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I. BEVEZETŐ 

Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, továbbá Kunbaracs Község 

Önkormányzata, Kunadacs Község Önkormányzata, Ladánybene Község Önkormányzata pályázati 

támogatást nyert a helyi lakosság közösségi szerepvállalásának ösztönzése és a helyi felelősségtudat 

erősítése céljából. 

A Helyi identitás és kohézió erősítése című projekt keretein belül szeretnénk elérni, hogy a helyi 

közösségek kezdeményező- és cselekvőképessége fejlődjön, közösségi szerepvállalásuk erősödjön. 

A pályázat eredményeképpen fejlődne a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödne 

a helyi civil társadalom cselekvési képessége, aktivitásuk. Kialakulnának, új erőre kapnának a 

szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való 

kötődés. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy lentről felfelé építkezve a konzorcium területén lévő 

településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során 

finanszírozási források nélkül képesek legyenek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás 

és a társadalmi kohézió. 

A beavatkozások következtében a meglévő humán erőforrások felszínre kerülnek, az 

együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a 

település és a települési közösségek életében. 

 

A nyertes pályázat címe: Helyi identitás és kohézió erősítése 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006 

 

Vezető kedvezményezett: 
Kerekegyháza Város Önkormányzata 

 

 

Konzorciumi partnerek: 
Kunbaracs Község Önkormányzata 

Kunadacs Község Önkormányzata 

Ladánybene Község Önkormányzata 

 

Projekt összköltsége: 43.000.000,-Ft 

 

Támogatás intenzitása: 100% 
 
 

 

 

A közösségfejlesztési programok módszertanát és a segítő mentorhálózatot az EFOP- 

1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 

szerepvállalás”című kiemelt projekt biztosítja. 
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II. KONZORCIUMI PARTNEREK BEMUTATÁSA 

1. KEREKEGYHÁZA 

Az 1856-ban alapított 

Kerekegyháza város az 

Alföld szívében, a Duna-

Tisza közi Homokhátságon 

fekszik. A település története 

az Árpád-korra nyúlik vissza, 

amikor is egy kör alakú 

templom épült, ahonnan a 

város a nevét kapta. Az itt élő 

emberek ősei a régmúlt 

időben pásztorkodással, 

földműveléssel, halászattal 

foglalkoztak. A 

hagyományok, a szellemi és 

tárgyi örökség e múltból 

ered. Kerekegyházán a népművészet sokféle formában jelenik meg, pl.: népi hímzés, 

kosárfonás, szövés, fonás, fazekasság, fafaragás és még sorolhatnánk.  

A település egyik legjelentősebb ágazata az idegenforgalom. Az ide látogató emberek 

megismerhetik az itt élő emberek hagyományait, szokásait, természeti és kulturális 

örökségeit, valamint megkóstolhatják a helyi borok és üdítőitalok mellett a messze földön 

híres magyar konyha alföldi specialitásait. Nemes hagyománya van a településen a 

hagyományos paraszti építkezésnek, mely a turisták számára nagyon vonzó, valamint a 

népzenének és a néptáncnak is. 

 Kerekegyháza külterületén, Kunpusztán kiépített idegenforgalmi létesítmények rövid idő 

alatt országos hírnévre tettek szert, köztük néhányat megemlítve: Kunsági Major, Varga 

Tanya, Rendek Tanyamúzeum. Az ide látogató emberek számára a településen megtalálható 

tanyák mindenkor kellemes és sokrétű pihenést nyújtanak. A természet közeli életteret jelentő 

falusi-tanyasi vendégfogadás színvonalas szolgáltatásaival kecsegteti a turistákat. Az ide 

látogató emberek megismerhetik az itt élő emberek hagyományait, szokásait, természeti és 

kulturális örökségeit, valamint megkóstolhatják a helyi borok és üdítőitalok mellett a messze 

földön híres magyar konyha alföldi specialitásait. 

Az elmúlt időben a növénytermesztés vesztett gazdasági jelentőségéből, (aszály, 

talajvízszint süllyedése, szél pusztító hatása stb.) helyette a takarmánytermesztésen alapuló 

állattenyésztés, a baromfi, vízi szárnyas, tojótyúk tartása és feldolgozása került előtérbe. 

Jelenleg Kerekegyházán található az országos tojótyúk állomány 10%-a. Az állattenyésztés 

mellett jelentős az alumíniumipar és a könnyűipar is. Mai lakóinak a mezőgazdaság, helyi 

ipari cégek, s vendégfogadás nyújt megélhetést. 

A lakosságszám-növekedés folyamatosnak mondható, melyet kevés település mondhat 

magának az országban. A lakosság nő-férfi arányának megoszlása közel 50-50%. Az élve 
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születések száma a településen csökkenő, ezáltal természetes szaporodás értéke enyhén romló 

tendenciát mutat. A bevándorlásnak köszönhetően a lakosság népessége azonban nő. Az 

álláskeresők száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 

A művelődésre, kikapcsolódásra a települési és civil rendezvényekre a művelődési ház és 

a könyvtár ad lehetőséget. A művelődési intézmények programjaikat a lakossági igényekre és 

a civil szervezet kezdeményezéseire tekintettel alakítják. A település igen szerencsés 

helyzetben van, hiszen jónéhány klub és civil szervezet működik napi szinten. Klubok közül 

a legaktívabbak a Baba-Mama, az Életmód és a Nyugdíjas klub. A helyi civil szervezetek 

nagyon széles körben tevékenykednek a településen. Gondolván itt a sportra, a biokultúrára, 

a nemzet- és polgárőségre, a hagyományőrzésre, az állattenyésztésre vagy akár a vadászatra.   

Kerekegyháza nagyon sok látnivalóval és kirándulási lehetőséggel rendelkezik. A 

vendégek megtekinthetik többek között a Rendek Tanyamúzeumot, Kunpusztai református 

templomot, a Halász tanyát és a római katolikus templomot, a Langó-kápolnát és az októberi 

szüreti felvonulást is. 

2. KUNADACS 

      Kunadacs község Bács 

Kiskun megye északi részén 

helyezkedik el. A település 

története századokon keresztül, 

de talán egy évezreden 

keresztül együtt fut Kunpeszér 

történetével. Pusztai szétszórt 

település volt mind a kettő, 

majd 100 évig közös néven is 

szerepelt a közigazgatásban 

Peszéradacs néven. 1949-ben 

végül a belügyminisztériumi 

rendelettel ketté választották 

őket, így lett Kunadacs önálló 

település. Jelentős változások a 

község életében 1961-ben 

következett be, mikor a villamosítás következtében gomba módra elkezdtek szaporodni a 

házak. Jelentős változás a község életében 1961-ben következett be, amikor megkezdődött a 

villamosítás. A ’70-es években kezdődött a szilárd burkolatú utak, majd járdák kiépítése. A 

80-as években vízművet létesítettek, majd gázhálózatot hoztak létre, végül bekapcsolódott a 

község a crossban rendszerű telefonhálózatba. Környezeti szempontból jelentős, hogy 2005-

ben kiépült a szelektív hulladékgyűjtő. Illetve abban az évben átadásra került a szabadidő 

központ. Kis településünk igyekszik a fejlődéseket követni, pályázatokon nyert 

támogatásoknak köszönhetően labdarúgópálya, kézilabda és futópálya, közpark és játszótér 

is épült. Az infrastruktúra jelentős része kiépült, de ténylegesen a 2014-ben a 

szennyvízhálózat kiépítésével fejeződött be. 

Ez a község számtalan értékkel rendelkezik, melyekről mindről talán a település tagjai sem 

tudnak. Ezek közül néhányat felsorolva megemlíteném pl.: Gyógyító dombot, Kosbor 
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tanösvényt, a Tájházat és a rákosi viperát. Kunadacs rendelkezik informális tudásokkal, 

hiszen a hímzés és a fafaragás megjelenik a település életében, mint kulturális érték. 

A 2015. évhez képest 28 fővel csökkent az állandó népesség száma. A településen az ipar 

jelenléte hiányzik, a családok fő megélhetési forrása a mezőgazdasági munka. Kunadacson 

jelentős a mezőgazdasági növénytermesztés, ezen belül kiemelkedő szerepe van a paprika és 

dohánytermesztésnek.  

A település civil szervezetekkel és alapítványokkal bővelkedik a sport, a polgárőrség, 

vadászat és sok más területen is. Klubok terén kettő van, ami működik, Ezek a Vidám Szülők 

Társasága és a Nyugdíjas klub. A művelődésre, kikapcsolódásra a települési és civil 

rendezvényekre a művelődési ház ad lehetőséget. 

3. KUNBARACS 

Baracs története a XIII. században kezdődik. 

Egyes történetírók szerint éppen egy gazdag, 

előkelő kun nemzetségfőről arról a Baracs 

(Boroch) vitézről kapta a nevét a település aki 

vándorló, portyázókunjait telepítette le. A nép 

emlékezetében azonban máig él egy legenda, 

mely szerint egy gazdag, előkelő kun 

nemzetségfőnek 3 lánya volt: Adacs, Baracs és 

Peszér. A nemzetségfő halála előtt szétosztotta 

területét három lánya között, s Adacsnak jutott 

a mai Kunadacs, Baracsnak a mai Kunbaracs és 

Peszérnek a mai Kunpeszér. A XX. század elején még jellemző a szarvasmarha-, sertés- és 

juhtenyésztés ezen a területen. Az erdők zöme akác, nyár és tölgyfa volt. Nagyobb lendületet 

vett a szőlőtermesztés. A szőlők közül ekkor a borszőlők voltak a mérvadók. A majorsági 

parasztok gyermekeinek oktatásáról a XX. századig nem gondoskodtak. Csak 1916-ban 

létesítettek számukra iskolát. A község igazi értékét meglévő intézményei mellett a homokkal, 

időjárással és politikával dacoló ember adja, aki szereti szűkebb hazáját, itt marad, a 

rendelkezésre álló földet megműveli.  

A település lakossága folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Kevéssel ugyan, de a nők 

vannak többségben álláskereső státuszban, ami annak tudható be, hogy az anyaság, a családi 

feladatok összeegyeztetése esetleg az intézményi ellátottság befolyásolja a munkaerőpiacra való 

visszatérés esélyeit. A településen nagyon kevés a munkalehetőség. A lakosság jó része 

valamilyen szinten foglalkozik mezőgazdasággal.    

Kunbaracson a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, valamint a Kunbaracsi Óvoda 

telephelye vehető igénybe a közösségi élet gyakorlásához. Kis település ellenére is elég színes 

közösségi élet található. A Nyugdíjas klub tagjai heti rendszerességgel gyűlnek össze és 

szerveznek maguk között különböző programokat. Civil szervezetekben sem bővelkedik a 

település. A meglévő egyesületek közé tartozik a Kunbaracsi Kulturális Egyesület, a Kunbaracsi 

Polgárőr Egyesület és a Kunbaracsi Sportegyesület. A község ugyan kis település, de nagyon 
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sok természeti értékkel és épített örökséggel rendelkezik, megemlítve a Vörös Kastélyt, mely 

nagyon vonzó a turisták körében.  Kunbaracson a megszűnt iskola következtében sokkal 

nagyobb veszélye van annak, hogy a település kiöregszik, de ennek ellenére a jövő további 

reménye a viszonylag nagy számban jelenlévő fiatalság. Kunbaracson élő hagyományként 

megtalálható tevékenység a tejtermék készítés. A település otthonul szolgál a Kökény 

Citerazenekarnak is.  

4. LADÁNYBENE 

Ladánybene a nevét a 

Benepuszta és Jászladány 

nevek összekapcsolásából 

kapta az 1800-as évek 

közepén. A terület, mint 

puszta, a honfoglalás korában 

Solt fejedelem birtokát 

képezte, aki I. Berengár olasz 

császár védelmében jelen volt 

Itáliában. Az egyik katonája 

volt „Bene vitéz” aki tettéért 

jutalmul kapta a fejedelemtől a 

pusztát. A terület a török dúlás 

idején a jászságot kinőtte az 

ottani pásztorkodás, ezért 

terjeszkedni kezdtek. Így az 

1800-as évek közepétől 

kialakult egy önálló település, mely 1878-tól önálló, saját iskolával rendelkezett.  

A nagyközség sok értéket rejt magában, melyek nagy részéről a honlapon is részletesen 

tájékozódhatunk. A falu határában védett területen számos ritka növényfajt is találunk. A 

kétévente megrendezésre kerülő falunap keretében a helyi és meghívott neves művészek 

alkotásaiból népművészeti és képzőművészeti kiállítások kerülnek megrendezésre, melyet 

színművészek közreműködésével irodalmi-zenés műsor keretében nyitnak meg. Azokban az 

években mikor nem kerül megrendezésre Falunap akkor viszont lecsófesztiválra látogathatnak el 

a lakosok. Ladánybenén erősödik a falusi vendéglátás, az Inczédi Tanya és a Retro Vendégház 

ad otthont céges rendezvényeknek, esküvőknek, családi rendezvényeknek. 

Községünk lakosainak száma 1700 fő körül mozog, a lakosság lélekszáma évek óta szinte 

változatlan. A népesség nagy része idős, akik főleg a település külterületén élnek.  A település 

rendezett belterülettel és igen nagy tanyás térséggel rendelkezik. Ladánybene folyamatosan 

fejlődik, hiszen a hivatal épülete most esett át teljes külső-belső felújításon és energetikai 

korszerűsítésen. Tavaly a faluközpont kapott új burkolatokat, járdákat, továbbá a focipálya is 

kapott új vizesblokkot. A község legnagyobb foglalkoztatói az Önkormányzat, Baranyi Pékség 

és a Gledícia Fafeldolgozó Kft, azonban a lakosság nagy része a mezőgazdaságból él. 

A természet szerelmeseinek kellemes kikapcsolódást jelent az ősborókás látványa, a 

természet csendje. A Madarasi-tónak nevezett rész, az ősborókással a Kiskunsági Nemzeti Park 

része. Belterületen a település fő látványossága a római katolikus templom. A lakosság többsége 
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római katolikus vallású. A község központjában található a Milleniumi emlékmű, a Templom 

dűlőben pedig az Árpád-kori templom rom. Ladánybenén található egy szíjgyártó aki, az emberi 

ruházathoz, lószerszámhoz és a különböző használati tárgyakhoz szükséges szíjazatot készítő és 

egyéb bőrmunkát is végző mesterember. 

Viszonylag kis lélekszámának köszönhetően a lakosságról elmondható, hogy olyan, mint egy 

nagycsalád: a közösség összefogásának kitűnő példája a számos itt működő civil szervezet, 

melyek a helyi vállalkozók és az önkormányzat támogatását élvezik. Bár településünk fejlődése 

mostanában elég gyors ütemű, stabil és élhető jövőt biztosít. Az itteni lakosok áldozatos 

munkájának, illetve a szép számú vállalkozói kör tevékenységének köszönhetően tudjuk a múlt 

értékeit megőrizni a jövő nemzedéke számára. Kiválóan szemlélteti ezt az évente megrendezésre 

kerülő falunapi rendezvény.  Ladánybene számtalan értékkel és látnivalóval, nevezetességgel 

rendelkezik. A település klub élete a Nyugdíjas klubbal és a Pannóniások Baráti Körével sajnos 

kimerül. Civil szervezetek, alapítványok ezen a településen is szép számmal megjelennek, a foci, 

a vadászat és sok más területen.  

III. KÖRNYEZET ELEMZÉS 

Magyarországon kiugróan nagyok a területi különbségek. A térségi különbségek és a demográfiai 

folyamatok hatással vannak egymásra, mivel a kevésbé fejlettebb régiókban a lakosság csökkenése 

arányaiban magasabb, mint az országos átlag, a fejlettebbek esetében pedig ez a szám alacsonyabb. 

A területi különbségeknek számos oka lehet, melyek összefügghetnek az élve születések és 

halálozások egyenlegével, a várható élettartammal, a munkahelyek hiányával, az aprófalvas térségek 

jelenlétével és egyéb tényezőkkel. 

