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I. A projekt rövid bemutatása 

 

A „Múltunk értéke, közösségünk jövője” című projektünk egy olyan közösségfejlesztő, 

közösségépítő program, mely a Kiskunság hat kistelepülésén, a Kiskunfélegyházi járáshoz 

tartozó Gátéron, Pálmonostorán és Petőfiszálláson, valamint a Kiskunmajsai járáshoz tartozó 

Jászszentlászlón, Móricgáton és Szankon valósul meg. 

A hat település közül a legnépesebb Jászszentlászló (2464 fő) és Szank (2364 fő), a legkisebb 

pedig Móricgát, ahol 429 fő lakik. 

A települések 8-15 km-re helyezkednek el egymástól, a két legtávolabbi Móricgát és Gátér 

között 36 km a távolság. A viszonylag jelentős távolságok ellenére a településeken sok 

esetben ugyanazok a problémák jellemzőek, amelyek leginkább demográfiai és szociális 

területen állítják kihívások elé a települések döntéshozóit. Jelentős a közeli nagyvárosok 

Kiskunfélegyháza és Kecskemét elszívó hatása, mely elsősorban a munkaképes korú felnőtt 

lakosság és az ifjúsági korosztály ingázásában, valamint elvándorlásában érhető tetten. 

A projektünk legfőbb célkitűzése, hogy a településeken olyan önszerveződő kisközösségek 

alakuljanak ki, melyek a későbbiekben képesek a saját lábukon is megállni, erősödjön 

identitástudatuk és a társadalmi kohézió. Ezeken keresztül célunk, hogy a helyi identitás 

megerősítésével és az aktív közösségi lét kialakításával csökkenjen az elvándorlás, valamint 

az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál megbúvó 

hagyományokat, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékeket feltárjuk, 

integrálva a jelenleg birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható 

értékei minél gazdagabbá váljanak. 

Célunk a jelenlegi civil aktivitás megerősítése, valamint a helyi lakosok részvételének 

növelése, illetve a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település 

lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejöttének érdekében. 

Fontos, hogy a projekt magvalósításának három éve alatt a közösségeink jól megfogalmazott 

közös célok mentén tudjanak gondolkodni és tevékenykedni annak érdekében, hogy 

településük és közvetlen környezetük élhetőbbé váljon és igényeiknek megfelelő kulturális, 

közösségi programokon tudjanak részt venni. 

Ennek a közös munkának a megalapozását szolgálja a helyi hagyományok, kulturális értékek, 

a közösség számára hasznos tudásanyag feltárása és visszamutatása a településen élők 

számára, mely széles bázisú együttműködéssel kiváló alapja lehet annak a közösségi fejlesztő 

folyamatnak, melyre vállalkoztunk. 

A projekt során, közös gondolkodás mentén felülvizsgáljuk a hat település Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját és közművelődési rendeletét, melyekhez javaslatokat 

fogalmazunk meg a lezajlott közösségi felmérés eredményeinek figyelembevételével, aminek 

felmérő kérdőíve a közösségi interjúkon elhangzottak alapján, valamint az ezekre épülő 

közösségi beszélgetéseken megfogalmazott gondolatok és javaslatok alapján került 

összeállításra. 

A hat településen lezajlott közösségi felmérés eredményeinek 

figyelembevételével közösen készítjük el a program cselekvési 

tervét, mely vezérfonalául szolgál majd közös 

munkálkodásunknak. 
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II. A közösségi felmérés lebonyolítása 

 

A közösségi felmérés lebonyolítása során arra törekedtünk, hogy a Cselekvő Közösségek – 

aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében összeállított Közösségfejlesztés módszertani 

útmutatóban megfogalmazott ajánlások szerint járjunk el. 

A közösségi felmérés kérdőívét a közösségi interjúk, valamint az azok eredményei alapján 

tematizált és lebonyolított 12 közösségi beszélgetés tapasztalatai alapján állítottuk össze. 

Elsősorban olyan elemekre kérdeztünk rá, melyek valamilyen formában felmerültek a 

közösségi beszélgetések során. 

A közösségi felmérés esetében mindenképpen előnyös volt, hogy a kérdőívek anonimek 

voltak, így a megkérdezettektől őszintébb, bátrabban megfogalmazott válaszokat kaptunk, 

még a kényesebb, kellemetlenebb kérdésekre is. 

A közösségi felmérés kérdőívében összesen 36 kérdést tettünk fel, melyben a legegyszerűbb 

eldöntendő, illetve feleletválasztós kérdések mellett helyet kaptak a személyes véleményre 

rákérdező, mélyebb problémákat feltáró, kifejtős választ igénylő kérdések is. 

A közösségi felmérés kérdőíveinek célterületre történő kijuttatásában és azok 

összegyűjtésében nagyon nagy segítséget nyújtottak számunkra a településeken élő 

kapcsolattartóink és önkéntes segítőink, akiknek munkáját ezúton is szeretnénk megköszönni. 

A kérdőívek feldolgozását és kiértékelését Tóth-Deme Anett és Loksa Gábor 

közösségfejlesztők, valamint Tóth Viktor szakmai vezető végezte el. 

 

III. A közösségi felmérés tapasztalatai 

 

A konzorciumot alkotó hat településre összesen 360 darab kérdőívet juttatunk el, 

településenként 60-60 darabot. Mivel a kérdőív első négy tisztázó kérdésében a 

válaszadóknak meg kellett jelölniük, hogy melyik településen, és azon belül melyik utcában 

élnek, így a beérkezett kérdőíveket könnyen lehetett lokalizálni, ezáltal egyes településeken 

belül kisebb lakóövezeteket, utcaközösséget érintő problémákat, kérdéseket feltárni. 

A célterületről, viszonylag nagy arányban sikerült a kérdőíveket visszajuttatnia a 

kapcsolattartóinknak, szám szerint 360 darabból 321 darab került vissza hozzánk, ami 89%-os 

arány. Különösen Gátér és Jászszentlászló esetében kimagasló az arányszám, ahonnan mind a 

60 kiküldött kérdőív visszaérkezett, míg Petőfiszállásról 56 darabot, Szankról 52 darabot, 

Móricgátról 51 darabot, Pálmonostoráról pedig 42 darabot kaptunk vissza. 

A kérdőívek feldolgozása során világossá vált számunkra, hogy a válaszadók szívesen vették 

a projekt fő célkitűzéseit, aktívak és együttműködőek voltak. A projektet érintő 

kulcskérdésekre minden településről pozitív, megerősítő válaszok érkeztek, így 

megalapozottá vált azon programelemek létjogosultsága, 

amelyek a pályázat előkészítő, tervező szakaszában 

megfogalmazódtak. 
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IV. A közösségi felmérés eredményei településenként 

 

IV.1. Gátér 

Az Ön neme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ön kora 

 

 
 

 

 

 

Mióta él a településen? 

 

0-5 év: 3 fő 

6-15 év: 7 fő 

16-30 év: 13 fő 

31-50 év: 26 fő 

több, mint 50 éve: 11 fő 
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22% 

36% 

32% 

7% 

0-18 19-35 36-50 51-70 70<

0-18 év:  2 fő 

19-35 év: 13 fő 

36-50 év: 22 fő 

51-70 év: 19 fő 

71 év felett: 4 fő 
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Mennyire szeret itt élni? 

 

nagyon szeretek: 16 fő 

szeretek: 39 fő 

nem szeretek: 3 fő 

ha lehetne, elköltöznék: 2 fő 

 

 
 

Ha szeret itt élni, akkor miért?  

