerzésének 
biztosítása, új közművelődési tevékenységek bevezetése. 
Célcsoportja: középiskolások, aktív korú lakosság, idősek.

Tevékenység szakmai leírása Képzőművész-szakkör elindítása, helyi képzőművész 
bevonásával, vezetésével. Szülők iskolája - kiscsoportos 
foglalkozás pszichológus vezetésével. Könyvklub elindítása a 
helyi könyvtár bevonásával.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága.

A közösségi felmérés során felmerült igény.

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi és egyéb 
költségek. (Tanulókörök megtartásához megbízási díj, 
tanulókörök anyagköltsége.)

Bevont külső közreműködők. Kovács Lászlóné Izsáki ÁMK-vezető  (terem biztosítása, 
szervezési munkák), Vargáné Pál Klára könyvtárvezető (hely 
biztosítása, szervezés), Tetézi Attila (szervező), Németh Ferenc, 
Verdonné Simon Ildikó, Márki Nóra Jázmin előadók.

2./ Tankatalógus
A tevékenység célja a helyi tudás katalogizálása, feltárása, közreadása.

Tevékenység neve Tankatalógus létrehozása

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan támogatható  tevékenység.  A.  Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és  megvalósítása:  a  település lakói
tevékenységének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele 

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A  településen  élő,  hasznos  tudással  rendelkező  emberek
felkutatása,  tudásuk  elérhetővé  tétele  a  közösség  számára.
Célcsoportja: a teljes lakosság

Tevékenység szakmai leírása A  településen  élő,  hasznos  tudással  rendelkező  emberek
felkutatása, tudásuk elérhetővé tétele a közösség számára, online
formában.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó A tankatalógus készítéséhez tervezett anyagköltséget nem 
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költségek és megoszlásuk. felhasználva (online közzététellel)

Bevont külső közreműködők. Tetézi Attila szerkesztés, digitalizálás.

3./ Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése

A tevékenység célja Mátyási József izsáki születésű reformkori költő munkásságának feldolgozása,
tanulmánykötetben való megjelentetése.

Tevékenység neve Mátyási József tanulmánykötet megjelentetése

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  település  közösségi
tevékenységének  történeti  feltárása  és  a  lakosság  számára
elérhetővé tétele

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Mátyási József izsáki születésű reformkori költő munkásságának 
feldolgozása, tanulmánykötet megjelentetésével. Célcsoportja: a 
teljes lakosság

Tevékenység szakmai leírása Mátyási József izsáki születésű reformkori költő munkásságának 
feldolgozása, tanulmánykötet megjelentetése.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi és egyéb 
költségek + átcsoportosítással: Helytörténeti, helyismereti 
dokumentumok gyűjtse megbízási díj, valamint a nyomdai 
költségek fedezése a projekt költségvetésében szereplő, de fel nem
használt költségek (pl. terembérleti díj, anyagköltségek) 
átcsoportosításával (lásd még költségvetés módosítás: 
költségátcsoportosítások.)

Bevont külső közreműködők. Mesznéder Klára helytörténész, Mátyási-kutató szerkesztői 
munka, Tetézi Attila digitalizálás.

4./ Részvételi fórumok

A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit szükséges értékelni, az
érzékelt hatásokat elemezni és a helyi cselekvési tervet aktualizálni. A részvételi fórumok a projekt
kommunikációs és partnerségi gerincét adják. A részvételi fórumok hátterében a helyi társadalmat
érintő  kérdések  megvitatása,  a  döntésekben  való  aktív  részvétel  lehetőségének  biztosítása  áll.
Izsákon nyolc alkalom kerül megvalósításra.

Tevékenység neve Részvételi fórumok

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan támogatható  tevékenység,  A.  Közösségfejlesztési
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tevékenységekhez folyamatok  kezdeményezése  és  megvalósítása:  3.  A  helyi
cselekvési  terv  alapján  a  település,  településrész,  térség
lakosságának  közös  együttműködését  dinamizáló  és  fenntartó
közösségi  akciók,  tevékenységek,  események,  programok,
folyamatok  megvalósítása.  d)  részvételi  fórumok  elindítása,
működtetése, meglévők fejlesztése. 

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Célja:  a  közösségfejlesztési  folyamat  végig  kísérése,  közösségi
programok  megvalósításának  végig  kísérése.  Célcsoport:  civil
szervetek, szakkörök, intézmények, település vezetői, lakosság. 

Tevékenység szakmai leírása 8 részvételi fórum megtartása 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Projekten kívüli finanszírozás (ÁMK költségviselés).

Bevont külső közreműködők. Kovács Lászlóné Izsáki ÁMK  (terem biztosítása). Tetézi Attila 
szervezés

5./ Helyi szellemi, kulturális örökség feltárása

A tevékenység célja a korábban megjelent, a város történetét a kezdetektől 2012-ig bezárólag 
feldolgozó helytörténeti olvasókönyv folytatása tematikus kronológiával kiegészítve.

Tevékenység neve Várostörténeti könyv megjelentetése

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  település  közösségi
tevékenységének  történeti  feltárása  és  a  lakosság  számára
elérhetővé tétele

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

 A város közelmúltjának feltárása. Célcsoportja: a teljes lakosság

Tevékenység szakmai leírása Izsák város története második rész, a 2012-ben megjelent első 
kötet folytatása (tematikus kronológiával)

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek + 
átcsoportosítás: Szerzői díj nincs, a nyomdai költségek fedezése a 
projekt költségvetési rovataiban szereplő, de fel nem használt 
költségek (pl. terembérleti díj, anyagköltségek) 
átcsoportosításával (lásd még költségvetés módosítás: 
költségátcsoportosítások.)

Bevont külső közreműködők. Tetézi Attila anyaggyűjtés, digitalizálás.
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6./ Első közösségi kiállítás

Tevékenység célja helyi alkotók, kézművesek, előadók, együttesek bemutatkozása.

Tevékenység neve Első közösségi kiállítás

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1. 
A/3. Önállóan támogatható tevékenység, közösségi akciók, 
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Helyi alkotók, kézművesek, előadók, együttesek bemutatkozása.
Célcsoport: a teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása Helyi fafaragók, festők, cukrászok munkáinak bemutatása a helyi
néptáncosok, zenészek közreműködésével.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Projekten kívüli finanszírozás.

Bevont külső közreműködők. Sutus Mónika, Tetézi Attila anyag összeállítás, installálás, Izsáki 
ÁMK  (terem biztosítása, szervezési munkák).

7./ Második közösségi kiállítás
Tevékenység célja egy helyi fiatal alkotóművész munkáin keresztül helyi értékek bemutatása.

Tevékenység neve Második közösségi kiállítás

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1. 
A/3. Önállóan támogatható tevékenység, közösségi akciók, 
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Helyi fiatal alkotóművész munkáin keresztül, helyi értékek 
bemutatása. Célcsoport: a teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása Lelkes Bernadett helyi fotóművész alkotásait bemutató kiállítás.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi és egyéb 
költségek (közösségi kiállítás, dekorációs és anyagköltség)

Bevont külső közreműködők. Sutus Mónika, Tetézi Attila anyag összeállítás, installálás, Izsáki 
ÁMK (terem biztosítása, szervezési munkák).

8./ Kalendárium
A tevékenység célja a helyi emlékezet feltárása, közreadása.
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Tevékenység neve Kalendárium létrehozása

Illeszkedés  a  Felhívásban
meghatározott  támogatható
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan támogatható  tevékenység.  A.  Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és  megvalósítása:  a  település lakói
tevékenységének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele 

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A helyi emlékezet feltárása, a helyi lakosok bevonásával
Célcsoportja: a teljes lakosság

Tevékenység szakmai leírása Helyi csoportok, egyesületek bemutatása tagságuk bevonásával, 
szokások csokorba gyűjtése, közreadása változatos formában.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi és egyéb 
költségek: Falukönyv szerkesztési, kiadási költségei.

Bevont külső közreműködők. Tetézi Attila digitalizálás, Gera Árpádné, Balogh Edit, Ciczkné 
Izsák Anikó, Vargáné Pál Klára, Kullai Sarolta anyagok írása.

9./ Közösségi eredményeket bemutató akciók
Célja, hogy a település jelentős célcsoportjait sikerüljön megszólítani és bevonni a munkába. Főbb 
célterületek, melyek többségében a bevontak nemcsak részvevők, hanem aktív közreműködők is. E 
programok keretében bemutatásra kerültek a projekt eredményei, eseményei is:
- Nyárindító gyermeknap
- Bográcsol a család
- Sárfehér Napok,
- Tavaszi Városi Nagytakarítás,
- Anyák napja,
- Adventi Gyertyagyújtások,
- Helyi termékek bemutatója, vására,
- Adventi Helyi termékek vására,
- Húsvéti helyi termékek vására, 
- Irodalmi kávéház,
-„Nebulókért” jótékonysági est.
- Hangversenyek (adventi, komolyzenei).

Tevékenység neve Közösségi eredményeket bemutató akciók

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A  szabadidő  hasznos  eltöltésének  biztosítása,  új  közösségi
tevékenységek  bevezetése.  Célcsoportja:  általános-  és
középiskolások,  aktív  korú  lakosság,  idősek,  civil  szervezetek,
óvodások, roma lakosság, 0-3 évesek és szüleik. 
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Tevékenység szakmai leírása A város lakosságának széles körét bevonva szervezett közösségi 
alkalmak (közművelődési, irodalom, zene, sport, gasztronómia)

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Projekten kívüli finanszírozás: Önkormányzati és Tegyünk 
Izsákért Egyesületi költségfinanszírozás.

Bevont külső közreműködők. Kovács Lászlóné, Izsáki ÁMK (terem biztosítása, szervezési 
munkák), Tetézi Attila, Tegyünk Izsákért Egyesület (önkéntes 
munka), Kapás Zoltánné, Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola 
(önkéntes munka), Fejszés József, Izsáki Városgazdálkodási Kft. 
(terem biztosítása). Önkormányzat, Tegyünk Izsákért Egyesület, 
Sárfehér Néptánc Egyesület, Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub, Városi 
Vegyeskar programokban való közreműködés.

10./ Szomszédünnep
A tevékenység célja a konzorciumi települések lakóinak találkozása közös információ gyűjtés, 
kapcsolódási pontok keresése.

Tevékenység neve Tankatalógus létrehozása

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan támogatható  tevékenység.  A.  Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és  megvalósítása:  a  település lakói
tevékenységének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele 

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Célcsoportja: a települések teljes lakossága
A konzorciumi  települések  lakóinak  találkozása  közös  értékek
megosztása, további informális és formális alkalmak előkészítése.

Tevékenység szakmai leírása Kapcsolat építése a konzorciumi települések lakosai között.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi költségek 

Bevont külső közreműködők. Sutus Mónika, Tetézi Attila anyag összeállítás, installálás, a 
kiállítási anyag helyszínre juttatása, közreműködés az 
installálásban.
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2.3 ORGOVÁNY

2.3.1 Orgovány bemutatása

Orgovány  a  Duna–Tisza  közi  homokhátság  déli  részén  Kecskeméttől  26  km-re
fekszik.  A  megyeszékhelyről  az  54-es  úton  közelíthető  meg  legkönnyebben.
Orgovány településről  a  Kr.  u.  I–II.  századtól  vannak tárgyi  emlékek,  de a  török
uralma alatt elnéptelenedik és 1901-ben történt községgé alakításáig Kunszentmiklós
pusztája. A legrégebbi máig fennmaradt emléket Orgoványon a szarmaták hagyták
ránk,  akik  Kr.  u.  I-II.  században  éltek  a  Duna-Tisza  közén.  1978-ban
településmaradvány  nyomai  kerültek  felszínre.  A  településnek  51  lakó-  illetve
hulladékgödréből jelentős mennyiségű szarmata leletanyag került elő. 

Egy másik helyszínen feltártak 30 szarmata- és hunkori sírt. A sírokból többféle lelet
került a felszínre, karneol, borostyán, festett pasztagyöngyök, vaskés, fibula, karkötő.
Meglepő módon római kori emlékeket is találtak a falunkban 1966-ban. Nevezetesen
családom ősi birtokán, az Aczél-tanya melletti domb területén bronzkori és szarmata
cserépmaradványok mellett egyebek között egy bronzpáncél-töredék is előkerült. A
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megmaradt lemez dísze a kiterjesztett szárnyú római sas, a győzelmi koszorút tartó
Victoria,  lábai  alatt  elhelyezett  GEM felirattal,  majd  ez  alatt  egy  bika  látható.  A
páncélt egy iker-légióhoz (geminos) tartozó személy viselte. Az iker-légió Kr. u. 107
táján a Duna-Tisza közén keresztül Daciába (Erdély területe, római tartomány volt)
vonult. Feltehetően a díszpáncélt ezen az úton vesztette el a viselője. Az ásatások és
régészeti  feltárások  a  település  közvetlen  környezetében  a  következő  leleteket
eredményezték. 1967-ben Kr. u. V-VIII. századból való öt szegényes avar sírt tártak
fel.  1976-ban  Árpád-kori  (honfoglalás-kori)  rotunda (kerek  alaprajzú  épület)  és  a
körülötte  elterülő  temető  maradványa  került  felszínre.  1961-ben,  majd  1978-ban
Zsigmond- és Mátyás-kori érem került felszínre, továbbá egy övdísz és két gyűrű.
Felszínre került kőhalmok templommaradványra utaltak. 1978-ban II. Lajos korabeli
(1521-1526)  dénárok  kerültek  elő  szántás  közben.  A  község  elnevezésével
kapcsolatban  több  variáció  kering  a  köztudatban,  mindegyik  valószínűsíthető,  de
egyik  sem  bizonyított.  Az  egyik  nézet  szerint  a  település  nevének  eredete  a
honfoglalás  korára  vezethető  vissza.  Orgovány,  akárcsak  a  környékbeli  falvak
(Tázlár, Bócsa, Kötöny) honfoglalás kori vezérekről kapták a neveiket, akik ezen a
környéken területet kaptak. A község elnevezését kapcsolatba hozták még az orgona
növénnyel, vagy másképp orgovány fával is. Emellett a település betelepülés előtti
területe  mocsaras,  ingoványos  volt,  ezért  elképzelhető  az  elnevezés  innen  való
eredete.  A  XV.  századtól  Orbogán  szállásként  említik,  mely  elnevezést  kun
eredetűnek  tartják.  A  község  kialakulása  tehát  nem  107  éve  kezdődött,  hanem
lényegesen  régebben.  Ennek  bizonyításáta  fent  említett  régészeti  kutatások
eredményei is igazolták. A tanyavilág központjainak elnevezéséről az 1800-as évek
közepéről  maradt  írásos  dokumentum,  mely  megnevezi  a  központokat:  Kargala,
Kápolna,  Nyakvágó,  Alsójárás,  Felsőjárás.  Ezeket  az  elnevezéseket  még  ma  is
használja a falu közössége. Török eredetre vezethető vissza a Kargala-dűlő elnevezés:
„Karg Allah!” - Isten segíts! jelentés alapján. Ezért egyesek a községet azóta is török
eredetűnek vélik, ugyanis a török nyelvben orgo alsót, vány felsőt jelent. Ezt látszik
bizonyítani két mai elnevezés is a településen: Alsójárás, Felsőjárás. Ha meg is van a
kétségtelen 9nyelvi rokonság a török szavakkal, mégis valószínűbb, hogy a község
elnevezése a kunoktól származik. A középkorban kunok lakták a területet. 1436 és
1505  között  a  település  a  halasi  székhez  tartozott.  Ez  idő  tájt  már  a  népesebb
kuntelepülések között tartják számon. Az 1559. évi török kincstári fejadólajstromot
önálló településként tartja számon, öt  adóköteles házzal.  1436-tól  egészen a török
időkig  bizonyítottan  lakott  település  volt  Orgovány.  Erre  utalnak  a  temető-
maradványok,  a  középkori  kápolna-maradványai,  melynek  romjait  az  1700-as
években  is  láthatták  az  orgoványi  pásztorok,  csikósok.  Köveiből  épült  meg  a
kunszentmiklósi  református  templom  talapzata.  Valamikor  a  XV-XVI.  Században
Orgoványon épült egy templom, ami azt jelenti, hogy ekkor már jelentős település
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volt. 1526-os mohácsi vészt követően viszont az Alföldön lévő régi falvak a másfél
évszázados török uralom alatt eltűntek, helyükön pusztaság lett. Területe az 1600-as
években gyakran gazdát cserélt. A Rákóczi-szabadságharc idején Kecskemét, Cegléd
és  Nagykőrös  katonasága  Orgovány  területére  gyülekezett  Szentmihályi  jászkun
kapitány  vezényletével,  és  itt,  valamint  Ágasegyházán,  a  pusztán  állítottak  fel
védővonalat  a  be-betörő  rácok  ellen.  1745-ben  a  jászkun  területek  visszanyerték
önállóságukat. Orgovány lakossága ekkor igen gyér. A területen létrejött tanyavilág
ekkor a kunszentmiklósi járáshoz tartozott. Lakossága az állatokat őrzőpásztorokat
kivéve  nem  volt.  A  szilaj  állattartó  életforma  az  1870-es  évekig  tartott,  ekkor
kezdődött a terület felparcellázása a szentmiklósi gazdák között. Közülük kevesen, de
mégis letelepedtek ezen a területen. Többségében középbirtokos, református vallású
családok, akiknek nem volt egyszerű dolguk a földműves munkával, mert a terület 80
%-a homokos volt.  1890-ben újabb parcellázás során más településről  is  érkeztek
földéhes  földvásárló  bevándorlók,  akik  nagy  része  le  is  telepedett.20Nem sokkal
ezután – 1902. január elsején – Orgovány község tekintetes közönsége el is szakadt
Kunszentmiklóstól,  és  önálló  közigazgatással  rendelkező  községgé  alakult,
közigazgatási  és  anyakönyvi  ügyeket  önállóan  vezetett.  Elkezdődött  a  munka,
benépesült a nemrégiben kihalt puszta. Ekkor még úgynevezett belterület nem volt, a
mostani  református  paplakon  és  a  csárdán  kívül  csak  két-három  ház  állott.  A
községháza  építésére  1903-ban  került  sor.  A belterület  kijelölése  és  szabályozása
1922-ben történt. 

Orgovány jelene
A  Duna-  Tisza  közi  Homokhátság déli  részén  található  Orgoványon  sokan
foglalkoznak  bodzatermesztéssel,  szőlőtermesztéssel,  a  terményekhez  kapcsolódó
ünnepek hagyományát igyekszik a település megtartani. A helyiektől nem áll távol a
közösségépítés: önszerveződő  körök  és  közösségek  éltetik  a  falu  vérkeringését,
szervezik a  kikapcsolódást  biztosító  programokat.  Pedig a  Kecskeméttől  26 km-re
fekvő Orgovány  lakóinak  mintegy  egynegyede  külterületen,  tanyákon  él  és
mezőgazdasággal foglalkozik. A körülbelül 3400 fős, Bács-Kiskun megyei település
jelentős tanyavilágának több önálló körzete van: Alsójárás vagy Göböljárás, Kargala,
Tolvajos, Kápolnadűlő, Felsőjárás, Réti járás vagy Nyakvágó, Nyikszbrót, Kunkép,
Jakabszél.

A Dr. Tóth Zoltán emlékpark az orgoványi kötődésű, vakok és gyengén látók életminőségének 
javításán dolgozó tudósról emlékezik meg. Ugyanitt található az I. világháborús emlékmű, a parktól
nem messze pedig a református- és a katolikus templom. Az emlékparktól pár méterre található a 
120 éves Orgoványi Baptista Gyülekezet imaháza.
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A helyi Gebauer Vendégház a falu alapításkori, több mint 100 évvel ezelőtti hangulatát idézi fel. 

A Végh Birtok és Vendégház télen-nyáron ideális kikapcsolódási helyszín. 
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A  Venyige-tanya  tradicionális  alföldi tanya,  ahol  a  vendéglátás  mellett  mezőgazdasággal,
borászattal foglalkoznak, már negyedik generáció óta. A biogazdálkodás mellett a különleges és
tardícionális helyi termék előállítás is a specialitásai közé tartozik.
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2.3.2  Demográfia

Orgovány  utolsó  becsült  népessége  3  476  fő  (2018  évben),  ami   Magyarország
népességének 0.04%-a (Bács-Kiskun megyének 0.69%-a). Népsűrűsége 35 fő/km2.
Lakások száma 1653, népességet figyelembevéve, ez 2.1 fő per lakás.
A grafikon alapján az 1960-as években 1000 fővel több ember élt a településen, mint
napjainkban. Jelentős külterületi lakosság volt jellemző. Az infrastrukturális fejlődés
az  oka  annak,  hogy  a  tanyák  elnéptelenedtek,  az  ott  lakó  idősek  tanyáit  a
későbbiekben  nem  lakta  senki,  azok  összedőltek,  lakhatatlanná  váltak.  A
termelőszövetkezetek, és feldolgozóüzemek tevékenységének megszűnése után sokan
elvándoroltak, városokba költöztek. 
A  2011-es  évi  népszámlálás  adatait  tekintve,  és  összehasonlítva  a  korábbi
lakosságszámmal,  látható a település népességének  lassú csökkenése. Ezt a fiatalok
elvándorlása, a munkahelyek hiánya, a megélhetés biztosítás perspektívájának hiánya
okozza legfőképpen. Fiataljaink nehezen tudnak elhelyezkedni helyben, karrierépítés
szempontjából  is  meggondolják,  hogy  munkájuk  miatt  máshol  telepednek  le,  és
alapítanak családot.  Demográfiai adatok tekintetében a 2011-es évet követően lassú
népességnövekedés tapasztalható, amit az ide költözők mellett a gyermekek születési
számának  növekedése  eredményezett.  A TeIR  adatok  alapján  2011-ben  a  65  év
felettiek száma összevetve a 14 év alattiak számában 20 %-kal magasabb volt, ez a
szám 2017-ben 6 %-ra csökkent. 2015-től pedig magasabb a születések száma, mint
az elhalálozások száma. A szolgáltatások színvonalának fejlesztése, a megyeszékhely
relatív közelsége miatt, valamint a munkahelyek közvetlen közlekedési járatai miatt
maradnak inkább a lakosok helyben a csöndesebb falusi életet választva. Emellett
szolgál az is, hogy az ingatlanárak is sokkal kedvezőbbek, mint a városban. 