A konzorciumunk tagjai az Alföldön, ezen belül is Bács-Kiskun 

megyében, a Duna-Tisza közi Homokhátságon helyezkednek el. Az 

ország területének tizedrésze, a milliós lakosságú Duna-Tisza közi 

Homokhátság egyszerre természeti képződmény és ember által 

átalakított „kultúrtáj”, hiszen mai arculatának kialakításában döntő 

szerepet játszott a történelem és az itt élő lakosság. Az erdőségeken, 

mocsarakon kívüli megművelt föld a tatárdúlást követően vált 

pusztasággá. Az erdőírtások, a mezővárosok állattartása is 

hozzájárult a felszín eróziójához később pedig a 

folyószabályozások, erdőtelepítések és a tanyák megjelenése, majd 

a kollektivizálással együtt járó mezőgazdasági művelés változása 

alakította a tájat. A Hátság felszínét lepelhomok-síkságok, tagolt 

homokbucka vonulatok és ezek formakincse jellemezi, eróziós 

deflációs mélyedésekkel, melyekben korábban időszakos szikes 

tavak és mocsarak sokasága volt. A Hátsági homokterületek 

valójában az Ős-Duna hordalékkúpjainak maradványai.  

A Duna-Tisza közi Homokhátság legértékesebb természeti kincsei a Kiskunsági Nemzeti Park 

területén találhatóak. A kultúrtájjá formálódott vidék védett területeinek élőhelyi adottságai sok 

érdekességet tartogatnak. Változatos élőhelyei közül említést érdemelnek a lápok, láprétek, 
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mocsárrétek, nedves kaszálok, valamint az itt található homokterületek és homoki erdők. Lápi és 

homoki nyírfás erdőrészletei kivételes értéket képviselnek. Erdőrezervátumai évszázados tölgyfákat 

őriznek. Számos példa van itt, a homoki, a szikes és lápi szukcesszió változataira és átmeneteire. 

Területén mind a szikes, mind a homokterületekre jellemző fészkelő madár előfordul. A térség 

különböző élőhelyeket ölel fel, nagyszámú jelentős, ritka/védett fajjal. Füves és vizes élőhelyek, 

erdők, puszták, rétek, mezőgazdasági hasznosítású gyepek váltják egymást. Kiemelkedő 

jelentőségűek a geomorfológiai képződmények, a homokbucka alakzatok a változatos terep és 

talajtípusok és azok kombinációi teszik egyedivé a tájat. A homokbuckák között szélvájta medrekben 

kisebb-nagyobb szikes tavak alakultak ki. Ma ezek közül csak kevésben gyűlik össze a víz, nagy 

részük kiszáradt medrében zárt gyep fejlődött.   

A térség kulturális értékei is egyedülállók. A hagyományos gazdálkodás, a jellemző tanyai 

életforma jelentős szerepet játszott a kiskunsági táj mai képének kialakulásában. Fenntartásuk a 

természeti értékek megőrzésében nélkülözhetetlen. Ki kell emelnünk a géntartalékok fenntartását, az 

ősi magyar háziállatok eredeti pusztai környezetben a hagyományos külterjes körülmények közötti 

fenntartásának a hagyományos táji tevékenységként végzett, kiskunsági pásztorélet emlékeinek 

támogatását. A természeti és néprajzi értékek ötvözetei az alföldi gazdálkodás kultúrköréhez 

kötődnek. 

A társadalmi, gazdasági fejlődés időben és térben is egyenlőtlenül megy végbe. Ennek 

következménye, hogy az egyes régiók között jelentős a különbség, amit a fontosabb fejlődést 

regisztráló jelzőszámok reprezentálnak (GDP/fő, bruttó hozzáadott érték, munkanélküliségi ráta, 

beruházások alakulása, nettó jövedelem/fő, tőkebevonás stb.).  

Az Alföld hazánk legszárazabb és 

legszélsőségesebb vidéke. Itt a leghidegebb a tél 

és a legmelegebb a nyár. Itt süt a legtöbbet a Nap, 

amely kedvező a mezőgazdaság számára, viszont 

gyakoriak az aszályok, amikor hetekig nem esik 

egyetlen csepp eső sem.  A kedvezőtlen 

körülmények ellenére azonban az Alföld nagyon 

is alkalmas mezőgazdasági hasznosításra. A talaj 

minősége a legtöbb területen igen jó, kedvez a 

kultúrnövényeknek. Az Alföldet hazánk 

éléstárának is nevezzük, mert itt a legjelentősebb 

a növénytermesztés és az állattenyésztés.  

Konzorciumunkban szereplő települések lakói ezeket a kedvező természeti adottságokat 

kihasználva folytatják mezőgazdasági tevékenységeiket. A megtermelt termények feldolgozásának 

nagy hagyománya van az összes érintett településen, gondolva itt a lekvárfőzésre, savanyúság- és 

befőtt elrakásra házilag. Mindegyik konzorciumi partnerünk ápolja a paraszti kultúra hagyományait, 

továbbá rendelkeznek olyan informális tudással, amelyek a generációk közötti áthagyományoztatás 

útján marad csak fenn. 

Mindegyik település rendelkezik számtalan természeti és kulturális értékkel, továbbá a 

művelődésre és kikapcsolódásra alkalmas helyszínnel/helyszínekkel. Összegyűlhetnek a helyi 

lakosok megbeszélni problémáikat, valamint a különböző rendezvények megszervezése céljából is 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geomorfol%C3%B3gia
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tarthatnak összejöveteleket. A művelődési intézmények programjaikat a lakossági igényekre és a 

civil szervezetek kezdeményezéseire tekintettel alakítják.  A mai világban kincsként tekintünk azokra 

az emberekre, akik birtokában vannak a hagyományaink és/vagy a felmenők képviselte értékeknek.  

A közélet aktív résztvevői közül vannak olyanok, akik azt sugallják, hogy a lehetséges identitás 

jelenleg: az identitás hiánya. Az embereknek szüksége volna arra, hogy a helyi identitásukat és 

kohéziójukat megerősítsük. Célként kellene kitűzni, hogy a polgárok megismerjék népük saját 

kultúráját, néprajzát vagy irodalmára büszkék legyenek. Az identitás hiányának gyökerei arra 

vezethetők vissza, hogy az emberek nincsenek tisztában a település nyújtotta értékekkel.  

Summa summárum erre a helyzetre is érvényes az a képlet, miszerint „aki nem ismeri önmagát, 

más megismerésére sem képes”. Ha pedig nem látjuk meg mindazt a szépet és a jót, ami adatott 

nekünk, örömforrás, lelki simogatás és érték, ami féltve tovább örökítendő a következő 

nemzedékeknek, nem veszítünk-e mi is egy csöppet az emberi mivoltunkból?! 

IV. PROJEKT CÉLJA 

A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a konzorcium területén lévő településeken meglévő csoportok 

fennmaradjanak, továbbá még több önszerveződő közösség alakuljon ki, amelyek a későbbiek során 

finanszírozási források nélkül is képesek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a 

társadalmi kohézió. Továbbá kitűzött cél, hogy az érintett helyi közösségeknek szerepvállalását, 

kezdeményező- és cselekvőképességét fejlesszük. Az intézkedés kapcsán közösségi települési helyi 

identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá közösségi részvételre épülő tervezési 

gyakorlatok alkalmazásával, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági programok valósulhatnának 

meg.  

 A fő célkitűzésen keresztül további részcélok is megvalósíthatók a projekt által. A helyi identitás 

megerősítésével és az aktív közösségi élettel célunk csökkenteni az elvándorlást. Továbbá az eddig 

rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, 

kulturális, természeti 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, valamint a települések 

között már meglévő kapcsolat erősítése, továbbá a település 

lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések 

létrejövetelének érdekében. 

Konzorciumunkban résztvevő települések igen szerencsés 

helyzetben vannak, hiszen jónéhány klub és civil szervezet 

működik napi szinten. Számtalan remek ötlettel rendelkeznek, 

melyekhez tulajdonképpen csak egy kis ösztönzés, esetleg egy 

kevés anyagi támogatás hiányzik. Mivel minden településen a 

művelődési intézmények a programjaikat a lakossági igényekre és a civil szervezetek 
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kezdeményezéseire tekintettel alakítják, így jelen projekt céljaként tűztük ki, hogy ezeket a 

programokat, akciókat kibővítsük, vagy akár új elemekkel bővítsük a kikapcsolódási lehetőségek 

palettáját. A projekt végső célja az volna, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi 

és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és 

legyen képes a pozitív változásra irányuló közös cselekvésben való részvételre. 

V. A PROJEKT HATÁSA A TELEPÜLÉSEK GAZDASÁGÁRA 

A fejlett országokban folyó kutatások révén felismerték a kultúrának a társadalom és a gazdaság 

fejlődésében betöltött kulcsszerepét. A különböző programok, mint közösségi találkozási helyek, 

élményszerzési lehetőségek rövid, közép és hosszútávon is visszahatnak a település gazdaságára. 

Rövidtávú hatása elsősorban a látogatók és a helyben lakók pénzköltésének alakulásában 

mutatkozik meg, és a hosszú távú hatást, mely a kulturális környezetre irányul, az emberekre, cégekre 

és befektetésekre gyakorolt vonzásban nyilvánul meg. 

Hosszú távú hatások több módon is kialakulhatnak. A különböző programok számára létrehozott 

beruházások által, melyek kialakításánál elsődleges szempont, hogy a helyi lakosság számára 

biztosítson kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget. A létesítmények lakossági „felfedezése” és 

„használatba vétele” hosszabb időintervallumban mérhető. Ezeknek a beruházásoknak, valamint az 

akciók által befizetett adók városfejlesztésbe történő visszaforgatásának következménye a helyi 

infrastruktúra fejlődése, a városkép „megszépülése”, melyek szintén a helyi lakosság elégedettségét, 

életminőségének javulását eredményezik.  

Egy-egy megszervezésre kerülő program nem csak a helyi, hanem akár más településeken élő 

emberek számára is vonzó lehet. Ebből adódik, hogy a turisták és a helyi lakosság közötti, középtávon 

megjelenő hatás lehet a foglalkoztatási szerkezetben kialakuló változás, az állandó munkahelyek 

számának változása. 

A turizmus hozzájárul az értékrendszer, egyéni viselkedés, családi kapcsolatok, közösségi élet, 

biztonsági szint, morális magatartás, kreativitás kifejeződése, tradicionális ünnepek és közösségi 

rendezvények változásához, melyek közül szinte az összes (lokálpatriotizmus erősödése, identitás 

erősödése) áttételes gazdasági hasznot is jelentenek. 

VI. A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A HELYI 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMHOZ  

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban is kiemelt célként jelenik meg, hogy a településeken 

biztosítani kell a gyermekeknek az értelmes szabadidő eltöltésének lehetőségét, mivel a családok 

anyagi, család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó 

veszélyeztetettség megemelkedett. A projekt során több olyan akciót (népismereti tábor, tanulókörök, 

kiállítások, hagyományőrző programok stb.) is tartalmaz, amely egyrészt ennek az igének megfelel, 
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másrészt korai életszakaszban arra nevelik a fiatalokat, hogy közösségben, a helyi értékekre építve 

hasznosan tölthetik el idejüket. 

Kerekegyháza, Kunadacs és Kunbaracs Programja továbbá kiemelt problémaként jelöli meg az 

idősek elszigetelődését és a kismamák elhelyezkedésének nehézségeit. Reményeink szerint a 

közösségi aktivitás növekedése, a társadalmi felelősségvállalás erősödése, a személyközi kapcsolatok 

szorosabbá válása, a hagyományok és ezen keresztül áttételesen az idősek tiszteletének növekedése 

a projekt „mellékhatásaként” mérsékli ezeket a problémákat. Bízunk benne, hogy a mélyebb 

személyes kapcsolatok javítják a kismamák elhelyezkedési lehetőségeit, továbbá arra sarkallja a 

lakosok egy részét, hogy személyes segítségnyújtással, önkéntesen, szolidaritásból segítsék a nehéz 

helyzetben lévő időseket. 

Kerekegyházán az esélyegyelőség keretein belül több kulturális program is megszervezésre kerül. 

Gyerekek számára lehetőség nyílik a kedvezményes táborozási opció kihasználására, az ingyenesen 

látogatható kézműves foglalkozásokra. A település legkisebb hátrányos helyzetű polgárainak minden 

évben Mikulásjárat kerül megszervezésre, ahol minden 

gyermek ajándékot kap az ünnepek szellemében. A 

gyerekek egészséges életmódra való nevelés jegyében 

ingyenes lehetőséget biztosítunk különböző sport 

tevékenységekre. Az időseknek kirándulásokon való 

részvétel lehetőségét biztosítjuk, továbbá a Szépkorúak 

Karácsonya címmel megrendezett rendezvényen egy kisebb 

ajándékcsomaggal lepjük meg őket.  Jelenleg évente 4-5 

alkalommal kerül megrendezésre egy-egy ilyen 

kezdeményezés. 

Kunbaracson a gyerekek számára lehetőség nyílik családi sport délutánokon, kispályás foci 

meccseken és ügyességi sport versenyeken részt venni. Kerekegyházával szorosan együttműködve 

településünk gyerekeinek is esélyük van a nyári táborokon való részvételre. A hátrányos helyzetű 

tanulók számára a MOZAIK levelező versenyen lehetőséget biztosítunk az elindulásra. A helyi 

rendezvények és egyéb szolgáltatások, amelyek a településen igénybe vehetőek az idősek számára is 

elérhetőek. Évente 1-2 alkalommal kerül megrendezésre egy-egy ilyen kezdeményezés. 

Kunadacson minden évben megrendezésre kerül a népdalos találkozó, szépkorúak köszöntése, 

továbbá az idősek karácsonykor csomagot kapnak ajándékba. Jelenleg évente 2-3 alkalommal kerül 

megrendezésre egy-egy ilyen kezdeményezés. 

Ladánybene is papírra vetette Helyi Esélyegyenlőségi tervét, ennek jegyében több lehetőséget 

biztosítanak az érintetteknek. Az Idősek Napján az Önkormányzat biztosítja nekik a vacsorát 

valamint egy kiválasztott fellépőt. Nyáron pedig kirándulásokat szerveznek kikapcsolódási céllal. A 

település „kispolgárai”- nak minden évben ingyenesen látogatható mesedélutánt szerveznek. Minden 

falunapon szintén díjmentesen biztosítják a kézműves tevékenységek gyakorlási lehetőségét valamint 

ugrálóvár használatát. A megrendezésre kerülő Falukarácsony alkalmával szintén koszorúkészítési 

kézműves akciót szerveznek. Jelenleg évente 3-4 alkalommal kerül megrendezésre egy-egy ilyen 

kezdeményezés. 
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Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését a projekt minden szakaszában szem előtt tartjuk, 

kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az esélyegyenlőségi célcsoportok számára is elérhetővé és 

vonzóvá tegyük az abban megvalósuló programokat, folyamatokat. 

VII. SWOT-ANALÍZIS A PROGRAMBAN BEHATÁROLT 

TERÜLETEN 

 

Erősségek Lehetőségek 

- Jelenleg is aktív közösségi élet 

- Elkötelezett lokálpatrióták 

- Számtalan új ötlet 

- Közösség tagjainál „megbújó” hagyományok 

- Kulturális, természeti értékek sokasága 

- Élő hagyományok 

 

- Közösséghez való tartozás lehetősége 

- Önismeret fejlesztése 

- Együttműködés, összefogás 

- Helyi törekvések formalizálása 

- Egymással való kommunikáció fontossága 

- Kikapcsolódási lehetőség 

- Programok, akciók fejlesztése 

Gyengeségek Veszélyek 

- Időfaktor 

- Rendelkezésre álló anyagi forrás szűkössége 

- Népesség korszerkezete elöregedő 

- Esetleges helyi ellentétek 

- Kistelepülések- gyenge lakosság megtartó 

képességgel 

- Ellentétes csoportérdekek 

- Motiváltság hiánya a közösségfejlesztők 

kapcsán 

- Szinergiák nem megfelelő kihasználása 

-A lakosság érdektelensége 

Az ember születésénél fogva társas lény. A személyiségformálás alapvető folyamataiként a 

szocializáció és a perszonalizáció folyamatát nagyban segíti az, hogy életünk folyamán számtalan 

csoport tagjává válhatunk és válunk is. Éppen ezért fontos az olyan közösség kialakítása vagy éppen 

fejlesztése, amely az emberek érdeklődésének megfelel. Tehát ez a megállapítás is azt mutatja, hogy 

azok az emberek, akik valamilyen közösség tagjai, sokkal jobban tisztelik, elfogadják egymást és 

értékként tekintenek a személyiségre.  