 

- csend van (23 említés) 

- nyugodt az élet (21 említés) 

- jó a közlekedés (12 említés) 

- sok az ismerős (5 említés) 

- tiszta levegő (4 említés) 

- nincs bűnözés (4 említés) 

- itt van a munkahelyem és a családom (4 említés) 

- közel van a város (3 említés) 

- szép a környezet (3 említés) 

- ide születtem (3 említés) 

5% 

12% 

22% 

43% 

18% 
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50 év <
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- itt élnek a rokonaim, barátaim (3 említés) 

- jó szomszédság (3 említés) 

- barátságos falu (3 említés) 

- ki lehet engedni a gyerekeket az utcára (2 említés) 

- szépen fejlődik a falu (2 említés) 

- családias baráti légkör (2 említés) 

- van kert 

- az emberek nyugisak 

- békés falu 

- kedvesek az emberek 

- sok a program 

- nyugdíjas klub 

- dalkör 

- ÖTYE (Öreg Tyúkok Egylete) 

- tetszik a helyi közélet (rendezvények, bolt, orvos, patika) 

- összetartó közösség 

- a faluban élő emberekkel jó a kapcsolatom, segítőkészek, béketűrőek 

- tiszta utcák 

- jó hozzáállású emberek 

- családias légkör 

- változatos természeti értékek 

- hagyománytisztelő emberek 

- szabad környezet a gyermekneveléshez 

- kicsi a forgalom az utcákban 

- család, közösség, szomszédság 

- a faluban minden beszerezhető 

- nincs roma lakos 

 

Ha nem szeret itt élni, vagy ha lehetne, elköltözne, akkor miért? 

 

- nincs munkahely 

- nincs iskola 

- rosszak az utak 

- nincs szórakozási lehetőség 

- nem kellőképpen fejlődik a falu 

 

Mi az, amit szívesen megmutatna az ideérkező vendégeknek? 

 

- Szent Anna templom (20 említés) 

- a parko(ka)t (10 említés) 

- a faluházat (8 említés) 

- a települési értékeket (4 említés) 

- Fehér-tó (3 említés) 

- játszótér (3 említés) 

- pozitív kút (2 említés) 

- a jól felszerelt könyvtárat (2 említés) 

- az iskolát (2 említés) 

- madárrezervátum (2 említés) 

- néptánc előadásokat (2 említés) 
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- a község régmúltját és a fejlesztéseket (2 említés) 

- Petőfi szobor 

- a kopjafákat 

- helyi presszó 

- szüreti felvonulás 

- természetes tanyasi környezet 

- táncház 

- családi nap 

- a falu utcáit 

- háziállatokat 

- Anna-kút 

- lovas postást 

- az itt rendezett bálakat, szokásokat 

- puszta és élővilága 

- Büszkeségpont 

- Gellér Csaba fafaragó munkái 

- emlékmű 

 

Ismeri-e szomszédjait és a közvetlen környezetében élőket? 

 

Igen, ismerem őket, rendszeresen tartom 

velük a kapcsolatot, jó közösséget 

alkotunk. 

19 fő 31,7% 

Igen, ismerem őket, tartom velük a 

kapcsolatot, de nem rendszeresen. 
33 fő 55% 

Igen, ismerem őket, de nem tartom velük 

a kapcsolatot. 
7 fő 11,7% 

Nem ismerem őket. 1 fő 1,6% 

Nem foglakozok a szomszédokkal, nem 

érdekelnek. 
0 fő 0% 

Nem foglalkozom velük, de volt az 

életemben egy "fordulópont" amely 

feléjük fordított. 

0 fő 0% 

 

Ön szerint összetartóak-e a településén élők? Jó-e a közösségi élet? 

 

Igen, nagyon összetartóak az itt élők, jó 

közösséget alkotunk. 
9 15,2% 

Elég összetartóak az itt élők, de csak 

néha fognak össze egy-egy ügy mentén. 
27 45,8% 

Összetartóak az itt élők, de nem alkotunk 

igazi közösséget. 
19 32,2% 

Nem összetartóak az itt élők, ezért 

közösségi élet sincs. 
3 5,1% 

Egyáltalán nem összetartóak az itt élők, 

nagy a széthúzás a településen. 
1 1,7% 

1 fő nem válaszolt. 
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Ön szerint mitől lehetne jobb a közösségi élet a településen? 

 

a) Kulturális programoktól, például: (több gyerekeknek szóló program, mozi vetítések (4 

említés), színjátszás, falunap (3 említés), retro fesztivál, főző-sütő nap) 11 fő 

b) Sport- és szabadidős programoktól, például: (évente egy sportnap, régi május 1., foci (5 

említés), közös szalonnasütés, versenyek, jóga időseknek, fiataloknak, billiárd, pingpong, 

edzőterem, több lovas rendezvény, fogathajtás, gyerekeknek rendezett sportprogram, sakk, 

motoros nap, biciklis nap, sportpark) 19 fő 

c) Egy jól működő rendezvényhelyszíntől, közösségi háztól. 22 fő 

d) Olyan összejövetelektől, ahol tájékoztatást kapnak az itt élők a település ügyeiről. 9 fő 

e) Olyan foglalkozásoktól, ahol az itt élők egymástól tanulhatnak hasznos dolgokat. 23 fő 

f) Helyi értékekhez kapcsolódó kiállításoktól, összejövetelektől, tanulási alkalmaktól. 13 fő 

g) Hitéleti, szellemi programoktól, rendezvényektől. 9 fő 

h) Olyan szakember bevonásától, aki segíteni tudná a helyi közösségi folyamatokat. 9 fő 

i) Egyéb, például: (közös gazdasági tevékenység, mindenki jól járna; munkahelyteremtés a 

fiatalok helyben tartása miatt; több szórakozási lehetőség a fiataloknak) 3 fő 

 

 
 

Az Ön településén milyen típusú közösségi programokat szoktak megrendezni? 

 

falunap 31 fő 51,7% 

szüreti bál 59 fő 98,3% 

aratóbál 0 fő 0% 

farsangi bál 35 fő 58,3% 

szilveszteri bál 41 fő 68,3% 

falukarácsony 33 fő 55% 

kiállítás 25 fő 41,7% 

könnyűzenei koncert 0 fő 0% 

komolyzenei koncert 0 fő 0% 

családi nap 47 fő 78,3% 

gyermeknap 14 fő 23,3% 

idősek napja 56 fő 93,3% 

verseny, vetélkedő 13 fő 21,7% 

táncház 32 fő 53,3% 

falugyűlés, fórum 51 fő 85% 

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

fő 11 19 22 9 23 13 9 9 3

0

5

10

15

20

25
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sportrendezvény 4 fő 6,7 % 

könyvbemutató 5 fő 8,3% 

templombúcsú 48 fő 80% 

közös adventi rendezvény 44 fő 73,3% 

 

Az Ön véleménye szerint milyen közösségi programokra lenne még szükség a 

településen? 

- sportnap (4 említés) 

- gyermeknap (4 említés) 

- sportrendezvény fiatalok részére (3 említés) 

- színházi előadás (3 említés) 

- falunap (3 említés) 

- családi és gyermekprogram (2 említés) 

- fiataloknak szóló rendezvény (2 említés) 

- sportos, csapatos vetélkedők, versenyek (2 említés) 

- kocsma-kvíz 

- Bugaci Tanyaszínház előadása 

- nagy búcsú 

- focis május 1. 