2.3.3 A közösségi interjúk eredményei Orgoványon

Orgoványon összesen 46 interjú készült. 

1./  Mit  jelent  Ön  számára  itt  élni?  Mi  a  jó  az  itteni  életben?  Mi  a  rossz?

„Otthon, család, barátok, közösségek”  22 válaszadó
„Szeretek itt élni, itt nőttem fel”  18 válaszadó
„Vidéki hangulat,nyugalom,csend, biztonság”  12 válaszadó
„Tisztelet, megbecsülés, segítőkészség”  11 válaszadó
„Mindenki ismer mindenkit”  11 válaszadó
„Kreatív egyéniségek, változatos programok,
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 tartalmas közösségi színterek”    7 válaszadó
„Tiszta, friss levegő”    6 válaszadó
„Elégedettség”    4 válaszadó
„Az alapszolgáltatások biztosítottak”    3 válaszadó
„A lakossági igények szerinti fejlesztések”    2 válaszadó
„Városok közelsége”    1 válaszadó
„Úszási lehetőség”    1 válaszadó
„Szorgalmas, dolgos emberek”    1 válaszadó
„Motiválhatóság”    1 válaszadó
„Nincs tömeg, közlekedési dugó, túlzsúfoltság”    1 válaszadó
„Minden könnyen elérhető”    1 válaszadó

A 46  kérdőíven  ezt  a  pontot  kivétel  nélkül  mindenki  kitöltötte,  és  jóval  több
pozitívumot  írtak  le,  mint  negatívumot.  A megkérdezettek  87  százaléka  (40  fő)
mindenképpen fontosnak tartotta,  hogy a  kötődései  miatt  is  (otthon,  család,  barát,
munka) szereti a falut. 26 százalék kiemelte a nyugalmas, biztonságos környezetet,
ezzel  szemben  9  százalékuk  érzi  veszélyeztetve  főként  az  esti  biztonságérzetet.
A válaszadók  24  százaléka  emelte  ki  a  pozitív  emberi  tulajdonságokat,  mely  a
minőségi  élet  alapja,  a  tisztelet  és  a  megbecsülés  mellett  a  segítőkészség  került
kiemelésre.  

 2./ Mi a rossz?
„Fogászat, gyerekorvos hiánya” 11 válaszadó
„Vendégmunkások okozta gondok” 10 válaszadó
„Játszótér hiánya”   9 válaszadó
„Kevés kulturális és családi program”   7 válaszadó
„Szórakozási, kikapcsolódási lehetőség hiánya”   6 válaszadó
„Biztonságérzet hiánya (este)”   4 válaszadó
„Kevés munkalehetőség, elvándorlás”   4 válaszadó
„Pletyka (mindenki ismer mindenkit)”   4 válaszadó
„Földrajzi elhelyezkedés”   3 válaszadó
„Kevés buszjárat”   2 válaszadó
„Homok, por”   1 válaszadó
„Az iskolában sok a speciális tanuló”   1 válaszadó
„Alacsony infrastruktúra”   1 válaszadó
„Óvoda helyhiánya”   1 válaszadó
„Mentőállomás hiánya”   1 válaszadó
„Illegális szemétlerakás”   1 válaszadó
„Az önkormányzat nem segíti a nyugdíjast”   1 válaszadó
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E kérdésre adott válaszok élnén a fogászati és gyermekorvosi ellátás hiánya, valamint
a  vendégmunkások  okozta  gondok  állnak.  Kulturális  és  egyéb  programok
tekintetében  megosztottak  a  vélemények,  e  téma  az  ötödik  helyen  jött  elő:  aki
pozitívan nyilatkozott  a helyi  kulturális lehetőségekről,  az aktívabban vesz részt  a
közösségi életben, jól tájékozott a lehetőségekről, a kulturális eseményekről, így tud
pozitív  élményeket  szerezni.  A  hiányérzetről  nyilatkozók  gyakran
információhiánnyal,  vagy  a  közösségi  rendezvények  iránti  alulmotiváltsággal  is
rendelkeznek.  A megkérdezettek  24  százaléka  előnyként  éli  meg,  hogy  mindenki
ismer mindenkit, a 11 ember közül 4 kiemelte azt is, hogy ez sokszor hátrány, mert
többet tudnak egymásról a kelleténél. Kecskemét város távolságát hátránynak érzi a
kitöltők  többsége,  mert  a  munkalehetőségek  korlátozottak  helyben,  a
tömegközlekedéssel való bejárás pedig nehezen oldható meg. 

3./ Min változtatna és hogyan?

„A közbiztonság növelése szükséges”         13 válaszadó
„Kerékpárút létesítése” 9 válaszadó
„A közterületekre szemetesek kihelyezése” 5 válaszadó
„Az emberek hatékonyabb bevonása jó célok megvalósításához” 5 válaszadó
„Az 5302-as út felújítása, sebességmérők” 4 válaszadó
 „A buszjáratok sűrítése Kecskemét-Izsák-Kkfháza viszonylatban 4 válaszadó
„Több vállalkozás kell, munkahely teremtéshez” 3 válaszadó
„Több aszfaltos utat szeretne a községben” 3 válaszadó
„Járdajavítás, újabbak burkolása” 3 válaszadó
„A községközpont további parkosítása” 3 válaszadó
„Utcák egyirányúsítása” 1 válaszadó
„Sebességkorlátozás bevezetése a szükséges pontokon” 1 válaszadó
„Egyes útkereszteződések be/kiláthatóságának javítása” 1 válaszadó
„Fekvőrendőr a szükséges helyeken” 1 válaszadó
 „Hulladékudvar létesítése” 1 válaszadó
„Ingatlanok udvarainak és utcafrontjának rendben tartása” 1 válaszadó
„Külterületi illegális szemetelés „ 1 válaszadó
„Világítást a művelődési ház parkolójához” 1 válaszadó
„Mentőállomás létrehozása” 1 válaszadó

Többnyire a megkérdezettek arról számolnak be, mi az, ami őket leginkább zavarja,
de megoldási lehetőségre javaslat kevés érkezett, a „hogyan” kérdésre az értékelhető
válaszok  száma,  minimális.  A  három  kiemelt  téma,  amely  a  legtöbbeket
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foglalkoztatja:  közbiztonság,  közlekedésbiztonság-kerékpárút,  játszótér-
szabadidőpark  létesítése.  Sajnos,  a  legtöbb  ember  által  legfontosabbnak  tartott
problémák tekintetében egyetlen javaslat sem érkezett arra, hogy hogyan változtatnák
meg a jelenlegi helyzetet. Ötletek sem hangzottak el, pl. hogy hol szeretnének, vagy
tartják  szükségesnek  a  kerékpárutat,  vagy  játszóteret  hova  szeretnének.  A
közbiztonság javítása kapcsán megfogalmazásra került a fokozottabb rendőri jelenlét,
és az együttműködés fontossága.

4./ Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

„Társadalmi, közösségi munka, általános segítés” 13 válaszadó
„Kulturális, egyébrendezvény segítése, azok látogatása”   8 válaszadó
„Különböző ötletekkel”   6 válaszadó
„Példamutatással”   4 válaszadó
„Anyagi támogatás játszótérre”   4 válaszadó
„Zöldterület létesítés, parkosítás „   4 válaszadó
„Szemetelés megelőzése”   3 válaszadó
„Önkéntes szemétszedés”   3 válaszadó
„Szocializációs beilleszkedés támogatása”   3 válaszadó
„A helyi közügyek kezelése, intenzív segítése”   2 válaszadó
„A baráti társaság motiválása”   1 válaszadó
„Nem tudok segíteni”           13 válaszadó

Ez  volt  az  a  kérdés,  amire  a  legrövidebb  és  legszűkszavúbb  válaszok  érkeztek,
összesen 58. 31 általános javaslat érkezett, mely példamutatást, társadalmi munkát,
ötletadást tartalmaz. A konkrét hozzájárulások száma (14) szinte megegyező volt azok
számával,  akik  azt  a  választ  adták  (13),  hogy  nem  tudnak  hozzájárulni.  ez  a
válaszadók 28 százalékának válasza volt.

2.3.4 A közösségi beszélgetések eredményei Orgoványon

Orgoványon  a  közösségi  beszélgetést  a  nyugdíjasok  és  mozgáskorlátozottak  heti
rendszerességű találkozóján  kezdeményezték,  melyre hívtak olyan személyeket  is,
akik ritkán vesznek részt közösségi rendezvényeken, hajlamosak a szeparációra. Ők
az a célcsoport, akik az elmagányosodás elkerülése miatt fontos, hogy rendszeresen
közösségbe, közösségekbe járjanak. Ezeken az alkalmakon kötetlen beszélgetésekre
kerül  egyébként  is  sor.  A témát,  mint  a  települési  közhangulatot,  elégedettséget
egyébként is gyakran érintik, jó és hátrányos helyzetre való tekintettel egyaránt.

75



TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014

A beszélgetést  egy érzékenyítéssel  kezdték,  amikor közösségben a település iránti
elfogultság, örömérzet kapott hangot. Ezen korosztályi rétegre nem volt jellemző a
gyakori  lakhelyváltoztatás,  hiszem  több  évtizede  itt  élnek,  ide  nősültek,  mentek
férjhez, itt alapítottak családot, itt élték meg a jó és rossz dolgokat egyaránt. 
Az életkori sajátosságukból kiindulva nem volt jellemző a témával kapcsolatban a
bőbeszédűség,  lényegre  törő  és  egyszerű  megfogalmazások  voltak.  A beszélgető
partnerek élettapasztalatuknak és koruknak köszönhetően a falusi élettel kapcsolatban
elégedettek és elfogadóak voltak. Közösségi életük mérsékelten aktív, inkább saját
igényeik és életkori rétegük szerinti közösségekben keresnek társaságot. 
A második  közösségi  beszélgetésre  a  polgármesteri  hivatal  és  az  önkormányzat
dolgozóit, intézményvezetőket hívták. Főként azért, mert ők azok, akik a leginkább
kompetensek abban, hogy a település életéért, közösségi fejlődéséért tegyenek. 
A beszélgetést szintén érzékenyítéssel kezdték. Ezen csoport más szemszögből látja
Orgoványt,  hisz  a  jó  gondolatok,  és  fejlesztések  mellett  sok  konfliktust,  nehéz
ügymeneteket is megélnek. A közösségről sokkal összetettebb képpel rendelkeznek,
de  megnyilvánulásaik  diplomatikusak,  és  visszafogottak  voltak,  inkább  a
pozitívumokat  erősítve,  érezve  annak  súlyát,  hogy  a  fejlődésben  leginkább  ők  a
megvalósítók életkorukból, betöltött pozíciójukból, munkakörükből kiindulva.
A résztvevők  közül  többen  vannak,  akik  a  település  közösségi  életéért  aktívan
tesznek, annak szépségével és nehézségével együtt. Tettvágyuk és cselekedeteik már
többször  megnyilvánultak  rendezvényeken,  érdeklődési  körüknek  megfelelően,
képességeik  szerint.  Szívesen  tesznek  a  közösségért,  de  motiváltságuk  olykor
csökken.  Mindkét  közösségi  beszélgetésen  az  interjúkban  felvetett  problémák
domináltak, azokra szeretnének a résztvevők megoldásokat találni.

2.3.5. A közösségi felmérés eredménye Orgoványon

1. Az Ön neme:

%

 a. Nő 91 79,1

 b  Férfi 24 20,9

A válaszolók nemenkénti megoszlása szerint a nők lényegesen aktívabbak voltak a
felmérésben,  mint  a  férfiak,  79:21  arányban.  Ez  az  arány  a  további  kérdések
megválaszolóinak összetételét is meghatározza.
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2. Mely korcsoportba tartozik Ön?
                        

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ   SZÁZALÉK

a, 18-25 év   17 14,9

b, 26-35 év 27 23,7

c, 36-49 év 45 39,5

d, 50-64 év 18 15,8

e, 65 év felett 7 6,1

A válaszadók korösszetétele viszonylag jó szórást mutat, a legaktívabbak 36-49 év
közöttiek voltak.

3. Mióta él Ön Orgoványon?

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ  SZÁZALÉK

 a, 0-5 éve 8 7

b, 6-10 éve 5 4,4

c, több, mint tíz éve 30 26,3

d, születésem óta 71 62,3

A válaszadók zöme, közel 63% születése óta él Orgoványon 26 százalékuk több mit tíz
éve, s csupán 11 százalékuk rövidebb ideje. 

4. Mi az Ön státusza?

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ   SZÁZALÉ
K

a, tanuló  7 6

b, állással nem rendelkező 6 5

c, munkaviszonnyal rendelkező 70 61

d, önfoglalkoztatott (vállalkozó) 19 17

e, nyugdíjas 12 11
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A válaszadók 77 százalékuk aktív dolgozó, 6 százalék tanuló, 11 százalék nyugdíjas.

5. Hol található az Ön munkahelye/iskolája? 

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ   SZÁZALÉK

a, Orgoványon 55 55

b, Orgoványon kívül 45 45

Jó arányban, több mint 50 százalékban Orgoványon van a válaszadók munkahelye 45
százaléknak a községen kívül. Egy ekkora település esetében ez nem rossz arány.

6. Mi köti Orgoványhoz?

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a, itt születtem, ide kötnek a gyökereim 67 58

b, ide kötnek a barátaim, a családom 79 69

c, itt van a munkahelyem 41 36

d, nyugodt környezet 36 31

e. élhető, hangulatos légkör 21 18

f. szép természeti környezet 22 19

g. jó közmű ellátottság 8 7

h. megfelelő szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségek

1 1

Mint látható a gyökerek,  a család,  a  barátok,  valamint a munkahely  azok a főbb
értékek,  amelyeket  megjelöltek  a  válaszadók.  Szintén  jelentős  százalékban
szerepelnek: nyugodt környezet, hangulatos község, szép természeti környezet.

7. Véleménye szerint mi hiányzik ahhoz, hogy még élhetőbb legyen 
Orgovány?

A  válaszadók  több  kategóriában  soroltak  fel  fejlesztési  területeket:  
A  legtöbben  a  szabadidő  eltöltéséhez  kapcsolódó  hiányosságokat  sorolták  fel:  
13  % emelte  ki  a  játszótér  hiányát,  ehhez  kapcsolódóan a kamaszoknak,  fiatalok
számára  használható  kikapcsolódási  és  sportlehetőségek  változatosságának
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szélesítését  javasolták,  konditerem,  kamaszpark,  gördeszkapálya  létrehozása,
valamint a szórakozási lehetőségek hiánya is elérte a 10 %-ot a válaszokban.

Egészségügy területén a gyermekorvos hiánya, valamint a megfelelő fogorvosi ellátás
biztosítása volt a felsorolások lényege.

Kávézót/teázót, pizzériát, szórakozóhelyet szeretnének.

Szociális otthon létrehozását szorgalmazzák.

Több  munkalehetőséget  szeretnének,  amit  legfőképpen  a  választási  lehetőségek
palettájának  szélesítése  céljából  tartják  fontosnak,  valamint  azért,  hogy  akkor
munkavállalás miatt nem kellene más településre ingázni. 

Tolerancia és befogadás tekintetében jelezték a kisebbséggel kapcsolatban felmerült
problémákat,  valamint  azt,  hogy a nem magyar származású vendégmunkások nem
kívánatos személyek, erre nézve veszélyben érzik a közbiztonságot.

Infrastrukturális javaslatok tekintetében a településen található közutak állapotának
javítását  tartják  fontosnak,  valamint  az  aszfalttal  nem rendelkező  belterületi  utak
kövezésére, járdák fejlesztésére, és a külterületi dűlőutak rendszeres karbantartására,
javítására tettek javaslatot.

A  kerékpárút  létrehozása  kül-  és  belterületen  szintén  javítaná  a  település
élhetőségének  megítélését.  Közvilágítás  fejlesztését  látják  szükségesnek.
Közterületek  rendezése,  hulladéktárolók  közterületen  való  nagyobb  számú
elhelyezése, valamint az illegális hulladéklerakók megszüntetése merült fel, az ehhez
kapcsolódó tájékoztatás fontossága, és a lakosság környezettudatos és természetvédő
szemléletre történő irányítása domborodott ki a válaszokból.

Közfoglalkoztatottak  foglalkoztatási  és  hatékonysági  aktivizálására  hívták  fel  a
figyelmet. „A közfoglalkoztatás igenis folytatódjon! Kapjanak teljes fizetést, de úgy,
hogy  dolgozzanak  is  érte,  úgy  értem,  nem  halálra  kell  őket  dolgoztatni,  hanem
normálisan!”

Közösségi, községi összefogás hiányáról számol be egy válaszadó úgy, hogy közben
erősen kritizálja, és bírálja azokat a csoportokat, akik nyitott és ingyenes közösségi
rendezvényeket szerveznek évente több alkalommal.
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8. Ön hogyan venne részt a javasolt változtatások megvalósításában?

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. ötletekkel 49 49

b. személyes közreműködéssel 45 45

d. nem az én feladatom 28 28

A  válaszadók  több  mint  fele  vállalna  valamilyen  közreműködést  a  változtatások
megvalósításában, de viszonylag jelentős azok száma is, 28 %, akik szerint „nem az ő
feladatuk”.

9. Ismeri-e az Orgoványon működő civil szervezeteket (klub, egyesület, stb.)?

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a, igen 45 39

b, részben 61 53

c, nem 9 8

A válaszadók többsége ismeri a helyi civil szervezeteket, illetve azok egy részét. 8%
nyilatkozott  úgy,  hogy nem hallott  róluk.  Az „igen”,  illetve a „részben” 53%-nyi
aránya  azt  mutatja,  hogy  ezek  a  szervezetek  viszonylag  jól  kommunikálják
tevékenységüket. 

10. Tagja- e valamely civil szervezetnek

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

     a, igen 26 23

     b, nem  87 77

A válaszok azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy a többség ismeri a helyi civil
szervezeteket, csak a válaszadók 23%-a nyilatkozott úgy, hogy tagja valamelyiknek.

11. Ha igen, melynek, s milyen tevékenységet végez benne?

A településen működő, szinte valamennyi civil szervezethez kötődő személy található
a  kitöltők  között,  legyen  az  elnök,  alelnök,  tag,  pártoló,
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szimpatizáns.  A  kulturális  területről  jelölték  magukat  a  legtöbben,  akik
programszervezésben, rendezvények lebonyolításában közreműködnek. Nyugdíjasok,
mozgáskorlátozottak, polgárőrök, tűzoltók, sportegyesületi tagok is vannak a kitöltők
között,  akik  önkéntes  munkájukkal  segítik  a  csoportjaik  működését.  Karitatív
tevékenységet végző alapítvány az oktatásban, rászorulók támogatásában vesz részt.
Az egyházak képviselői  is  kitöltötték  a kérdőívet,  akik  gyülekezetet  vezetnek,  vagy
éppen segítik az aktív gyülekezeti életet. 

12. Ha nem, lenne-e tagja valamely civil szervezetnek (klubnak, egyesületnek,
stb.)?

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a, igen 73 77

b, nem 21 22

A válaszolók nagyobb hányada, 77% válaszolt  igennel, a „nem” válaszok 22%-os
aránya ehhez képest nézve nem rossz arányt mutat.

13. Ha igen, milyen tematikájú lenne az, és Ön ott milyen szintű 
tevékenységet vállalna szívesen?
    

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. kulturális 29 38

 b. turisztikai  19 25

 c. természetjáró 26 34

 d. sport 13 17

 e. gasztronómiai 23 30

 f. település szépítő 13 17

 g. az Ön egyéb témajavaslata: SPORT
 
 Az  újabb  civil  szerveződések  közül  a  legtöbben  a  kulturális,  turisztikai  és  a
gasztronómiai közösségekhez csatlakoznának.
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Tevékenység, amelyet vállalna:
                

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. ötletekkel segítenék 46 51

 b. személyes közreműködéssel 71 79

E kérdésre a válaszadók többsége igennel válaszolt.

14. Ismeri az alábbi orgoványi rendezvényeket? -IGEN
                                       

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

Iskola, óvoda alapítványi műsora 103 90

Zeneiskola koncertjei 53 46

Civil szervezetek általszervezett programok 70 61

Megemlékezések, nemzeti ünnepekkor 72 63

Falunap 110 96

Gálaműsorok, szórakoztatóprogramok 69 60

Művelődési Ház programja 73 63

A kérdésre adott „igen” és „nem” válaszok arányából egyértelműen kiderül, hogy
nagyságrendekkel  többen  nyilatkoztak  úgy,  hogy  ismerik  a  megjelölt  helyi
rendezvényeket A részvételt firtató következő táblázat eredménye ezt erősíti tovább, a
magas részvételi arányokkal.