Míg a tömegtársadalomban azok az emberek, akik nem tartoznak semmilyen közösséghez, 

barátságtalanabbak, nem ismerik fel a lényeges értékeket az emberi kapcsolatokban és saját 

magukban sem. Annak, hogy valaki nem tartozik semmilyen közösséghez, súlyos társadalmi 

kockázata lehet, hiszen ezek a perifériára szorult emberek elidegenednek a társadalomtól.  

Közösséget fejleszteni szükséges, mivel így azok az emberek, akik eddig valamilyen okból 

kifolyólag nem ismerték a közösség adta lehetőségeket, a közösségfejlesztés által az egyén 
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megismeri saját magát és környezetét. Ez azért fontos, mert ez az egyik feltétele az önálló 

személyiséggé válásnak. A fejlesztés szükséges lehet továbbá azért, hogy kielégítse az egyén 

közösségbe való tartozás iránti szükségleteit. A személy és a közösség által a társadalomra is hatással 

lenne az újítás, hiszen ez egy oda-vissza láncreakció. Az illető önismerete és annak fejlesztése 

hatással lenne környezetére, valamint a közösségekre, amelyekbe tartozik, ezáltal megvalósulhat a 

társadalomban való aktív részvétel. 

A közösségfejlesztés szükségességét alátámasztandó, hogy hosszú távon a résztvevők képesek 

lennének együttműködni, formalizálódhatnak a helyi törekvések, erősödhetne a résztvevők közötti 

összefogás, aktív részvételre ösztönözne, növekedne a helyi tudás, felélénkülne az egymással való 

kommunikáció és a közösség kohéziós ereje. 

A közösségfejlesztés valamennyi érintett fél részéről nagy erőfeszítést igénylő folyamat, s ehhez 

nemcsak a befektetett időt és energiát kell számításba venni, hanem azt a pszichés nyomást is, ami a 

problémákkal, az emberi gyengeségekkel és konfliktusokkal való őszinte szembenézéskor 

keletkezik.  

Minden közösség heterogén ezért a különféle egyéni és csoportérdekek akár ellentétesek is 

lehetnek, s mindezt a fejlesztés során kezelni és gyümölcsöztetni kell. Beláthatjuk, hogy mindez 

olyan nehézségeket jelent, amelynek leküzdéséhez minimum az egyik félnek erősen motiváltnak kell 

lennie. Ha a közösségfejlesztők kellően elkötelezettek és sok munkával, meggyőzőerővel keletkezik 

motiváció, vagy a helyi civil aktivisták munkájának eredményeként fog össze egy csoport és teszi 

világossá, hogy részt kívánnak venni az őket érintő döntésekben, akkor a részvétel, a közösségi 

tervezés motivációs háttere biztosított lesz.  

Ez azonban kockázattal is járhat, ugyanis hiába van meg a közösségfejlesztők motivációja, ha a 

másik oldalon nem található igazi elköteleződés, indíttatás, úgy a bevonás, az érintettek mozgósítása 

irreális célkitűzés. 

A helyi érintett egyének, csoportok megszólítása, a konszenzus kialakítása nemcsak nagy 

erőfeszítést, de mindenek előtt a szokásosnál nagyobb időráfordítást is igényel a közösségfejlesztési 

folyamat gazdáitól. Az újításra fordított, gyakran előre nem is pontosan kalkulálható, kellő 

mennyiségű idő azonban mindenképpen alapfeltétele a sikernek. 

Az időfaktor is komoly kockázatként említhető, hiszen a nem elegendő, vagy rosszul felhasznált 

idő fedezet esetén előfordulhat, hogy egy jól induló közösség tervezési folyamat nem tudja elérni a 

várt eredményeket, ami természetesen csalódáshoz vezethet. Éppen ezért fontos a rendelkezésre álló 

időhöz mérni a feladatokat és választani az alkalmazott módszereket, illetve ezek alapján határozni 

meg az elvárásokat. 

Fórumok, közösségi beszélgetések, különféle gyűlések tipikus és gyakori hibája, hogy kellő 

fókuszáltság és következetes módszertan hiányában teljesen parttalanná válnak, elhúzódnak és 

mégsem hoznak komoly, mindenki számára „hazavihető” eredményeket. Ma még az egyik 

leggyakrabban tapasztalt hiba, hogy jó szándékú emberek nemes célok érdekében összehívják és 

aktivizálják egy adott ügy érintettjeit, de nem rendelkeznek azokkal a készségekkel és tudással, 

amelyekkel a folyamatot mederben tudnák tartani. Ilyenkor az összejövetelek nem hoznak igazi 

eredményeket, az esetleges konfliktusok kiéleződhetnek, ahelyett, hogy rendeződnének, s néhány 

alkalom után elvész a motiváció is. 
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VIII. A PROJEKT CÉLCSOPORTJA  

A projekt 4 településünket érinti. A konzorciumok úgy kerültek kialakításra, hogy a benne lévő 

települések egymással határosak. A célcsoportunk ezáltal a konzorciumban résztvevő összes 

településen élő lakos, mindösszesen 10 180 fő. 
 

Település/konzorciumi tagok Járás 
Lakosságszám 

(KSH 2016.01.01.) 

Kerekegyháza- konzorciumvezető Kecskeméti 6470 

Kunbaracs Kecskeméti 627 

Ladánybene Kecskeméti 1579 

Kunadacs Kunszentmiklósi 1504 

IX. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK ÉS 

FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 

A közösségfejlesztés módszertana a közösségfejlesztők különböző technikáiból áll össze. 

Természetes, hogy minden közösségfejlesztőnek egy idő után kialakul az egyéni stílusa és 

eszköztára. A közösségfejlesztés fontos elemét képezi az élményszerű egymástól tanulás, melynek 

során sokkal intenzívebben sajátíthatók el a képességek, mely a résztvevők tudására és tapasztalatára 

épít. Nagy szerepe van az egyéni ötleteknek és a rögtönzésnek. Számunka Bibilaként segítségünkre 

volt a Közzöségfejlesztés módszertani útmutató, melyet Arapovics Mária és Vercseg Ilona 

szerkesztett.  

A közösségfejlesztés folyamatai között a tervezési szolgáltatások kiépítése, támogatásszervezés 

és társadalmi akciócsoportok létrehozása, közösségi hálózatok építése mellett a szükségletelemzés, 

az emberi képességek fejlesztése az igazán kiemeltek. Emellett az életminőség javítása, a prioritások 

meghatározása, a társadalmi igazságosság érdekében való munkálkodás, az egyének és csoportok 

erősítése szerepelnek. 

A közösségfejlesztés folyamatainak leírásai: 

 

 Közösségi interjúk: A közösségi interjúk kezdeményezését a közösségfejlesztőn és a 

szakmai vezetőn kívül néhány önkéntes bevonásával végeztük kötetlen beszélgetések 

formájában. Konzorciumunk abból a szempontból igen szerencsés, hogy van jó néhány 

aktív és tevékeny, a közösségi életbe viszonylag könnyen bevonható lakosa. 
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A közösségi interjúk alkalmával az emberekhez három alapkérdést intéztünk: 

 Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

 Min változtatna és hogyan? 

 Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

Annak érdekében, hogy interjúinkat a legsikeresebben valósítsuk meg, több korcsoport 

vontunk be. Az elbeszélgetések előtt előzetesen végeztünk egy felmérést, ami alkalmával 

feltérképeztük a település életében aktívan résztvevő alapítványokat, civil szervezeteket, 

továbbá intézményeiket. Felkértük őket egy közös beszélgetésre, ami alkalmával 

véleménynyilvánításra, az interjú kérdéseinek megválaszolására kértük őket.  

Az interjúk elkészítése során örömmel tapasztaltuk, hogy a három alapkérdés hallatán 

az emberek megnyílnak irányunkban és mintegy lavinaként egyre jobban belemelegedve 

mondták el elképzeléseiket. Jeleztük az interjúalanyoknak, hogy számítunk további 

segítségükre az előkészítő tevékenység következő fázisaiban is. Arra törekedtünk, hogy 

beszélgetések alkalmával minden egyénnel egytől egyik megtaláljuk a közös hangot. 

 Közösségi beszélgetések: A közösségfejlesztés következő lépcsőfoka volt a 

közösségi beszélgetés. Minden településen 4 alkalommal nyílt lehetőségünk 

elbeszélgetni az emberekkel. Ez konzorciumi szinten 16 alkalmat foglal magában. 

Egy-egy megszervezésre kerülő eseményen a közösségi interjúk során szerzett 

tapasztalatokat, ismereteket felhasználva alakítottuk ki a beszélgetés éppen adott 

témáját.  

Az alkalmakra felvettük a kapcsolatot a helyi szervezetekkel és a helyi 

intézményekkel, továbbá mivel meghívónk minden településen nagy nyilvánosságot 

kapott, így több érdekelt is részt vett az általunk szervezett eseményen. 

A projekt megvalósítása során ügyeltünk arra, hogy a település azon „magjával” 

vegyük fel a kapcsolatot, akik mozgatórugói, hangadói és kapcsolattartói lehetnek a 

település lakosságával. Ezen réteg megtalálása azért is volt különösen fontos, mert a 

közösségi beszélgetések alkalmával lényeges, hogy a meghívott emberek bevonják 

szomszédaikat, ismerőseiket, alkalomról alkalomra, hogy egyre több ember tudjon 

csatlakozni a megszervezésre kerülő eseményhez. A közösségi beszélgetések hatására 

a kezdetben még csak „mag”-nak nevezett kis csoportunk nemcsak szép számmal 

megnőtt, hanem észrevétlenül egy kis csoporttá kovácsolódott.  

 Közösségi felmérés: A közösségi felmérések összeállítása közösségi találkozások 

lezajlása után nem volt nehéz feladat, hiszen a beszélgetéseken felmértük a 

települések igényeit, további lehetőségeit, melyekből mazsolázva állítottuk össze a 

kérdőívet, mely egy 9 oldalas 32 kérdésből álló kérdéssor lett. Mivel Kerekegyháza 

Város Önkormányzata konzorciumban áll Kunadacs-, Ladánybene-, és Kunbaracs 

Község Önkormányzatával, így egy darab kérdőívet állítottunk össze, mely 

tartalmazza az összes település igényét, terveit. 

A közösségi beszélgetéseken résztvevőket, a kulturális szakembereket kértük meg, 

hogy terjesszék az elkészített kérdőívet, hogy a projekt eredményesen tudjon 

megvalósulni. A visszaérkezett kérdőívek kiértékelése után megláttuk, hogy a 

lakosoknak mire is van igénye, majd ezek alapján a települések döntöttek, hogy mely 

tevékenység(ek) megvalósításával kedveznek a helyi lakosoknak. 

A közösségi felmérés során konzorciumi szinten 980 db kitöltött kérdőív jutott 

vissza hozzánk.  
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X. A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK 

MEGVALÓSULÁSA A TELEPÜLÉSEKEN 

1. KEREKEGYHÁZA 

Közösségi interjúk:  

Kerekegyháza abból a szempontból igen szerencsés település, hogy van jó néhány aktív és 

tevékeny, a közösségi életbe viszonylag könnyen bevonható lakosa.  Az embereknek 

tetszenek a szervezett programok, de nagyon szívesen fogadnák, ha esetleg egy-egy új 

elemmel kilehetne bővíteni őket. Szinte minden interjúalany problémaként emlegeti a 

szórakozási lehetőségek többrétű palettáját a településen. 

  Kerekegyháza infrastrukturálisan elég fejlett, így általánosságban mindenki elégedett vele. 

Minden megkérdezett egytől egyig pozitív hangvétellel beszél a településről, szeretnek itt élni 

a néhány fellelhető probléma ellenére is. Szeretnének tenni a település kulturális fejlődéséért, 

rengeteg ötlettel megtelve érkeztek az általunk szerevezett beszélgetésekre. Valódi kulturális 

értékeket szeretnének elsősorban létrehozni, mondjuk kiadványok formájában.  

 A helytörténeti dokumentumok összegyűjtése is igényként merült fel a település iránt 

mélyebben érdeklődők körében. Említésre érdemes, hogy Kerekegyházán hagyomány volt a 

sokak által közkedvelt augusztusi búcsú, ami már a múlté, melyet szeretnének visszahozni. 

Többen jelezték felénk, hogy gyermekek számára jó volna nem csak a játszótér bővítése, 

hanem különböző lehetőségek, mondjuk tanulókör vagy akár népismereti táborok szervezése 

is. Az utóbbiakra a rohanó „cyber” világban különösen nagy figyelmet szeretnének fordítani, 

hisz fontos, hogy a gyerekek megismerjék a hagyományainkat, meglássák azt, hogy igazából 

„miből is lett a cserebogár”, hova fejlődött a világ a régmúlt óta.   

 Ezen a településen rengeteg vállalkozó kedvű lakos van, akik szeretnének tenni a település 

fejlődésért, hogy a kollektíva továbbra se hulljon szét, hanem egy jó közösség maradhasson 

a továbbiakban is. Mindenki egytől egyig szívesen segédkezne az előkészítési 

munkálatokban, továbbá személyes jelenlétükkel támogatnák a programok sikerességét. A 

lakók segítséget nyújtanának az új rendezvények propagálásában. 

   Összességében elmondhatjuk, hogy tanúságos és igazán nagy élmény volt találkozni 

ezekkel az emberekkel, akiktől sok segítséget kaptunk az előkészítési munkához, melyet a 

továbbiakban a közösségi beszélgetésekkel és a közösségi felméréssel folytattunk.  
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Közösségi beszélgetések:  

Az adott összejövetel témáját a közösségi interjúkban szereplő ötletek alapján határoztuk 

meg.  A konzultációk alkalmával nagy szerencsénkre olyanok is megjelentek, akik a település 

szempontjából igazán széleskörű ismerettel rendelkeztek.  

Tapasztalataink alapján azt láttuk, hogy az emberek kezdtek összekovácsolódni, 

összefogni egy-egy cél érdekében. 

2018. október 29: Az első közösségi beszélgetést a kerekegyházi Polgármester, Dr. 

Kelemen Márk nyitotta meg, az egybegyűlt 19 főnek. A résztvevők nagy része a helyi civil 

szervezetek és helyi intézmények vezetői voltak, de megjelenésével megtisztelt bennünket 

több lakos is. Mivel a jelenlévők többsége már előre jelezte, hogy szeretnének részletesebben 

megismerkedni a pályázattal, így ezen igényükkel dolgozva, elég nagy hangsúlyt helyeztünk 

a pályázat ismertetésére. Főként a tevékenységekkel voltunk elfoglalva, hogy melyik 

civilszervezet melyik tevékenységi körben tud majd kapcsolódni munkájukkal hozzánk. 

Bemutattuk a közösségi interjúkból készült összefoglalók részletes tartalmát, mely kapcsán 

felmerült kérdésekre is szívesen válaszoltunk. 

2018. november 29: A mostani közösségi beszélgetés témája a különböző 

hagyományőrző tevékenységek, helyi értékek, helyismeret volt. A konzultáció alkalmával 

nagy szerencsénkre olyanok is megjelentek, akik a település szempontjából igazán széleskörű 

ismerettel rendelkeznek. A mai napra szervezett esemény kicsit eltérőbb volt a többi 

alkalomhoz képest, ugyanis inkább régi történeteket meséltek Kerekegyházáról és, hogy 

milyen sok értéket tartalmaz még a már ismert meritumokon kívül. Nagyon fontosnak tartják 

a helyi kulturális értékek megóvását a helyi identitás tudatos erősítése céljából. A fiataloknak 

a megjelentek véleménye szerint kardinális kérdés, hogy ezekkel tisztában legyenek, 

megismerjék a helyi kultúrát, kézműves tevékenységet és település valódi értékeit, természeti 

kincseit. Többen javaslatot tettek, hogy jó volna olyan kiadványt is akár létrehozni, melyben 

ezeket az erényeket össze lehetne gyűjteni. Tapasztalataink alapján már azt látjuk, hogy az 

emberek kezdenek összekovácsolódni, összefogni egy-egy cél érdekében. 