- szemléletformáló programok az állami szervektől való függetlenedésről 

- koncert 

- baba-mama klub 

- ifjúsági zenés programok 

- fogathajtó verseny 

- zenés mulatság 

- kiállítás 

- családi farsang 

- járműtechnikai programok (motor, bicikli, veterán) 

- ifjúsági programok egy általuk szervezett civil szervezet kapcsán 
 

Ön tagja-e valamilyen civil szervezetnek, közösségnek? 

 

 
8 fő nem válaszolt. 

18 

22 

12 

0 10 20 30

Nem, és nem is szeretnék
csatlakozni egyetlen
szervezethez sem.

Nem, de ha lenne számomra
megfelelő szervezet, szívesen

csatlakoznék.

Igen.

fő
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Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy jobb legyen a közösségi élet a településen? 

 

pénz, vagy egyéb tárgyi adomány 16 fő 

önkéntes munka (szervező, megvalósító) 36 fő 

szakmai tanácsok 8 fő 

egyéb, éspedig: rendezvények előtti és utáni takarítás, 

dekor, vacsoráknál tálalás, mosogatás 
1 fő 

 

Ön elégedett-e a település elmúlt 5 évet érintő fejlődésével? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi működési szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közvilágítás 1 4 12 28 13 

vízellátás, csatornázottság 8 9 21 13 5 

az utak állapota 10 22 20 6 0 

a parkolók száma 8 15 17 12 3 

57% 

43% 

0% 

Igen Részben

Nem

Igen: 33 fő 

Részben: 25 fő 

Nem: 0 fő 
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a zöldterület nagysága, minősége 1 6 20 17 10 

a közterület tisztasága 1 1 12 29 16 

hulladékgyűjtés 0 3 12 23 21 

a hó eltakarítása 4 16 22 14 4 

az orvosi ellátás minősége 2 9 17 22 8 

a szociális ellátás minősége 1 5 10 27 12 

az óvodai nevelés minősége 0 1 5 24 24 

 

Ön szerint mi az, amin változtatni kellene és hogyan? 

 

- útjavítás (aszfaltozás) (9 említés) 

- csatornázás (6 említés) 

- hó eltakarítása (5 említés) 

- kerékpárút (4 említés) 

- gyermekorvos (3 említés) 

- járdaépítés (3 említés) 

- közvilágítás javítása (2 említés) 

- a teherforgalom csökkentése a Petőfi utcán (2 említés) 

- fák, bokrok rendben tartása a járdáknál (2 említés) 

- bank automata 

- fiatalosabb programok 

- kültéri sportpark 

- falunap 

- motoros nap 

- biciklis nap 

- fogászat 

- Bajcsy park felújítása 

- közösségi rendezvények (farsang, batyus bál, sportnap, vetélkedő, disznóvágás) 

- kitiltani a szemetes autókat, mert tönkreteszik az utat 

- lomtalanítás legalább félévente 

- csapadékvíz elvezetése (Petőfi utca) 

- gömbtükör felszerelése a kanyarban 

- földutak rendbe tétele 

- a falu tisztán tartása 

- közösségi célokon 

- elkerülő építése 

- fekvőrendőr építése 

- a faluház mosdóinak felújítása 

- a faluházban székek, asztalok beszerzése 

- játszótér kaszálása, kullancsmentesítése 

- a parlagon álló területek hasznosítása (parkolás) 

- a faluközpont biztonságosabbá tétele (közlekedés) 

- új korosztályok bevonása a programok szervezésébe 
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Ön hogyan tudna hozzájárulni a változáshoz? 

- önkéntes munka (7 említés) 

- a bokrokkal, fákkal benőtt járdaszakaszok rendbe tétele (2 említés) 

- növények felajánlása a park felújításához 

- szakmai tanácsokkal 

- programok szervezése 

 

Ön honnan tájékozódik a település ügyeiről? 

 

A szomszédoktól és az itt élőktől hallok a 

településen zajló dolgokról. 
22 fő 

A közösségi médiumokon (pl. Facebook 

oldalak, csoportok) keresztül tájékozódom. 
26 fő 

A település honlapjáról szerzem be az 

információkat. 
13 fő 

A helyi újságot szoktam olvasni. 51 fő 

A településen kihelyezett plakátokról, 

szórólapokról tájékozódom. 
37 fő 

Lakossági fórumokon kapok tájékoztatást. 18 fő 

Egyéb, éspedig:  0 fő 

 

Ön szerint hogyan lehetne hatékonyabban eljuttatni az információkat a településen 

élőkhöz az őket érintő ügyekről? 

- postás (2 említés) 

- egyéni meghívás 

- közösségi rendezvények 

- tanyagondnok 

- falugondnok 

- gyakoribb közösségi médiahasználat 

- a falulapban bővebb információk a beruházásokról 

- hirdető táblák kihelyezése 

- a civil önkormányzati képviselők aktívabb részvétele a közéletben és a tájékoztatásban 

- több szórólap 

 

Ön szerint szükséges-e a településen aktuális információkat bemutató hirdetőtáblát, 

információs felületet létrehozni? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

76% 

24% igen

nem

igen: 45 fő 

nem: 14 fő 
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Az Ön településén működik-e általános iskola? 

59 válaszadó az igen választ jelölte meg, 1 fő nem válaszolt. 

 

Amennyiben igen, akkor hogyan jellemezné az iskolai nevelés minőségét? 

 

nagyon 

rossz 

   nagyon 

jó 

1 2 3 4 5 

0 fő 2 fő 11 fő 24 fő 15 fő 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi közösségi szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 
nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közművelődés (faluház, 

művelődési ház) 0 1 12 25 21 

könyvtári szolgáltatások 
0 0 8 26 26 

szabadidős- és kulturális 

programok 0 6 18 20 11 

sportolási lehetőségek 
13 22 16 5 1 

környezetvédelem 1 5 24 20 4 

gyermekprogramok, 

szolgáltatások 9 6 21 13 3 

ifjúsági programok, 

szolgáltatások 10 9 23 7 1 

nyugdíjasok számára 

nyújtott szolgáltatások 0 1 7 26 24 
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Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, helytörténeti értékek feltárását, és azok 

bemutatását? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település közösségi életének 

történeti feltárásához fel lehetne használni (pl. kiadványhoz, kiállításhoz stb.)? 

 

 
5 fő nem válaszolt. 

 

Ha igen, kölcsönadná-e azt a település közösségi életének történeti feltárásához? 

 

A 12 „igen” választ megjelölő válaszadó mindegyike az „Igen, ha vigyáznak rá és sértetlenül 

visszakapom.” választ jelölte meg. 

 

Ön szerint érdemes-e falukönyvben, helyi kalendáriumban, esetleg a helyi tudásbázison 

alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a település közösségi életének történetét, 

közösségi erőforrásait? 

 

 
4 fő nem válaszolt. 

 

95% 

5% 

igen

nem

43 

12 

0 50

nem

igen

fő

89% 

11% 

igen

nem

igen: 56 fő 

nem: 3 fő 

igen: 50 fő 

nem: 6 fő 
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Ön részt tudna-e venni egy ilyen kiadvány összeállításában? 

 

Igen, szívesen részt vennék a kiadvány 

összeállításának teljes folyamatában. 
1 fő 1,8% 

Igen, részt tudnék venni, de csak 

korlátozott mértékben, 

részfeladatokban. 

17 fő 31% 

Csak fotókat, régi írásos 

dokumentumokat tudok biztosítani a 

kiadványhoz. 

2 fő 3,6% 

Nem tudok részt venni a kiadvány 

összeállításában. 
35 fő 63,6% 

5 fő nem válaszolt. 