15. Az elmúlt években mely rendezvényeken vett részt? -IGEN

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ   SZÁZALÉK

Iskola, óvoda alapítványi műsora 71 62

Zeneiskola koncertjei 19 17

Civil szervezetek általszervezett programok 58 51

Megemlékezések, nemzeti ünnepekkor 52 47

Falunap 101 89

Gálaműsorok, szórakoztatóprogramok 54 47
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Művelődési Ház programja 54 47

16. Milyen jellegű új rendezvényeket, programokat látna még szívesen 
Orgoványon?

A válaszokból  egy  széles  palettájú  programlista állt  össze,  mely  kisgyermektől  az
idősekig, minden életkori réteg számára változatosságot biztosíthat. Az általánostól a
konkrét  javaslatokig fogalmaztak meg a kérdőív  kitöltői  javaslatokat  a következők
szerint:

-gasztronómiai rendezvények, helyi termék-népszerűsítő programok,
-hagyományőrző rendezvények, mely a helyi identitástudatot is erősíti,
-gyermekeknek szóló előadás, meseelőadások,
-pályaválasztást segítő előadások innen elkerült híres emberek segítségével, , 
-sportprogram, egészségmegőrző, prevenciós előadások
-szórakozás, diszkó, mozi, humorest, bálok, koncertek, több színházi előadás
-tudományos, irodalmi, önismereti és pszichológiai előadások, 
-kiállítások, filmklub, színjátszókör
-családi programok, anyák napja
-település fejlesztési rendezvények (feltételezem, hogy a faluszépítésre gondol)
-„fiatalokat összehozni idősekkel, tiszteletet tanulni és a régi élet meséit hallgatni”
-felnőttek számára támogatott nyelvoktató esti program
-„bármilyen rendezvény, ami az embereket, a falusiakat közelebb hozza egymáshoz”
-és a konkrét kívánságok: Bagdy Emőke, Tvrtko, Lippai Marianna, Popper Péter.

A tavalyi évben megrendezésre került településünkön egy szolgáló tábor az Agapé
gyülekezet közreműködésével. Az egyhetes itt tartózkodásuknak nagyon jó visszhangja
volt,  igényként  merült  fel,  hogy  ilyen  típusú,  „közösségformáló,  önkéntes,  feltétel
nélküli segítséget nyújtó csoportmunka”  újbóli megszervezése örömmel töltené el a
lakosokat.  Pozitív  visszajelzés  is  érkezett:  „Orgovány  kulturális  életével  teljesen
elégedett  vagyok,  szívesen  járok  a  megrendezett  programokra!”  Köszönjük.

Természetesen  ezen  programok  kisebb-nagyobb  mértékben  jelenleg  is  működnek.
Bizonyos területeken vállalkozói aktivitásra lenne szükség, hisz a fiatalok szórakozási
igényeihez  mindenképpen  szükséges  olyan  kiszolgálás,  ami  az  igényeikhez
kapcsolódik,  rendezvényhez  kapcsolódó  étel  és  italfogyasztás
Az igények felmérése egy jó visszajelzés arra, hogy milyen irányba van dolgunk a
fejlesztéssel.
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17. Honnan tájékozódik a helyi programokról, lehetőségekről?

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. helyi újság 31 27

c. helyi hírportál, helyi internetes
oldalak (weboldal, facebook) 

82 73

d. más lakosoktól 71 63

e. egyéb forrásból: 26 23

A   kérdésre  adott  válaszok  a  helyi  nyilvánosság  elsődleges  fórumaként  a  helyi
hírportálokat  jelölik  meg,  másodikként  a  helyiektől  szerzett  szerzett  információkat
említik. 

18. Honnan szeretne további tájékoztatást nyerni? (hirdetőtábla, újság, 
plakátok stb.) 

A  már  jelenleg  is  működő  tájékoztatási  felületeket  jelölték  meg,  kiegészítve  a
falugyűléssel. Összességében a tájékozódási forrás összefüggésben van az életkorral:
a  fiatalok  interneten,  főként  a  közösségi  portálon való  megjelenést  igénylik,  akár
esemény  létrehozásával,  az  idősebbek  pedig  a  helyi  újságban,  kiadványban  való
megjelentetésekkel,  hiszen  számukra  ez  a  tájékoztatás  forrása.  
Jelentős a szájhagyomány útján történő értesítés, ami abban az esetben működik, ha
minél  több  kommunikációs  csatornán  minél  több  ember  szerez  információt.
Az  egyéb  forrásként  a  plakátokat  említették  jelentős  számban.
Új tájékoztatási eszközt nem javasoltak.

19. Kérjük, osztályozza egy 1-5-ig terjedő skálán az alábbi kérdéseket: 
(Értékelés a válaszok átlagolásával.)

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ

a, Mennyire elégedett Ön a településen elérhető 
szabadidő-eltöltési lehetőségekkel?

2,7

b, Mennyire elégedett Ön a településen elérhető 
szolgáltatásokkal?

3,3

c, A Lakosok mennyire tudnak beleszólni a helyi 
ügyekbe?

3
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d, Mennyire összetartó Ön szerint a településen élő 
közösség?

3,1

A válaszok összessége közepes eredményt adott. A kapott válaszok mindegyike eléri,
illetve  meghaladja  a  3-ast,  kivéve  a  szabadidős  lehetőségeknél  megjelenő  2,7-es
eredményt.

20. Segítené, támogatná-e az alábbiak megvalósítását?
a, Falukalendárium kiadása, amelybe a helyi lakosok írhatnának egy-egy oldalt, saját 
készítésű rajzokkal, fotókkal illusztrálva.

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. igen 54 47

b. nem 19 17

Ha igen, írna-e bele?
                              

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. igen 18 16

b. nem 40 35

A kapott válaszokból világosan kitűnik, hogy a válaszadók szívesen fogadnának egy a
helyiek által  is  írt  kiadványt,  közel  50 százalékuk nyilatkozott  így,  ám arra,  hogy
írnának is bele már 35% nemmel válaszolt.

b, Helyi kultúrára, helytörténetre, tradícióra épülő közösségi kiállítás 
szervezése.    
                                                                     

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. igen 38 33

b. nem 9 8

A válaszadók  33  százaléka  fogadna  szívesen  közösségi  kiállításokat,  mely  arány
biztosíték lehet az iránta való érdeklődésre is, mely az első alkalmak megrendezésével
akár tovább is növekedhet.
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c, Ha igen közreműködne-e személyesen a megvalósításban.                          

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. igen 19 17

b. nem 26 23

A  kérdésre  adott  válaszok  alapján  az  látható,  hogy  a  közösségi  kiállítások
megvalósításában  kevesebben  vennének  részt,  mint  ahányan  jónak  tartják  a
programot, de itt is igaz lehet, hogy az első alkalmak megrendezésével akár tovább is
növekedhet az esetlegesen közreműködő lakosok száma.

d. Utcaprogramok szervezése, pl. az egy utcában lakók közös piknikje, 
játékos vetélkedők, utcák közti focibajnokág, stb.                                           

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ   SZÁZALÉK

a. igen 41 36

b. nem 18 16

A közös utcaprogramok iránti érdeklődés 36%-kos, az elutasítása 16%. A 36%-os
támogatás reményt ad a sikeres megvalósításra.

e, Hasznosnak tartaná-e a helyi nyilvánosság fejlesztését (honlap, 
közösségi oldal).

 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. igen 58 50

b. nem 3 3

Az  50  százaléknyi  igenlő  válasz  mellett  elenyésző  a  3  százaléknyi  nem,  így  ezen
igényeket messzemenőkig figyelembe kell venni a projekt folyamán is.

 21. A felsorolt módokon kívül segítene-e a fenti kezdeményezések 
megvalósításában, és ha igen, hogyan/mivel?

A válaszadók 11 %-a tartotta fontosnak ezt a pontot kitölteni. Aki kitöltötte, főként a
segítségét ajánlotta fel, munkával, ötletekkel, hárman anyagi támogatással, és volt
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egy fő, aki azt vállalta, hogy festékkel bejelöli az úthibákat. Az ötletekhez, fejlesztési
elképzelésekhez,  javaslatokhoz  viszonyítva  a  közösségekért  tenni  akarók
szándékkifejezése  kis  aktivitást  mutat,  ezen  a  területen  sok  munkája  van  még  a
településnek. 

22. Részt venne-e a helyi közösségi szerepvállalás erősítését szolgáló 
program beszélgetésein, fórumain?

                   
 ÖSSZ.VÁLASZADÓ SZÁZALÉK

a. igen 72 69

b. nem 32 31

23. Vállalna-e önkéntes munkát a programok megvalósításában?
                

EGYÜTT NŐ+FÉRFI SZÁZALÉK

a. igen 60 58

b. nem 44 42

A két  kérdésre  adott  válaszokból  az  derül  ki,  hogy  a  többség  (69%)  részt  venne
közösségi  fórumokon,  s  bár  némileg  kevesebben  (58%),  de  vállalnának  közösségi
munkát is a programok megvalósításában.

24. Röviden összefoglalva, miért javasolná másoknak, hogy Orgoványon 
éljenek?

A kérdőívet kitöltők 42 %-a válaszolta meg ezt a kérdést. A válaszadók közül 3 fő
karakán  módon  leírta,  hogy  jelenleg  nem  javasolja,  hivatkozva  az  utak  rossz
minőségére,  és a vendégmunkásokra.  A többi válaszadó kiemelte a pozitívumokat:
szereti  a települést,  szeret  és  jó itt  élni,  nyugodt a környezet,  és  minden elérhető,
amire szükség van, friss a levegő, és Orgoványt élhető, barátságos falunak tartják.
Kitértek  az  értékes  emberekre,  akik  sokat  tesznek  a  közösségért,  egymásért,  az
összefogásra,  melyet  tapasztalnak.  Előnyként  jelölték  meg  a  nyugodt  környezet
mellett  az  olcsó  telek-  és  lakásárakat  a  városi  árakhoz  viszonyítva,  és  előnyként
fogalmazták meg Kecskemét közelségét. Orgoványt megfelelő alapokkal rendelkező,
fejlődésre  alkalmas  és  méltó  településnek  ítélik  meg,  ahol  az  óvoda,  iskola  jól
felszerelt,  színvonalas  kulturális  műsorok  vannak,  és  tehetséges  emberek,  amatőr
művészek  élnek  itt.  Az  emberi  kapcsolatok  személyesebbek,  közvetlenebbek.
„A  település  méretéhez  képest  nagy  a  kulturális  fejlettség,  illetve  a  programok
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színvonala  felettébb  magas.  A  falu  egy  része  igazán  összetart.  De  mint  minden
falunak ebben is vannak hiányosságok, fejlesztésre váró problémák, tennivalók, ez így
van jól.  Ettől  kerek a falu közösségi  élete.” -  áll  az  egyik  válaszban,  s  többől  is
hasonlók köszönnek vissza.

2.3.6. Megoldandó problémák

Orgoványon a közösségi beszélgetések és felmérések során a következő problémák 
merültek fel: ,,Fogászat, gyermekorvos hiánya”. ,,Vendégmunkások okozta 
gondok”, ,,Játszótér hiány”, ,,Kevés kulturális és családi program”. ,,Szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségek hiánya”, ,,Óvoda helyhiánya”, ,,Mentőállomás 
hiánya”, ,,Alacsony infrastruktúra”, ,,Világítást a művelődési ház parkolójába”.

A felvetett problémák nagyobb részének megoldása önkormányzati vagy kormányzati
hatáskörbe tartozik. Ezen felvetett problémák közül több orvoslásra került. Például 
2020-ban új játszótér került átadásra, fogorvosi rendelés 2019-től van Orgoványon. 
Mentőállomás is alakult, és megoldódott a közvilágítás a művelődési ház 
parkolójában. 

A jelen projekt által kezelhető problémák közül a következő megoldásra nyílik 
lehetőség:

1./ Kevés kulturális és családi program. A projekt keretében ennek orvoslására a 
következő tevékenységek, programok valósulnak, valósultak meg:
a./ Nyári családi nap
b./ Édesanyák hete
c./ Kézműves foglalkozások
d./ Festménykiállítások
e./ Őszi családi nap
f./ Orgovány Anno kiállítás
g./ Egészségnap
Ezen akciók egyértelműen javíthatnak azon, a megkérdezettek többsége által 
megfogalmazott állapoton is, amely szerint konkrét javaslatokat fogalmaztak meg a 
kérdőívet kitöltők. Ilyen javaslat volt pl.: ,,Hagyományőrző rendezvények” 
(Orgovány anno kiállítás), ,,Családi programok, anyák napja” (Édesanyák 
hete), ,,Sportprogramok, egészségmegőrző, prevenciós előadások” (Egészségnap)
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2./ Szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek hiánya

A projekt keretében ennek orvoslására a következő tevékenységek, programok 
valósulnak, valósultak meg:
a./ Nyárindító retró buli 
b./ Traktoros felvonulás
Ez a probléma összekapcsolódik az / 1./ Kevés kulturális és családi programmal, 
amely mindkét esetben releváns megoldást kínál a probléma orvoslására.

2.3.7. Tervezési mátrix és beavatkozások

Jelen cselekvési terv gyakorlatba ültetéséhez több területen kell tervezett és 
összehangolt lépéseket tenni. E megtervezett, egymást erősítő tevékenységek alkotják
a cselekvési programot. Hasznos egy tervezési mátrix felállítása és táblázatba 
foglalása a teendők időrendiségének meghatározására: mit kell most, azonnal 
kivitelezni, mit hamarosan és mit később? A táblázat azoknak az itt és most közösen 
meghatározandó felelősöknek a körét is tartalmazza, akiknek kompetenciájába az 
adott ügy tartozik: pl. helyi önkormányzat, helyi lakosok, helyi közösségek, 
csoportok.

a./ Tervezési mátrix

 Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

 Az eddigi működés
számbavétele, a jó
gyakorlatok,
tapasztalatok, értékek,
feltárása, bemutatása,
megőrzése,
fenntartása annak
érdekében, hogy az új
értékek elősegítése és
megerősítése
megvalósulhasson. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a
település
lakossága, civilek,
civil vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
megszólításának
megtervezése,
megszólítás
elvégzése 

Orgovány 
Nagyközség 
Önkormányzata, 
Orgoványi 
Művelődési Ház,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

Helyi
dokumentumok
feltárása,
elemzése,
közösségi interjúk
készítése. 
Megvalósítás ideje: 
2018. év

Orgovány 
Nagyközség 
közösségi
tevékenységének
történeti feltárása,
elérhetővé tétele a
közösségi együttlét
kialakult formáinak,

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális,
művészeti

Jellemző
tevékenységterület
ek kiválasztása.
• ünnepnapok
hoz kötődő
események
• neves
emberek

Célszemélyek
megszólítása és
lekérdezése. 

Orgovány 
Nagyközség
Önkormányzata,
Orgoványi 
Művelődési Ház
Civil szervezetek
vezetői,
közösségszervező

Az orgoványi 
lakosok
bevonásával és
aktivizálásával a
jelenlegi helyi
társadalom
számára
meghatározó
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hagyományainak és
szokásainak
megismerése céljából 

csoportok,
szakkörök. 

• ipartörténeti, 
mezőgazdasági
emlékek
• helytörténeti
adatok

munkatárs. ünnepi
hagyományok
összegyűjtése,
hiteles feltárása,
jelen helyzethez
történő adaptálása 
azzal a céllal, hogy
a jeles napokhoz
kötődő események
rendszeres
megszervezése
által erősödjön a
községhez köthető
célcsoportok
identitástudata. 

A helyiek
igényeinek részletes
megismerése annak
érdekében, hogy a
Cselekvési terv minél
pontosabban rögzítse 
a
közösségfejlesztési
folyamatokat. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
meghatározása.
Célcsoportok: a
település
lakossága,
 16 évnél
idősebb 
magánszemélyek. 

Kérdőív
szerkesztése, 
kinyomtatása.

Kérdőívek
feldolgozása,
szöveges és 
táblázatos 
formában. Az 
adatok
közzé tétele 

Orgovány 
Nagyközség
Önkormányzata,
Orgoványi 
Művelődési Ház
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

Helyi erőforrások
és szakmai
szolgáltatók
bevonásával. 

Közösségi
beszélgetések
megvalósítása. A
találkozókon közös
célmegfogalmazás 
történik, amelyre 
közös
megoldási javaslatok
születnek. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a 
település
közösségi vezetői,
aktív
magánszemélyek,
civilek, civil
vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Időpontok,
helyszínek
rögzítése.
Tematika
kialakítása a
közösségi
beszélgetések
megvalósításához. 

A közösségi
beszélgetések
eredményeinek
értékelése 

Orgovány 
Nagyközség
Önkormányzata,
Orgoványi 
Művelődési Ház
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

A
közösségfejlesztési
kérdésekben a
helyi lakossági
csoportok hatékony 
bevonása a
döntések
előkészítésébe.
Ennek érdekében 6
közösségi
beszélgetés
megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2018.12.31-ig

Rendezvénynaptár
készítése.

A tevékenység
céljainak
meghatározása.
Érintettek
számbavétele. 

Adatgyűjtés a
rendezvénynaptár
elkészítéséhez a
helyi közösségek
bevonásával.

A 
rendezvénynaptá
r
leegyeztetése az
érintett, érdekelt
közösségekkel. 

Orgovány 
Nagyközség
Önkormányzata,
Orgoványi 
Művelődési Ház
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

A városi 
alapdokumentumokk
al egyeztetve.

Megvalósítás ideje:
2019. 12.31-ig
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Egy helytörténeti 
könyv anyaggyűjtése 
Tanyai pillanatképek 
címmel

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Dokumentumok 
föltárása, 
rendszerezése, 
szerkesztése, 
nyomdai 
előkészítése.

Közösségszervez
ő munkatárs. Megvalósítás ideje:

2021. 10. 30.

Közösségi kiállítás Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása, 
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

Közösségszervez
ő munkatárs.

Maszlik István 
festőművész 
jubileumi kiállítása.

Megvalósítás ideje:
2021.12.31-ig

Megvalósítás: 
2021. 08. 27.

A célcsoport-orientált
komplex akciók
megvalósítása. Célja,
hogy a település
jelentős célcsoportjait
sikerüljön 
megszólítani
és bevonni a 
munkába.
Főbb akciók:
- Édesanyák hete
- Nyári családi nap
- Kézműves 
foglalkozások
- Egészségnap
- Traktoros felvonulás
- Őszi családi nap
- Farsangi forgatag
- Anyák napja,
- Nyári családi nap
- Őszi családi nap
- Adventi 
Gyertyagyújtások,
- Helyi termékek 
bemutatója, vására,
- Falvak éjszakája 
programsorozat
Festménykiállítások

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális,
művészeti
csoportok.

A programok
tematikájának
tervezése,
forgatókönyvek
elkészítése,
előzetes
egyeztetések az
érintett, érdekelt
szervezetekkel,
személyekkel. 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés. 

Közösségszervez
ő munkatárs.

Célcsoport
igényeihez
alakított, 11
különböző témájú
közösségi akció
megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2018.01.01.-
2023.03.31-ig

Közösségi kiállítás Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.

Tematika
kialakítása, 
forrásmunkák
áttekintése és

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,

Közösségszervez
ő munkatárs.

Deák Tibor helyi 
festőművész 
alkotásait bemutató 
kiállítás.

91



TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014

Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

megismerése határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

Megvalósítás ideje:
2022. 08. 27-ig

Szomszédünnep 
Orgovánnyal és 
Fülöpszállással

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a két 
szomszéd
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

Közösségszervez
ő munkatárs.

Lelkes Bernadett 
izsáki fotóművész 
alkotásait bemutató 
kiállítás

Megvalósulás ideje:
2022.07.31-ig

Részvételi fórumok.
A részvételi fórumok 
a
közösségi tervezés, a
koordinált végrehajtás
és a helyi 
nyilvánosság
bázisai. 

A részvételi
fórumok
ütemezése.
Témakörök
meghatározása. 

Időpontok,
helyszínek
meghatározása. 

A részvételi
fórumok a 
korábbi
történések
elemzésének
színterei és a
jövőbeni
tevékenységek
bölcsői. 

Orgovány 
Nagyközség
Önkormányzata,
Orgoványi 
Művelődési Ház
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 

1./ Részvételi fórumok

A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit szükséges értékelni, az
érzékelt hatásokat elemezni és a helyi cselekvési tervet aktualizálni. A részvételi fórumok a projekt
kommunikációs és partnerségi gerincét adják. A részvételi fórumok hátterében a helyi társadalmat
érintő  kérdések  megvitatása,  a  döntésekben  való  aktív  részvétel  lehetőségének  biztosítása  áll.
Orgoványon kettő alkalom kerül megvalósításra.

Tevékenység neve Orgovány kulturális fejlődése

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan támogatható  tevékenység,  A.  Közösségfejlesztési
folyamatok  kezdeményezése  és  megvalósítása:  3.  A  helyi
cselekvési  terv  alapján  a  település,  településrész,  térség
lakosságának  közös  együttműködését  dinamizáló  és  fenntartó
közösségi  akciók,  tevékenységek,  események,  programok,
folyamatok  megvalósítása.  d)  részvételi  fórumok  elindítása,
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működtetése, meglévők fejlesztése. 

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Célja:  a  közösségfejlesztési  folyamatok  tervezése,  közösségi
programok  megvalósításának  lehetőségei.  Célcsoport:  civil
szervetek, szakkörök, intézmények, település vezetői, lakosság. 

Tevékenység szakmai leírása 2 részvételi fórum megtartása 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Bevont külső közreműködök. Tóthné Szakolczai Tünde Orgoványi Művelődési Ház (terem 
biztosítása, szervezési munkák).

2./ Első közösségi kiállítás

Tevékenység célja helyi alkotók, kézművesek, előadók, együttesek bemutatkozása.

Tevékenység neve Első közösségi kiállítás

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Helyi alkotók, kézművesek, előadók, együttesek bemutatkozása.
Célcsoport: a teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása Maszlik István helyi festőművész 30 éves jubileumi festmény 
kiállítása. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Bevont külső közreműködök. Orgoványi Művelődési Ház (terem biztosítása, szervezési 
munkák).

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Közösségi kiállítás, dekorációs és anyagköltség

Bevont külső közreműködök. Tóthné Szakolczai Tünde Orgoványi Művelődési Ház (terem 
biztosítása, szervezési munkák).