2018. december 10: A mostani beszélgetés témáit a közösségi interjúk elkészítésekor 

felvetődött ötletek alapján határoztuk meg. A különböző hagyományőrző tevékenységek, 

helyi értékek mellett kiemelt figyelmet szenteltek a különböző népismereti táborokra, 

esetleges tanulókörök kialakítására, hogy a gyerekeknek legyen lehetőségük minőségi 

időtöltésre. Szó esett egy helyi emberi erőforrásokat tartalmazó dokumentum létrehozásáról 

is. A megjelentek szerint létre lehetne hozni egy olyan „információs falat” ahol minden 

program, tájékoztató a Hivatal részéről elérhető, megtekinthető volna, hogy az emberek 

jobban tudjanak informálódni ahonnan mindenféle információ egy helyről elérhető volna. 

2019. január 09: A mai alkalommal az eddigi beszélgetések alapján elkészült közösségi 

felmérés kérdőívében fellelhető kérdéseket beszéltük át, véleményezték a résztvevők. 

Örömmel tapasztaltuk ezen a településen is, hogy a kérdések hallatán a résztvevők elégedettek 

voltak, ugyanis kijelenthetjük, hogy teljes mértékben fedi a beszélgetések alkalmával érintett 
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témákat és minden olyan tevékenységeket, melyet az adott településen élők szeretnének 

megvalósítani. A közösségi felmérés kérdőíveit a helyi kulturális szakember segítségével 

kiosztottuk és várjuk a visszaérkező példányok mihamarabbi vissza jutását. 

 

Közösségi felmérés: 

 
Kerekegyházán a közösségi felmérés során 370 db kitöltött kérdőív jutott vissza hozzánk. 

Ezeknek a kiértékelése a következőképpen alakult. 

 

1. Az Ön neme? 

Férfiak:49 %  

Nők: 51% 

 

2. Mi az Ön legmagasabb iskolai 

végzettsége? 

Általános iskolai végzettség: 19% 

Középfokú végzettség: 63% 

Felsőfokú végzettség: 18% 

 

3. Életkora az alábbi korcsoportok közül melyikbe 

sorolható? 

18-25  éves korosztály: 15% 

25-35 éves korosztály: 39% 

35-50 éves korosztály: 31% 

50 feletti korosztály: 15% 

 

 

 

4. Mióta él ezen a településen? 

0-3 éve: 15% 

3-6 éve: 32% 

6-10 éve: 26% 

10 évnél régebben: 27%  
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5. Ön szeret itt élni? 

Igen: 94% 

Nem: 6% 

 

6. Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez való 

kötődést, identitást? 

Egyáltalán nem tartja erősnek: 7% 

Kicsit tartja erősnek: 34% 

Közepesen tartja erősnek: 42% 

Nagyon erősnek tartja: 17% 

 

7. Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösség fejlesztési 

folyamatok erősítését? 

Igen: 96% 

Nem: 4% 

 

8. Ön fontosnak tartja a helyi kulturális értékek megóvását? 

Igen: 87% 

Nem: 13% 

 

9. Ön hasznosnak tartana egy olyan naplószerű 

megörökítést szolgáló dokumentumot, amely a helyi 

emlékezet feltárását és megőrzését, közelmúltbeli 

eseményeit tartalmazza? 

Igen: 85% 

Nem: 15% 

 

10. Szeretné, ha ez a kiadvány nyomtatott verzióban is az Ön 

birtokába kerülhetne? 

Igen: 77% 

Nem: 23% 
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6%
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alán
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11. Mit gondol, ismeri Ön lakóhelyét? 

Teljes mértékben ismerem: 14% 

Inkább ismerem: 40% 

Inkább nem ismerem: 40% 

Egyáltalán nem ismerem: 6% 

 

12. Ön szívesen megtekintené a településre vonatkozó 

helyismereti információkat, dokumentumokat mondjuk 

egy kiállítás formájában? 

Igen: 95% 

Nem: 5% 

 

13. Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, történelmi, 

települési értékek feltárását és annak bemutatását? 

Igen: 86% 

Nem: 14% 

 

14. Ön szívesen részt venne egy olyan eseményen, ahol 

meg tudná tekinteni a helyi és környező településeken 

aktív kézművesek munkáit?  

Igen: 81% 

Nem: 19% 

 

15. Szokta-e látogatni a településen megszervezésre kerülő 

rendezvényeket? 

Igen: 83% 

Nem: 17% 

 

 

16. Ismeri-e a szomszéd településen lakókat? 

Igen: 59% 

Nem: 41% 
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17. Véleménye szerint hasznos lenne összefogni a környező 

településekkel különböző tevékenységek kapcsán? 

(programok szervezése, hagyományőrző tevékenységek) 

Igen: 87% 

Nem: 13% 

 

18. Ön részt venne egy olyan rendezvényen ahol a szomszéd 

településen lévő lakosokkal lehetne ismerkedni, találkozni a 

régi magyar hagyományainkat követve? 

Igen: 89% 

Nem: 11% 

 

19. Ön hasznosnak tartana egy olyan elektronikusan elérhető 

(tan)katalógust, amelyben fellelhetőek a helyi emberi 

erőforrások(szakmák, képzettségek) és azok elérhetőségeik? 

Igen: 87% 

Nem: 13% 

 

20. Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana másoknak? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanítani másoknak 

is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, mezőgazdasági-, pályázatos 

tevékenységek 

21. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanulna másoktól 

is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, kézműves tevékenységek 

 

22. Szeretne-e szerepelni a tankatalógusban?  

Igen: 2% 

Nem: 98% 
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23. Amennyiben előző kérdésünkre igennel válaszolt, kérjük, írja le az alábbi 

elérhetőségeit: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Erre a kérdésre a 22. kérdés „igen”-nel válaszadóinak adatai kerültek feltüntetésre, a 

tankatalógusban való szereplés érdekében. 

24. Ön igénybe venné a katalógus segítségét, egy adott 

területen szakember megtalálása érdekében? 

Igen: 85% 

Nem: 15% 

 

 

25. Nyújtana-e segítséget másoknak egy-egy adott 

témával kapcsolatban? 

Igen: 76% 

Nem: 24% 

 

 

26. Honnan szerez tudomást a helyi közéleti, közérdekű 

eseményekről? Több választ is megjelölhet! 

Hirdető tábla: 16% 

Újság: 23% 

Weboldal: 26% 

Közösségi oldal: 22% 

Televízió: 12% 

Egyéb, éspedig: 1% (ismerősöktől beszélgetés útján) 

 

 

27. Véleménye szerint jó volna egy olyan információs 

paraván és/vagy tábla melyen mindig fellelhetőek 

lennének naprakészen a település által megrendezésre 

kerülő események, programok, fontos információk? 

Igen: 96% 

Nem: 4% 
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28. Ön szerint hasznos volna egy olyan önszerveződő kis 

csoport, ahol a résztvevők egyeztetett rendszerességgel 

összejönnek, hogy az általuk meghatározott terv 

szerint tanuljanak, vitázzanak egy adott témáról, vagy 

kulturális tevékenységet végezzenek? 

Igen: 88% 

Nem: 12% 

29. Lakóhelyén van-e olyan csoport, program, intézmény, amelyet 

szívesen látogat? 

Igen: 73% 

Nem: 27% 

 

 

30. Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek? Ha igen 

melyiknek? 

Igen: 6% 

Nem: 94% 

 

31. Fontosnak tartja-e, hogy a településén közösséggé 

kovácsolódjanak az emberek és képessé váljanak tenni 

saját érdekeikért és a közösségért? 

Igen: 95% 

Nem: 5% 

 

32. Ön mit tudna felajánlani a település 

közösségfejlesztése érdekében? Több válasz is 

megjelölhető!) 

Anyagi hozzájárulás: 10% 

Szakmai tudás: 45% 

Önkéntes munka: 44% 

Egyéb: 1% (szabadidő) 
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Felmerülő kulturális hiányosságok: 

 Helyi kulturális értékek feltárása 

 Helyi emlékezet feltárása és megőrzése 

 Helyismereti információk, dokumentumok 

 Helyi hagyományok, történelmi, települési értékek feltárása 

 Helyi szellemi kulturális örökség feltárása 

 Szomszédolás 

 Tankatalógus (szakmák, képzettségek) 

 Önszerveződő csoportok 

 Falukönyv 

 Közösségi kiállítás 

 

Megvalósítandó beavatkozások: 

 Helyi értéktár kiadvány 

 Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése 

 Helyi szellemi kulturális örökség feltárása 

 Tanulókör 

 Tankatalógus 

 Népismereti táborok 

Bevonandó partnerek: 

 Helyi civil szervezetek 

 Klubok 

 Helyi lakosok 

 Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Várható eredmények:  

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti 

felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödik, mely segítené a helyi közösségi 

konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősödését, erősödik a civil 

aktivitás. Kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a 

helyi identitás, valamint a településhez való kötődés. A projekt eredményeképpen meglévő 

humán erőforrások a felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen 

erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település és a települési 

közösségek életében. 
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2. KUNADACS 

Közösségi interjúk:  

Összegezés korosztályok szerint 

20-25 éves korosztály: Ez a korosztály a tapasztalataink szerint nagyon együttműködőek, 

tele vannak ötletekkel és ambíciókkal. Ennek a korcsoportnak fontos volna a településen 

lévő szórakozási lehetőség, továbbá lényeges problémaként vázolták fel a munkalehetőség 

hiányát, pályakezdőként esélyük a településen való elhelyezkedésükre majdnem egyenlő a 

nullával. Mindegyik válaszadó kijelentette a felvázolt problémák ellenére, hogy szeretnek 

itt élni.  

25-35 éves korosztály: A megkérdezettek zöme ezen korosztályba tartozik. Ők is tele 

vannak jobbnál jobb ötletekkel a város fejlesztését illetően. Ez a korcsoport már komoly 

figyelmet szentel a család alapításra és annak fenntartására. Ők inkább a gyerekeik érdekeit 

helyezik már előtérbe ezért szeretnék a játszóteret felújítani. Ennek a korosztálynak is 

lényeges probléma a településen való munka hiánya. Munkalehetőség csak távolabbi 

településeken van, ezért a napi szintű ingázás megterhelő a számukra, de elköltözni nem 

szeretnének, mert otthonuknak tekintik Kunadacs települést, minden probléma ellenére 

szeretnek itt élni. Válaszaikból kiderült, hogy a gondok ellen vagy nem tudnak, vagy nem 

is akarnak idejük híján tenni.  

35-50 éves korosztály: Az interjúalanyok másik nagy részét ezen korcsoport alkotja. Tele 

vannak ötletekkel, próbálnak tenni is a problémák ellen. Ebbe a klasszisba tartozó emberek 

véleménye talán a legérdekesebb, hisz nem csak az ő korcsoportjuknak megfelelően 

gondolkoznak, hanem a fiatalabb és idősebb korosztály érdekeit is szem előtt tartják. Kisebb 

gyermekeik révén fontosnak tartják a játszótér állapotának javítását. Nagyobb gyerekeiknek 

kedvezve pedig több szórakozási lehetőséget hoznának létre, hogy ne kelljen a 

„nagyvárosba” menniük kikapcsolódni. A nagyvárosba való utazgatás gyerekeik kapcsán 

elég megterhelő számukra, hisz nincsenek megfelelő időpontban közlekedő buszjáratok. 

Megkérdezettek túlnyomó többsége távolabbi településen dolgozik, helyi munkalehetőség 

hiányában. 

50-75 éves korosztály: Ez a korosztály talán a leginkább tájékozott a település és az itt 

zajló eseményekkel kapcsolatban, a közösségi életet leginkább meghatározó, véleményét 

bátran hangoztató és felvállaló emberek. Nekik volt a legtöbb hozzászólásuk a különböző 

témákhoz kapcsolódóan. Ezen korcsoport tagjai már több 10 éve élnek ezen településen és 

hűen a gyökereikhez szeretnek is itt élni. Megkérdezettek igen nagy része elégedett a 

településsel, nem igazán akarnak változtatni semmin, maximum több rendezvényt és 

infrastrukturális felújítást szeretnének. 
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   Összességében elmondhatjuk, hogy tanúságos és igazán nagy élmény volt találkozni 

ezekkel az emberekkel, akiktől sok segítséget kaptunk az előkészítési munkához, melyet a 

továbbiakban a közösségi beszélgetésekkel és a közösségi felméréssel folytattuk. 

Közösségi beszélgetések: 

A megszervezésre kerülő beszélgetések alkalmával mindig olyan témákat vetettünk fel, 

melyek szorosan kapcsolódtak a már lezajlott közösségi interjúkhoz.  

Tapasztalataink alapján azt láttuk, hogy az emberek összekovácsolódtak, összefogtak egy-

egy cél érdekében. 

 

2018. október 26: A közösségi beszélgetés során egy olyan réteg gyűlt össze, akik kevés 

információval rendelkeztek a projektről, így szintén a pályázat mélyrehatóbb bemutatásának 

kérése érkezett hozzánk, ezért ezzel a kis áttekintéssel kezdtük a megbeszélést. A 

településről megjelentek korcsoportjuk alapján igen hasonló volt, ezzel kapcsolatban az a 

tapasztalatunk, hogy a következő beszélgetéseken is meg kell szólítanunk a település 

lakosait, bízva abban, hogy még ennél is magasabb és színesebb lesz a résztvevők száma. A 

jelenlévők abszolút pozitív hozzáállással kapcsolódtak hozzá a pályázathoz. Megtárgyaltuk 

a közösségi kérdőív kérdéseit. Továbbiakban nagy érdeklődés volt, a tevékenységi körökre, 

hogy milyen lehetőségeket tud majd megvalósítani a település. 

2018. november 28: Kunadacson igény mutatkozik a település helyismereti 

dokumentumainak gyűjtésére, ehhez kértük a jelenlévőket, hogy segítsék munkánkat 

további, bővebb információkkal. A konzultáció alkalmával nagy szerencsénkre olyanok is 

megjelentek, akik a település szempontjából igazán széleskörű ismerettel rendelkeznek. A 

mai napra szervezett esemény kicsit eltérőbb volt a többi alkalomhoz képest, ugyanis inkább 

régi történeteket meséltek Kunadacsról. Nagyon fontosnak tartják a helyi kulturális értékek 

megóvását a helyi identitás tudatos erősítése céljából. Hosszasan beszélgettünk a 

résztvevőkkel az érintett témával kapcsolatosan, következő alkalom megszervezésére is 

igényt tartanak a további beszélgetés és ötletelés végett.  

2018. december 14: Mint már a közösségi interjúk és a múltkori közösségi beszélgetés 

alkalmával kiderült, hogy Kunadacson igény mutatkozik a település helyismereti 

dokumentumainak gyűjtésére. Az emberek szeretnék, ha Kunadacs rendelkezne egy olyan 

anyaggal, amelyben a helyi emlékezet feltárását és megőrzését, közelmúltbeli eseményeit 

tartalmazza. Ennek kapcsán felmerült ezen az alkalmon a nyomtatott verzió lehetősége 

mondjuk egy falukönyv formájában. 

2019. január 10: Ezen az alkalmon az eddigi beszélgetések alapján elkészült közösségi 

felmérés kérdőívében fellelhető kérdéseket beszéltük át, véleményezték a résztvevők. 

Örömmel tapasztaltuk ezen a településen is, hogy a kérdések hallatán a résztvevők 

elégedettek voltak, ugyanis kijelenthetjük, hogy teljes mértékben fedi a beszélgetések 

alkalmával érintett témákat és minden olyan tevékenységeket, melyet az adott településen 
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élők szeretnének megvalósítani. A közösségi felmérés kérdőíveit a helyi kulturális 

szakember segítségével kiosztottuk és várjuk a visszaérkező példányok mihamarabbi 

vissza jutását. 

Közösségi felmérés: 

Kunadacson a közösségi felmérés során 200 db kitöltött kérdőív jutott vissza hozzánk. 

Ezeknek a kiértékelése a következőképpen alakult. 

1. Az Ön neme? 

Férfiak: 33 % 

Nők: 67% 

 

2. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

Általános iskolai végzettség: 37% 

Középfokú végzettség: 45% 

Felsőfokú végzettség: 18% 

 

3. Életkora az alábbi korcsoportok közül melyikbe 

sorolható? 

18-25 éves korosztály: 5% 

25-35 éves korosztály: 18% 

35-50 éves korosztály: 35% 

50 feletti korosztály: 42% 

 

 

4. Mióta él ezen a településen? 

0-3 éve: 4% 

3-6 éve: 6% 

6-10 éve: 11% 

10 évnél régebben: 79% 

 

5. Ön szeret itt élni? 

Igen: 97% 

Nem: 3% 
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6. Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez 

való kötődést, identitást? 