 

Ön részt venne-e olyan programokon, ahol betekintést nyerhet hagyományos 

mesterségek (kosárfonás, szövés, sütés-főzés, fafaragás stb.) munkafolyamataiba? 

 

 
4 fő nem válaszolt. 

 

Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szabadidejében szívesen megosztana másokkal 

egy-egy foglalkozás keretében? 

 

- sütés-főzés (4 említés) 

- kertészkedés (2 említés) 

- horgászat 

- citeraoktatás 

- biztosítási tanácsadás 

- vetélkedő rendezés 

- hímzés 

- fafaragás 

- kreatív foglalkozás gyerekeknek 

- természetgyógyászat 

- népi gyógyászat 

- rendezvényszervezés 

 

77% 

23% 

igen

nem

igen: 43 fő 

nem: 13 fő 
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Vállalná-e, hogy az a tudás, tevékenység, amihez ért egy helyi név- és címjegyzékben a 

nevével és címével megjelenjen? 

 

 
25 fő nem válaszolt. 

 

Van-e olyan érdeklődési köre, amiről szívesen tudna többet és szívesen megtanulna 

másoktól? 

- falutörténet (3 említés) 

- idősek meséi, történetei a faluról (2 említés) 

- természetgyógyászat 

- fémipari megmunkálás 

- házfelújítás 

- számítástechnika 

- informatika 

- szabás-varrás 

- foci 

- kosárfonás 

- gitározás 

- lovaglás 

- kézműves foglalkozások 

- haszonkert és díszkert kialakítása, gondozása 

- gyógynövények 

- az öregek „túléléstechnikai” tanácsainak elsajátítása 

- fotózás, videó készítés 

- gobelin varrás 

- egészséges életmódhoz kapcsolódó programok 

- sütés-főzés 

- virágkötészet 

 

Ha bármilyen egyéb ötlete, észrevétele van a felméréssel kapcsolatban, kérjük, ossza 

meg velünk! 

- A falusi emberek nagy része nem értékeli a művészeteket (pl.: tánc, versmondás stb.) 

- Véleményem szerint a báli időszakban is lehetne programot szervezni, ez csupán nyitottság 

kérdése. 

- Nagyobb rendezvények megszervezéséhez a faluház belső 

korszerűsítésére lenne szükség - mosdók, színpad renoválása, 

illetve asztalok, székek beszerzése. 

- Jó lenne, ha a fogorvos legalább hetente kétszer rendelne. 

  

15 
20 

0

20

40

igen nem

fő
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0

20

40

60

férfi 18 fő nő 42 fő

nem

IV.2. Jászszentlászló 

Az Ön neme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ön kora 

 

 
 

 

Mióta él a településen? 

 

0-5 év: 10 fő 

6-15 év: 6 fő 

16-30 év: 16 fő 

31-50 év: 17 fő 

több, mint 50 éve: 11 fő 

 

2% 

22% 

32% 

41% 

3% 

0-18 19-35 36-50 51-70 70<

0-18 év:  1 fő 

19-35 év: 13 fő 

36-50 év: 19 fő 

51-70 év: 25 fő 

71 év felett: 2 fő 
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Mennyire szeret itt élni? 

 

nagyon szeretek: 19 fő 

szeretek: 36 fő 

nem szeretek: 2 fő 

ha lehetne, elköltöznék: 3 fő 

 

 
 

Ha szeret itt élni, akkor miért?  

 

- Nyugodt, csendes környék 

- Kedves emberek laknak itt 

- Családias a légkör 

- Gondtalanul élnek az emberek 

- Tiszta környezet 

- Közösségi összefogás 

- Rendezett a település, nyugodt a környezet. 

- Az emberek segítőkészek 

- Szép, csendes 

- Kis település, kis közösség, közvetlen emberek 

- Szeretem a munkám, ami itt van helyben, és itt vannak a 

barátaim is. 

- Csendes, nyugodt, élhető község, kedvező földrajzi helyen. 

17% 

10% 

27% 

28% 

18% 
0-5 év

6-15 év

16-30 év

31-50 év

50 év <

3 

2 

36 

19 

0 10 20 30 40

ha lehetne, elköltöznék

nem szeretek

szeretek

nagyon szeretek
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- A közműhálózat (villany, víz, gáz, szennyvíz) kiépített. 

- Szilárd burkolatú utcák, esztétikus közterek fokozzák a jó közérzetet. 

- Az emberi kapcsolatok közvetlenebbek, személyesebbek, mint a városban. 

- A városi élethez viszonyítva itt nyugodtabb, békésebb az élet, tisztább a levegő, szorosabb 

kapcsolatban állhatunk a természettel és embertársainkkal. 

- Jó a közlekedési lehetőség a környező településekre. 

- Ideálisméretű ahhoz, hogy az emberek ismerjék egymást, ezáltal azt érzi az ember, hogy 

bajban sincs egyedül. 

- Nyugalom, helybe van a munkahelyem, jó közlekedési feltételek és elegendő szolgáltatás 

van helyben. 

- Itt él a közelebbi-távolabbi rokonságom. 

- Nyugodt, csendes, tiszta, rendezett. 

- Rendezett, tiszta falu. 

- Szülőfalum. Nyugodt, élhető fejlődő település. Mindenkit ismerek, itthon vagyok. 

- Kis megszakítással itt éltem az egész életem. Nyugodt, csöndes hely, rokonok, ismerősök is 

itt vannak. 

- Nyugodt, csendes és kedves emberek. 

- Tiszta levegő, jó közlekedés, csend, nyugalom. 

- Nagyon szép a település, rendezett, jó közlekedés. 

- Az emberek nagyon kedvesek. 

- Itt van a családom. 

- Jó a közlekedés, szép a település, jó a közbiztonság. 

- Jó a közlekedés. 

- Csendes falu, jó közbiztonság. 

- Kis falu, jó közösség, tiszta rendezett. 

- Jó az infrastruktúra és kedvese az emberek. 

- A legfontosabb szolgáltatások biztosítottak, rendezett a település. 

- Jó a közösség. 

- Nyugodt település. Minden gyorsan elérhető a közeli városokban. Közel van a 

munkahelyem. 

- Jó közszolgáltatások, rendezett település, jó infrastruktúra. 

- Közlekedés jó, főút mellett, autópálya közelsége. 

- Nincsen gondot okozó kisebbség, jó elhelyezkedésű. 

- Csendes környék, tiszta rendezett. 

- Jó a közlekedés, elfogadható a bolti ellátás. 

- Szinte mindenki ismer mindenkit, jó a település fekvése, otthonos falu, ide születtem. 

- Itt vannak a gyökereim. 

- Rendezett település, születésem óta itt élek. 

- Könnyen megközelíthető helyen van busszal, vonattal, szép a környezet. 

 

Ha nem szeret itt élni, vagy ha lehetne, elköltözne, akkor miért? 

 

- Kevés a munkahely 

- Kevés a közösségi élet, nincs szórakozási lehetőség 

- Szeretem a Balatont 

- Kevés munkahely lehetőség 

- Több lehetőség reményében 

- Mivel a településen nincsen középiskola, így sajnos mi 

hátránnyal indulunk, mint kis település lakói. 

- nem lehet hajózni, repülni. 
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Mi az, amit szívesen megmutatna az ideérkező vendégeknek? 

 

- A templomot 

- a tőzegbánya tavakat 

- a község parkját a székelykapuval 

- Dong-éri főcsatorna 

- A civil szervezetek munkáját 

- Az épített örökséget 

- Iskola 

- sajnos nincsen turisztikai látványosság 

- helyi épületek 

- A szobrokkal díszített főteret. 