3./ Második közösségi kiállítás

Tevékenység célja egy helyi fiatal alkotóművész munkáin keresztül helyi értékek bemutatása.

Tevékenység neve Második közösségi kiállítás

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
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tevékenységekhez tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Helyi  fiatalon  elhunyt  alkotóművész  emlékkiállítása  munkáin
keresztül,  helyi  értékek  bemutatása  bemutatása.  Célcsoport:  a
teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása Deák Tibor amatőr fotóművész alkotásait bemutató kiállítás.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Közösségi kiállítás, dekorációs és anyagköltség

Bevont külső közreműködök. Tóthné Szakolczai Tünde Orgoványi Művelődési Ház (terem 
biztosítása, szervezési munkák).

4./ Falukönyv, kalendárium 

A tevékenység célja Orgovány tanyavilágának feltérképezése, Oral History módszerrel történő 
adatrögzítése. 
Tevékenység neve Bordás Mónika: Tanyasi pillanatképek című könyv

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  település  közösségi
tevékenységének  történeti  feltárása  és  a  lakosság  számára
elérhetővé tétele

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Megismertetni, illetve megőrizni az utókor számára a tanyasi élet
szépségét, nehézségét. Célcsoportja: a teljes lakosság

Tevékenység szakmai leírása Az  Orgovány  környéki  tanyavilág  építészeti,  társadalmi
szempontú feldolgozása, megjelentetése.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Falukönyv nyomdaköltség

Bevont külső közreműködök. Bordás Mónika szerző

5./ Közösségi eredményeket bemutató akciók

Célja, hogy a település jelentős célcsoportjait sikerüljön megszólítani és bevonni a munkába. Főbb 
célterületek, melyek többségében a bevontak nemcsak részvevők, hanem aktív közreműködők is. E 
programok keretében bemutatásra kerültek a projekt eredményei, eseményei is:
- Farsangi forgatag
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- Anyák napja,
- Nyári családi nap
- Őszi családi nap
- Adventi Gyertyagyújtások,
- Helyi termékek bemutatója, vására,
- Falvak éjszakája programsorozat

Tevékenység neve Közösségi eredményeket bemutató akciók

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A  szabadidő  hasznos  eltöltésének  biztosítása,  új  közösségi
tevékenységek  bevezetése.  Célcsoportja:  általános-  és
középiskolások,  aktív  korú  lakosság,  idősek,  civil  szervezetek,
óvodások, roma lakosság, 0-3 évesek és szüleik. 

Tevékenység szakmai leírása A  település  lakosságának  széles  körét  bevonva  szervezett
közösségi  alkalmak  (közművelődési,  irodalom,  zene,  sport,
gasztronómia)

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Projekten kívüli finanszírozás: Önkormányzat és OFI Orgoványi 
Fiatalok csoportja költségvállalása

Bevont külső közreműködök. Tóthné  Szakolczai  Tünde  Orgoványi  Művelődési  Ház  (terem
biztosítása,  szervezési  munkák),  OFI-Orgoványi  Fiatalok
csoportja (önkéntes munka) 

2.4 ÁGASEGYHÁZA
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2.4.1. Ágasegyháza bemutatása

Ágasegyháza  Község  Bács-Kiskun  megyében,  az
Alföldi  nagy  táj,  a  Duna-Tisza  közi  sík  vidék
középtáján,  a  Kiskunsági  homokhát  kis  táj  középső
részén  fekszik,  Kecskemét  megyeszékhelytől  dél-
nyugatra 20 km-re, az M 5-s autópályától 15 km-re. A
Kecskemét-Solt-Dunaföldvárt  összekötő  52-s  útról
Izsák  felé  lecsatlakozó  közúton  közelíthető  meg
Ágasegyháza.  Tömegközlekedését  a  DAKK  Zrt.
biztosítja  mind  az  M5-ös  autópálya,  mind  az  M52-es  főút  irányába,  óránkénti
gyakorisággal közlekedik. Lakói eredetükre nézve magyarok, kunok. 

A Község lélekszáma: 2034 fő. A Község területe 5587 ha, ebből belterülete 157 ha. A település
belterülete  folyamatosan fejlődik,  egyre több lakóház épül,  külterületen egyre több tanya cserél

gazdát,  melyeket  külföldiek  vásárolnak  meg.
Ághasegyházán teljesen kiépített infrastruktúra van. A
belterület  sűrűn  beépített.  A  külterületi  tanyákat
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egyre inkább külföldiek népesítik be. A települést körülvevő terület jelentős része,
mint a Kiskunsági Nemzeti Park része, helyi védettséget élvez, az ágasegyházi terület
1975-ben vált védetté. Természetvédelmi jelentőségét a területen található növényi és
állati  életközösségek,  élőlények  sokszínűsége  adja.  Az  érintetlen  természeti
szépségek  nyújtotta  lehetőségek  kihasználatlanok.  A  településtől  délre  elterülő,
különös  védettséget  élvező  ősborókás  lenyűgöző  látványt  nyújt,  melyen  keresztül
halad a turista útvonal. 

Régészeti  kutatásokból  tudjuk,  hogy  már  az  ókorban  laktak  ezen  a  területen.  Az
előkerült régészeti leletek azt bizonyítják, hogy pásztornép telepedett le itt.  A falu
története az Árpád-kori  kun időkre vezethető vissza.  Az Árpád-kori  kun település
nyomait már az akkor mocsárral, réttel körülvett szigeten találjuk. A szigeten élő nép
kis  falut  alakított  ki,  kicsinyke  templomot  épített  magának  az  idők folyamán..  A
tatárjárás alatt a falu elpusztult, templomát lerombolták, az itt élők elmenekültek, a
helység lakatlan lett. 1353-ban I. (Nagy) Lajos királytól Ágasegyházát Karla János
kapta meg. Ágasegyháza 300 évvel ezelőtt virágzó község volt, amely valószínűleg a
török  hódoltság  alatt  teljesen  elpusztult.  A török  kiűzése  után  Kecskemét  város
szerezte  meg  Ágasegyháza  puszta  jelentős  részét.  Kecskemét  birtokpolitikájának
következtében az ágasegyházi  pusztát  előbb legelőként  hasznosították,  majd a 19.
század végén szőlő és gyümölcstelepítés céljából parcellázták, osztották ki a város
lakói között. Létrejöttek a tanyák, majd a tanyaközpont. Ágasegyháza 1952. február
22-én alakult önálló községgé.

2.4.2. Demográfia

Ágasegyháza  1845  fős  település  Bács-Kiskun  Megye  Kecskeméti  Járásában.
Lakosság száma kismértékű csökkenést mutat,  e mellett  nő az elöregedési ráta. A
születési számot az elmúlt évtized minden esztendejében meghaladta a halálozások
száma.  Az  I.  világháború  idején  a  településen  a  megélhetés  legfőbb  forrása  az
állattenyésztés volt, melyet a harmincas években a földművelés (ezen belül is a szőlő
és gyümölcstermesztés) térhódítása követett. Ágasegyháza önálló településsé 1952-
ben vált. A lakosság megélhetésének a fő forrását a helybéli szövetkezetekben, állami
gazdaságban, valamint a magángazdaságokban folytatott tevékenység jelentette, de
sokan  vállaltak  munkát  a  környező  gyárakban,  ipari  és  mezőgazdasági
nagyüzemekben,  a  kereskedelemben  is.  A korábbiakban  kialakult  tanyaközpontok
még sokáig fontos szerepet töltöttek be a település életében: a Sándortelep, a Platter
telep,  a  Fleismann  telep  és  a  Galambháza  a  település  alközpontjait  képezték.  A
gazdálkodás  körülményeit  Ágasegyházán is  meghatározta  az  a  tény,  hogy a  nagy
folyamszabályozások következtében, valamint a DVCS megépítése miatt, valamint a
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későbbi meliorizációs munkálatok folytán a talajvíz szintje métereket süllyedt. Ennek
következtében  az  1970-es  1980-as  évekre  az  ágasegyházi  táj  félsivatagi  arculatot
öltött.  Az ezredfordulóra jelentős mértékben csökkent a mezőgazdaságból megélni
tudók száma a községben, ami új helyzet elé állította a kemény munkához szokott
lakosságot. A munkalehetőség hiányát a közmunkaprogramokhoz való csatlakozással
igyekezett  enyhíteni  az  önkormányzat.  A  megyeszékhely  könnyű  elérhetősége,
továbbá  az  ott  létrejött  új  munkalehetőségek  következtében  mára  már  a  helyi
vállalkozások  alkalmanként  munkaerőhiánnyal  szembesülnek.  A  közelmúltban  a
tanyák  mezőgazdasági  termelő  funkciója  csökkent,  viszont  idegenforgalmi
jelentősége nőtt. A kiépített infrastruktúra, a jó közlekedés és Kecskemét közelsége
kiváló lehetőség a vidéki életet kedvelők számára, hiszen az általános iskolai oktatás,
óvodai ellátás, háziorvosi ellátás helyben biztosított.

2.4.3. A közösségi interjúk eredményei Ágasegyházán

Ágasegyházán összesen 47 interjú készült

1./ Mit jelent ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben? 
 
„Szeretem, mert…” 17 válaszadó
„Csendes, nyugodt település” 14 válaszadó
„Működő civil szervezetek” 11 válaszadó
„Jó a közbiztonság”   7 válaszadó
„Kedvesek, barátságosak az emberek”   7 válaszadó
„Jó infrastruktúra”   7 válaszadó
„Sokat szépült a falu”   6 válaszadó
„Jó a közlekedés”   6 válaszadó
„Otthonos a település”   6 válaszadó
„Idekötik a gyökerei”   5 válaszadó
„Megyeszékhely közelsége, elérhető munkahelyek”   5 válaszadó
„Közintézmények helyben elérhetők”   4 válaszadó
„Rendezettek az utcák”   3 válaszadó
„Jól működő önkormányzat”   1 válaszadó
„Nincs etnikai kisebbség”   1 válaszadó
„A falu vezetése jól dolgozik”   1 válaszadó
„Szabadság, tiszta levegő”   1 válaszadó
„Hagyományok szeretete”   1 válaszadó
„Lehet a lakosokra számítani”   1 válaszadó
„Sok fiatal család él itt”   1 válaszadó
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„Megélhetést jelent a falu”   1 válaszadó
„Segítő emberek élnek itt”   1 válaszadó

A válaszokból jól kiolvasható, hogy a válaszolók igen jelentős része többek közt azért
szeret Ágasegyházán élni,  mert a település csendet  és nyugalmat tud biztosítani  a
lakosságnak. Az emberek fontosnak tartják, hogy vannak és jól működnek a helyi
civilszervezetek, klubok, egyesületek.  A kapott visszajelzések azt mutatják, hogy a
községben még nem veszett ki az élőszó fontosságának támogatása hiszen, a kedves
és barátságos emberi megnyilvánulás egymás fele, több válaszban is megtalálható. A
jó közbiztonság mindenképpen köszönőviszonyban van a nyugalommal, amit szintén
fontosnak tartanak a lakosok. 

2./ Mi a rossz?

„Kevés az orvos” 3 válaszadó
„Kevés a vásárlási lehetőség” 3 válaszadó
„Nagy az átmenő forgalom” 2 válaszadó
„Az ünnepek helyi megünneplésének hiánya” 2 válaszadó
„Kevés helyi program” 2 válaszadó
„Nincs kerékpárút” 1 válaszadó
„A járdák hiányosak, rossz állapotúak” 1 válaszadó
„Kevés esemény, amely közelebb hozhatná 
az embereket egymáshoz” 1 válaszadó
„Sok a magányos, idős ember” 1 válaszadó
„Nem megértők az emberek” 1 válaszadó
„Nincs igazi összetartás” 1 válaszadó
„A jó játszótér hiánya” 1 válaszadó
„Találkozási helyek hiánya” 1 válaszadó
„Kedvetlenek az emberek” 1 válaszadó
„Bizonyos szolgáltatások eléréséért a városba kell utazni” 1 válaszadó
Érezhetően foglalkoztatja a lakosságot, hogy helyben kevés a munkahely, továbbá,
hogy vannak szolgáltatások, melyek községi szinten nem érhetők el. Azt is láthatjuk,
hogy  színesebb  programok  iránt  nyitottságot  mutattak  a  kérdőíveket  kitöltők.  A
fiatalokat  érintő  hiányérzet  és  a  megnövekedett  átmenő  forgalom  is  súlyozottan
jelentkezik, mint kevésbé szerethető tényező.

3./ Min változtatna?

„Több program kellene a fiataloknak”         10 válaszadó
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„Jobban bevonni a fiatalokat a falu életébe” 5 válaszadó
„Játszótér felújítása, kialakítása” 5 válaszadó
„Minél több ember bevonása a programokba” 4 válaszadó
„Kerékpárút építése” 4 válaszadó
„Munkahelyeket kellene létesíteni” 2 válaszadó
„Szórakozási lehetőségek bővítése” 2 válaszadó
„Családiasabb, mozgalmasabb falunap” 2 válaszadó
„Óvoda bővítése” 2 válaszadó
„Bölcsőde létesítése” 2 válaszadó
„Több településszintű programot” 2 válaszadó
„Több, mozgásos egészségjavító programot” 2 válaszadó
„Kulturált vendéglátóhely létesítése” 2 válaszadó
„Szeretettel viszonyulni egymáshoz” 1 válaszadó
„A lakosság lélekszámának növelése” 1 válaszadó
„Több fát az utcákra” 1 válaszadó
„Térköves parkolót az óvodához” 1 válaszadó
„Játszóház létesítése” 1 válaszadó
„Családoknak szóló programok” 1 válaszadó
„Több kreatív/társas programot” 1 válaszadó
„Babáknak való bolt nyitása” 1 válaszadó
„Jobb járdákat” 1 válaszadó
„Sportklub szervezése”                                                                1 válaszadó
„Alakuljon nyugdíjas közösség” 1 válaszadó
„Több figyelmet a közterületekre” 1 válaszadó
„Helyi rendőr beállítása” 1 válaszadó
„Működő napközbeni idős ellátás” 1 válaszadó
„Mozi visszaállítása” 1 válaszadó
„A fiatalok munkára buzdítása” 1 válaszadó
„ A közösségi életet fejleszteni” 1 válaszadó
„Helyben élő lelkipásztor” 1 válaszadó

A válaszokból  jól  kiolvasható,  hogy  a  fiatalokra,  az  ö  gondjaikra,  problémáikra
mindenképpen több figyelmet, energiát kell fordítani, hiszen a kapott visszajelzések
többféle megközelítésben is az ő nehézségeikre hívják fel a figyelmet. Észrevehető
módon  az  is  megvilágítást  nyert,  hogy  igény  van  arra,  hogy  a  fiatalok  is
kapcsolódjanak  be  a  község  életébe.  Azt  is  láthatjuk,  hogy  az  interjúkban
körvonalazódott, hogy a több és kreatívabb programokra nyitottak a lakosok, hiszen
ezen igényüket különböző formában ki is nyilvánították. A programok színesítésén és
a  lakosok  aktív  közösségi  életbe  való  bevonásán  túl,  érthető módon,  kiemelt
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hangsúlyt  kapott  még a  játszótér  kifogásolható állapotának rendezésére vonatkozó
igény is. Ez utóbbi „eredmény” nem csak a kisgyermekeseknek okoz gondot, hiszen
elég rövid idő alatt  lett  leamortizálva a kicsiknek és nagyoknak egyaránt  hasznos
találkozási helyszín.

Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?    

„Munkával, társadalmi munkával” 7 válaszadó
„Szervezőmunka segítésével” 7 válaszadó
„Szórólapozással, a programok propagálásával” 5 válaszadó
„A közösségi programokban, klubéletben való részvétellel” 3 válaszadó
„összejöveteleken végzett munka” 3 válaszadó
„Tapasztalatokkal” 2 válaszadó
„Anyagiakkal is” 2 válaszadó
„Hittel, imával, közösségi összefogással” 1 válaszadó
„Példamutatással” 1 válaszadó
„Szakmai munkával” 1 válaszadó
„Animátorként a játszóházban” 1 válaszadó
„Az ide költözők beilleszkedésének segítésével” 1 válaszadó
„Adott lehetőségeim szerint segítenék” 1 válaszadó

Az e kérdésre adott válaszok összegzéséből láthatjuk, hogy a lakosság szívesen veszi,
ha  megszólításra  kerül,  azaz,  mindenképpen  nyitott  hozzáállást  tanúsítottak  egy
esetlegesen  létrejövő  új  program  megvalósításával  kapcsolatban.  A segítőkészség
felajánlása  mindenképpen  pozitív  üzenettel  bír,  hiszen  ha  segíteni  akarnak  az
emberek a szebbé, s jobbá tevés során, akkor magukénak is érzik a települést.
 

 2.4.4. A közösségi beszélgetések eredményei Ágasegyházán

Ágasegyházán a közösségi beszélgetéseken a Saidah hastánccsoport tagjai, a Baba-
Mama  klub  látogatói  és  a  Nyugdíjas  Klub  tagjai  vettek  részt.  A  közösségi
beszélgetések indításaként a kulturális közösségszervező Bornemisszáné Varga Ilona
tájékoztatta a résztvevőket a projekt célkitűzéseiről. A közösségi beszélgetésekkor
tájékoztatást kaptak a jelelevők arról, hogy mire számíthatnak az ágasegyháziak
a  program  megvalósításának  időszakában.  A szervező  kérte  a  résztvevőket,
hogy fejtsék ki,  hogy ők maguk mit  látnának szívesen a községben,  milyen
programoknak,  rendezvényeknek  lennének  szívesen  résztvevői,
megvalósítói/részesei.  Az egymásra figyelés és a közös gondolkodás minden
elképzelésnek  a  fő  mozgatórugója  kell,  hogy  legyen.  A kulturális  szervező
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kérte,  hogy gondolkodjanak el azon, hogy ki az, aki,  szívesen csatlakozna a
projekt megvalósításához az elkövetkezendő időszakban alkalmanként, vagy a
teljes időtartam alatt. Nagy szüksége lenne rájuk mind a bejegyzett szervezeteknek,
mind az informális kluboknak/csoportoknak/egyesületeknek. Az elhangzottakból az
is kiolvasható, hogy a lakosság örül, hogy évekkel korábban megszépült a Faluház,
de nagyon hiányolja a volt nagytermet, hiszen nagyobb rendezvényekkor sok plusz
munkát  kell  végezni  a  szervezőknek  az  állandó  hurcolkodással.  Az  idősebbek
megpróbáltak finoman utalni a temető körülményes megközelíthetőségére is.
Az mindenképpen pozitívum, hogy mind a közösségi beszélgetések alkalmai, mind
az interjúk visszajelzései azt mutatják, hogy a lakosság szívesen veszi, ha partnerként
fordulunk feléjük, ha vannak, akik kíváncsiak a véleményükre. A megszólítottak nagy
többsége  jelezte,  hogy  „ahol  tud,  segít”,  azaz  a  lakosság  nyitott  a  változásokra-
változtatásokra.  A közösségi  beszélgetések  alkalmain  is  érezni  lehetett,  hogy  az
emberek  szeretik  Ágasegyházát,  annak  ellenére  is,  hogy  vannak  dolgok,  melyek
változtatásra/  újragondolásra/fejlesztésre/felújításra  szorulnak.  A  közösségi
beszélgetéseken  elhangzottak  nem  könnyítik  meg  a
közösségfejlesztők/közösségszervezők  munkáját,  hiszen  amit  az  egyik  korosztály
kifejezetten jónak ítélt meg a település életében, ugyanaz a tény, a fiatalabb generáció
számára  már  egyáltalán  nem  számít  vonzónak.  Amit  a  családosok  kiváltképpen
szeretnek a vidéki életben, az nem köti le az egyedülállókat. Ami tökéletesen ki tudja
szolgálni a kisebb csoportok működését, az nem segíti a nagyobb léptékű programok
megvalósítását.  A hozzászólásokból remélhető, hogy valóban részt akarnak venni a
választ adók a község, közösségi életének felpezsdítésében és tovább tud bővülni a
közösségi munkába, akciókba bevonható ágasegyháziak száma.

2.4.5. A közösségi beszélgetések eredményei Ágasegyházán

1. Az Ön neme?

18-25 26-35 36-49 50-64 64 + össz. %
nő 2 10 5 8 6 31 72,1
férfi 1 3 3 3 2 12 27,9
össz. 3 13 8 11 8 43 100

2. Melyik korcsoporthoz tartozik Ön?

18-25 26-35 36-49 50-64 64 + össz. %
nő 2 10 5 8 6 31 72
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férfi 1 3 3 3 2 12 28
össz. 3 13 8 11 8 43 100

3. Mióta él a településen (ÁGASEGYHÁZÁN)

A  v á l a s z t  a d ó k  m i n t e g y  ¼ - e  n y i l a t k o z o t t  ú g y ,  h o g y  s z ü l e t é s e  ó t a  é l  Á g a s e g y h á z á n .  A

fennmaradó 60% közel azonos mértékben megosztozott a 6-10 éve és a több mint 10
éve  él  Ágasegyházán  lehetőségek  között.  A visszaérkezett  kérdőívekben senki  nem
nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt 5 évben költözött volna a községben.

4. Mi az Ön státusza

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %
nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi n

ő
ffi

tanuló 1 1 2
állással NEM 
rendelkező

2 2 1 5 12

munkaviszonnyal 
rendelkező

2

7 3 2 3 7 24 57

önfoglalkoztatott 1 1 2 4 10
nyugdíjas 1 5 2 8 19
összesen 2 1 10 3 5 3 8 3 5 2 42 100
A választ adók több mint 50%-a munkaviszonnyal rendelkezőnek vallotta magát.  Egy
esetben  nyilatkozott  valaki  úgy,  hogy  jelleg  tanulóviszonyban  áll.  A  kérdőívet
visszaküldők  közel  20%-a  válaszolt  úgy,  hogy  nyugdíjas.  A  rendelkezésünkre
bocsájtott nyilatkozatokból az olvasható ki, hogy 12% a válaszadások pillanatában
állással nem rendelkezett.