Egyáltalán nem tartja erősnek: 7% 

Kicsit tartja erősnek: 18% 

Közepesen tartja erősnek: 39% 

Nagyon erősnek tartja: 36% 

 

7. Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösség 

fejlesztési folyamatok erősítését? 

Igen: 94% 

Nem: 6% 

 

8. Ön fontosnak tartja a helyi kulturális értékek 

megóvását? 

Igen: 96% 

Nem: 4% 

 

9. Ön hasznosnak tartana egy olyan naplószerű 

megörökítést szolgáló dokumentumot, amely a helyi 

emlékezet feltárását és megőrzését, közelmúltbeli 

eseményeit tartalmazza? 

Igen: 92% 

Nem: 8% 

 

10. Szeretné, ha ez a kiadvány nyomtatott verzióban is az Ön 

birtokába kerülhetne? 

Igen: 86% 

Nem: 14% 

 

11. Mit gondol, ismeri Ön lakóhelyét? 

Teljes mértékben ismerem: 23% 

Inkább ismerem: 61% 

Inkább nem ismerem: 16% 

Egyáltalán nem ismerem: 0% 
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12. Ön szívesen megtekintené a településre vonatkozó 

helyismereti információkat, dokumentumokat mondjuk 

egy kiállítás formájában? 

Igen: 91% 

Nem: 9% 

 

13. Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, történelmi, 

települési értékek feltárását és annak bemutatását? 

Igen: 94% 

Nem: 6% 

 

14. Ön szívesen részt venne egy olyan eseményen, ahol meg 

tudná tekinteni a helyi és környező településeken aktív 

kézművesek munkáit? 

Igen: 92% 

Nem: 8% 

15. Szokta-e látogatni a településen megszervezésre kerülő 

rendezvényeket?  

Igen: 90% 

Nem: 10% 

 

16. Ismeri-e a szomszéd településen lakókat?  

Igen: 53% 

Nem: 47% 

 

17. Véleménye szerint hasznos lenne összefogni a környező 

településekkel különböző tevékenységek kapcsán? 

(programok szervezése, hagyományőrző tevékenységek)  

Igen: 83% 

Nem: 17% 

 

18. Ön részt venne egy olyan rendezvényen ahol a szomszéd 

településen lévő lakosokkal lehetne ismerkedni, találkozni 

a régi magyar hagyományainkat követve?  

Igen: 79% 

Nem: 21% 
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19. Ön hasznosnak tartana egy olyan elektronikusan elérhető 

(tan)katalógust, amelyben fellelhetőek a helyi emberi 

erőforrások(szakmák, képzettségek) és azok 

elérhetőségeik?  

Igen: 86% 

Nem: 14% 

 

20. Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana másoknak? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanítana 

másoknak is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, mezőgazdasági-, pályázatos 

tevékenységek 

21. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanulna másoktól 

is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, kézműves tevékenységek 

22. Szeretne-e szerepelni a tankatalógusban?  

Igen: 4% 

Nem: 96% 

 

23. Amennyiben előző kérdésünkre igennel válaszolt, kérjük, 

írja le az alábbi elérhetőségeit: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Erre a kérdésre a 22. kérdés „igen”-nel válaszadóinak adatai kerültek feltüntetésre, a 

tankatalógusban való szereplés érdekében. 

24. Ön igénybe venné a katalógus segítségét, egy adott 

területen szakember megtalálása érdekében?  

Igen: 79% 

Nem: 21% 

 

25. Nyújtana-e segítséget másoknak egy-egy adott témával 

kapcsolatban?  

Igen: 86% 

Nem: 14% 
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26. Honnan szerez tudomást a helyi közéleti, közérdekű 

eseményekről? Több választ is megjelölhet!  

Hirdető tábla: 26% 

Újság: 30% 

Weboldal: 16% 

Közösségi oldal: 17% 

Televízió: 8% 

Egyéb, éspedig: 3% (ismerősöktől beszélgetés útján) 

 

27. Véleménye szerint jó volna egy olyan információs paraván 

és/vagy tábla melyen mindig fellelhetőek lennének 

naprakészen a település által megrendezésre kerülő 

események, programok, fontos információk?  

Igen: 96% 

Nem: 4% 

28. Ön szerint hasznos volna egy olyan önszerveződő kis 

csoport, ahol a résztvevők egyeztetett rendszerességgel 

összejönnek, hogy az általuk meghatározott terv szerint 

tanuljanak, vitázzanak egy adott témáról, vagy kulturális 

tevékenységet végezzenek?  

Igen: 80% 

Nem: 20% 

 

29. Lakóhelyén van-e olyan csoport, program, intézmény, 

amelyet szívesen látogat?  

Igen: 67% 

Nem: 33% 

 

30. Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek? Ha igen 

melyiknek?  

Igen: 11% 

Nem: 89% 

 

31. Fontosnak tartja-e, hogy a településén közösséggé 

kovácsolódjanak az emberek és képessé váljanak tenni 

saját érdekeikért és a közösségért?  

Igen: 92% 

Nem: 8% 
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32. Ön mit tudna felajánlani a település közösségfejlesztése 

érdekében? Több válasz is megjelölhető!)  

Anyagi hozzájárulás: 12% 

Szakmai tudás: 18% 

Önkéntes munka: 65% 

Egyéb: 5% (szabadidő) 

Felmerülő kulturális hiányosságok: 

 Helyi kulturális értékek feltárása 

 Helyi emlékezet feltárása és megőrzése 

 Helyismereti információk, dokumentumok 

 Helyi hagyományok, történelmi, települési értékek feltárása 

 Helyi szellemi kulturális örökség feltárása 

 Szomszédolás 

 Tankatalógus (szakmák, képzettségek) 

 Önszerveződő csoportok 

 Falukönyv 

 Közösségi kiállítás 

 

Megvalósítandó beavatkozások: 

 Helyismereti dokumentumok gyűjtése  

 Közösségi kiállítás 

 Falukönyv 

Bevonandó partnerek: 

 Helyi civil szervezetek 

 Klubok 

 Helyi lakosok 

 Művelődési Ház 

 

Várható eredmények:  

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti 

felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödik, mely segítené a helyi közösségi 

konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősödését, erősödik a civil 

aktivitás. Kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a 

helyi identitás, valamint a településhez való kötődés. A projekt eredményeképpen meglévő 

humán erőforrások a felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen 

erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település és a települési 

közösségek életében. 
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3. KUNBARACS 

Közösségi interjúk: 

Összegezés korosztályok szerint 

25 év alatti korosztály: Ezt a korosztályt igen kis számban tudtuk elérni, viszont akiket 

megkérdeztünk, ők egész hasonló paraméterekről számolnak be. Ami számukra fókuszban 

van, az az, hogy másik településre, településekre kell iskolába járniuk, de elégedettek a busz 

járatokkal. Amit hiányként jeleztek, az a kulturális események és a szórakozási lehetőség, a 

kapcsolati hálójuk ide köti őket, itt szeretnének színesebb programokat. 

25-35 éves korosztály: Ezen korosztály nagyobb része ide született, itt élt a családjával, és 

itt neveli a gyermekeit. A korcsoport már családos vagy, családalapítás előtt áll, és a falusi 

gazdálkodó szemléletben neveli, vagy fogja nevelni gyermekeit. A megkérdezettek kisebb 

része válaszolta, hogy tudatosan választotta családalapításra a települést és családi gyökerek 

nélkül költöztek be a településre, a kedvező telkek és a családias környezet miatt. Ők 

elsősorban a kisgyerekes programokat részesítenék előnyben. Elmondásuk szerint igényük 

lenne rá, hogy akár közösségi munka keretin belül idönként rendbe legyen téve a játszótér. 

A szabad idejükben kevés közösségi kultúrát fogyasztanak, vagy nem a településen, a közeli 

megyeszékhely miatt.  

35-50 éves korosztály: Ezt a korosztály aktívan munkát végez, vagy a mezőgazdaságban 

vagy a környéken található településeken, így az ő elérésük igen nehézkes, a munkáik 

mennyisége miatt. A korosztály élő kapcsolatokkal rendelkezik Kunbaracson, ez a réteg, aki 

a legnagyobb arányban dolgozik a településen. Az ő kapcsolataik korukból és gazdálkodó 

munkamódjukból kifolyólag kiterjednek a közeli kisebb településekre. 

50-75 éves korosztály: A korosztály túlnyomó része tősgyökeres kunbaracsi. Ők szeretnek 

itt élni, és már nem is szeretnének innen elmenni. A színesebb programokat szívesen veszik, 

de korukból kifolyólag inkább csak ötleteikkel, véleményükkel tudnak hozzájárulni a 

település fejlődéséhez. A nyugdíjas korosztály működtet klubbot is a helyi közművelődési 

kollegával. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub néven működnek sikeresen évek óta. A 

nyilatkozók igénye még több és változatosabb program.  

Összességében elmondhatjuk, hogy a településen van igény kultúra fogyasztásra és lenne 

még több is, tehát érdemes a munkát tovább folytatni. A közösségi interjú az első lépés volt, 

a továbbiakban elkezdhetjük majd a második lépcsőfokot a közösségi beszélgetés 

formájában. 

Közösségi beszélgetések:  

2018. október 16: Az első közösségi beszélgetés alkalmával bemutattuk a pályázat 

nyújtotta lehetőségeket. A rendezvény alkalmával ismertettük a közösségi interjúk 

alkalmával tett tapasztalatunkat, prezentáltuk azok eredményét, melyek remek táptalajai 
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lesznek a további munkánknak. Az első alkalommal megtisztelt minket jelenlétével Tóth 

Ferenc Polgármester Úr is, aki szintén az aktív résztvevők táborát erősítette. Következő 

alkalommal, egy-egy célterülettel felkészülve érkezünk a résztvevőkhöz, hogy további 

programokat és rendezvényeket tudjunk megvalósítani a támogatás segítségével. 

2018. november 20: A közösségi beszélgetés alkalmával a résztvevők közül a 

nyugdíjasok jelezték felénk, hogy ismervén a pályázat nyújtotta lehetőségeket szeretnék, 

hogyha lehetséges, hogy egy nagyon régi hagyományukat újra tudnánk éleszteni a 

szomszédolás tekintetében. A közösségi interjúk elkészítése során már többen is említették 

egyébként nekünk, mint sérelmüket, hogy már nem tudnak szomszédolni, így ezzel a 

témával készültünk egyébként is a mai beszélgetésre. Megkértük a jelenlévőket, hogy 

valamelyik következő alkalomra legyenek szívesek a szomszédolás részleteit, 

programelemeit kitalálni, hogy ezen gondolatmenetet tovább gondolva tudjunk akár új 

programot létrehozni. 

2018. december 12: Ezen közösségi beszélgetés alkalmával a már előző alkalommal 

felvetett szomszédolást, mint programlehetőséget veséztünk ki. Többeknek eszébe jutott, 

hogy jó volna egy már esetleg meglévő programhoz kötni ezt a szép régi hagyományt. A 

meglévő programhoz való csatlakozás előnye, hogy sokkal többen tudnának értesülni, akár 

részt venni a megszervezésre kerülő rendezvényen. A mai napirendi pontok között 

megtalálható volt a helyi hagyományok feltárása is. A jelenlévők nagyon fontosnak tartják 

a településhez kötődő tradíciókat. Szeretnék, ha ebben a rohanó világban nem vesznének el 

ezek a fontos értékek, továbbá a fiatalabb generációk is értesülni tudjanak róla. Éppen ezért 

megállapítható, hogy Kunbaracs településen igény volna a helyi hagyományok feltárására. 

2019. január 08: Ezen az alkalmon az eddigi beszélgetések alapján elkészült közösségi 

felmérés kérdőívében fellelhető kérdéseket beszéltük át, véleményezték a résztvevők. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a kérdések hallatán a résztvevők elégedettek voltak, ugyanis 

kijelenthetjük, hogy teljes mértékben fedi a beszélgetések alkalmával érintett témákat és 

minden olyan tevékenységeket, melyet az adott településen élők esetlegesen szeretnének 

megvalósítani. A közösségi felmérés kérdőíveit a helyi kulturális szakember segítségével 

kiosztottuk és várjuk a visszaérkező példányok mihamarabbi vissza jutását, mind a 

jelenlévők és mind a településen lakóktól.  
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Közösségi felmérés: 

Kunbaracson a közösségi felmérés során 230 db kitöltött kérdőív jutott vissza hozzánk. 

Ezeknek a kiértékelése a következőképpen alakult. 

 

1. Az Ön neme? 

Férfiak: 42 % 

Nők: 58% 

 

 

2. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

Általános iskolai végzettség: 36% 

Középfokú végzettség: 49% 

Felsőfokú végzettség: 15% 

 

3. Életkora az alábbi korcsoportok közül melyikbe 

sorolható? 

18-25 éves korosztály: 9% 

25-35 éves korosztály: 20% 

35-50  éves korosztály: 40% 

50 feletti korosztály: 31% 

 

 

4. Mióta él ezen a településen? 

0-3 éve: 12% 

3-6 éve: 15% 

6-10  éve: 27% 

10 évnél régebben: 46% 

 

5. Ön szeret itt élni? 

Igen: 97% 

Nem: 3% 
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6. Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez való 

kötődést, identitást? 

Egyáltalán nem tartja erősnek: 4% 

Kicsit tartja erősnek: 15% 

Közepesen tartja erősnek: 43% 

Nagyon erősnek tartja: 38% 

7. Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösség 

fejlesztési folyamatok erősítését? 

Igen: 97% 

Nem: 3% 

 

 

8. Ön fontosnak tartja a helyi kulturális értékek megóvását? 

Igen: 98% 

Nem: 2% 

 

9. Ön hasznosnak tartana egy olyan naplószerű megörökítést 

szolgáló dokumentumot, amely a helyi emlékezet feltárását 

és megőrzését, közelmúltbeli eseményeit tartalmazza? 

Igen: 87% 

Nem: 13% 

 

10. Szeretné, ha ez a kiadvány nyomtatott verzióban is az Ön 

birtokába kerülhetne? 

Igen: 78% 

Nem: 22% 

 

11. Mit gondol, ismeri Ön lakóhelyét? 

Teljes mértékben ismerem: 35% 

Inkább ismerem: 47% 

Inkább nem ismerem: 16% 

Egyáltalán nem ismerem: 2% 
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12. Ön szívesen megtekintené a településre vonatkozó 

helyismereti információkat, dokumentumokat mondjuk egy 

kiállítás formájában? 

Igen: 83% 

Nem: 17% 

 

 

13. Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, történelmi, települési 

értékek feltárását és annak bemutatását? 

Igen: 95% 

Nem: 5% 

 

14. Ön szívesen részt venne egy olyan eseményen, ahol meg tudná 

tekinteni a helyi és környező településeken aktív kézművesek 

munkáit? 

Igen: 84% 

Nem: 16% 

15. Szokta-e látogatni a településen megszervezésre kerülő 

rendezvényeket? 

Igen: 79% 

Nem: 21% 

 

16. Ismeri-e a szomszéd településen lakókat? 

Igen: 59% 

Nem: 41% 

 

 

17. Véleménye szerint hasznos lenne összefogni a környező 

településekkel különböző tevékenységek kapcsán? 

(programok szervezése, hagyományőrző tevékenységek) 

Igen: 89% 

Nem: 11% 
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18. Ön részt venne egy olyan rendezvényen ahol a szomszéd 

településen lévő lakosokkal lehetne ismerkedni, találkozni a 

régi magyar hagyományainkat követve? 

Igen: 80% 

Nem: 20% 

19. Ön hasznosnak tartana egy olyan elektronikusan elérhető 

(tan)katalógust, amelyben fellelhetőek a helyi emberi 

erőforrások(szakmák, képzettségek) és azok elérhetőségeik? 

Igen: 89% 

Nem: 11% 

 

20. Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana 

másoknak? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanítani másoknak 

is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, mezőgazdasági-, pályázatos 

tevékenységek 

21. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanulna másoktól 

is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, kézműves tevékenységek 

 

22. Szeretne-e szerepelni a tankatalógusban?  

Igen: 2% 

Nem: 98% 
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23. Amennyiben előző kérdésünkre igennel válaszolt, kérjük, írja le az alábbi 

elérhetőségeit: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Erre a kérdésre a 22. kérdés „igen”-nel válaszadóinak adatai kerültek feltüntetésre, a 

tankatalógusban való szereplés érdekében. 