- A helytörténeti gyűjteményt 

- A hagyományőrző óvodát 

- a művelődési házat 

- A kulturális intézményeiket 

- a közterületeinket 

- Könyvtár 

- a falut körbevevő természet 

- Kézműves tanya 

- A horgásztanyát és környékét 

- a közösségi eseményeket 

- Egyházi épületeket 

- az iskola múzeumát 

- közösségi ház 

- természeti környezet, tanyavilág 

- kiállítás 

- népdalkört és a citera együttest 

- helytörténeti kiállítást 

- Kerek-tó 

- kutak 

- a közösségeket 

- Ördög András kunfakó lovait 

- emlékművek 

- rendezvényeinket 

 

Ismeri-e szomszédjait és a közvetlen környezetében élőket? 

 

Igen, ismerem őket, rendszeresen tartom 

velük a kapcsolatot, jó közösséget alkotunk. 
16 fő 27% 
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Igen, ismerem őket, tartom velük a 

kapcsolatot, de nem rendszeresen. 
35 fő 59% 

Igen, ismerem őket, de nem tartom velük a 

kapcsolatot. 
6 fő 10% 

Nem ismerem őket. 0 fő 0% 

Nem foglakozok a szomszédokkal, nem 

érdekelnek. 
2 fő 4% 

Nem foglalkozom velük, de volt az 

életemben egy "fordulópont" amely feléjük 

fordított. 

0 fő 0% 

1 fő nem válaszolt. 

 

Ön szerint összetartóak-e a településén élők? Jó-e a közösségi élet? 

 

Igen, nagyon összetartóak az itt élők, jó 

közösséget alkotunk. 
4 fő 6,7% 

Elég összetartóak az itt élők, de csak néha 

fognak össze egy-egy ügy mentén. 
27 fő 45% 

Összetartóak az itt élők, de nem alkotunk 

igazi közösséget. 
20 fő 33,3% 

Nem összetartóak az itt élők, ezért 

közösségi élet sincs. 
8 fő 13,3% 

Egyáltalán nem összetartóak az itt élők, 

nagy a széthúzás a településen. 
1 fő 1,7% 

 

Ön szerint mitől lehetne jobb a közösségi élet a településen? 

 

a) Kulturális programoktól, például: (színházi előadás, kabaré, parkban falunap, színvonalas 

kiállításoktól, még több tartalmas műsortól, aktív közösség építő, koncertek, bulik, több 

koncert ismert előadókkal) 17 fő 

b) Sport- és szabadidős programoktól, például: 13 fő 

c) Egy jól működő rendezvényhelyszíntől, közösségi háztól. 12 fő 

d) Olyan összejövetelektől, ahol tájékoztatást kapnak az itt élők a település ügyeiről. 9 fő 

e) Olyan foglalkozásoktól, ahol az itt élők egymástól tanulhatnak hasznos dolgokat. 27 fő 

f) Helyi értékekhez kapcsolódó kiállításoktól, összejövetelektől, tanulási alkalmaktól. 23 fő 

g) Hitéleti, szellemi programoktól, rendezvényektől. 5 fő 

h) Olyan szakember bevonásától, aki segíteni tudná a helyi közösségi folyamatokat. 8 fő 

i) Egyéb, például: (zeneszerző, bizalom és bölcsesség) 2 fő 
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Az Ön településén milyen típusú közösségi programokat szoktak megrendezni? 

 

falunap 59 fő 98,3% 

szüreti bál 48 fő 80% 

aratóbál 0 fő 0% 

farsangi bál 15 fő 25% 

szilveszteri bál 39 fő 65% 

falukarácsony 50 fő 83,3% 

kiállítás 45 fő 75% 

könnyűzenei koncert 25 fő 41,7% 

komolyzenei koncert 26 fő 43,3% 

családi nap 12 fő 20% 

gyermeknap 43 fő 71,7% 

idősek napja 55 fő 91,7% 

verseny, vetélkedő 19 fő 31,7% 

táncház 31 fő 51,7% 

falugyűlés, fórum 52 fő 86,7% 

sportrendezvény 35 fő 58,3% 

könyvbemutató 11 fő 18,3% 

templombúcsú 28 fő 46,7% 

közös adventi rendezvény 49 fő 81,7% 

 

Az Ön véleménye szerint milyen közösségi programokra lenne még szükség a 

településen? 

 

- több fiataloknak szóló rendezvény (5 említés) 

- színházi előadások (3 említés) 

- színházlátgatás szervezésére (2 említés) 

- tudományos előadások 

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

fő 17 13 12 9 27 23 5 8 2
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- évszaknak megfelelő mulatságra 

- termékbemutatókra 

- író-olvasó találkozó 

- helyi fiataloknak diszkóra 

- korosztályoknak klubserű, irányított program, beszélgetés a korosztálynak megfelelő 

témákban 

- a fiatalok részére rendszeresen lehetne klubot, vagy diszkót tartani, hogy helyben 

biztonságosabban tudják „kitombolni” magukat. 

- több bál, ifjúsági rendezvény 

- több kiállítás 

- neves előadók műsorára 

- több rendőri felügyelet 

- hobby közösségek 

- kisebb kirakodó vásárok (házi sütemények, kézműves termékek) szórakoztató programokkal 

összekötve 

- munka-szórakozás-vásárlás együtt 

- sportrendezvények fiataloknak 

 

Ön tagja-e valamilyen civil szervezetnek, közösségnek? 

 

 
 

Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy jobb legyen a közösségi élet a településen? 

 

pénz, vagy egyéb tárgyi adomány 11 fő 

önkéntes munka (szervező, megvalósító) 41 fő 

szakmai tanácsok 12 fő 

egyéb, éspedig: közösségi tér biztosítása, mások 

meghallgatása 
3 fő 
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Nem, és nem is szeretnék
csatlakozni egyetlen szervezethez

sem.

Nem, de ha lenne számomra
megfelelő szervezet, szívesen

csatlakoznék.

Igen.

fő
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Ön elégedett-e a település elmúlt 5 évet érintő fejlődésével? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi működési szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közvilágítás 2 8 22 23 3 

vízellátás, csatornázottság 0 3 14 27 14 

az utak állapota 1 7 21 26 2 

a parkolók száma 0 7 21 25 4 

a zöldterület nagysága, minősége 0 2 12 30 12 

a közterület tisztasága 0 0 8 33 18 

hulladékgyűjtés 1 2 8 30 16 

a hó eltakarítása 13 18 21 4 2 

az orvosi ellátás minősége 0 4 12 29 13 

a szociális ellátás minősége 0 1 6 32 17 

az óvodai nevelés minősége 0 1 5 27 24 

 

Ön szerint mi az, amin változtatni kellene és hogyan? 

 

- A havat az utakról az olvadás során is folyamatosan takarítsák! (5 említés) 

- A kátyús utcák újra aszfaltozása. (4 említés) 

- A közvilágítás és az utak állapotának javításán. (3 említés) 

- A posta mellett szilárd burkolatú parkolók kialakítása az 

ügyfelek számára. (2 említés) 

- Legyen fogorvos a településen. (2 említés) 

- Ahol emberek élnek muszáj lenne munkahelyeket teremteni, 

mert a vidéki munka frusztrálttá és feszültté teszi a családi 

kapcsolatokat. Sok család szétesik e miatt és az emberek 

bezárulnak, ezért nem mozdulnak ki otthonról. (2 említés) 

53% 

45% 

2% 

Igen Részben

Nem

Igen: 31 fő 

Részben: 26 fő 

Nem: 1 fő 
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- A téli közlekedés során nehézségek merülnek fel. Útjaink csúszósak, balesetveszélyesek. 