5. Hol található az Ön munkahelye/ iskolája?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %
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18-25 26-35 36-49 50-64 64+
nemek nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi össz.
0-5 év
6-10 év 1 5 2 1 1 2 1 13 32
több mint 10 
éve

3 1 3 4 1 12 29

 születésem óta 2 2 1 2 3 3 1 2 16 39
össz 2 1 10 3 4 3 7 3 6 2 41 100
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nő ffi nő ff
i

nő ffi nő ffi nő ffi

Ágasegyházán 1 5 3 1 8 1 19 59

Ágasegyházán 
kívül

1 1 4 3 1 2 1 13 41

összesen 2 1 9 3 4 3 8 2 32 100
A  kérdőívet  kitöltők  csak  74  %-ától  érkezett  válasz  a  munkahely  hol  létére
vonatkozóan. A kérdésre válaszolók 59 %-a nyilatkozott úgy, hogy Ágasegyházán van
munkahelye.

6. Mi köti Ágasegyházához, miért szeret itt élni?(többet is bejelölhet)

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

itt születtem, 
ide kötnek a   
gyökereim

2 3 1 3 3 5 1 1 19 18

ide kötnek a 
barátaim, a    
     családom

1 1 8 3 2 1 5 2 2 2 27 26

 itt van a 
munkahelyem

1 4 6 1 12 11

nyugodt 
környezet

1 6 1 2 1 4 2 3 20 19

élhető 
hangulatos 
község

3 1 2 2 2 10
10

szép természeti
környezet

1 1 3 5 5

 jó közmű-
ellátottság

2 2 2 3 9 9

megfelelő 
szórakozási,     

1 1
2

2
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kikapcsolódási 
lehetőség

össz. 4 2 26 6 7 5 26 12 14 2 104 100
A kérdés,  hogy „mi köti  Ágasegyházához/miért  szeret  itt  élni?” igen népszerűnek
bizonyult, hiszen több mint 100 féleképpen igyekeztek kifejezni érzéseiket/állapotukat
a települési viszonyukat illetően a reflektálók.
Leginkább közlékenyek a 26-35 és az 50-64 éves korosztályú hölgyek bizonyultak,
hiszen  ezen  két  korosztályú  nők  az  összes  reagálás  50  %-át   kitevő  visszajelzést
produkálták.

„C
saládom” gondolják a legfontosabbnak. Figyelemre méltó, hogy a nyugodt környezet
fontosságát is közel 20%-ban vélik meghatározó tényezőnek a településen való élés
szempontjából.

7. Véleménye szerint mi hiányzik ahhoz, hogy még élhetőbb legyen 
Ágasegyháza?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ öss
z.

%
nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

bölcsőde 1 1
munkahely/
munkalehetőség

1 2 3 1 7

biztonságos játszótér 4 4
szórakozási lehetőség 1 1 1 3 2 8
kulturáltabb helyek 1 1
ATM 1 1 2
több program 1 1 1 1 4
cukrászda/kávézó 1 3 1 1 6
kapcsolati lehetőség az új
lakosokkal

1 1

egymás 
elfogadása/békesség

1 1 2

köszönés 1 1
szeretet/tisztelet 1 1
sportolási lehetőség 1 1 1 3
bicikli út 1 1 1 3
összetartás 1 1 2
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utcanév táblák 1 1
kölcsönös tolerancia 1 1
kisbusz 1 1
infrastruktúrával ellátott 
közösségi terek

1 1 1 3

pénzintézet 1 1
rendezvényház 1 1
vendéglő 1 1
Leváltani a vezetést 1 1
nyugodt környezet 1 1
élhető hangulatos  község 1 1
szép természeti környezet 1 1
összesen 4 1 17 2 2 6 12 6 8 1 59

Az  Ágasegyházán  való  boldogulás  szebbé/jobbá  való  élhetősége  tekintetében
leginkább  hiányzó  tényezőként  vetették  fel  a  kérdőíveket  kitöltők  a  szórakozási
lehetőséget.  Ha  megvizsgáljuk  a  hiányra  utaló  reagálások  tartalmát,  akkor
érzékelhetjük,  hogy  mindenképpen  valamiféle  olyan  helyet/teret/lehetőséget
szeretnének  az  emberek,  ahol   adott  a  gördülékeny  közösségi  élet
megvalósítása/kibontakoztatása,  hiszen  a  gondolatébresztő  visszajelzések
(cukrászda/kávézó;  rendezvényház;  infrastruktúrával  ellátott  közösségi  terek;
rendezvényház;vendéglő;  szórakozási  lehetőség;  kulturáltabb helyek;20/59=33,9%)
34%-a ezt sugallja.

8. Ön hogyan venne részt a javasolt változtatások megvalósításában?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő

ötletekkel 5 1 1 1 1 1 10 26

személyes  
közreműködéssel

2 1 4 2 2 11
28

ötletekkel és 
személyes 
közreműködéssel

1 1 2 5

nem az én 
feladatom

2 1 2 2 2 1 2 2 2 16 41

össz. 2 1 9 3 4 2 8 3 5 2 39 100
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Elgondolkodtató,  hogy  a  válaszadók  ¼ véli  úgy,  hogy  „nem az  én  feladatom” a
felmerülő  hiányosságok  orvoslása,  ami  mindenképpen  további  kérdéseket  hagy
nyitva, (pl. szívesen fogadja, mások meglátását/döntését…).

9. Ismeri-e az Ágasegyházán  működő civil szervezeteket?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

igen 1 2 1 2 1 5 1 4 17 41

részben 1 7 2 2 1 2 1 1 2 19 45

nem 1 1 1 1 1 1 6 14

összesen 2 1 10 3 5 3 8 3 5 2 42 100

Jó tudni, hogy a civilszervezeteink jól végzik a dolgukat, hiszen a rendelkezésünkre
bocsájtott  visszajelzések  azt  mutatják,  hogy  ismeri  a  lakosság  a
munkájukat/ténykedésüket.  Mindenképpen  fontos,  hogy  minél  többen
lássák/megtapasztalják  a  közösségi  élet  szépségét/erejét,  hiszen  az  előrehaladást
biztonságosabbá tudja tenni a közösség egymásra épülő ereje.

10. Tagja-e valamely civil szervezetnek?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

igen 1 1 1 4 1 5 13 30

nem 2 1 10 2 4 2 4 2 1 2 30 70

összesen 2 1 10 3 5 3 8 3 6 2 43 100

11. Ha igen, melynek, s milyen tevékenységet végez benne?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+
össz
.

%

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

tag/ 
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melyik

Ágas Se 1 1 8

Gazdakör 1 1 2 1 4+1 42

Nyugdíjas
Klub

1 2
3

25

Boróka 
Népdalkör

1 1 8

elnök 1 1 2 17

tag

össz. 1 1 1 4 4 1 9+3 100
A visszajelzéseket tekintve azt látjuk, hogy a helyi Gazdakör tagjai a legaktívabbak a
közösségi  élet  pezsgőbbé tétele  tekintetében,  ami  úgy  hiszem több szempontból  is
támogatható minősítés  egy negyedévszázados múlttal  bíró  civil  szervezet  tevékeny
működése tükrében.

12. Ha nem, lenne-e tagja valamely civil szervezetnek (klubnak, 
egyesületnek, stb.)?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

igen 1 6 3 2 1 1 14 45

nem 1 1 4 2 2 1 4 1 1 17 55

össz. 2 1 10 2 5 1 4 3 1 2 31 100
A felmérést  tevékenyen  segítő  lakosok  55% -ban gondolták  úgy,  hogy valamilyen
okból  kifolyólag  nem  érzik  szükségét  annak,  hogy  bármely  működő  szervezethez
csatlakozzanak.

13. Ha igen, milyen tematikájú lenne az, és Ön ott milyen szintű 
tevékenységet vállalna szívesen? Több válasz is megjelölhető
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18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

kulturális 1 4 1 1 4 2 2 15 29

turisztikai 1 1 1 3 6

természetjáró, 
természet- 
    védelmi

2 1 1 2 1 7 13

sport 2 1 1 4 8

gasztronómiai 4 2 1 2 2 1 12 23

városszépítő 1 1 1 1 2 4 10 19

az Ön egyéb 
témajavaslata

virágos 
Ágasegyházáért

1 1 2

1 14 2 6 3 7 4 11 4 52 100
Egy  lehetséges  új  civil  szervezet  létrehozása  tekintetében  a  kulturális  tematikájú
egyesület/klub/kommuna minden bizonnyal a tagtoborzás akadályát sikeresen venné,
hiszen  a  kulturális  kérdéskörű  válaszok  érték  el  a  legmagasabb  arányú  tetszési
indexet, ami jelen pillanatban 29%.

13/1. Tevékenység amelyet vállalna

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

ötletekkel 
segítenék        

1 1 1 2 2 1 8 50

személyes 
közreműködéss
el

1 1 1 2 1 1 7 44

mindkettővel 1 1 6

össz. 2 1 1 2 5 2 2 1 16 100
A kérdőív kitöltőinek 50% gondolta úgy, hogy elsősorban ötletekkel segítené egy 
esetlegesen új szervezet munkáját.
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 14. Ismeri az alábbi ágasegyházi rendezvényeket? Kérjük mindegyiknél 
valamelyik választ megjelölni

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem

Idős. 
napj./ 
Nyugdíjas
Klub prog.

1 8 1 6 2 11 8 37 21

Jóték. 
bálok

2 10 7 9 2 2 4 36
20,3

Adv.-i 
gyertyagy.

1 8 1 7 1 9 1 3 3 32 18

Megemlék
. nemz. 
ünn.

5 2 2 4 8 2 4 2 229 16,4

Sz-.i 
Falunap

3 13 8 11 8 43
24,3

össz. 7 44 4 30 5 48 5 25 9 168 100

A választ adók visszajelzései alapján a Falunapi rendezvény bizonyult a legismertebb
közösségi ünnepnek/eseménynek Ágasegyházán.
Az  ismertségi  szint  képzeletbeli  dobogójának  második  és  harmadik  lépcsőjén  az
Idősek  Napja  és  a  Jótékonysági  bálok  állnak,  mely  programok  a  helyi  lakosság
egymástól eltérő korosztályú egyéneinek biztosítják évről-évre a „valahova tartozás
élményét”.

15. Az elmúlt évben mely rendezvényeken vett részt? Kérjük 
mindegyiknél valamelyik választ megjelölni.

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem

Idősek
napja, a

Nyugd.K.

1 3 3 2 3 7 3 8 30
19
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programja
i

Jótékonys
ági bálok

2 7 1 4 2 8 3 2 4 35 21

Adv.gyert
y

8 1 4 1 7 3 3 3 30 19

Megem.
nemz.ünn

1 1 3 3 4 5 2 4 23 14

Szeptemb
eri

Falunap

3 13 8 11 8 43

27

össz. 7 32 8 18 9 37 14 23 11 159 100
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A lakosság részéről  a  leglátogatottabb eseménynek  a  Falunap  bizonyult,  mely  eseményen való
részvételről a válaszadók 27%-a vallott úgy, hogy azon részt vett az elmúlt évben.
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18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz.

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

táncos 1 1

a település javát 
szolgálót

1 1

gyermekprogramok 1 1

kulturált 
szórakozási 
lehetőség 
fiataloknak

1
1

szabadidő eltöltési 
lehetőség

1 1

Majális 1 2 3

Új kenyér ünnepe 1 1 2

környezetszépítő 1 1

szilveszter 1 1

gyermekeknek 
játékos délután

1 1

kacagtató 
/szórakoztató 
progr.

1 1 2

nemzeti 
ünnepeinkről 
történő 
megemlékezést

1
1

sport 1 1

böllérfesztivál 1 1

költészet napja 1 1

magyar kultúra 
napja

1 1

színházlátogató 1 1

autóbuszos 1 1

kirándulások/
természetjáró

1 1

összesen 1 7 4 1 3 6 1 23
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16. Milyen jellegű új rendezvényeket, programokat látna még szívesen 
Ágasegyházán?

A kérdőívet visszajuttatók ötletei igen egyediek, hiszen a lehetséges új programok közt
kevés egybeesés fedezhető fel.  A visszajuttatott kérdőívek tekintetében a későbbiekben
lehetséges új programként célszerű lehet vizsgálni pl.  a Majális megszervezésének
lehetőségét.

17. Honnan tájékozódik a helyi programokról, lehetőségekről (több válasz 
is jelölhető)? 

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

nő nő nő nő nő

a ) helyi újság 1 4 1 4 1 7 1 4 2 25 34

b ) helyi 
internetes 
oldalak 
(weboldal, 
Facebook

2 1 5 2 2 1 13 17

c ) más 
lakosoktól

5 2 3 2 1 3 4 1 21 28

d ) egyéb 
forrásból:……

4 1 2 2 1 10 14

e ) az Ön 
további 
javaslata a 
közösség 
tájékoztatására

1 2 1 4 5

össz. 3 1 19 5 9 4 13 4 11 4 73 100
A  helyi  élet  történéseiről  való  tájékozódásban  számolnak  a  lakosok,  hiszen  a
kérdőívre reflektálók 34%-a nyilatkozott úgy, hogy onnan (helyi újságból) tájékozódik
a helyben történő programokról.
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18. Kérjük, osztályozza egy 1-5-ig terjedő skálán az alábbi kérdéseket

a) Mennyire elégedett Ön a településen elérhető szabadidő-eltöltési
lehetőségekkel?

össz. %

1 2 3 4 5
nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

18-25 2 1 3 7
26-35 3 3 2 1 1 1 2 13 31
36-49 1 1 1 2 1 1 1 8 19
50-64 1 1 1 1 2 1 2 1 10 24
64+ 1 2 2 2 1 8 19
össz. 5 2 6 1 10 4 4 1 5 4 42 100
% 17 17 33 5 21 100

A  válaszadás  pillanatában,  ha  eltekintenénk  az  elégedettségi  szint  legmagasabb
eredményt elérő osztályzásától, amely tekintetében közepes szintet ért el a településen
elérhető  szabadidő  eltöltési  lehetőség,  akkor  inkább  mondható  elégedetlennek  a
lakosság, mint elégedettnek e kérdéskör tekintetében.

Magasabb  számban  reagáltak  úgy  a  kérdőív  kitöltői,  hogy  elégedettek  a  helyben
elérhető  szolgáltatásokkal,  mint  azok  akik  nincsenek  megelégedve  az  elérhető
szolgáltatások minőségével.

c) A lakosok mennyire tudnak beleszólni a helyi ügyekbe? össz.
1 2 3 4 5

n
ő

ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

18-25 1 1 2

114

b) Mennyire elégedett Ön a településen elérhető szolgáltatásokkal? össz.
1 2 3 4 5

n
ő

ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

18-25 1 1 1 3
26-35 1 2 4 1 2 1 2 13
36-49 1 1 1 2 1 2 8
50-64 1 1 2 3 1 3 1 12
64+ 1 1 2 1 1 6
össz. 1 2 6 3 11 1 5 1 7 5 42
% 7 21 29 14 29 100
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26-35 3 3 1 7
36-49 1 2 2 1 2 1 3 12
50-64 1 2 2 1 1 7
64+ 1 4 1 1 1 3 11
össz. 2 3 12 2 9 4 6 1 39
% 5 8 3 33 18 100

A  táblázat  áttekintése  után  azt  mondhatjuk,  hogy  a  lakosság  úgy  véli,  hogy
alapvetően bele tud szólni a helyi ügyek történéseibe. 

d) , Mennyire összetartó Ön szerint a településen élő közösség? össz.

1 2 3 4 5
nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

18-25 1 1
26-35 1 1 5 2 1 10
36-49 2 1 1 1 1 1 1 8
50-64 1 1 1 5 1 1 10
64+ 1 1 4 1 7
össz. 2 4 3 15 2 5 2 1 36

% 11 19 48 19 3 100
Az összetartás vizsgálása tekintetben közepesen összetartónak ítélték meg a települést
a felmérésben tevékenyen résztvevők. 

19. Segítené, támogatná-e az alábbiak megvalósítását?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz. %

igen nem igen nem igen ne
m

ige
n 

nem igen nem

%. Hasznosnak
tartaná-e a 
helyi tudás, 
értékek 
feltárását, a 
helyi tudás 
nyilvánosságra
hozatalát, az 
értékőrzést?

2 1 12 6 1 9 8 39 17
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Közösségi 
kiállítás 
szervezését?

2 1 12 7 1 10 8 41 17

Ha igen, 
közreműködne
-e személyesen
is a 
megvalósításba
n?

3 8 3 4 2 5 5 7 37 16

Szomszédoláso
k szervezése 
szomszéd 
települések 
lakosaival, 
közösségeivel

2 1 4 7 3 3 8 2 5 3 36 16

Utcaprogramo
k szervezése, 
pl. az egy 
utcában lakók 
közös piknikje,
játékos 
vetélkedők, 
utcák közti 
focibajnokág, 
stb

3 12 4 4 4 4 6 2 39 17

Ha igen, 
saját 
programjav
aslata
szórakozás/

11 12 5 2
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utcabál
május1-e
névnap/
szülinap

Hasznosnak
tartaná-e a 
helyi 
nyilvánossá
g 
fejlesztését 
(honlap, 
közösségi 
oldal) ?

3 11 1 5 10 6 36 15

összesen 12 6 61 11 29 11 46 11 40 8 235

% 8 31 17 24 20 100

Leginkább  támogatott  közösségi  rendezvénynek  tekinthetjük  a  jelenlegi  felmérés
alapján a közösségi kiállítás szervezésének lehetőségét.
A  rendelkezésre  álló  reflektálások  17%-a  hasznosnak  tartaná  a  helyi  tudástár
feltárását.
16%-ban  gondolták  úgy,  szívesen  vennék  a  szomszédolásos  programokban  rejlő
lehetőségeket.

20. Részt venne-e a helyi közösségi szerepvállalás erősítését szolgáló 
program beszélgetésein, fórumain?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz.

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

Igen 2 1 1 2 4 1 3 1 15

Nem 2 1 8 2 3 1 4 2 2 1 26

össze
sen

2 1 10 3 4 3 8 3 5 2 41
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A felmérésre reflektálók nagyobb %-ban gondolták úgy. nem szívesen vennének részt
a  helyi  közösségi  szerepvállalás  erősítését  szolgáló  programok  beszélgetésein,
fórumain.

21. Vállalna-e önkéntes munkát a programok megvalósításában?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ összesen

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

Igen 1 4 1 3 1 4 1 3 2 20

Nem 1 5 2 2 1 3 2 1 17

össze
sen

1 1 9 3 5 2 7 3 4 2 37

A  visszajelzések  azt  mutatják,  hogy  nagyobb  %-ban  mutatnak  hajlandóságot  az
emberek  a  helyi  közösségi szerepvállalás  erősítését  szolgáló  programok
megvalósításában, mint akik inkább távol maradnának?

22. Ha az előző két kérdésre igennel válaszolt kérjük, EGY KÜLÖN 
LAPON adja meg elérhetőségét. Amennyiben online tölti ki az ívet, 
elérhetőségi adatait vagy az ottani kérdőív megfelelő rovatában, vagy a 
kozosseg.agas@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni ÖNKÉNTES 
megjelöléssel.

23. Röviden összefoglalva, miért javasolná másoknak, hogy itt éljenek?

18-25 26-35 36-49 50-64 64+ össz.

nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi

mert élhető 
hely

2 1 1 1 1 6

tiszta 1

csendes 2 1 1 4

barátságos/
kedves

1 1 2

nyugodt/békés 3 1 1 5

mert jó itt élni 1 1
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 mert jó 
helyen 
van/közel a 
város

1 1 1 1 4

jó emberek 
élnek itt

1 1

rendezett 
falu/rendes 
falu

1 1 1 3

város 
közelsége 
biztosítja a 
munkahelyeke
t

1 1

folyamatosan 
fejlődik

2 2

nincs 
bűnözés/közbi
ztonság

2 2

jó közlekedési
lehetőség

2 1 3

egészséges 
levegő

1 1

nem 
javasolnám

1 1

14 2 1 8 3 9 37

Legfőképpen  azért  javasoljuk  a  településünk  iránt  érdeklődőknek,  hogy  válasszák
lakhelyüknek  a  mi  községünket,  mert  a  város  (megyeszékhely)  közelsége  mellett
nyugodt, békés, tiszta, környezetben tudja biztosítani az élhető hely biztonságát , nem
mellesleg, jó közlekedési lehetőség mellett.

2.4.6. Megoldandó problémák

A közösségi beszélgetések és felmérések során visszatérően a következő problémák
merültek fel: „Az ünnepek helyi megünneplésének hiánya”, „Kevés helyi program”,
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„Kevés esemény, amely közelebb hozhatná az embereket egymáshoz”, „Nincs igazi
összetartás”, „Találkozási helyek hiánya”.
A felvetett problémák nagyobb részének orvoslása önkormányzati, némely esetében 
civil szervezetekkel karöltve megvalósítandó feladat. A jelen projekt által kezelhető 
problémák közül a következők megoldására nyílik lehetőség:

1./Az ünnepek helyi megünneplésének hiánya A projekt keretében és azon kívül is 
ennek orvoslása érdekében megvalósításra került:

 Március 15. –i megemlékezés
 Trianoni békeszerződés évfordulójának megünneplése
 Államalapítás megünneplése
 Október 23.-i megemlékezés

Ezen rendezvények méltó megünneplése javíthatja a lakosság összetartó képességét, 
településért tenni akarását. 