24. Ön igénybe venné a katalógus segítségét, egy adott 

területen szakember megtalálása érdekében? 

Igen: 77% 

Nem: 23% 

 

 

25. Nyújtana-e segítséget másoknak egy-egy adott témával 

kapcsolatban? 

Igen: 87% 

Nem: 13% 

 

 

26. Honnan szerez tudomást a helyi közéleti, közérdekű 

eseményekről? Több választ is megjelölhet! 

Hirdető tábla: 27% 

Újság: 32% 

Weboldal: 12% 

Közösségi oldal: 27% 

Televízió: 1% 

Egyéb, éspedig: 1% (ismerősöktől beszélgetés útján) 

 

 

27. Véleménye szerint jó volna egy olyan információs paraván 

és/vagy tábla melyen mindig fellelhetőek lennének 

naprakészen a település által megrendezésre kerülő 

események, programok, fontos információk? 

Igen: 93% 

Nem: 7% 
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28. Ön szerint hasznos volna egy olyan önszerveződő kis csoport, 

ahol a résztvevők egyeztetett rendszerességgel összejönnek, 

hogy az általuk meghatározott terv szerint tanuljanak, 

vitázzanak egy adott témáról, vagy kulturális tevékenységet 

végezzenek? 

Igen: 81% 

Nem: 19% 

 

29. Lakóhelyén van-e olyan csoport, program, intézmény, 

amelyet szívesen látogat? 

Igen: 56% 

Nem: 44% 

 

 

30. Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek? Ha igen 

melyiknek? 

Igen: 3% 

Nem: 97% 

 

31. Fontosnak tartja-e, hogy a településén közösséggé 

kovácsolódjanak az emberek és képessé váljanak tenni 

saját érdekeikért és a közösségért? 

Igen: 99% 

Nem: 1% 

 

32. Ön mit tudna felajánlani a település 

közösségfejlesztése érdekében? Több válasz is 

megjelölhető!) 

Anyagi hozzájárulás: 16% 

Szakmai tudás: 29% 

Önkéntes munka: 49% 

Egyéb: 6% (szabadidő) 
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Felmerülő kulturális hiányosságok: 

 Helyi kulturális értékek feltárása 

 Helyi emlékezet feltárása és megőrzése 

 Helyismereti információk, dokumentumok 

 Helyi hagyományok, történelmi, települési értékek feltárása 

 Helyi szellemi kulturális örökség feltárása 

 Szomszédolás 

 Tankatalógus (szakmák, képzettségek) 

 Önszerveződő csoportok 

 Falukönyv 

 Közösségi kiállítás 

 

Megvalósítandó beavatkozások: 

 Helyi hagyományok feltárására tervezett rendezvény 

 Szomszédolás 

Várható eredmények:  

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti 

felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödik, mely segítené a helyi közösségi 

konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősödését, erősödik a civil 

aktivitás. Kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a 

helyi identitás, valamint a településhez való kötődés. A projekt eredményeképpen meglévő 

humán erőforrások a felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen 

erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település és a települési 

közösségek életében. 

4. LADÁNYBENE 

Közösségi interjúk:  

Összegezés  

Ezen a településen nem tudunk korosztályonkénti bontásokban gondolkozni, hiszen 

minden korcsoport hasonlóképpen vélekedik. Az embereknek nagyon tetszenek a szervezett 

programok, csak hiányolják az olyan személy jelenlétét, aki a lakosságot összetoborozná. A 

megszervezett rendezvényeken kevés a megjelenő lakos, ezért többeknek eszébe jutott, 

hogy a környező települések irányába is lehetne nyitni és meginvitálni őket 1-1 

megszervezésre kerülő alkalomra. Szinte minden interjúalany komoly települési 

problémaként emlegeti a fiatalok sportolási lehetőségének és a nekik szervezett programok 

hiányát. Kivetnivalónak csak pár szó erejéig megemlíteném a munkahelyek hiányát, mert 

ez is elég sok embertől elhangzott.  
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Minden megkérdezett egytől egyik pozitív hangvétellel beszél a településről, szeretnek 

itt élni a problémák ellenére is. Szeretnének tenni a település kulturális fejlődéséért, rengeteg 

ötlettel megtelve érkeztek az általunk szerevezett beszélgetésekre. Valódi kulturális 

értékként emlegetik elhunyt Berényi József helyi népi költőjüket, akinek verseit szívesen 

összegyűjtenék és évente egy verses megemlékezést tartanának, ahol akár az iskolás 

gyerekeknek egy versmondó verseny szervezésével is újabb programba lehetne az 

embereket bevonni. Helyszínként remek ötletként hozták fel a kultúrház használatának 

lehetőségét a településen. Ezen a színhelyen lehetnének a lakosság számára koncertek, 

előadók, színpadi programok és nem elfelejtve a már korábban említett irodalmi (költészet) 

előadásokat. Voltak olyanok, akik konkrét ötletekkel érkeztek azzal kapcsolatban, hogy egy-

egy adott megszervezésre kerülő programot mivel lehetne még pluszban kibővíteni. 

Ladánybenén évente jó pár alkalommal megrendezésre kerülnek évfordulók, 

megemlékezések és ünnepségek, melyek színvonalát emelné egy községi énekkar vagy 

kórus megalakítása, mellyel egy újabb közösségi csoportot tudnának létrehozni. Ezen a 

településen rengeteg vállalkozó kedvű lakos van, akik szeretnének tenni a település 

fejlődésért, hogy a kollektíva továbbra se hulljon szét, hanem egy jó közösség maradhasson 

a továbbiakban is.  

Mindenki egytől egyig szívesen segédkezne az előkészítési munkálatokban, továbbá 

személyes jelenlétükkel támogatnák a programok sikerességét. A lakók segítséget 

nyújtanának az új rendezvények propagálásában. 

Összességében elmondhatjuk, hogy tanúságos és igazán nagy élmény volt találkozni 

ezekkel az emberekkel, akiktől sok segítséget kaptunk az előkészítési munkához, melyet a 

továbbiakban a közösségi beszélgetésekkel és a közösségi felméréssel folytatjuk.  

Közösségi beszélgetések: 

2018. október 18: Az első közösségi beszélgetés alkalmával ismertettük a pályázat 

mivoltát Kardos Attila Polgármester Úr segítségével. A jelenlévők érdeklődése határtalan 

volt a projekt irányában. Az első beszélgetésen bemutattuk a településen lakók által kitöltött 

közösségi interjúkból készült összefoglalót. Ehhez kapcsolódóan felmerült kérdésekre 

válaszoltunk. Felvázoltuk számukra, hogy jelen pályázat keretein belül milyen lehetőségek 

nyílnak meg számukra kulturális igényeik kielégítésére. Következő alkalommal, egy-egy 

célterülettel felkészülve érkezünk a résztvevőkhöz, hogy további programokat és 

rendezvényeket tudjunk megvalósítani a támogatás segítségével. 

2018. november 21: A második közösségi beszélgetésen szerettük volna elérni azt, hogy 

az emberek egy-egy felhozott témával kapcsolatban ötleteljenek. Mint már a közösségi 

interjúk kiértékeléséből kiderült, az itt élő lakosok hiányolják az olyan személy jelenlétét, 

aki a lakosságot összetoborozná. Ennek következményeképpen a rendezvényeken kevés a 

megjelenő lakos, ezért többeknek eszébe jutott, hogy a környező települések irányába is 

lehetne nyitni és meginvitálni őket 1-1 megszervezésre kerülő alkalomra. Ez remek táptalaja 

munkánknak, hisz ebből egy remek program tud majd megszületni. A jelenlévők felvetették 

a „szomszédolást” mint alternatíva, mely alkalmával lehetőség nyílna a szomszéd 
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településeken lakókkal való találkozásra. A mai nap konklúziója, hogy az emberek 

meglehetősen nyitottak, a témával kapcsolatban, az alapkoncepciót tovább fogják gondolni 

a következő alkalmak valamelyikére. 

2018. december 01: A harmadik közösségi beszélgetés alkalmával, mivel egy egyébként 

is hagyományőrző rendezvénybe kapcsolódtunk be a téma a helyi értékfeltárás-értékőrzés 

volt. A mai esemény gyökereiben is eltérő volt a többihez képest, ugyanis kötetlenebb 

formában, nem asztalnál ülve, hanem a gyerekekkel kézműveskedés közben beszélgettünk 

a felvetett témáról. Az értékfeltáró munka lényege az egyéni-, közösségi-,települési 

léptékben is mérhető identitástudat erősítése. A jelenlévők fontosnak tartják, azt hogy a 

település értékei ne vesszenek el. Értékek alatt gondolnak itt szellemi, emberi, tárgyi és 

természeti kincsekre. A feltérképezés alkalmával szeretnék, ha olyan kevésbé közismert 

meritumok is feltárásra kerülnének, melyek kevésbé közismertek, de érdeklődésre 

tarthatnak számot akár a helyi lakosok, akár az idelátogató turisták körében is. Felmerült 

egy kiadvány kiadása is a már fentebb említett értékfeltáró munka eredményeiről. 

2019. január 09: A mai alkalommal az eddigi beszélgetések alapján elkészült közösségi 

felmérés kérdőívében fellelhető kérdéseket beszéltük át, véleményezték a résztvevők. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a kérdések hallatán a résztvevők elégedettek voltak, ugyanis 

kijelenthetjük, hogy teljes mértékben fedi a beszélgetések alkalmával érintett témákat és 

minden olyan tevékenységeket, melyet az adott településen élők szeretnének megvalósítani. 

A közösségi felmérés kérdőíveit a helyi kulturális szakember segítségével kiosztottuk és 

várjuk a visszaérkező példányok mihamarabbi vissza jutását. Ezen az alkalmon 11 fő jelent 

meg. A mai volt az utolsó közösségi beszélgetésünk, így megállapíthatjuk, hogy a 

közösségfejlesztési folyamat e része is a lehető legnagyobb sikerrel záródott. A hónapról 

hónapra résztvevők csoporttá alakultak, nyitottabbak lettek egymás felé. 

 

Közösségi felmérés: 

Kunadacson a közösségi felmérés során 180 db kitöltött kérdőív jutott vissza hozzánk. 

Ezeknek a kiértékelése a következőképpen alakult. 

1. Az Ön neme? 

Férfiak: 40 % 

Nők: 60% 

 

Férfiak

40%Nők

60%
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2. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

Általános iskolai végzettség: 27% 

Középfokú végzettség: 49% 

Felsőfokú végzettség: 24% 

 

3. Életkora az alábbi korcsoportok közül melyikbe 

sorolható? 

18-25  éves korosztály: 8% 

25-35 éves korosztály: 25% 

35-50 éves korosztály: 32% 

50 feletti korosztály: 35% 

 

4. Mióta él ezen a településen? 

0-3 éve: 7% 

3-6 éve: 6% 

6-10 éve: 11% 

10 évnél régebben: 76% 

 

5. Ön szeret itt élni? 

Igen: 97% 

Nem: 3% 

 

 

6. Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez 

való kötődést, identitást? 

Egyáltalán nem tartja erősnek: 2% 

Kicsit tartja erősnek: 18% 

Közepesen tartja erősnek: 41% 

Nagyon erősnek tartja: 39% 
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7. Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösség 

fejlesztési folyamatok erősítését? 

Igen: 96% 

Nem: 4% 

 

8. Ön fontosnak tartja a helyi kulturális értékek megóvását? 

Igen: 97% 

Nem: 3% 

 

9. Ön hasznosnak tartana egy olyan naplószerű megörökítést 

szolgáló dokumentumot, amely a helyi emlékezet feltárását 

és megőrzését, közelmúltbeli eseményeit tartalmazza? 

Igen: 93% 

Nem: 7% 

 

10. Szeretné, ha ez a kiadvány nyomtatott verzióban is az Ön 

birtokába kerülhetne? 

Igen: 88% 

Nem: 12% 

 

11. Mit gondol, ismeri Ön lakóhelyét? 

Teljes mértékben ismerem: 38% 

Inkább ismerem: 49% 

Inkább nem ismerem: 13% 

Egyáltalán nem ismerem: 0% 

 

 

12. Ön szívesen megtekintené a településre vonatkozó 

helyismereti információkat, dokumentumokat mondjuk egy 

kiállítás formájában? 

Igen: 95% 

Nem: 5% 
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13. Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, történelmi, 

települési értékek feltárását és annak bemutatását? 

Igen: 94% 

Nem: 6% 

 

14. Ön szívesen részt venne egy olyan eseményen, ahol meg 

tudná tekinteni a helyi és környező településeken aktív 

kézművesek munkáit? 

Igen: 94% 

Nem: 6% 

 

15. Szokta-e látogatni a településen megszervezésre kerülő 

rendezvényeket? 

Igen: 92% 

Nem: 8% 

 

 

16. Ismeri-e a szomszéd településen lakókat? 

Igen: 34% 

Nem: 66% 

 

 

17. Véleménye szerint hasznos lenne összefogni a környező 

településekkel különböző tevékenységek kapcsán? 

(programok szervezése, hagyományőrző tevékenységek) 

Igen: 89% 

Nem: 11% 

 

18. Ön részt venne egy olyan rendezvényen ahol a szomszéd 

településen lévő lakosokkal lehetne ismerkedni, találkozni a 

régi magyar hagyományainkat követve? 

Igen: 87% 

Nem: 13% 
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19. Ön hasznosnak tartana egy olyan elektronikusan elérhető (tan)katalógust, amelyben 

fellelhetőek a helyi emberi erőforrások(szakmák, 

képzettségek) és azok elérhetőségeik? 

Igen: 95% 

Nem: 5% 

 

20. Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana 

másoknak? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanítani másoknak 

is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, mezőgazdasági-, pályázatos 

tevékenységek 

 

21. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanulna másoktól 

is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, kézműves tevékenységek 

 

22. Szeretne-e szerepelni a tankatalógusban?  

Igen: 3% 

Nem: 97% 

 

23. Amennyiben előző kérdésünkre igennel válaszolt, kérjük, írja le az alábbi 

elérhetőségeit: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Erre a kérdésre a 22. kérdés „igen”-nel válaszadóinak adatai kerültek feltüntetésre, a 

tankatalógusban való szereplés érdekében. 
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24. Ön igénybe venné a katalógus segítségét, egy adott területen 

szakember megtalálása érdekében? 

Igen: 89% 

Nem: 11% 

 

 

 

25. Nyújtana-e segítséget másoknak egy-egy adott témával 

kapcsolatban? 

Igen: 93% 

Nem: 7% 

 

26. Honnan szerez tudomást a helyi közéleti, közérdekű 

eseményekről? Több választ is megjelölhet! 

Hirdető tábla: 27% 

Újság: 25% 

Weboldal: 13% 

Közösségi oldal: 26% 

Televízió: 8% 

Egyéb, éspedig: 1% (ismerősöktől beszélgetés útján) 

 

27. Véleménye szerint jó volna egy olyan információs paraván 

és/vagy tábla melyen mindig fellelhetőek lennének 

naprakészen a település által megrendezésre kerülő 

események, programok, fontos információk? 

Igen: 97% 

Nem: 3% 

 

28. Ön szerint hasznos volna egy olyan önszerveződő kis 

csoport, ahol a résztvevők egyeztetett rendszerességgel 

összejönnek, hogy az általuk meghatározott terv szerint 

tanuljanak, vitázzanak egy adott témáról, vagy kulturális 

tevékenységet végezzenek? 

Igen: 92% 

Nem: 8% 
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29. Lakóhelyén van-e olyan csoport, program, intézmény, 

amelyet szívesen látogat? 

Igen: 70% 

Nem: 30% 

 

 

30. Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek? Ha igen 

melyiknek? 

Igen: 27% 

Nem: 73% 

 

31. Fontosnak tartja-e, hogy a településén közösséggé 

kovácsolódjanak az emberek és képessé váljanak tenni saját 

érdekeikért és a közösségért? 

Igen: 95% 

Nem: 5% 

 

32. Ön mit tudna felajánlani a település 

közösségfejlesztése érdekében? Több válasz is 

megjelölhető!) 