- Fejleszteni a bölcsődét. 

- Szorosabbá tenni a kapcsolatot az iskola és az óvoda, valamint a falu lakossága között. 

- A faluközpont , iskola környéke hó- és jégmentesítése megoldott legyen, mert nagy a 

balesetveszély. 

- A Móra Ferenc utca egyirányúvá tétele. 

- Az ebrendelet betartása, szigorítása. 

- Régebben több időt töltöttek az emberek együtt. Ma sajnos a politika ebbe is beleszól, hogy 

ki kivel barátkozik. A polgármester választások feleslegesen osztják meg az embereket. 

- A Móricgátra vezető út járhatóvá tétele, a balesetveszély csökkentése. 

- A Móra Ferenc utca egyirányúsítása a Rákóczi utca és az Iskola utca közötti szakaszon a 

parkolási lehetőség kialakításával a balesetveszély elhárítsa érdekében. Minimum várakozni 

tilos területté nyilvánítanám. 

- Több olyan rendezvény, ami bevonzza a fiatalokat. 

- A faliújság tájékoztató funkcióján. 

- Gyermekorvos – fogorvos – pszichológus biztosításában. 

- Saját testsúlyos edzőpark létrehozása. 

- Az állami központosításokat, egy kézben tartásokat kellene lazítani. 

- Összetartóbbá kellene tenni az embereket. 

- Hulladékgyűjtés, parlagfű irtás 

- a füst megszüntetése 

- a helyi bűnözők ellen intézkedés 

- önkormányzati rendelkezések szigorítása 

- A falukép otthonossá tétele az épített örökség védelme, megújítása által egyedi települési 

arculat kialakítása. 

- Családoknak a kor igényeit kielégítő játszótér (terek) építése. 

- Összefogással mindent rendbe lehetne rakni és be kellene tiltani a pártpolitizálást.  

- A Malom ABC parkolója kicsit kevés hétvégén. 

 

Ön hogyan tudna hozzájárulni a változáshoz? 

- Önkéntes munkával. (7 említés) 

- A járda letisztításával a téli időszakban. (2 említés) 

- A megosztottságot csökkenteném, ha tudnám. 

- Anyagi támogatással, javaslatok tételével. 

- Pénzzel. 

- Kétkezi munkával. 

 

Ön honnan tájékozódik a település ügyeiről? 

 

A szomszédoktól és az itt élőktől hallok a 

településen zajló dolgokról. 
20 fő 

A közösségi médiumokon (pl. Facebook oldalak, 

csoportok) keresztül tájékozódom. 
30 fő 

A település honlapjáról szerzem be az 

információkat. 
29 fő 

A helyi újságot szoktam olvasni. 42 fő 

A településen kihelyezett plakátokról, szórólapokról 21 fő 
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tájékozódom. 

Lakossági fórumokon kapok tájékoztatást. 21 fő 

Egyéb, éspedig: kistérségi sajtó, személyes 

egyeztetés, munkahely 
3 fő 

 

Ön szerint hogyan lehetne hatékonyabban eljuttatni az információkat a településen 

élőkhöz az őket érintő ügyekről? 

 

- sűrűbben megjelenő helyi újság (7 említés) 

- szórólap (4 említés) 

- rádiós hirdetések (2 említés) 

- több újság (2 említés) 

- utcabizalmi rendszer 

- szórólapok visszacsatolással 

- hirdetőtábla 

- telefon 

- még aktívabb Facebook 

- Weboldal használatával, Facebook hirdetéssel 

- internet használatával 

- programmelléklet a helyi lapban 

- összejövetelek 

- szájról-szájra terjesztve 

 

Ön szerint szükséges-e a településen aktuális információkat bemutató hirdetőtáblát, 

információs felületet létrehozni? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

igen

nem

igen: 49 fő 

nem: 10 fő 
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Az Ön településén működik-e általános iskola? 

Minden válaszadó az igen választ jelölte meg. 

 

Amennyiben igen, akkor hogyan jellemezné az iskolai nevelés minőségét? 

 

nagyon 

rossz 

   nagyon 

jó 

1 2 3 4 5 

2 fő 3 fő 13 fő 28 fő 14 fő 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi közösségi szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közművelődés (faluház, 

művelődési ház) 0 1 8 29 19 

könyvtári szolgáltatások 
0 1 4 32 21 

szabadidős- és kulturális 

programok 0 2 22 23 9 

sportolási lehetőségek 
1 9 19 24 3 

környezetvédelem 1 6 19 25 6 

gyermekprogramok, 

szolgáltatások 1 6 13 24 13 

ifjúsági programok, 

szolgáltatások 2 7 16 22 10 

nyugdíjasok számára 

nyújtott szolgáltatások 1 1 10 25 20 
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Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, helytörténeti értékek feltárását, és azok 

bemutatását? 

 

 
 

Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település közösségi életének 

történeti feltárásához fel lehetne használni (pl. kiadványhoz, kiállításhoz stb.)? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

 

Ha igen, kölcsönadná-e azt a település közösségi életének történeti feltárásához? 

 

A 24 válaszadó mindegyike az „Igen, ha vigyáznak rá és sértetlenül visszakapom.” választ 

jelölte meg. 

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

igen

nem

35 

24 

0 10 20 30 40

nem

igen

fő

igen: 57 fő 

nem: 3 fő 
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Ön szerint érdemes-e falukönyvben, helyi kalendáriumban, esetleg a helyi tudásbázison 

alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a település közösségi életének történetét, 

közösségi erőforrásait? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

Ön részt tudna-e venni egy ilyen kiadvány összeállításában? 

 

Igen, szívesen részt vennék a kiadvány 

összeállításának teljes folyamatában. 
5 fő 8,8% 

Igen, részt tudnék venni, de csak korlátozott 

mértékben, részfeladatokban. 
16 fő 28% 

Csak fotókat, régi írásos dokumentumokat 

tudok biztosítani a kiadványhoz. 
7 fő 12,3% 

Nem tudok részt venni a kiadvány 

összeállításában. 
29 fő 50,9% 

3 fő nem válaszolt. 

 

Ön részt venne-e olyan programokon, ahol betekintést nyerhet hagyományos 

mesterségek (kosárfonás, szövés, sütés-főzés, fafaragás stb.) munkafolyamataiba? 

 

 
 

94% 

6% 

igen

nem

94% 

6% 

igen

nem

igen: 53 fő 

nem: 5 fő 

igen: 48 fő 

nem: 12 fő 
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Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szabadidejében szívesen megosztana másokkal 

egy-egy foglalkozás keretében? 

- sütés-főzés (2 említés) 

- kézműveskedés (2 említés) 

- családi problémák kezelése, gyermeknevelés 

- horgászat 

- műszaki dolgok 

- település fejlesztés 

- ismeretátadás, tanítás gyermekeknek, felnőtteknek 

- egészségvédelem, betegségmegelőzés 

- kertészkedés, dísznövények 

- hagyományos kötés 

- egészséges életmód 

- állatokkal foglalkozó klubot vezetnék 

- kertészkedés 

- zene, citera 

- tánctanítás gyerekeknek 

- focimeccs elemzés 

- ötletek szolgáltatása 

- közösségszervezés 

- fafaragás 

- asztalos és famunkák 

 

Vállalná-e, hogy az a tudás, tevékenység, amihez ért egy helyi név- és címjegyzékben a 

nevével és címével megjelenjen? 

 

 
 

Van-e olyan érdeklődési köre, amiről szívesen tudna többet és szívesen megtanulna 

másoktól? 