2./Kevés helyi program A projekt keretében megrendezésre került, és igyekszünk 
ezután is megvalósítani:

 családi majális
 gyereknap
 madarak – fák napja
 nyári vakációzó tábor
 közösségi kiállítások
 falunap
 idősek napja
 adventi készülődés
Ezen rendezvények által mind a fiatalság, mind a település tapasztaltabb korú 
lakossága is megtalálhatja a számára vonzó programot. Lehetőség nyílik 
érdeklődési körük szerinti összejövetelre, tapasztalat cserére. Egyre több lakos érzi
úgy, hogy kiveszi részét a település szépítésében, közösségi életében.

2.4.7. Tervezési mátrix és beavatkozások

Jelen cselekvési terv gyakorlatba ültetéséhez több területen kell tervezett és 
összehangolt lépéseket tenni. E megtervezett, egymást erősítő tevékenységek alkotják
a cselekvési programot. Hasznos egy tervezési mátrix felállítása és táblázatba 
foglalása a teendők időrendiségének meghatározására: mit kell most, azonnal 
kivitelezni, mit hamarosan és mit később? A táblázat azoknak az itt és most közösen 
meghatározandó felelősöknek a körét is tartalmazza, akiknek kompetenciájába az 
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adott ügy tartozik: pl. helyi önkormányzat, helyi lakosok, helyi közösségek, 
csoportok.

a./ Tervezési mátrix

 Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

 Az eddigi működés
számbavétele, a jó
gyakorlatok,
tapasztalatok, értékek,
feltárása, bemutatása,
megőrzése,
fenntartása annak
érdekében, hogy az új
értékek elősegítése és
megerősítése
megvalósulhasson. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a
település
lakossága, civilek,
civil vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
megszólításának
megtervezése,
megszólítás
elvégzése 

Ágasegyháza 
Község 
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

Helyi
dokumentumok
feltárása,
elemzése,
közösségi interjúk
készítése. 
Megvalósítás ideje: 
2018. év

Ágasegyháza 
közösségi
tevékenységének
történeti feltárása,
elérhetővé tétele a
közösségi együttlét
kialakult formáinak,
hagyományainak és
szokásainak
megismerése céljából 

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális,
művészeti
csoportok,
szakkörök. 

Jellemző
tevékenységterület
ek kiválasztása.
• ünnepnapok
hoz kötődő
események
• neves
emberek
• ipartörténeti, 
mezőgazdasági
emlékek
• helytörténeti
adatok

Célszemélyek
megszólítása és
lekérdezése. 

Ágasegyháza 
Község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői,
közösségszervező
munkatárs,
közösségvezetők. 

Az Ágasegyházi 
lakosok
bevonásával és
aktivizálásával a
jelenlegi helyi
társadalom
számára
meghatározó
ünnepi
hagyományok
összegyűjtése,
hiteles feltárása,
jelen helyzethez
történő adaptálása 
azzal a céllal, hogy
a jeles napokhoz
kötődő események
rendszeres
megszervezése
által erősödjön a
településhez köthető
célcsoportok
identitástudata. 

A helyiek
igényeinek részletes
megismerése annak
érdekében, hogy a
Cselekvési terv minél
pontosabban rögzítse 
a

Célok kitűzése,
célcsoportok
meghatározása.
Célcsoportok: a
település
lakossága,
 16 évnél

Kérdőív
szerkesztése, 
kinyomtatása.

Kérdőívek
feldolgozása,
szöveges és 
táblázatos 
formában. Az 
adatok
közzé tétele 

Ágasegyháza 
Község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező

Helyi erőforrások
és szakmai
szolgáltatók
bevonásával. 
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közösségfejlesztési
folyamatokat. 

idősebb 
magánszemélyek. 

munkatárs. 

Közösségi
beszélgetések
megvalósítása. A
találkozókon közös
célmegfogalmazás 
történik, amelyre 
közös
megoldási javaslatok
születnek. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a 
település
közösségi vezetői,
aktív
magánszemélyek,
civilek, civil
vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Időpontok,
helyszínek
rögzítése.
Tematika
kialakítása a
közösségi
beszélgetések
megvalósításához. 

A közösségi
beszélgetések
eredményeinek
értékelése 

Ágasegyháza 
Község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

A
közösségfejlesztési
kérdésekben a
helyi lakossági
csoportok hatékony 
bevonása a
döntések
előkészítésébe.
Ennek érdekében 4
közösségi
beszélgetés
megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2020.12.31-ig

Közösségi kiállítás Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása, 
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

Bornemisszáné 
Varga Ilona 
közösségszervező
munkatárs.

Helyi Baba - Mama 
klub 
tevékenységének, 
foglalkozásainak 
bemutatása, 
megismertetése a 
település lakosaival, 
kismamáival

Megvalósítás ideje:
2019..

A célcsoport-orientált
komplex akciók
megvalósítása. Célja,
hogy a település
jelentős célcsoportjait
sikerüljön 
megszólítani
és bevonni a 
munkába.
Főbb akciók:
- Családi majális.
- Madarak-fák napja.
- Sárfehér Napok,
- Nyári vakációzó és 
kézműves tábor I-II,
- Díszítsük együtt 
Ágasegyháza 
karácsonyfáját,
- Helyi asszonyok 
kenyerének, helyi 
termelők portékáinak 
bemutatása,
- farsangi mulatság.

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális,
művészeti
csoportok.

A programok
tematikájának
tervezése,
forgatókönyvek
elkészítése,
előzetes
egyeztetések az
érintett, érdekelt
szervezetekkel,
személyekkel. 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés. 

Balogh Sándor 
megbízott 
közösségszervező
munkatárs.

Célcsoport
igényeihez
alakított, 11
különböző témájú
közösségi akció
megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2018.01.01.-
2023.03.31-ig
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Közösségi kiállítás Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása, 
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése 

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

Balogh Sándor 
megbízott 
közösségszervező
munkatárs.

Online Régmúlt idők
kiállítása 
újragondolva.

Megvalósítás ideje:
2021. március 

Szomszédünnep 
Fülöpszállással

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a két 
szomszéd
település teljes
lakossága 

Tematika
kialakítása

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

Balogh Sándor 
megbízott 
közösségszervező
munkatárs.

Közös adventi 
készülődés

Megvalósulás ideje:
2021.12.03-ig

Részvételi fórumok.
A részvételi fórumok 
a
közösségi tervezés, a
koordinált végrehajtás
és a helyi 
nyilvánosság
bázisai. 

A részvételi
fórumok
ütemezése.
Témakörök
meghatározása. 

Időpontok,
helyszínek
meghatározása. 

A részvételi
fórumok a 
korábbi
történések
elemzésének
színterei és a
jövőbeni
tevékenységek
bölcsői. 

Ágasegyháza 
Község 
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs,
közösségvezetők,
szakkörvezetők. 
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 TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 

1./ Művelődő közösségek

A tevékenység célja művelődő közösségek létrehozása, működésük szakmai támogatása. A cél 
elérése érdekében új közösségek létrehozása: pl. képzőművész szakkör, könyvklub, stb. 

Tevékenység neve Művelődő közösségek

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan támogatható  tevékenység.  A.  Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: A helyi cselekvési
terv alapján a település lakosságának közösségi együttműködését
dinamizáló  és  fenntartó  közösségi  akciók,  tevékenységek,
események, programok, folyamatok megvalósítása. 

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A szabadidő  hasznos  eltöltésének  és  új  ismeretek  szerzésének
biztosítása,  új  közművelődési  tevékenységek  bevezetése.
Célcsoportja:  általános-  és  középiskolások,  aktív  korú lakosság,
idősek.

Tevékenység szakmai leírása Képzőművész-szakkör elindítása, helyi képzőművész 
bevonásával, vezetésével. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

A közösségi felmérés és észvételi fórum során felmerült igény.

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Papírfonás alapanyagához anyagköltség, megbízási díj.

Bevont külső közreműködök. Ifj. Füredi János, Ágasegyházi IKSZT és Sportolási Központ 
(terem biztosítása, szervezési munkák).

2./ Részvételi fórumok
A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit szükséges értékelni, az
érzékelt hatásokat elemezni és a helyi cselekvési tervet aktualizálni. A részvételi fórumok a projekt
kommunikációs és partnerségi gerincét adják. A részvételi fórumok hátterében a helyi társadalmat
érintő  kérdések  megvitatása,  a  döntésekben  való  aktív  részvétel  lehetőségének  biztosítása  áll.
Ágasegyházán hét alkalom kerül megvalósításra.

3./ Első közösségi kiállítás
Tevékenység célja helyi alkotók, kézművesek, előadók, együttesek bemutatkozása.

Tevékenység neve Első közösségi kiállítás

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, Helyi baba-mama fotó kiállítás. Célcsoport: a teljes lakosság.
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célcsoportja 

Tevékenység szakmai leírása Település  kismamáinak  és  gyermekeiknek  közös  időtöltése,
tapasztalatcseréje,  kiállítás  keretében  történő  bemutatása,
megismertetése

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Közösségi kiállítás, dekorációs és anyagköltség megbízási díj

Bevont külső közreműködök. Ifj. Füredi János, Balogh Sándor Ágasegyházi IKSZT és 
Sportolási Központ (terem biztosítása, szervezési munkák).

4,/ Második közösségi kiállítás

Tevékenység célja egy helyi fiatal alkotóművész munkáin keresztül helyi értékek bemutatása.

Tevékenység neve Második közösségi kiállítás

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Helyi  alkotóművészek,  termelők  korábbi  kiállításainak  online
bemutatása,  hogy  rájöjjünk  –  tényleg  így  is  lehetne  most  is.
Célcsoport: a teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása Település  elmúlt  10  évében  megvalósult  kiállítások  újbóli
bemutatása, gyöngyszemek felelevenítése.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Közösségi kiállítás szervezési és megbízási díj.

Bevont külső közreműködök. Település honlapja

 Bevont külső közreműködök. Ifj. Füredi János, Balogh Sándor Ágasegyházi IKSZT és 
Sportolási Központ (terem biztosítása, szervezési munkák).

5,/ Közösségi eredményeket bemutató akció

Célja, hogy a település jelentős célcsoportjait sikerüljön megszólítani és bevonni a munkába. Főbb 
célterületek, melyek többségében a bevontak nemcsak részvevők, hanem aktív közreműködők is. E 
programok keretében bemutatásra kerültek a projekt eredményei, eseményei is:
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- Madarak – fák napja
- Családi majális
- Nyári vakációzó és kézműves tábor I-II
- Farsang
- Adventi készülődés
- Helyi termékek bemutatása
- Adventi Helyi termékek vására

Tevékenység neve Közösségi eredményeket bemutató akciók

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A  szabadidő  hasznos  eltöltésének  biztosítása,  új  közösségi
tevékenységek  bevezetése.  Célcsoportja:  általános-  és
középiskolások,  aktív  korú  lakosság,  idősek,  civil  szervezetek,
óvodások, roma lakosság, 0-3 évesek és szüleik. 

Tevékenység szakmai leírása A  település  lakosságának  széles  körét  bevonva  szervezett
közösségi  alkalmak  (közművelődési,  irodalom,  zene,  sport,
gasztronómia)

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Anyagköltségek, megbízási díj.

Bevont külső közreműködök. Ifj. Füredi János, Balogh Sándor Ágasegyházi IKSZT és 
Sportolási Központ (terem biztosítása, szervezési munkák).
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2.5 FÜLÖPSZÁLLÁS

2.5.1. Fülöpszállás bemutatása

Honlapja: fulopszallas.hu

Fülöpszállás  Bács-Kiskun  megyében,  a  Kiskőrösi
Járásban  található  település.
Területe 91,32km2 , lakosainak száma 2323 fő (Központi
Statisztikai  Hivatal  2019.  jan.  1.adatok).  Ősi  kun
település,  2024-ben lesz 900 éves.  A település lakosai
elsősorban  növénytermesztésből  és  állattenyésztésből
élnek,  mivel a település adottságai ezt lehetővé teszik.
Néhány  kisebb  mezőgazdasági  és  állattenyésztési
vállalkozás működik. Ipari és egyéb tevékenységet végző vállalkozások száma nem
jelentős.

Kedvező adottságok: Fülöpszállás a Kiskunsági Nemzeti
Park területén, az 52-es számú főút mellet, a Budapest–
Kelebia-vasútvonal mentén helyezkedik el. A Volán busz
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Helyközi  és  távolsági  járatai  is  érintik  a  települést.  Kisközség  mivoltához  képest
infrastrukturális  adottságai  jónak  mondhatók.  Kiépítették  a  vezetékes  ivóvíz,  gáz,
telefon, illetve szennyvízcsatorna hálózatát,  minden belterületi  út aszfaltburkolattal
van ellátva

Kedvezőtlen  adottságok: Nem  alakult  ki  a  mezőgazdaság  és  állattenyésztés  által
megtermelt  termékek  helybeni  feldolgozása  és  értékesítése.  Értékesítési,
finanszírozási  problémák  miatt  sokan  (főleg  kisebb  gazdálkodók)  felhagytak  a
gazdálkodással.  A biztosabb megélhetést  adó ipari  és  egyéb tevékenységek szinte
teljesen hiányoznak. A lakosság egy része eljár dolgozni Kecskemétre, Kiskőrösre,
Budapestre.

Ezek az adottságok meghatározzák a lakosság részvételét a falu közösségi életében.

 2.5.2 Demográfia

Fülöpszállás község lakosainak száma 2013. január 1-jén 2380 fő, 2017-ben 2367 fő,
2018-ban 2323 fő volt. Folyamatos csökkenés mutatkozik, mivel 2007-ben 2471 fő,
2008-ban 2452 fő, 2009-ben 2441 fő, 2010-ben 2418 fő, 2011-ben pedig 2416 fő volt
a lakosok száma. Az adatokból jól látható, hogy évente átlagosan 20 fővel csökken a
létszám, kivéve a 2011. évet.  2012. évben 36 fővel  csökkent  a lakosok száma és
2013. évben következett be egy drasztikus csökkenés, 203 fővel lett kevesebb a lét-
szám, azóta egyenletes csökkenés mutatkozik.
A lakosság korcsoportonkénti megoszlását vizsgálva a településen élők legnagyobb
arányban 18-59 év közöttiek, azután a 65 év felettiek következnek, őket követik a 0-
14 év közöttiek és legkevesebben a 0-14 év közöttiek vannak. Megfigyelhető, hogy a
65 év feletti nők aránya magasabb mint ugyanezen korosztály férfi tagjainak, 28 % az
eltérés.
A népesség csökkenés egyik oka a község lakosságának elöregedése, mivel a 65 év
felettiek aránya a 0-14 éves korúakhoz viszonyítva úgy alakul, hogy az öregedési in-
dex évente 120 % körül mozog. 
A másik ok, hogy a halálozások száma minden évben magasabb a születések számá-
nál. 2008. évben 18 fővel, 2009. évben 12 fővel, 2010. évben 23 fővel, 2011. évben
13 fővel haladta meg a születések számát. 2011-től a születések száma és a halálozá-
sok száma is emelkedést mutat, de a halálozások száma az utolsó kettő évben közel
ugyanannyi, így a különbség is csökkenést mutat.  2015-ben az élveszületések száma
meghaladta a halálozások számát 5 fővel.
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2.5.3 A közösségi interjúk eredménye Fülöpszálláson

Fülöpszálláson 34 interjú készült

1./ Mit jelent ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben? 

 „Ide születtem”     20 válaszadó
„Szeretek faluban élni” -                                            13 válaszadó
„Jó infrastruktúra”   10 válaszadó
„Itt él a családom, barátaim”      8 válaszadó
„Sokan ismerik egymást”     6 válaszadó

A kérdésre adott válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a gyökerekhez, családhoz
kötődés  mellett  a  falusi  nyugalom és  a  jó  infrastrukturális  ellátottság  a  vonzó  a
helyiek számára.

2./ Mi a rossz?

„Kevés a munkalehetőség helyben”   6 válaszadó
„A mellékutcák útjainak rossz az állapota”            5 válaszadó
„Több kulturális rendezvény kell”  5 válaszadó
 „A cigány lakosság okozta gondok”   4 válaszadó
„Normális művelődési házra van szükség”    3 válaszadó
„Sok romos, elhagyatott ház van”                                     2 válaszadó
„Orvosi és gyógyszertári ügyelet problémás”    2 válaszadó
„Az emberek érdektelensége”    1 válaszadó
„Idősek magányosak”     1 válaszadó
„Jobb közbiztonság kellene”     1 válaszadó

A  kapott  válaszokból  kiderül,  hogy  mint  minden  hasonló  méretű  településen,
Fülöpszálláson is erősen foglalkoztatja a lakosságot a kevés helyi munkalehetőség, s
a  helyben  elérhető  orvosi,  gyógyszertári  ügyelet  hiánya,  a  mellékutcák  állapota,
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valamint  több  kulturális  rendezvényt  szeretnének,  megfelelő  művelődési  ház
létrehozásával.

3./ Min változtatna és hogyan? 

„Helyi munkalehetőségek növelése”  20 válaszadó
„Több kulturális és sport program legyen”  11 válaszadó
„Épüljön új művelődési ház”   6 válaszadó
-”Javuljon az idősek napközbeni ellátása”    6 válaszadó
-”A cigányság mentalitásán kell javítani””     5 válaszadó
-”A közbiztonság helyzetén kell javítani - több rendőrt”    5 válaszadó
-”Mellékutcák burkolatának megújítása”    5 válaszadó
-”Gyakoribb közösségi mozgósítás”    5 válaszadó
-”Kerüljön ki több köztéri hulladékgyűjtő edény”    2 válaszadó
-”Nyíljon olyan üzlet, ahol minden egy helyen kapható”    2 válaszadó
-”Minden rendben van úgy, ahogy van”    2 válaszadó

Az  itt  kapott  válaszok  értelemszerűen  kapcsolódnak  az  előbbiekre  adottakhoz.
Kiemelten  első  helyen  a  munkahelyek  számának  növelése  áll,  majd  egy  új,
alkalmasabb  művelődési  ház  építése,  s  több  sport-  és  kulturális  program  igénye
merült  fel.  A kisebbség  okozta  gondok,  a  közbiztonság  kérdése,  a  mellékutcák
állapota, s a napközbeni idős ellátás, szintén többeket fogalakoztató kérdés.  

4./ Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

„Javaslatokkal, ötletekkel tud segíteni”    7 válaszadó
„Bármilyen közösségi munkába bekapcsolódna”  5 válaszadó
„A programok szervezésében való részvétellel„   3 válaszadó
”Gyermekeit is buzdítja a közösségi munkára”     2 válaszadó
”Alkalmankénti akciókban segítene”  1 válaszadó
- Nem válaszolt a kérdésre               16 megkérdezett
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A kérdésre  adott  válaszokból  kitűnik,  hogy  a  megszólítottak  fele,  vélhetően  nem
kívánna tevékenyen bekapcsolódni a kívánt változtatások megvalósításba, ezért nem
adott választ. A válaszolók többsége azonban javaslatokkal, ötletekkel segítene.

2.5.4 A közösségi beszélgetések eredménye Fülöpszálláson

Fülöpszálláson két közösségi beszélgetés történt, a Mozgáskorlátozott Klub és a helyi
önkormányzat dolgozóinak bevonásával. Összesen 49 fő vett részt a két alkalmon.
A  beszélgetések  bevezetőjeként  tájékoztatást  kaptak  a  résztvevők  a  projekt
célkitűzéseiről, hogy mit várhatnak, mire számíthatnak a fülöpszállásiak a program
megvalósításának  időszakában,  s  kérték  a  személyes  közreműködésüket  is  a
közösségépítő  munkában.  A résztvevők  szívesen  vállalták  a  közös  gondolkodást,
aktívan kapcsolódtak be a beszélgetésekbe. 
A közösségi interjúkon felmerült főbb kérdésekről esett többségében szó a közösségi
beszélgetéseken  is.  A  jelenlévők  maguk  is  hasonló  gondokat,  elképzeléseket
fogalmaztak meg hangsúlyozva, hogy nagyon fontosnak tartják a helyi közösségek
tovább építését, erősítését. Ehhez az egyik mielőbb megvalósítandó feladatként egy
új művelődési ház építését, s az ahhoz kapcsolódó kulturális programkínálat-bővítést
jelölték meg.

                  A közösségi beszélgetéseken elhangzottak összefoglalója

A  fórumok  résztvevői  egyöntetűen  pozitívan  vélekedtek  a  projektről,  s
elképzelhetőnek tartották, hogy maguk is aktív közreműködjenek egy-egy program
megvalósításában. 
A közösségi interjúkon felmerült főbb kérdésekről esett többségében szó a közösségi
beszélgetéseken  is.  A  jelenlévők  maguk  is  hasonló  gondokat,  elképzeléseket
fogalmaztak  meg  (többségük  a  közösségi  interjúkban  is  közreműködött),
hangsúlyozva,  hogy nagyon fontosnak tartják  a  helyi  közösségek tovább építését,
erősítését,  s  általánosságban  is  a  fülöpszállási  lakosok  valódi  közösséggé  válását
tarják  fontosnak.  Megjelenik  a  falu  fő  problematikája,  az  elöregedés.  Az idősebb
generáció a fiataloktól várja a ,,megoldást”. Bár a nyugdíjas korosztály is nyitott a
változásra,  az  aktivitást  gyerekeiktől  várják.  Motiváltságuk  bizonyítéka,  hogy  a
legtöbb civil szervezetnek ők a mozgatói. 
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 A közösségi beszélgetéseken elhangzottak tanulságai

A közösségi beszélgetéseken elhangzott –bár néha szárnyra kapott- ötletek alapján
bármilyen  reális  tematikával  rendelkező  program  végre  hajtható.  Ez  a  projekt
munkatárasinak és önkénteseinek jó alapot adhat a hosszú távú közösségi cselekvési
folyamat  beindításához,  fenntartásához.  A közösségi  interjúkban  megfogalmazott
egyéni  igényeken  keresztül  eljutunk  a  közösség  igényeihez.  Ehhez  a  helyi
közösségfejlesztés iránt elkötelezett aktivistákra lenne szükség. Bár konkrét vállalást
nem tettek a megkérdezettek, személyes felkeresés esetén a programot támogatnák,
hiszen ezt teszik jelenleg is-csak nem ,,hivatalosan”. 