Anyagi hozzájárulás: 6% 

Szakmai tudás: 34% 

Önkéntes munka: 58% 

Egyéb: 2% (szabadidő) 

 

Felmerülő kulturális hiányosságok: 

 Helyi kulturális értékek feltárása 

 Helyi emlékezet feltárása és megőrzése 

 Helyismereti információk, dokumentumok 

 Helyi hagyományok, történelmi, települési értékek feltárása 

 Helyi szellemi kulturális örökség feltárása 

 Szomszédolás 

 Tankatalógus (szakmák, képzettségek) 

 Önszerveződő csoportok 

 Falukönyv 

 Közösségi kiállítás 
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Megvalósítandó beavatkozások: 

 Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése  

 Közösségi szomszédünnep 

Bevonandó partnerek: 

 Helyi civil szervezetek 

 Klubok 

 Helyi lakosok 

 IKSZT 

 

Várható eredmények:  

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti 

felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödik, mely segítené a helyi közösségi 

konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősödését, erősödik a civil 

aktivitás. Kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a 

helyi identitás, valamint a településhez való kötődés. A projekt eredményeképpen meglévő 

humán erőforrások a felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen 

erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település és a települési 

közösségek életében. 

XI. A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS EREDMÉNYE, PROGRAMOK, 

AKCIÓK MEGVALÓSULÁSA 

1. TELEPÜLÉSEK FŐÖSSZESÍTŐJE 

1. Az Ön neme? 

Férfiak: 43 % 

Nők: 57% 

 

2. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

Általános iskolai végzettség: 28% 

Középfokú végzettség: 53% 

Felsőfokú végzettség: 19% 

 

Férfiak

43%
Nők

57%

Általános 

iskola

28%

Középfokú

53%

Felsőfokú

19%



 

52 

 

3. Életkora az alábbi korcsoportok közül melyikbe sorolható? 

18-25 éves korosztály: 11% 

25-35 éves korosztály: 28% 

35-50 éves korosztály: 35% 

50 feletti korosztály: 26% 

 

 

4. Mióta él ezen a településen? 

0-3 éve: 11% 

3-6 éve: 18% 

6-10 éve: 21% 

10 évnél régebben: 50% 

 

5. Ön szeret itt élni? 

Igen: 97% 

Nem: 3% 

 

6. Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez 

való kötődést, identitást? 

Egyáltalán nem tartja erősnek: 6% 

Kicsit tartja erősnek: 24% 

Közepesen tartja erősnek: 42% 

Nagyon erősnek tartja: 28% 

 

7. Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösség 

fejlesztési folyamatok erősítését? 

Igen: 97% 

Nem: 3% 

 

8. Ön fontosnak tartja a helyi kulturális értékek megóvását?  

Igen: 94% 

Nem: 6% 
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9. Ön hasznosnak tartana egy olyan naplószerű 

megörökítést szolgáló dokumentumot, amely a helyi 

emlékezet feltárását és megőrzését, közelmúltbeli 

eseményeit tartalmazza? 

Igen: 89% 

Nem: 11% 

 

10. Szeretné, ha ez a kiadvány nyomtatott verzióban is az Ön 

birtokába kerülhetne? 

Igen: 81% 

Nem: 19% 

 

11. Mit gondol, ismeri Ön lakóhelyét? 

Teljes mértékben ismerem: 25% 

Inkább ismerem: 48% 

Inkább nem ismerem: 24% 

Egyáltalán nem ismerem: 3% 

 

12. Ön szívesen megtekintené a településre vonatkozó 

helyismereti információkat, dokumentumokat mondjuk 

egy kiállítás formájában? 

Igen: 91% 

Nem: 9% 

 

13. Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, történelmi, 

települési értékek feltárását és annak bemutatását? 

Igen: 91% 

Nem: 9% 

 

14. Ön szívesen részt venne egy olyan eseményen, ahol meg 

tudná tekinteni a helyi és környező településeken aktív 

kézművesek munkáit? 

Igen: 87% 

Nem: 13% 

15. Szokta-e látogatni a településen megszervezésre kerülő 

rendezvényeket?  

Igen: 85% 

Nem: 15% 
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16. Ismeri-e a szomszéd településen lakókat?  

Igen: 53% 

Nem: 47% 

 

17. Véleménye szerint hasznos lenne összefogni a környező 

településekkel különböző tevékenységek kapcsán? 

(programok szervezése, hagyományőrző tevékenységek)  

Igen: 87% 

Nem: 13% 

 

18. Ön részt venne egy olyan rendezvényen ahol a szomszéd 

településen lévő lakosokkal lehetne ismerkedni, találkozni 

a régi magyar hagyományainkat követve?  

Igen: 85% 

Nem: 15% 

 

19. Ön hasznosnak tartana egy olyan elektronikusan elérhető 

(tan)katalógust, amelyben fellelhetőek a helyi emberi 

erőforrások(szakmák, képzettségek) és azok 

elérhetőségeik?  

Igen: 89% 

Nem: 11% 

 

20. Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana másoknak? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanítana 

másoknak is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, mezőgazdasági-, pályázatos 

tevékenységek 

21. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanulna másoktól 

is akár. 

Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, kézműves tevékenységek 

22. Szeretne-e szerepelni a tankatalógusban?  

Igen: 3% 

Nem: 97% 
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23. Amennyiben előző kérdésünkre igennel válaszolt, kérjük, írja le az alábbi 

elérhetőségeit: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Erre a kérdésre a 22. kérdés „igen”-nel válaszadóinak adatai kerültek feltüntetésre, a 

tankatalógusban való szereplés érdekében. 

24. Ön igénybe venné a katalógus segítségét, egy adott 

területen szakember megtalálása érdekében?  

Igen: 84% 

Nem: 16% 

 

25. Nyújtana-e segítséget másoknak egy-egy adott témával 

kapcsolatban?  

Igen: 83% 

Nem: 17% 

 

26. Honnan szerez tudomást a helyi közéleti, közérdekű 

eseményekről? Több választ is megjelölhet!  

Hirdető tábla: 24% 

Újság: 28% 

Weboldal: 16% 

Közösségi oldal: 23% 

Televízió: 7% 

Egyéb, éspedig: 2% (ismerősöktől beszélgetés útján) 

 

27. Véleménye szerint jó volna egy olyan információs paraván 

és/vagy tábla melyen mindig fellelhetőek lennének 

naprakészen a település által megrendezésre kerülő 

események, programok, fontos információk?  

Igen: 96% 

Nem: 4% 

 

28. Ön szerint hasznos volna egy olyan önszerveződő kis 

csoport, ahol a résztvevők egyeztetett rendszerességgel 

összejönnek, hogy az általuk meghatározott terv szerint 

tanuljanak, vitázzanak egy adott témáról, vagy kulturális 

tevékenységet végezzenek?  

Igen: 86% 

Nem: 14% 
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29. Lakóhelyén van-e olyan csoport, program, intézmény, 

amelyet szívesen látogat?  

Igen: 67% 

Nem: 33% 

 

30. Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek? Ha igen 

melyiknek?  

Igen: 10% 

Nem: 90% 

 

31. Fontosnak tartja-e, hogy a településén közösséggé 

kovácsolódjanak az emberek és képessé váljanak tenni 

saját érdekeikért és a közösségért?  

Igen: 96% 

Nem: 4% 

 

32. Ön mit tudna felajánlani a település közösségfejlesztése 

érdekében? Több válasz is megjelölhető!)  

Anyagi hozzájárulás: 11% 

Szakmai tudás: 31% 

Önkéntes munka: 56% 

Egyéb: 2% (szabadidő) 

 

A települések közösségi felméréseinek kiértékelése során már fény derült arra, hogy milyen témájú 

rendezvényeket, akciókat szeretnének a lakosok, ha megvalósításra kerülnének. Konzorciumi szinten 

nagyon hasonló a „nép akarata”, mely a kielemzett felmérésekből egyértelműen kiderül.  
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XII. TERVEZÉSI MÁTRIX 

1. KEREKEGYHÁZA 

Tervezési Mátrix 2018.09.01- 2022.03.15. 

 Hogyan    

Tevékenység 

Feltételek, 

eszközök, 

feladatok 

Erőforrások Felelős Határidő Hol? 

SZOLGÁLTATÁSOK BEINDÍTÁSA 

Közösségi tér 

kialakítása, 

lehetőségének 

feltérképezése 

Települési 

adottságok, 

lehetőségek 

feltárása 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető 
2018.10.15. 

Kerekegyháza 

belterület 

Közösségi 

interjúk 

Lakosok 

személyes 

felkeresése, 

kérdőív kitöltése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok 

közreműködése 

2018.10.15. 

Kerekegyháza 

bel- és 

külterület 

Közösségi 

beszélgetések 

Beszélgetés 

megszervezése, 

Helyszín 

lefoglalása, 

résztvevők 

értesítése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok, civil 

szervezetek 

közreműködése 

2019.01.10. 

Művelődési 

Ház, 

Kerekegyháza 

Város 

Önkormányzata 

Közösségi 

felmérés 

Kérdőívek 

összeállítása, 

nyomtatása, 

eljuttatása a 

lakosoknak, 

kiértékelés 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok 

közreműködése 

2019.01.15. 

Kerekegyháza 

bel- és 

külterület 
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Cselekvési 

terv  

Cselekvési terv 

és 

rendezvénynaptár 

összeállítása 

Pályázati 

forrás 
Szakmai vezető 2019.02.15. 

Kerekegyháza 

Város 

Önkormányzat 

Részvételi 

fórum 

Fórum 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítása 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok, civil 

szervezetek 

közreműködése 

A projekt 

időtartalma 

alatt 3 

alkalommal 

Művelődési 

Ház, 

Kerekegyháza 

Város 

Önkormányzata 

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

(Helyi 

nyilvánossági 

fórumok) 

Tájékoztató 

megírása, 

Szolgáltatás 

megrendelése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Projektmenedzser, 

Nyilvánosságot 

biztosító 

szolgáltatók 

A projekt 

időtartama 

alatt 4 

alkalommal 

- 

 

RENDEZVÉNYEK 

Program 

Feltételek, 

eszközök, 

feladatok 

Erőforrás Felelős Határidő Hol? 

Tankatalógus 

ünnepélyes 

bemutató 

Bemutató 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítás 

Pályázati 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi civil 

szervezetek, 

Klubok 

2019. június 
Művelődé

si Ház 

Népismereti 

tábor 

Tábor 

megszervezése, 

lebonyolítása 

Pályázati 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Megyei 

közreműködés  

 

2020 és 2021-

ben 

Tábor 

helyszíne 
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Helyi értéktár 

kiadvány 

ünnepélyes 

bemutató 

Adatok 

összegyűjtése, 

szerkesztése, 

nyomdai 

szolgáltatás, 

bemutató 

szervezése 

Pályázati 

forrásból 

Megírással 

megbízott 

szakember, helyi 

kulturális 

szakember 

2021. 

Negyedik 

negyedév 

Művelődé

si Ház 

Városi farsangi 

mulatság 

Mulatság 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítás 

Saját 

forrásból 

Helyi intézmények, 

szakmai vezető, 

közösségfejlesztő, 

civil szervezetek, 

klubok 

2020-tól 

minden évben 

1 alkalommal 

Művelődé

si Ház 

Városi 

Betlehem 

Megszervezés, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítás 

Saját 

forrásból 

Nyugdíjas klub, 

közösségfejlesztő, 

szakmai vezető, 

helyi lakosok 

2019-től 

évente 1 

alkalommal 

Kerekegy

háza 

belterület 
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2. KUNADACS 

Tervezési mátrix 2018.09.01- 2022.03.15. 

 Hogyan    

Tevékenység 

Feltételek, 

eszközök, 

feladatok 

Erőforrások Felelős Határidő Hol? 

SZOLGÁLTATÁSOK BEINDÍTÁSA 

Közösségi tér 

kialakítása, 

lehetőségének 

feltérképezése 

Települési 

adottságok, 

lehetőségek 

feltárása 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2018.10.15. 
Kunadacs 

belterület 

Közösségi 

interjúk 

Lakosok 

személyes 

felkeresése, 

kérdőív kitöltése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2018.10.15. 
Kunadacs bel- 

és külterület 

Közösségi 

beszélgetések 

Beszélgetés 

megszervezése, 

Helyszín 

lefoglalása, 

résztvevők 

értesítése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok, civil 

szervezetek 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2019.01.10. 

Kunadacs 

Község 

Önkormányzata 

Közösségi 

felmérés 

Kérdőívek 

összeállítása, 

nyomtatása, 

eljuttatása a 

lakosoknak, 

kiértékelés 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2019.01.15. 
Kunadacs bel- 

és külterület 
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Cselekvési 

terv  

Cselekvési terv 

és 

rendezvénynaptár 

összeállítása 

Pályázati 

forrás 
Szakmai vezető 2019.02.15. 

Kerekegyháza 

Város 

Önkormányzat 

Részvételi 

fórum 

Fórum 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítása 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok, civil 

szervezetek 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

A projekt 

időtartalma 

alatt 3 

alkalommal 

Kunadacs 

Község 

Önkormányzata 

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

(Helyi 

nyilvánossági 

fórumok) 

Tájékoztató 

megírása, 

Szolgáltatás 

megrendelése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Projektmenedzser, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

Nyilvánosságot 

biztosító 

szolgáltatók 

A projekt 

időtartama 

alatt 2 

alkalommal 

- 

 

RENDEZVÉNYEK 

Program 

Feltételek, 

eszközök, 

feladatok 

Erőforrás Felelős Határidő Hol? 

Közösségi 

kiállítás 

Kiállítás 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítás 

Pályázati 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

A projekt 

időtartama 

alatt 2 

alkalommal, 

azt követően 

évente 

egyszer 

Közösségi 

Színtér és 

Könyvtár 

Rajzversenyek 

Rajzverseny 

meghirdetése, 

lebonyolítása, 

eredményhirdetés 

Saját 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

A projekt 1. 

és 2. évében 2 

alkalommal, 

utána évi 1 

alkalommal 

Közösségi 

Színtér és 

Könyvtár 
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Falukönyv 

bemutató a 

„Szüreti 

felvonulás” 

keretein belül 

Adatok 

összegyűjtése, 

szerkesztése, 

nyomdai 

szolgáltatás, 

bemutató 

szervezése 

Pályázati 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

2019. 

Negyedik 

negyedéve 

Kunadacs 

belterület 

 

 

3. KUNBARACS 

Tervezési mátrix 2018.09.01- 2022.03.15. 

 Hogyan    

Tevékenység 

Feltételek, 

eszközök, 

feladatok 

Erőforrások Felelős Határidő Hol? 

SZOLGÁLTATÁSOK BEINDÍTÁSA 

Közösségi tér 

kialakítása, 

lehetőségének 

feltérképezése 

Települési 

adottságok, 

lehetőségek 

feltárása 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2018.10.15. 
Kunbaracs 

belterület 

Közösségi 

interjúk 

Lakosok 

személyes 

felkeresése, 

kérdőív kitöltése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2018.10.15. 

Kunbaracs 

bel- és 

külterület 

Közösségi 

beszélgetések 

Beszélgetés 

megszervezése, 

Helyszín 

lefoglalása, 

résztvevők 

értesítése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok, civil 

szervezetek 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2019.01.10. 

Könyvtár, 

Információs és 

Községi Hely 
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Közösségi 

felmérés 

Kérdőívek 

összeállítása, 

nyomtatása, 

eljuttatása a 

lakosoknak, 

kiértékelés 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2019.01.15. 

Kunbaracs 

bel- és 

külterület 

Cselekvési 

terv  

Cselekvési terv 

és 

rendezvénynaptár 

összeállítása 

Pályázati 

forrás 
Szakmai vezető 2019.02.15. 

Kerekegyháza 

Város 

Önkormányzat 

Részvételi 

fórum 

Fórum 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítása 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok, civil 

szervezetek 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

A projekt 

időtartalma 

alatt 2 

alkalommal 

Könyvtár, 

Információs és 

Községi Hely 

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

(Helyi 

nyilvánossági 

fórumok) 

Tájékoztató 

megírása, 

Szolgáltatás 

megrendelése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Projektmenedzser, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

Nyilvánosságot 

biztosító 

szolgáltatók 

A projekt 

időtartama 

alatt 1 

alkalommal 

- 

 

  



 

64 

 

RENDEZVÉNYEK 

Program 

Feltételek, 

eszközök, 

feladatok 

Erőforrás Felelős Határidő Hol? 