- helytörténet, néprajz (4 említés) 

- hagyományos mesterségek (2 említés) 

- kézműveskedés (2 említés) 

- kötés, horgolás, kézimunka (2 említés) 

- kosárfonás (2 említés) 

- horgászat 

- régi kézimunkázási technikák 

- modellezés 

31 

29 

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

31,5

igen nem

fő
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- bármit 

- modern technika 

- túrázás 

- egészségmegőrzés 

- pszichológia 

- helyi értékek bemutatása 

- kertészkedés 

- sütés-főzés 

- sakk 

- számítástechnika 

- fazekasság 

- mese- és ifjúsági könyv írás 

- egészséges táplálkozás 

 

Ha bármilyen egyéb ötlete, észrevétele van a felméréssel kapcsolatban, kérjük, ossza 

meg velünk! 

- meg vagyok vele elégedve 

- jó lenne, ha tényleg fejlődne a falu közössége hasznos együtt töltött programokkal. Ilyen 

kisebb település közössége segíteni tudna abban, hogy aki egyedül marad, mégse maradjon 

olyan egymaga. 
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0

20

40

férfi 29 fő nő 22 fő

nem

IV.3. Móricgát 

Az Ön neme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ön kora 

 

 
 

 

 

 

Mióta él a településen? 

 

0-5 év: 5 fő 

6-15 év: 3 fő 

16-30 év: 9 fő 

31-50 év: 24 fő 

több, mint 50 éve: 10 fő 

 

2% 

33% 

31% 

26% 

8% 

0-18 19-35 36-50 51-70 70<

0-18 év:  1 fő 

19-35 év: 17 fő 

36-50 év: 16 fő 

51-70 év: 13 fő 

71 év felett: 4 fő 
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Mennyire szeret itt élni? 

 

nagyon szeretek: 13 fő 

szeretek: 35 fő 

nem szeretek: 1 fő 

ha lehetne, elköltöznék: 2 fő 

 

 
 

Ha szeret itt élni, akkor miért?  

 

- összetartás (9 említés) 

- jó a közösség (9 említés) 

- itt születtem (9 említés) 

- nyugodt (7 említés) 

- csendes (5 említés) 

- itt van az otthonom (4 említés) 

- barátok, ismerősök (3 említés) 

- természetes környezet (3 említés) 

- mindenki ismer mindenkit (2 említés) 

- a munkahely közelsége (2 említés) 

10% 

6% 

18% 

47% 

19% 

0-5 év

6-15 év

16-30 év

31-50 év

50 év <

2 

1 

35 

13 

0 10 20 30 40

ha lehetne, elköltöznék

nem szeretek

szeretek

nagyon szeretek
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- ide kötnek az emlékeim (2 említés) 

- istenfélő emberek 

- békés 

- tiszta levegő 

- rendezett falu 

- van munkahelyem 

- jó megélhetés 

- ide költöztem 

 

Ha nem szeret itt élni, vagy ha lehetne, elköltözne, akkor miért? 

 

- rossz a közlekedés (3 említés) 

- munkahelyek hiánya (2 említés) 

- rossz utak 

- kis létszámú a falu 

- kevés a fiatal 

- nincs szórakozóhely 

- minden máshová köt (család, munkahely) 

 

Mi az, amit szívesen megmutatna az ideérkező vendégeknek? 

 

- művelődési házat (8 említés) 

- természeti környezet (7 említés) 

- templomainkat (5 említés) 

- helytörténeti gyűjtemény (2 említés) 

- könyvtár (2 említés) 

- vágóhidakat (2 említés) 

- utakat 

- erdőinket 

- vállalkozásainkat, gazdaságainkat 

- az itt élőket 

- kocsmát 

- orvosi rendelőt 

- a krosszpályát 

- a Baromkút és a Göbölyön járást 

- az arató ünnepet 

- park 

- homokbuckák+ árvalányhaj 

- a helyi népszokásokat 

- a nyugalmat 

- a vadászterületeket 

- a falu ünnepi rendezvényeit 
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Ismeri-e szomszédjait és a közvetlen környezetében élőket? 

 

Igen, ismerem őket, rendszeresen tartom 

velük a kapcsolatot, jó közösséget 

alkotunk. 

24 fő 48% 

Igen, ismerem őket, tartom velük a 

kapcsolatot, de nem rendszeresen. 
17 fő 34% 

Igen, ismerem őket, de nem tartom velük 

a kapcsolatot. 
7 fő 14% 

Nem ismerem őket. 1 fő 2% 

Nem foglakozok a szomszédokkal, nem 

érdekelnek. 
0 fő 0% 

Nem foglalkozom velük, de volt az 

életemben egy "fordulópont" amely 

feléjük fordított. 

1 fő 2% 

1 fő nem válaszolt. 

Ön szerint összetartóak-e a településén élők? Jó-e a közösségi élet? 

 

Igen, nagyon összetartóak az itt élők, jó 

közösséget alkotunk. 
28 55% 

Elég összetartóak az itt élők, de csak 

néha fognak össze egy-egy ügy mentén. 
11 21,6% 

Összetartóak az itt élők, de nem alkotunk 

igazi közösséget. 
11 21,6% 

Nem összetartóak az itt élők, ezért 

közösségi élet sincs. 
0 0% 

Egyáltalán nem összetartóak az itt élők, 

nagy a széthúzás a településen. 
1 1,8% 

 

Ön szerint mitől lehetne jobb a közösségi élet a településen? 

 

a) Kulturális programoktól, például: (színházi előadás (2 említés), kézműves vásár, táborok, 

kisebb fesztiválok, bálak, majális, főzőverseny, hagyományőrző disznóvágás) 8 fő 

b) Sport- és szabadidős programoktól, például: (jóga, motocross verseny, versenyek, foci, 

röplabda, falunap, jó kerékpárút) 13 fő 

c) Egy jól működő rendezvényhelyszíntől, közösségi háztól. 7 fő 

d) Olyan összejövetelektől, ahol tájékoztatást kapnak az itt élők a település ügyeiről. 15 fő 

e) Olyan foglalkozásoktól, ahol az itt élők egymástól tanulhatnak hasznos dolgokat. 10 fő 

f) Helyi értékekhez kapcsolódó kiállításoktól, összejövetelektől, tanulási alkalmaktól. 4 fő 

g) Hitéleti, szellemi programoktól, rendezvényektől. 11 fő 

h) Olyan szakember bevonásától, aki segíteni tudná a helyi 

közösségi folyamatokat. 5 fő 

i) Egyéb, például: (olyan szakember, aki megoldja az útjavítást 

és a kerékpárút javítását (2 említés), ács, tetőfedő, bádogos) 3 

fő 
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Az Ön településén milyen típusú közösségi programokat szoktak megrendezni? 

 

falunap 50 fő 98% 

szüreti bál 49 fő 96% 

aratóbál 48 fő 94% 

farsangi bál 42 fő 82,3% 

szilveszteri bál 44 fő 86,3% 

falukarácsony 45 fő 88,2% 

kiállítás 27 fő 53% 

könnyűzenei koncert 0 fő 0% 

komolyzenei koncert 0 fő 0% 

családi nap 24 fő 47% 

gyermeknap 7 fő 13,7% 

idősek napja 44 fő 86,3% 

verseny, vetélkedő 2 fő 3,9% 

táncház 0 fő 0% 

falugyűlés, fórum 19 fő 37,2% 

sportrendezvény 0 fő 0 % 

könyvbemutató 0 fő 0% 

templombúcsú 36 fő 70,5% 

közös adventi rendezvény 6 fő 11,7% 

 

Az Ön véleménye szerint milyen közösségi programokra lenne még szükség a 

településen? 