2.5.5 A közösségi felmérés eredménye Fülöpszálláson

Fülöpszálláson  70  db  közösségi  kérdőív  került  kitöltésre  és  visszajuttatásra,  a
kijuttatott  800  darabból  (ennyi  háztartás  van  Fülöpszálláson).  Az  íveket  a
Fülöpszállási  Újság karácsonyi számával együtt  kapták meg a lakosok.  Lehetőség
volt  online  módon  is  kitölteni  a  kérdőívet,  amivel  csak  ketten  éltek.  A 2018.
december 25. és 2019. február 10. közötti időszakban vártuk vissza a kérdőíveket,
majd február 28-ig konkrét lakosok felkeresésével jutottunk a kitöltött kérdőívekhez.
A  kitöltött  íveket  a  Polgármesteri  Hivatalban  és  a  Könyvtárban  elhelyezett
gyűjtődobozokba  dobhatták  be  a  kitöltők.  Végül  nyomtatott  formában  68,  online
formában 2 kérdőív került kitöltésre a városban a megadott időszak alatt. 

Az alábbiakban a kérdőív kérdéseire adott válaszok adatai, statisztikái következnek:

1. Az Ön neme:

a. Nő 52 fő 74%

b  Férfi 18 fő 26%
A válaszolók nemenkénti megoszlása szerint a nők lényegesen aktívabbak voltak a
felmérésben,  mint  a  férfiak,  74:26  arányban.  Ez  az  arány  a  további  kérdések
megválaszolóinak összetételét is meghatározza.

2. Mely korcsoportba tartozik Ön?
                        

NŐ   FÉRFI  EGYÜTT NŐ+FÉRFI  SZÁZALÉ
K

a, 18-25 év   1 1 2 3
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b, 26-35 év 12 3 15 21

c, 36-49 év 12 2 14 20

d, 50-64 év 18 7 25 36

e, 65 év 
felett

9 5 14 20

A  fenti  statisztika  szerint  a  18-25  év  közötti  korosztály  volt  a  legpasszívabb  a
felmérésben,  összesen  3%,  a  26-50  év  közöttieknél  jobb  az  arány,  az  összes
válaszadók 21%-kát adták, míg a legaktívabbak az 50 és 64 év közöttiek voltak, 36%.
Összességében is az idősebb korosztály volt aktívabb, az 50 év felettiek összesen 56%-
ot tesznek ki.

3. Mióta él Ön a településen?

 NŐ   FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉ
K

 a, 0-5 éve 2 - 2 3

b, 6-10 éve 5 2 7 10

c, több, mint tíz éve 18 4 22 31

d, születésem óta 27 12 39 56
A válaszadók zöme 56% születése óta él Fülöpszálláson 31 százalékuk több mit tíz
éve, s csupán 13 százalékuk rövidebb ideje. Ez nyilván adódik a kitöltők életkorából
is.

4. Mi az Ön státusza?

NŐ  FÉRFI  EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉ
K

a, tanuló  1 1 2 3

b, állással nem 
rendelkező

7 2 9 13

c, munkaviszonnyal 
rendelkező 

18 3 21 30

d, önfoglalkoztatott 
(vállalkozó) 

2 - 2 3
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e, nyugdíjas 24 12 36 51
A válaszadók  51  százaléka  nyugdíjas,  30  százalékuk  aktív  dolgozó,  s  3  százalék
tanuló. Ezek az arányok ismételten a kitöltők kor szerinti megoszlásából adódik.

5. Hol található az Ön munkahelye/iskolája? 

NŐ FÉRFI  EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a, 
Fülöpszálláson

6 1 7 30

b, 
Fülöpszálláson 
kívül

13 3 16 70

Némi  biztató  jelként  is  felfogható,  hogy  az  aktív  dolgozók  30  százaléka
Fülöpszálláson talált munkát, kevésbé biztató, hogy 70% Fülöpszálláson kívül.

6. Mi köti Fülöpszálláshoz? (többet is bejelölhet)

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a, itt születtem, ide kötnek a 
gyökereim

21 9 30 43

b, ide kötnek a barátaim, a 
családom 

31 11 42 60

c, itt van a munkahelyem 6 1 7 10

d, nyugodt környezet 23 8 31 44

e. élhető, hangulatos falu 15 3 18 26

f. szép természeti környezet 19 16 35 50

g. jó közmű ellátottság 9 7 16 23

h. megfelelő szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségek

2 0 2 3
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Mint látható a gyökerek,  a család,  a  barátok,  valamint a munkahely  azok a főbb
értékek, melyeket megjelöltek a válaszadók. Szintén jelentős százalékban szerepelnek:
nyugodt környezet, hangulatos falu, szép természeti környezet.

7. Véleménye szerint mi hiányzik ahhoz, hogy még élhetőbb legyen 
Fülöpszállás?

Munkahely a fiataloknak, jó programok – a válaszadók ezeket emelték ki.

8. Ön hogyan venne részt a javasolt változtatások megvalósításában?

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. ötletekkel 11 6 17 24

b. személyes 
közreműködéssel 

5 - 5 7

c. ötletekkel és személyes 6 2 8 11

d. nem az én feladatom 21 8 29 41
A  válaszadók  közel  fele  vállalna  valamilyen  közreműködést  a  változtatások
megvalósításában,  de  hasonló  arányban  nyilatkoztak  úgy,  hogy  „nem  az  én
feladatom”.

9. Ismeri-e a Fülöpszálláson működő civil szervezeteket (klub, egyesület, 
stb.)?

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a, igen 38 10 48 69

b, részben 14 7 21 30

c, nem - 1 1 1
A válaszadók többsége ismeri a helyi civil szervezeteket, illetve azok egy részét. 1%
nyilatkozott  úgy,  hogy nem hallott  róluk.  Az „igen”,  illetve a „részben” 90%-nyi
aránya  azt  mutatja,  hogy  ezek  a  szervezetek  viszonylag  jól  kommunikálják
tevékenységüket. 
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10. Tagja- e valamely civil szervezetnek?

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

     a, igen 26    3 29 41

     b, nem  18  10 28 40
A válaszok azt mutatják, hogy a válaszadók nem kis hányada tagja valamelyik civil
szervezetnek. A százalékos arány azt is mutatja, hogy többen erre a kérdésre nem
válaszoltak.

 11. Ha igen, melynek, s milyen tevékenységet végez benne?

tag
Mozgáskorlátozottak Klubja
Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 

 
12. Ha nem, lenne-e tagja valamely civil szervezetnek (klubnak, 
egyesületnek, stb.)?

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a, igen 10 7 17 24

b, nem 8 3 11 16

Akik  e  kérdésre  válaszoltak  viszonylagos  többségben  adtak  igenló  választ,  bár  a
többség nem válaszolt a kérdésre.

13. Ha igen, milyen tematikájú lenne az, és Ön ott milyen szintű 
tevékenységet vállalna szívesen? Több válasz is megjelölhető.   

 NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. kulturális 18 2 20 29

 b. turisztikai  26 9 35 50

 c. természetjáró 6 1 7 10

 d. természetvédelmi 4 4 6
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 e. gasztronómiai 14 8 22 31

 f. faluszépítő 5 4 9 13

 g. az Ön egyéb 
témajavaslata: 
Az  újabb  civil  szerveződések  közül  a  legtöbben  a  kulturális,  turisztikai  és
gasztronómiai közösségekhez csatlakoznának.  Több mint  90% százalék jelelte meg
ezeket.

Tevékenység, amelyet vállalna:
                

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. ötletekkel 
segítenék 

23 7 30 43

 b. személyes 
közreműködéssel

12 3 15 21

c. mindkettővel   15 4 19 27
E kérdésre a válaszadók 91%-a adott választ,  vagyis ennyien gondolják úgy, hogy
valamilyen szintű közreműködést vállalnának civil közösségekben.

14. Ismeri az alábbi fülöpszállási rendezvényeket? -IGEN 
                                       

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

TeFE programok 
(Egészségnap, utazási 
beszámolók…)

32 8 40 57

Jótékonysági bálok 36 6 42 60

Adventi gyertyagyújtások 26 9 35 50

Megemlékezések nemzeti 
ünnepekkor

43 14 57 81

Augusztusi Falunap                      50 18 68 97

Szentivánéji mulatság 12 3 15 21

Márton napi libaünnep 8 5 13 19
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Ismeri az alábbi fülöpszállási rendezvényeket? -NEM     
                                   

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

TeFE programok 
(Egészségnap, utazási 
beszámolók…)

3 4 7 10

Jótékonysági bálok 10 2 12 17

Adventi gyertyagyújtások 6 6 12 17

Megemlékezések nemzeti 
ünnepekkor

3 - 3 4

Augusztusi Falunap                      2 - 2 3

szentivánéji mulatság 15 10 25 36

Márton napi libaünnep 23 9 32 46
A két táblázat összefoglalójából kiderül, hogy a válaszadók jelentős hányada ismeri a
fülöpszállási rendezvényeket

15. Az elmúlt években mely rendezvényeken vett részt? -IGEN 

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

TeFE programok 
(Egészségnap, utazási 
beszámolók…)

29 10 39 56

Jótékonysági bálok 18 2 20 29

Adventi gyertyagyújtások 8 3 11 16

Megemlékezések nemzeti 
ünnepekkor

27 7 34 49

Augusztusi Falunap                      45 13 58 83
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Szentivánéji mulatság 4 1 5 7

Márton napi libaünnep 9 2 11 16

Az elmúlt években mely rendezvényeken vett részt? -NEM 

NŐ  FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

TeFE programok 
(Egészségnap, utazási 
beszámolók…)

10 6 16 23

Jótékonysági bálok 23 7 30 43

Adventi gyertyagyújtások 19 7 26 37

Megemlékezések nemzeti 
ünnepekkor

18 5 23 33

Augusztusi Falunap                      5 3 8 11

szentivánéji mulatság 20 10 30 43

Márton napi libaünnep 20 9 29 41
A helyi  rendezvényeken  való  részvételt  firtató  kérdésre  adott  válaszokból  kiderül,
hogy az azokat ismerők közül sem mindenki rendszeres látogatója azoknak.

16. Milyen jellegű új rendezvényeket, programokat látna még szívesen 
Fülöpszálláson?

Főzőverseny
Kiállítás a kézimunkákból

17. Honnan tájékozódik a helyi programokról, lehetőségekről (több válasz 
is jelölhető)? 

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. helyi újság 42 11 53 76

c. helyi 14 3 17 24
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hírportál, helyi 
internetes 
oldalak 
(weboldal, 
facebook) 

d. más 
lakosoktól

41 6 47 67

e. egyéb 
forrásból: 
plakát

26 9 35 50

A kérdésre adott válaszok a helyi nyilvánosság elsődleges fórumaként a helyi lapot
jelölik  meg,  másodikként  a  helyiektől  szerzett,  illetve  az  egyéb  forrásból  szerzett
információkat említik. Az internetes felületekről szerzett információkat 24% említi.

18. Kérjük, osztályozza egy 1-5-ig terjedő skálán az alábbi kérdéseket: 
(Értékelés a válaszok átlagolásával.)

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

a. Mennyire elégedett Ön a 
településen elérhető szabadidő-
eltöltési lehetőségekkel?

2,3 2,3 2,3

b. Mennyire elégedett Ön a 
településen elérhető 
szolgáltatásokkal?

2,2 3 2,6

c. A Lakosok mennyire tudnak 
beleszólni a helyi ügyekbe?

2,5 3 2,75

d. Mennyire összetartó Ön szerint a 
településen élő közösség?

1,8 2,7 2,3

A válaszok összessége egy erős elégséges eredményt adott. 

19. Segítené, támogatná-e az alábbiak megvalósítását?

a./ Falukalendárium kiadása, amelybe a helyi lakosok írhatnának egy-egy 
oldalt, saját készítésű rajzokkal, fotókkal illusztrálva.

NŐ FÉRFI EGYÜTT SZÁZALÉK
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NŐ+FÉRFI

a. igen 42 11 53 76

b. nem 6 2 8 11

a, Ha igen, írna-e bele?  
                            

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 13 3 16 23

b. nem 23 7 30 43
A kapott válaszokból világosan kitűnik, hogy a válaszadók szívesen fogadnának egy a
helyiek által is írt kiadványt, 76 százalékuk nyilatkozott így, ám arra, hogy írnának is
bele, 43% nemmel válaszolt.

b. Szomszédolások szervezése szomszéd települések lakosaival, közösségeivel.
                                                                    

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 21 3 24 34

b. nem 24 10 34 49
A szomszédolást a válaszadók 34%-a jónak találja, 49-a% inkább nem.

c. Helyi termékek kiállításának, vásárának szervezése, rendezése.
                                                                           

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 27 10 37 53

b. nem 19 3 22 31
A  helyi  termékek  egymással  való  megismertetését  szolháló  alkalmak,  vásárok
megrendezését a nagy többség, 53% támogatja.

d. Utcaprogramok szervezése, pl. az egy utcában lakók közös piknikje, 
játékos vetélkedők, utcák közti focibajnokág, stb.
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NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 10 6 16 23

b. nem 12 2 14 20
A közös  utcaprogramok  iránti  érdeklődés  23%-kos,  az  elutasítása  20%.  Emellett
többen nem is válaszoltak e kérdésre.

e. Részt venne-e tanulókörökben? Pl. nyelvtudás, számítógépes ismeretek, 
régi népi mesterségek ismereteinek megszerzésére.
     

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 9 2 11 16

b. nem 24 8 32 46
A tanulókörök  iránti  érdeklődés  kisebb arányú,  ez  nyilván a kitöltők  többségének
életkorával is összefügg.

Ha igen, egyéb témajavaslata: Erre a kérdésre nem érkezett válasz.

      h. Hasznosnak tartaná-e a helyi szellemi, kulturális örökség további 
feltárását, újabb kiadványban való megjelentetését?

   
NŐ FÉRFI EGYÜTT

NŐ+FÉRFI
SZÁZALÉK

a. igen 39 8 47 67

b. nem 8 3 11 16

i. Hasznosnak tartaná-e helyismereti, helytörténeti dokumentumok 
további feltárását, újabb kiadványban való megjelentetését? 

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 19 7 26 37

b. nem 3 1 4 6
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A két kérdésre adott válaszok meggyőző többsége hasznosnak tartaná helytörténeti
kiadványok megjelentetését. 

20. Részt venne-e a helyi közösségi szerepvállalás erősítését szolgáló program 
beszélgetésein, fórumain?
                   

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 35 5 40 57

b. nem 14 7 21 30

21.Vállalna-e önkéntes munkát a programok megvalósításában?
              

NŐ FÉRFI EGYÜTT
NŐ+FÉRFI

SZÁZALÉK

a. igen 5 1 6 9

b. nem 10 5 15 21
A két kérdésre adott válaszokból az derül ki, hogy a többség inkább a fórumokon
venne részt, s kevésbé tevékenykedne. 

22. Ha az előző két kérdésre igennel válaszolt kérjük, EGY KÜLÖN LAPON 
adja meg elérhetőségét. 

Erre a kérdésre 6 fő (9%) válaszolt igennel, de nem adta meg elérhetőségét.

23. Röviden összefoglalva, miért javasolná másoknak, hogy Fülöpszálláson 
éljenek?

Vidéki élet egészségesebb, mint a városi
Nyugodt légkör
Jó a közlekedés Kecskemétre, Budapestre

2.5.6. Megoldandó problémák

A közösségi beszélgetések és felmérések során visszatérően a következő problémák 
merültek fel: „Helyi munkalehetőségek növelése”, „Több kulturális, közösségi- és 
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sport program legyen”, „Épüljön új művelődési ház”, ”Javuljon az idősek napközbeni
ellátása”, ”A cigányság mentalitásán kell javítani”, ”A közbiztonság helyzetén kell 
javítani - több rendőrt”, ”Mellékutcák burkolatának megújítása” , ”Gyakoribb 
közösségi mozgósítás”, ”Kerüljön ki több köztéri hulladékgyűjtő edény” , ”Nyíljon 
olyan üzlet, ahol minden van.”, ”Minden rendben van úgy, ahogy van”. 
A felvetett problémák nagyobb részének orvoslása önkormányzati,  némely esetben
kormányzati  kompetencia.  Ezek  közül  már  van,  ami  megvalósult  (felújított
művelődési  ház),  de olyan is,  amire nem fog tudni egyik szereplő sem válaszolni
(nagyobb üzlet nyitása). 
A jelen projekt által kezelhető problémák közül a következők megoldására nyílik
lehetőség:
1./ Több kulturális, közösségi- és sport program legyen. A projekt keretében ennek
orvoslására beállítva, illetve megvalósítva:
a./ Helyi kézművesek, termelők és termékeik bemutatói és vásárok (a megkérdezettek

53 százaléka támogatta ezeket).
b./  A  meglévő  programok  (falunap,  egészségnap,  túrák)  színesítése,  érdeklődés
felkeltése. Többféle program szervezése, hogy mindenki megtalálja a neki valót. 
c./  A  kisebb  ünnepek,  apropók  megragadása  a  közösség  szerveződése,  épülése
érdekében. Ha mikrocsoport az érintett egy esemény kapcsán, akkor is megtartandó a
rendezvény,  esetleg  több  önerő  bevonásával.  Sok  esetben  csak  a  szervezés,
összefogás hiányzik a működéshez. 
d./ Minden rendezvényhez köthető sportprogram. Pl. pingpong verseny, aerobik, foci.
Ez minden korosztályt érint. 
Ezen  akciók  egyértelműen  javíthatnak  azon,  a  megkérdezettek  többsége  által
megfogalmazott állapoton is, mely szerint a fülöpszállási kulturális ellátottság nagyon
alacsony értéket kapott, ahogy az összetartás és a programokon való részvétel is. 
2./  Érdektelenség: A  projekt  keretében  ennek  orvoslására  szolgálhatnak:
Magánemberek és közösségek aktív bevonása a rendezvények megvalósításába.  A
közösségi kiállításokon való saját eszközökkel és munkával való közreműködés és
részvétel.  Részvétel  a  közösségi  adventi  gyertyagyújtásokban  és  a  karácsonyi
díszítésekben. Részvétel a szomszédolásokban.
3./  Helytörténet  feldolgozásának  hiánya:  A fiatalokban  is  feltámad  az  igény  a
gyökerek ismeretére.  Varga Istvánné személye garancia  arra,  hogy a  falu háborús
időszakáról készült második kötet is megismerik. Az idősebbek érdeklődése pedig az
anyaggyűjtési folyamatban való aktív részvétellel biztosított. 
4./  Idősek  ellátása  javuljon:  Az  Önkormányzat  szociális  étkezéssel  és  házi
segítségnyújtással ellátja a falu időseit, ha kérik. Az mindennapi életük javításáért,
színvonaláért pedig programokon, közösségépítésen keresztül tudunk tenni. 
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2.5.7. Tervezési mátrix és beavatkozások

Jelen  cselekvési  terv  gyakorlatba  ültetéséhez  több  területen  kell  tervezett  és
összehangolt lépéseket tenni. E megtervezett, egymást erősítő tevékenységek alkotják
a  cselekvési  programot.  Hasznos egy  tervezési  mátrix  felállítása  és  táblázatba
foglalása  a  teendők  időrendiségének  meghatározására:  mit  kell  most,  azonnal
kivitelezni, mit hamarosan és mit később? A táblázat azoknak az itt és most közösen
meghatározandó  felelősöknek  a  körét  is  tartalmazza,  akiknek  kompetenciájába  az
adott  ügy  tartozik:  pl.  helyi  önkormányzat,  helyi  lakosok,  helyi  közösségek,
csoportok.

a./ Tervezési mátrix

 Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

Az eddigi működés
számbavétele, a jó
gyakorlatok,
tapasztalatok, értékek,
feltárása, bemutatása,
megőrzése,
fenntartása annak
érdekében, hogy az új
értékek elősegítése és
megerősítése
megvalósulhasson. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a
település
lakossága, civilek,
civil vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése.

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
megszólításának
megtervezése,
megszólítás
elvégzése.

Fülöpszállás 
Község 
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

Helyi
dokumentumok
feltárása,
elemzése,
közösségi interjúk
készítése. 
Megvalósítás ideje: 
2018. év

Fülöpszállás 
közösségi
tevékenységének
történeti feltárása,
elérhetővé tétele a
közösségi együttlét
kialakult formáinak,
hagyományainak és
szokásainak
megismerése céljából.

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális,
művészeti
csoportok,
szakkörök. 

Jellemző
tevékenységterüle-
tek kiválasztása.
• ünnepnapok
hoz kötődő
események
• neves
emberek
• ipartörténeti, 
mezőgazdasági
emlékek
• helytörténeti
adatok.

Célszemélyek
megszólítása és
lekérdezése. 

Fülöpszállás 
Község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs,
közösségvezetők. 

A fülöpszállási 
lakosok
bevonásával és
aktivizálásával a
jelenlegi helyi
társadalom
számára
meghatározó
ünnepi
hagyományok
összegyűjtése,
hiteles feltárása,
jelen helyzethez
történő adaptálása 
azzal a céllal, hogy
a jeles napokhoz
kötődő események
rendszeres
megszervezése
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által erősödjön a
településhez köthető
célcsoportok
identitástudata. 