Szomszédünnep 

Rendezvény 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítás 

Pályázati 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

Évente 1 

alkalommal 

Kunbaracs 

belterület 

Kunbaracsi 

hagyományok 

bemutatása c. 

kiállítás 

Adatok 

összegyűjtése, 

szerkesztése, 

kihelyezés 

Saját 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

2020. 

Negyedik 

negyedév 

Kunbaracs 

Község 

Önkorm. 

udvara, 

Könyvtár, 

Információs 

és Községi 

Hely 

Közösségi kert Terület művelés 
Saját 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével 

Folyamatosan 

Kunbaracs 

Község 

Önkorm. 

udvara 

Falumikulás 

keretein belül 

megrendezésre 

kerülő 

rajzverseny 

Rendezvény 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítás, 

eredményhirdetés 

Saját 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

Évente 1 

alkalommal 

Könyvtár, 

Információs 

és Községi 

Hely 
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4. LADÁNYBENE 

Tervezési mátrix 2018.09.01- 2022.03.15. 

 Hogyan    

Tevékenység 

Feltételek, 

eszközök, 

feladatok 

Erőforrások Felelős Határidő Hol? 

SZOLGÁLTATÁSOK BEINDÍTÁSA 

Közösségi tér 

kialakítása, 

lehetőségének 

feltérképezése 

Települési 

adottságok, 

lehetőségek 

feltárása 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2018.10.15. 
Ladánybene 

belterület 

Közösségi 

interjúk 

Lakosok 

személyes 

felkeresése, 

kérdőív kitöltése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2018.10.15. 

Ladánybene 

bel- és 

külterület 

Közösségi 

beszélgetések 

Beszélgetés 

megszervezése, 

Helyszín 

lefoglalása, 

résztvevők 

értesítése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok, civil 

szervezetek 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2019.01.10. 

Művelődési 

Ház, 

Közösségi 

Ház és 

Könyvtár 

Közösségi 

felmérés 

Kérdőívek 

összeállítása, 

nyomtatása, 

eljuttatása a 

lakosoknak, 

kiértékelés 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

2019.01.15. 

Ladánybene 

bel- és 

külterület 
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Cselekvési 

terv  

Cselekvési terv 

és 

rendezvénynaptár 

összeállítása 

Pályázati 

forrás 
Szakmai vezető 2019.02.15. 

Kerekegyháza 

Város 

Önkormányzat 

Részvételi 

fórum 

Fórum 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítása 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Célterületi 

lakosok, civil 

szervezetek 

közreműködése, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

A projekt 

időtartalma 

alatt 2 

alkalommal 

Művelődési 

Ház, 

Közösségi 

Ház és 

Könyvtár 

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

(Helyi 

nyilvánossági 

fórumok) 

Tájékoztató 

megírása, 

Szolgáltatás 

megrendelése 

Pályázati 

forrás 

Közösségfejlesztő, 

Szakmai vezető, 

Projektmenedzser, 

Helyi kulturális 

szakemberek 

Nyilvánosságot 

biztosító 

szolgáltatók 

A projekt 

időtartama 

alatt 1 

alkalommal 

- 
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RENDEZVÉNYEK 

Program 

Feltételek, 

eszközök, 

feladatok 

Erőforrás Felelős Határidő Hol? 

Szomszédünnep 

Rendezvény 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítás 

Pályázati 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

Évente 1 

alkalommal 

Ladánybene 

belterület 

Helytörténeti, 

helyismereti  

dokumentumok

ból készülő 

kiadvány 

bemutatása a 

Lecsófesztivál 

keretein belül 

Adatok 

összegyűjtése, 

szerkesztése, 

nyomdai 

szolgáltatás, 

bemutató 

szervezése 

Pályázati 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

2020. 

szeptember 

Ladánybene 

belterület 

Mozi klub 

Összejövetel 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, vetítés 

Saját 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

Negyedévente 

1 alkalommal 

Közösségi 

Színtér és 

Könyvtár 

Túra a 

szabadban 

Túra 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítás 

Saját 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

Évente 2 

alkalommal 

Szabadon 

választott 

helyszín 

Berényi Józsi 

bácsi emlékére 

versmondó 

verseny 

Verseny 

megszervezése, 

résztvevők 

értesítése, 

lebonyolítás, 

eredményhirdetés 

Saját 

forrásból 

Szakmai vezető, 

Közösségfejlesztő, 

Célterületi lakosok 

közreműködésével, 

Helyi kulturális 

szakember 

Évente 1 

alkalommal 

Közösségi 

Színtér és 

Könyvtár, 

Művelődési 

Ház 



 

 

XIII. PROGRAMTERV 

  

1. félév                   
2018.10.01- 2019.03.31. 

2. félév                      
2019.03.31- 2019.09.30. 

3. félév                       
2019.10.01-2020.03.31. 

4. félév                       
2020.04.01-2020.09.30. 

5. félév                              
2020.10.01-2021.03.31. 

6. félév                                      
2021.04.01-2021.09.30. 

7. félév                       
2021.10.01-2022.03.31. 

  

1.       
negyedév 
2018.10.01-
2018.12.31. 

2.       
negyedév 
2019.01.01-
2019.03.31. 

3.     
negyedév 
2019.04.01-
2019.06.30. 

4.         
negyedév 
2019.07.01-
2019.09.30. 

5.       
negyedév 
2019.10.01-
2019.12.31. 

6.      
negyedév 
2020.01.01-
2020.03.31. 

7.      
negyedév 
2020.04.01-
2020.06.30. 

8.      
negyedév 
2020.07.01-
2020.09.30. 

9.       
negyedév 
2020.10.01-
2020.12.31. 

10.      
negyedév 
2021.01.01-
2021.03.31. 

11.       
negyedév 
2021.04.01-
2021.06.30. 

12.         
negyedév 
2021.07.01-
2021.09.30. 

13.         
negyedév 
2021.10.01-
2021.12.31. 

14.      
negyedév 
2022.01.01-
2022.03.31. 

K
er

ek
eg

y
h

á
z
a

 

Helyi értéktár 

kiadvány 
    

Helyi értéktár 

kiadványhoz 

kapcsolódó 

anyaggyűjtés 

Helyi értéktár 

kiadványhoz 

kapcsolódó 

anyaggyűjtés 

Helyi értéktár 

kiadványhoz 

kapcsolódó 

anyaggyűjtés 

Helyi értéktár 

kiadványhoz 

kapcsolódó 

anyaggyűjtés 

Helyi értéktár 

kiadványhoz 

kapcsolódó 

anyaggyűjtés 

Helyi értéktár 

kiadvány 

kiadása 

            

Tankatalógus   

Tankatalógushoz 

kapcsolódó 

anyaggyújtés 

Tankatalógus 

ünnepélyes 

bemutató 

                      

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

      

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Összegyűjtött 

helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumokból 

könyv kiadása  

  

Helyi szellemi 

kulturális 

örökség 

feltárása 

          

Helyi szellemi 

kulturális 

örökség 

feltárása 

Helyi szellemi 

kulturális 

örökség 

feltárása 

Helyi szellemi 

kulturális 

örökség 

feltárása 

Helyi szellemi 

kulturális 

örökség 

feltárása 

Helyi szellemi 

kulturális 

örökség 

feltárása 

Helyi szellemi 

kulturális örökség 

feltárása 

Helyi szellemi 

kulturális 

örökség 

feltárása 

Helyi szellemi 

kulturális örökség 

feltárt 

eredményinek 

bemutatása 

  

Tanulmányút           Tanulmányút       Tanulmányút         

Tanulókör               

    

Tanulókör 

kialakítása 
      

  

Népismereti 

tábor 
        

    
  

Népismereti 

tábor 1.       

Népismereti 

tábor 2.     

Városi 

Betlehem 
        

Városi 

Betlehem   
    Városi Betlehem 

    
  Városi Betlehem 

  

Farsangi 

mulatság 
        

  

Farsangi 

mulatság 1. 
    

  

Farsangi 

mulatság 2. 
  

  

  

Farsangi 

mulatság 3. 

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

      

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 
    

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

  

      

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 
  

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

Részvételi 

fórum 
      

Részvételi 

fórum   
  

Részvételi 

fórum     
  Részvételi fórum 
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K
u

n
a
d

a
c
s 

Falukönyv   

Közelmúlt 

eseményeinek 

összegyűjtése 

Közelmúlt 

eseményeinek 

összegyűjtése 

Falukönyv 

kiadása 
                    

Közösségi 

kiállítás 
  

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Közösségi 

kiállítás 

helytörténeti 

gyűjteményből 

      

Közösségi 

kiállítás 

helytörténeti 

gyűjteményből 

  

  

  

  

  

    

Rajzverseny     Rajzverseny 1. Rajzverseny 2.     Rajzverseny 3. Rajzverseny 4.       Rajzverseny 5.     

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

          

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

    

  

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 
  

  

    

Részvételi 

fórum 
    

  
  

Részvételi 

fórum 
  

  

Részvételi 

fórum             

K
u

n
b

a
ra

cs
 

Szomszédünnep       
Szomszédünnep 

1. 
      

Szomszédünnep 

2. 
    

Szomszédünnep 

3. 
      

Kiállítás   

    

    

Helyi 

hagyományok 

feltárása 

Helyi 

hagyományok 

feltárása 

Helyi 

hagyományok 

feltárása 

Kunbaracsi 

hagyományok 

bemutatása c. 

kiállítás           

Falumikulás         Falumikulás 1.       Falumikulás 2.       Falumikulás 3.   

Közösségi kert 

művelése 
  

  Közösségi kert Közösségi kert Közösségi kert Közösségi kert Közösségi kert Közösségi kert Közösségi kert Közösségi kert Közösségi kert Közösségi kert Közösségi kert 

Közösségi 

kert 

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

  

    

            

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 
    

Közösségi 

eredmények 

bemutatása   

Részvételi 

fórum 
  

      

Részvételi 

fórum 
  

    

Részvételi 

fórum           

L
a

d
á
n

y
b

en
e 

Szomszédünnep     
Szomszédünnep 

1. 
      

Szomszédünnep 

2. 
              

Helytörténeti 

kiadvány 
    

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti, 

helyismereti 

dokumentumok 

gyűjtése 

Helytörténeti 

kiadvány 

bemutató 
    

    

    

Mozi klub     Mozi klub 1. Mozi klub 2. Mozi klub 3. Mozi klub 4. Mozi klub 5. Mozi klub 6. Mozi klub 7. Mozi klub 8. Mozi klub 9. Mozi klub 10. Mozi klub 11. Mozi klub 12. 

Verses 

megemlékezés   
    

Versmondó 

verseny 
  

    

Versmondó 

verseny       

Versmondó 

verseny     

Túra a 

szabadban   
  

Túra a 

szabadban 1.  
  

Túra a 

szabadban 2.   

Túra a 

szabadban 3. 
  Túra a 

szabadban 4.   

Túra a szabadban 

5. 
  Túra a szabadban 

6.   

Közösségi 

eredmények 

bemutatása   

      

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 
    

  

    

Közösségi 

eredmények 

bemutatása 

  

    

Részvételi 

fórum   
    

Részvételi 

fórum 
  

            

Részvételi 

fórum     



 

 

XIV. FOGALOMJEGYZÉK 

Helyi hagyományok feltárása: Akár a jelenkorig, akár a társadalom történetének egy korábbi 

szakaszában nemzedékről nemzedékre öröklődő, a település közösségei körében tovább élő tudás, 

ismeret, gyakorlat, jelentést hordozó cselekvéssor, mely az élet bármely területére vonatkozhat, a 

naptári valamely jeles napjához, vagy egyéb, a helytörténetben kiemelt eseményhez kapcsolódik. A 

közösség bevonásával és aktivizálásával a jelenlegi helyi társadalom számára is releváns ünnepi 

hagyományok összegyűjtése, hiteles feltárása, jelen helyzethez történő adaptálása azzal a céllal, hogy 

a jeles napokhoz kötődő események újbóli megszervezése által erősödjön a helyiek identitástudata.  
 

Közösségek szomszédolása: Az egyének megszólításának és bevonásának egyik fontos 

módszere a Szomszédünnep. Az érintettek előre felvállalt kezdeményezéséhez a külső program 

hozzáadásával, a helyi akarathoz való hozzájárulásként működnek az igazi szomszédünnepek. Ez az 

alkalom találkozás, információgyűjtés, kapcsolódási pontok keresése is egyszerre. 
 

Közösségi kiállítás: A közösségi kiállítás a lakosság megszólításának és bevonásának egyik 

módszere, az adott közösség kezdeményezésére jön létre, a helyi kultúrára, helytörténetre, tradícióra, 

teljesítményre, természeti és társadalmi értékekre, közérzetre, az egyén és a közösség kapcsolatára, 

a helyi identitás tartalmára koncentrál és a közösség aktivitásáról, pillanatnyi önértelmezéséről ad 

releváns visszajelzést a közösségnek. 
 

Tanulókörök: A tanulókör olyan önszerveződő kiscsoport, ahol a résztvevők egyeztetett 

rendszerességgel összejönnek, hogy az általuk meghatározott terv szerint tanuljanak, vitázzanak 

adott témáról, vagy kulturális tevékenységet végezzenek.  

 

Tankatalógus készítése: A tankatalógus egy név és címjegyzék, amelyben a helyi emberi 

erőforrások- tapasztalat, tehetségek, tudás és érdeklődés- tárulnak fel s jelennek meg önállóan, 

tankatalógusként vagy más helyi orgánum részeként. A tankatalógus lehetővé teszi a helyi tudás 

közvetlen megfogalmazását, kinyilvánítását, valamint átadását: elősegítheti például a meghirdetett 

témák körüli találkozásokat, beszélgetéseket, konzultációkat, de alapja lehet tanulókörök 

alakulásának is. 
 

Helyi értékfeltárás értékőrzés: Az értékfeltáró és értékőrző tevékenység széleskörű, helyi 

összefogáson alapuló közösségi folyamat, melynek keretét a hungaricumokról szóló 

kormányrendelet biztosítja a települési/táji értéktár, illetve értéktár bizottság létrehozásának 

lehetőségével. Az értékfeltárás adott település közösségei által meghatározott értékek felismerését és 

dokumentálását, azok rendszerezését, szakszerű feldolgozását és közzétételét szolgálja. A folyamat 

a közös munkára és a közös döntéshozatalra épül, amely nagyban hozzájárul a kollektív élmény és 

identitás érzéseinek kialakításához, erősítéséhez és az elköteleződéshez. 
 

Falukönyv, kalendárium: A falukönyv a helyi emlékezet feltárását és megőrzését, a közelmúlt 

eseményeinek naplószerű megörökítését szolgáló, a helyi polgárok közösségi együttműködésének 

fejlesztését segítő, a helyben lakók által írt és szerkesztett, nyomtatásban megjelentetett kiadvány. A 

falukönyv annak tudatosítását szolgálja, hogy az emberek megértsék: a velük, a körükben történtek 

általuk leírva különös és megismételhetetlen értéket hordoznak. 
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Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása: A helyismereti 

dokumentum gyűjtése, feltárása, a közösség emlékezetének felkutatása, egy adott helyre vonatkozó 

információk, illetve az őket hordozó dokumentumok összessége. Az információknak, 

dokumentumoknak a felkutatásával, összegyűjtésével, rendszerezésével, feltárásával, közvetítésével 

és közreadásával lehet közösségi és lehet könyvtári, múzeumi vagy levéltári szaktevékenység is. A 

helyi kulturális értékek megóvása, a világban a helyi identitás tudatos erősítése.  
 

Helyi szellemi kulturális örökség feltárása: A szellemi kulturális örökség hagyományos és 

élő egyszerre, folyamatosan újraalkotott és szóban, gyakorlatban továbbadott közösségi identitás. A 

szellemi kulturális tevékenység soha nem statikus, hanem olyan tudás, mely generációról generációra 

való vándorlás során alakul ki és létezik tovább. A szellemi kulturális örökség a közösségekben él, 

annak tagjai az örökség gyakorlói és hordozói, egyben ők a megőrzés letéteményesei is. Ebben az 

esetben tehát nem helyszínekről, rögzült vagy élettelen tárgyi emlékekről, hanem a mindennapokban 

élő közösségi megnyilvánulásokról van szó. 
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A kiadvány információs tartalmáért felelős szervezet: 

Kerekegyháza Város Önkormányzata, 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A 

Szakmai vezető: Vasasné Szabó Alexandra 