A helyiek
igényeinek részletes
megismerése annak
érdekében, hogy a
Cselekvési terv minél
pontosabban rögzítse 
a
közösségfejlesztési
folyamatokat. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
meghatározása.
Célcsoportok: a
település
lakossága,
16 évnél
idősebb 
magánszemélyek. 

Kérdőív
szerkesztése, 
kinyomtatása.

Kérdőívek
feldolgozása,
szöveges és 
táblázatos 
formában. Az 
adatok
közzé tétele.

Fülöpszállás 
Község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

Helyi erőforrások
és szakmai
szolgáltatók
bevonásával. 

Közösségi
beszélgetések
megvalósítása. A
találkozókon közös
célmegfogalmazás 
történik, amelyre 
közös
megoldási javaslatok
születnek. 

Célok kitűzése,
célcsoportok
definiálása.
Célcsoportok: a 
település
közösségi vezetői,
aktív
magánszemélyek,
civilek, civil
vezetők,
intézményvezetők
, önkéntesek,
közéleti és
köztiszteletben
álló személyek. 

Időpontok,
helyszínek
rögzítése.
Tematika
kialakítása a
közösségi
beszélgetések
megvalósításához. 

A közösségi
beszélgetések
eredményeinek
értékelése 

Fülöpszállás 
Község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

A
közösségfejlesztési
kérdésekben a
helyi lakossági
csoportok hatékony 
bevonása a
döntések
előkészítésébe.
Ennek érdekében 
közösségi
beszélgetések
megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2018.12.31-ig

Rendezvénynaptár
készítése.

A tevékenység
céljainak
meghatározása.
Érintettek
számbavétele. 

Adatgyűjtés a
rendezvénynaptár
elkészítéséhez a
helyi közösségek
bevonásával.

A 
rendezvénynaptá
r
leegyeztetése az
érintett, érdekelt
közösségekkel. 

Fülöpszállás 
Község
Önkormányzata,
Civil szervezetek
vezetői, szakmai
vezető,
közösségszervező
munkatárs. 

A községi 
alapdokumentumokk
al egyeztetve.

Megvalósítás ideje:
2019.12.31-ig

Egy helytörténeti 
könyv anyaggyűjtése 
(Fülöpszállás 
története a II. 
világháború idején)

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a 
település teljes
lakossága.

Tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
áttekintése és
megismerése.

Dokumentumok 
föltárása, 
rendszerezése, 
szerkesztése, 
nyomdai 
előkészítése.

Közösségszervez
ő munkatárs.
Külső szakértő.

Megvalósítás ideje:
2020.01.01-
2021.12.29-ig. 

A célcsoport-orientált
komplex akciók
megvalósítása. Célja,
hogy a település
jelentős célcsoportjait

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása: helyi
lakosok,

A programok
tematikájának
tervezése,
forgatókönyvek
elkészítése,

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 

Közösségszervez
ő munkatárs.

Célcsoport
igényeihez
alakított, 5
különböző témájú
közösségi akció
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sikerüljön 
megszólítani.
Főbb akciók:
- Falunap programjai,
- Adventi 
Gyertyagyújtások,
- Adventi Helyi 
termékek vására,
- Falumikulás; 
- világító ablakok 
versenye.

közösségek,
kulturális,
művészeti
csoportok.

előzetes
egyeztetések az
érintett, érdekelt
szervezetekkel,
személyekkel. 

felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés. 

megvalósítása. 

Megvalósítás ideje:
2018.01.01.-
2023.03.31-ig

Szomszédünnep 
Izsákkal, 
Ágasegyházával és a 
konzorcium összes 
tagjával.

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése.
Alapvető
célcsoport a
települések teljes
lakossága.

Tematika
kialakítása.

Rendezvény-
szervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők, 
felelősök,
szereplők, 
technika,
stb. plakát,
szórólap-
készítés.

Közösségszervez
ő munkatárs.

-kiállítás installálása,
- szüreti felvonulás.

Megvalósulás ideje:
2022.09.28-ig

 
b./ Tervezett beavatkozások

1./ Helytörténeti dokumentumok gyűjtése, értékfeltárás

Mozaikok Fülöpszállás történetéből 1945-től a rendszerváltásig, Varga Istvánné (nyugdíjas magyar-
és  történelem  szakos  tanár)  tényszerű  adatgyűjtése  és  annak  kiadása  könyv  formájában.
Fülöpszállásról az első kötet már elkészült, az a II. világháborúig írja le a helyi történéseket. Jelen
projekt keretében a folytatást tarthatjuk a kezünkben. 

Tevékenység neve Fülöpszállás történetének a feltárása, rendszerezése

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/2.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  település  közösségi
tevékenységének  történeti  feltárása  és  a  lakosság  számára
elérhetővé tétele.

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

Mozaikok Fülöpszállás történetéből kötet folytatása, a 
gyűjtőmunka továbbvitele.
Célcsoportja: a teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása Fülöpszállás  helytörténeti  dokumentumainak  feltárása,
rendszerezése történt meg:
Források:  Bács-Kiskun  Megyei  Levéltár,  Fülöpszállási
Református  Egyházközség,  a  fülöpszállási  Herpai  Vilmos
Általános  Iskola  irattára;  A  lakosság  személyes  történetei  és
visszaemlékezései.
Könyv kiadása (nem elszámolt költség).
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Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Varga Istvánné, helyi dokumentumok feltárására megbízási díj.

2./ Szomszédünnepek

Tevékenység célja Fülöpszállás és Ágasegyháza lakosai által készített termékek megismerése, 
árusítása. Gyerekek bevonása a kézműves tevékenységbe.

Tevékenység neve Második közösségi kiállítás

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A  lakosok  saját  készítésű  munkáin  keresztül,  helyi  értékek
bemutatása  egymásnak.  Szomszédünnep.  Célcsoport:  a
települések teljes lakossága, iskolás gyerekek is. 

Tevékenység szakmai leírása - karácsonyi mécsesek versenye és kiállítása gyerekeknek; 
- kézműves termékeke adventi vására.

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Közösségi kiállítás, dekorációs és anyagköltség.

Bevont külső közreműködők. Cseh-Szakál Beáta, Fülöpszállási IKSZT (terem biztosítása, 
szervezési munkák).

3./ Közösségi eredményeket bemutató akciók

Célja, hogy a település jelentős célcsoportjait sikerüljön megszólítani és bevonni a munkába. Főbb 
célterületek, melyek többségében a bevontak nemcsak részvevők, hanem aktív közreműködők is. E 
programok keretében bemutatásra kerültek a projekt eredményei, eseményei is:
- Adventi Gyertyagyújtások (4 vasárnap)
- Adventi várakozás, falu díszítés (helyi festő által készített Betlehem felállítása a parkban. 
Égősorok elrendezése és a fenyőfák díszítése. Ablakvilágítások.)
- Falumikulás 
- Karácsonyi mécsesek versenye (helyi és környékbeli iskolások által készített mécsesek 
versenyeznek és kiállításra kerülnek.) 
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- Karácsonyváró osztálybulik (Helyi pizza fogyasztása)
- Ovis karácsonyváró (Mesezenekar interaktív előadása)
- Adventi Kézműves Vásár

Tevékenység neve Közösségi eredményeket bemutató akciók

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A projekt keretében megvalósuló tevékenység. Besorolása: 3.1.1.
A/3.  Önállóan  támogatható  tevékenység,  közösségi  akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Tevékenység célja, 
célcsoportja 

A  szabadidő  hasznos  eltöltésének  biztosítása,  új  közösségi
tevékenységek  bevezetése.  Célcsoportja:  általános-  és
középiskolások,  aktív  korú  lakosság,  idősek,  civil  szervezetek,
óvodások, roma lakosság, 0-3 évesek és szüleik. 

Tevékenység szakmai leírása A község lakosságának széles körét bevonva szervezett közösségi
alkalmak (közművelődési, irodalom, zene, sport, gasztronómia)

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Beavatkozáshoz kapcsolódó 
költségek és megoszlásuk.

Vegyes finanszírozás:
-Közösségi helyi hagyományőrző és ünnepi rendezvények 
megszervezése külső szolgáltató által.
-Projekten kívüli finanszírozás: önkormányzati és Tegyünk 
Fülöpszállásért Egyesületi költségvállalás.

Bevont külső közreműködők. Cseh-Szakál Beáta, IKSZT és Községi Könyvtár (szervezési 
munkák), Kesikné Horogszegi Márta, Tegyünk Fülöpszállásért 
Egyesület (önkéntes munka), Meggyesiné Körmendi Irén, Herpai 
Vilmos Általános Iskola (önkéntes munka), Csepregi Lászlóné, 
Mesevár Óvoda (önkéntes munka)

3. Együttműködési megállapodások

Bócsa Község Önkormányzata megállapodást kötött:

* Hungarikum Közösségi Házzal (Bócsa, Kecskeméti u. 2.

 Fülöpszállás Község Önkormányzata megállapodást kötött:

* Községi Könyvtár (Fülöpszállás, Petőfi S. u. 10.)

Ágasegyháza Község Önkormányzata megállapodást kötött:
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* Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT Szociális Gondozási és Sportolási Központ 
(Ágasegyháza, Kossuth tér 2.)

4. A közösségi felmérés rövid összegzése

Az  egyes  településeken  született  eredmények  táblázatos  összefoglalói  alatt
megtalálható  az  adott  témára  kapott  válaszok  értékelése.  Az  adatok  százalékos
kezelésénél tekintettel kell lenni arra, hogy egyrészt nem mindenki válaszolt minden
kérdésre, másrészt voltak olyan kérdések, ahol több válasz is megjelölhető volt.
A  konzorcium  települései  lélekszámban  ugyan  különbözőek,  de  lehetőségek,
adottságok,  életforma,  s  településkomfort  tekintetében sok hasonlóságot  mutatnak.
Ebből következően a felmérés során megfogalmazottak is sok hasonlóságot hoztak.
Mint a válaszokból kitűnik, a legtöbb megkérdezett azért szeret településén élni, mert
élhető  helynek  tartják,  ahová  születési,  családi,  baráti  szálak  is  kötik  őket.
Egyértelműen kitűnik, hogy, a gyökerekhez, a szülőföldhöz, a családhoz, barátokhoz
való  kötődés  nagyon  fontos  az  összes  településen  élő  számára.  Annyira,  hogy  a
legerősebb  megtartó  erőként  vehetjük  ezeket  mind  az  öt  vizsgált  településen.  A
válaszolók döntő többsége  érezte  úgy,  hogy ennek hangot  is  kell  adnia.  A kapott
válaszokból viszont az is kiolvasható, hogy mindezekkel együtt látják a problémákat
is,  s  vannak  elgondolásaik  azok  megoldását  illetően.  De  azt  is  láthatjuk,  hogy
tevékeny  részvételre  a  válaszadók  kisebb  hányada  vállalkozna.  Szintén
elgondolkodtató tény, hogy a válaszadók döntő többsége az idősebb korosztályokat
képviseli.  Ez azt  is  mutatja,  hogy akár e projekt  keretében,  akár egyéb ügyekben
szükség van a célok megjelölése mellett azok megvalósításának mikéntjéhez olyan
megoldási  javaslatokat  felmutatni,  amelyek  a  fiatalabb  korosztályokat  is
aktivizálhatja
Tajti Alexandra                                                                               Tetézi Lajos
közösségfejlesztő                                                                           szakmai vezető

A projekt mérföldkövei a konzorcium településein

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

1. 2018.12.31. Eredményességmérési keret indikátor teljesítése. 

A  településeken  megvalósul  a  közösségi  interjúk  összesítése.
Lebonyolításra  kerülnek  a  közösségi  beszélgetések  és  a  közösségi
felmérés. Elkezdődik a közösségi felmérés, valamint a helyi cselekvési
terv elkészítése. Megszületnek az együttműködési megállapodások az
intézményi,  ágazati  együttműködésekről;  A  „Cselekvő  közösségek”
OVIMOR rendszerében megtörténik az adatrögzítés. Megkezdődött a

150



helyi nyilvánosság fejlesztése.

Szükséges  gondoskodni  a  projekt  előkészítése  és  tervezése,
megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4.1.1 „Műszaki-szakmai
tartalmával  és  a  megvalósítással  kapcsolatos  elvárások”  pontjában
felsorolt,  a  fejlesztés  tartalma esetében releváns szempontoknak és
feltételeknek megfeleljen a projekt.

2. 2019.12.31. Projekt tartalmi előkészítése.

- Elkészülnek a mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan az alábbi 
releváns dokumentumok: 

- A településeken megvalósuló közösségi interjúk összesítése.

- Együttműködési megállapodás az intézményi, ágazati 
együttműködésről.

- a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által kiadott dokumentum, a
projekt  online  monitoring  rendszerében  (OVIMOR)  megvalósult
adatrögzítésekről.

- Elkészül a helyi cselekvési terv, a rendezvény naptár, a megújított
stratégiai  programok, amennyiben szükségesek lesznek;  valamint  az
aktualizált programköltségvetés.

- Minden településen folyamatosan működik az információs pont. 

- A helyi cselekvési terv elkészültét követően szükséges az 
indikátorvállalásait felülvizsgálnia, a helyi cselekvési tervben kifejtett, 
megvalósítani tervezett tevékenységek, események, akciók, programok
függvényében az indikátor célérték vállalások növelése lehetséges. 

Szükséges  gondoskodni  arról,  hogy  a  Felhívás  3.1.2.2  Választható,
önállóan nem támogatható tevékenységek pontja  alapján a Felhívás
3.1.1  fejezetében  felsorolt  akciók,  közösségi  tevékenységek,
események,  programok,  folyamatok  és  együttműködések
megvalósításához  szükséges  eszközbeszerzés  támogatható. A
Beruházáshoz  kapcsolódó  költségek  esetén  az  összes  konzorciumi
partner  esetén  szükséges  annak  tisztázása,  hogy  a  betervezett
eszközök konkrétan, mely programhoz, eseményhez kapcsolódnak.

Szükséges  bemutatni  a  szakértők  esetén  az  óraszámokat,  illetve  a
képzési  tevékenységre  vonatkozóan  a  bevonni  kívánt  résztvevők
számát feltüntetni. Eredményességi indikátor célértéke teljesült.

3. 2020.09.28. - Izsákon elkészül a tankatalógus és zajlik a helyismereti, helytörténeti
dokumentumok gyűjtése és feltárása.

- Ágasegyházán lezajlik 1 db közösségi kiállítás. Lezajlik 1 db 
közösségi eredményeket bemutató akció. Lezajlik 2 db részvételi 
fórum.

- Lezajlik az eszközbeszerzés 2. üteme.

- Folyamatosan működik az információs pont.
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- Folytatódik a helyi nyilvánosság fejlesztése. Benyújtjuk a lebonyolítást
igazoló  teljesítésigazolásokat,  jelenléti  íveket,  fotódokumentációt,
képzési naplókat, OVIMOR rendszerben történt adatrögzítéseket. 

4. 2020.12.29. - Izsákon zajlanak a tanulókörök és lezajlik 1 db közösségi 
eredményeket bemutató akció.

- Bócsán lezajlik 2 db részvételi fórum és 1 db belföldi tanulmányút.

- Fülöpszálláson elkezdődik, s lezárul a helytörténeti dokumentumok 
gyűjtése, feltárása és megjelenik az összegyűjtött, feltárt helytörténeti 
anyagokból szerkesztett helytörténeti könyv.

- Folyamatosan működik az információs pont.

- Folytatódik a helyi nyilvánosság fejlesztése. Benyújtjuk a lebonyolítást
igazoló  teljesítésigazolásokat,  jelenléti  íveket,  fotódokumentációt,
képzési naplókat, OVIMOR rendszerben történt adatrögzítéseket. 

5. 2021.03.31. -  Izsákon folytatódnak a tanulókörök, zajlik a helyi szellemi, kulturális
örökség feltárása.

- Ágasegyházán lezajlik 1 db közösségi kiállítás. Lezajlik 1 db 
közösségi eredményeket bemutató akció, 1 db részvételi fórum.

- Folyamatosan működik az információs pont.

- Folytatódik a helyi nyilvánosság fejlesztése. Benyújtjuk a lebonyolítást
igazoló  teljesítésigazolásokat,  jelenléti  íveket,  fotódokumentációt,
képzési naplókat, OVIMOR rendszerben történt adatrögzítéseket. 

6. 2021.09.28. - Izsákon megtörténik, lezárul a helyi szellemi, kulturális örökség 
feltárása.

- Ágasegyházán lezajlik 1 db szomszédünnep.

- Orgoványon lezajlik 1 db közösségi kiállítás. Lezajlik 1 db közösségi 
eredményeket bemutató akció. Lezajlik 1 db részvételi fórum.

- Folyamatosan működik az információs pont.

- Folytatódik a helyi nyilvánosság fejlesztése. Benyújtjuk a lebonyolítást
igazoló  teljesítésigazolásokat,  jelenléti  íveket,  fotódokumentációt,
képzési naplókat, OVIMOR rendszerben történt adatrögzítéseket. 

7. 2022.03.31. - Izsákon lezárulnak a tanulókörök, lezajlik 1 db közösségi kiállítás.

- Bócsán lezajlik 1 db külföldi tanulmányút, valamint lezajlik 2 db 
évfordulós közösségi eredményeket bemutató akció és 1 db 
népismereti közösségi akció, a Bócsator.

- Fülöpszálláson lezajlik 1 db szomszédünnep és lezajlik a helyi 
hagyományok feltárása és a helyi értékfeltárás, értékőrzés.

- Orgoványon elkészül a falukönyv és lezajlik 1 db közösségi 
eredményeket bemutató akció és 1 db részvételi fórum. 
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- Folyamatosan működik az információs pont. 

- Folytatódik a helyi nyilvánosság fejlesztése. Benyújtjuk a lebonyolítást
igazoló  teljesítésigazolásokat,  jelenléti  íveket,  fotódokumentációt,
képzési naplókat, OVIMOR rendszerben történt adatrögzítéseket.

8. 2022.09.28. - Izsákon lezajlik a lakossági tervpályázat és 2 db közösségi kiállítás. 

- Orgoványon lezajlik 1 db közösségi kiállítás.

- Bócsán lezajlik 1 db közösségi eredményeket bemutató akció és 1 
db részvételi fórum.

- Fülöpszálláson Szomszédünnep - szüreti felvonulás 
szomszédolással.

- Folyamatosan működik az információs pont.

- Folytatódik a helyi nyilvánosság fejlesztése. Benyújtjuk a lebonyolítást
igazoló  teljesítésigazolásokat,  jelenléti  íveket,  fotódokumentációt,
képzési naplókat, OVIMOR rendszerben történt adatrögzítéseket. 

9. 2022.12.31. - Izsákon megjelenik a kalendárium és az összegyűjtött, feltárt 
helyismereti, helytörténeti anyagokból összeállított két helytörténeti 
könyv 
- Bócsán elkészül a falukönyv és megjelenik a könyvet kiegészítő 
imázsfilm, valamint lezajlik 5 db népismereti foglalkozás.
- Folyamatosan működik az információs pont.

- Folytatódik a helyi nyilvánosság fejlesztése. Benyújtjuk a lebonyolítást
igazoló  teljesítésigazolásokat,  jelenléti  íveket,  fotódokumentációt,
képzési naplókat, OVIMOR rendszerben történt adatrögzítéseket.

10. 2023.03.31. A  cselekvési  tervben  meghatározott  szakmai  program  megvalósul.
Elkészül  az  informatikus  nyilatkozata  az  infokommunikációs
akadálymentesítésről. 

A  meghatározott  szakmai  program  megvalósul.  A  projekt  egész
időtartama alatt a helyi nyilvánosság fejlesztése folyamatos feladat. A
tevékenység  során  az  alábbi  fórumokat  kívánjuk  fejleszteni:
hirdetőtáblák  fejlesztése,  közösségi  oldal  fejlesztése  tovább-
működtetése. A helyiek akkor aktivizálhatók leginkább helyi  ügyekbe
való  bevonásra,  ha  úgy  érzékelik,  hogy  a  helyi  döntésekbe  való
beleszólási lehetőségeik vannak. Ez segíti a társadalmi szerepvállalás
és  helyi  identitás  erősödését.  A  tevékenység  célcsoportja  a  helyi
lakosok.  Célja,  hogy  a  helyiek  lehetőséget  kapjanak  a
véleménycserére, valamint az információkhoz jutáshoz.

 A projekt időtartama alatt közösségfejlesztő képzések lebonyolítása is
megtörténik. A tevékenység során 3 fő (szakmai vezető, 2 önkéntes
közösségfejlesztő  kulturális  szakember)  részt  vesz  egy  60  órás
közösségfejlesztés  témájú  szakmai  képzési  programon. 1  fő

153



közösségfejlesztő  és  –  vállalkozó  esetén  -  1  önkéntes  a  120  órás
képzésen. Indokoltságát tekintve a cél a helyi szakemberek szakmai
ismereteinek erősítése. 

A  képzések  elvégzésének  célja,  hogy  ezek  a  szakemberek  a
közösségfejlesztési  folyamatok  megvalósítására,  a  legújabb
eredmények  és  ismeretek  megszerzésével  még  felkészültebb
szakemberekké  váljanak,  s  a  projekt  lezárulta  után  is  folytassák  a
megkezdett  munkát,  életben  tartsák  az  annak  keretében  elindult
közösségi folyamatokat.

Projekt fizikai befejezése önálló mérföldkőként. A mérföldkő a projekt
fizikai  befejezésének  várható  időpontjára  lett  tervezve.  Benyújtandó
dokumentumok:  egyéb  projektzárást  igazoló  dokumentumok  (pl.:
kifizetést  igazoló  banki  kivonatok  stb.),  közösségfejlesztő
végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzésének igazolása.
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