- összetartásra (2 említés) 

- sportprogramok (2 említés) 

- helyi termelői piac (2 említés) 

- ismeretterjesztő előadások 

- népművészeti fesztivál 

- természetismereti előadás 

- főzőverseny 

- kártyaparti+1 

- focimeccsek 

- több falugyűlés ahol gazdasági, szociális témákról van szó 

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

fő 8 13 7 15 10 4 11 5 3

0

5

10

15

20
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- Duna Aszfalt kupa megállóhely 

- színházi előadás 

- könyvbemutató 

- gyermeknap 

- testvértelepülési kapcsolatok felelevenítése 

- több szabadtéri rendezvény 

- majális 
 

Ön tagja-e valamilyen civil szervezetnek, közösségnek? 

 

 
4 fő nem válaszolt. 

Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy jobb legyen a közösségi élet a településen? 

 

pénz, vagy egyéb tárgyi adomány 5 fő 

önkéntes munka (szervező, megvalósító) 33 fő 

szakmai tanácsok 5 fő 

egyéb, éspedig: részvétel, gyermekprogramok 

szervezése 
3 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

19 

6 

0 10 20 30

Nem, és nem is szeretnék
csatlakozni egyetlen
szervezethez sem.

Nem, de ha lenne számomra
megfelelő szervezet, szívesen

csatlakoznék.

Igen.

fő
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Ön elégedett-e a település elmúlt 5 évet érintő fejlődésével? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi működési szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közvilágítás 3 14 13 11 5 

vízellátás, csatornázottság 5 8 14 15 6 

az utak állapota 32 15 2 0 1 

a parkolók száma 4 9 7 9 13 

a zöldterület nagysága, minősége 1 2 11 16 15 

a közterület tisztasága 3 1 14 20 12 

hulladékgyűjtés 3 7 12 17 8 

a hó eltakarítása 13 10 16 8 3 

az orvosi ellátás minősége 0 4 16 14 15 

a szociális ellátás minősége 0 4 15 17 11 

az óvodai nevelés minősége (A faluban 

nincs óvoda!) 
7 3 8 7 5 

 

Ön szerint mi az, amin változtatni kellene és hogyan? 

 

- útjavítás (14 említés) 

- munkahelyek (4 említés) 

- kerékpárút felújítás (3 említés) 

- tömegközlekedés javítása (2 említés) 

- homokutak lebetonozása (2 említés) 

- családi gazdaságok fejlesztése 

- közösségi feladatokra nagyobb figyelem 

- a falu tisztasága, rendezettsége 

49% 

43% 

8% Igen

Részben

Nem

Igen: 25 fő 

Részben: 22 fő 

Nem: 4 fő 
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- a közös hulladékgyűjtők ürítése 

- több lomtalanítás 

- a fiatalok itt tartása 

- a vízálláson (belvíz) 

- játszótér 

- szakértő vadász a sakálok elszaporodása miatt 

- szemétgyűjtés 

- az igazgatási ügyintéző munkaidejének betartása 

- a támogatások célnak megfelelő felhasználása 

- hóeltakarítás megszervezése 

- gyermeknap szervezése 

- majális szervezése 

- több falugyűlésre 

- szabadidőközpont kialakítása (Baranyi tanyán) 

- horgásztó kialakítása a volt lőtér mellett 

- a belterületi vágóhidak bezárása 

 

Ön hogyan tudna hozzájárulni a változáshoz? 

- önkéntes munka (6 említés) 

- ötletelés (3 említés) 

- pénzadomány (2 említés) 

- programszervezés 

- pályázatfigyelés, koordinálás 

 

Ön honnan tájékozódik a település ügyeiről? 

 

A szomszédoktól és az itt élőktől hallok a 

településen zajló dolgokról. 
24 fő 

A közösségi médiumokon (pl. Facebook 

oldalak, csoportok) keresztül tájékozódom. 
8 fő 

A település honlapjáról szerzem be az 

információkat. 
4 fő 

A helyi újságot szoktam olvasni. 32 fő 

A településen kihelyezett plakátokról, 

szórólapokról tájékozódom. 
10 fő 

Lakossági fórumokon kapok tájékoztatást. 1 fő 

Egyéb, éspedig: kultúrpresszó (2 említés), a 

családtagoktól, testületi ülések anyagából, a 

képviselő-testület tagjaitól személyesen 

5 fő 

 

Ön szerint hogyan lehetne hatékonyabban eljuttatni az 

információkat a településen élőkhöz az őket érintő 

ügyekről? 

 

- havi újság (16 említés) 

- több falufórum (6 említés) 

- közösségi oldalak (5 említés) 
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- hatékonyabb internetes tájékoztatás (4 említés) 

- móricgát online fejlesztése (3 említés) 

- hirdetőtábla (2 említés) 

- színvonalasabb faluújság 

- köztéri hangosítás hangszórókkal 

- szórólapok 

 

Ön szerint szükséges-e a településen aktuális információkat bemutató hirdetőtáblát, 

információs felületet létrehozni? 

 

 
3 fő nem válaszolt. 

Az Ön településén működik-e általános iskola? 

 

49 válaszadó a nem választ jelölte meg, 2 fő nem válaszolt. 

 

Amennyiben igen, akkor hogyan jellemezné az iskolai nevelés minőségét? 

 

A település esetében ez a pont nem releváns. 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi közösségi szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 
nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közművelődés (faluház, 

művelődési ház) 0 1 11 21 16 

könyvtári szolgáltatások 
1 0 6 19 23 

81% 

19% 
igen

nem

igen: 39 fő 

nem: 9 fő 
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szabadidős- és kulturális 

programok 0 3 20 22 4 

sportolási lehetőségek 
9 15 13 5 2 

környezetvédelem 6 13 16 9 2 

gyermekprogramok, 

szolgáltatások 2 8 16 11 6 

ifjúsági programok, 

szolgáltatások 4 6 23 6 4 

nyugdíjasok számára 

nyújtott szolgáltatások 0 2 21 11 12 

 

Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, helytörténeti értékek feltárását, és azok 

bemutatását? 

 

 
 

 

Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település közösségi életének 

történeti feltárásához fel lehetne használni (pl. kiadványhoz, kiállításhoz stb.)? 

 

 
4 fő nem válaszolt. 

 

 

90% 

10% 

igen

nem

37 

10 

0 20 40

nem

igen

fő

igen: 46 fő 

nem: 5 fő 
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Ha igen, kölcsönadná-e azt a település közösségi életének történeti feltárásához? 

 

A 10 „igen” választ megjelölő válaszadóból 8 fő az „Igen, ha vigyáznak rá és sértetlenül 

visszakapom.” választ jelölte meg, míg 2 fő „Nem tudom kölcsönadni.” választ jelölte meg. 

 

Ön szerint érdemes-e falukönyvben, helyi kalendáriumban, esetleg a helyi tudásbázison 

alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a település közösségi életének történetét, 

közösségi erőforrásait? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

Ön részt tudna-e venni egy ilyen kiadvány összeállításában? 

 

Igen, szívesen részt vennék a kiadvány 

összeállításának teljes folyamatában. 
10 fő 20% 

Igen, részt tudnék venni, de csak 

korlátozott mértékben, 

részfeladatokban. 

10 fő 20% 

Csak fotókat, régi írásos 

dokumentumokat tudok biztosítani a 

kiadványhoz. 

2 fő 4% 

Nem tudok részt venni a kiadvány 

összeállításában. 
28 fő 56% 

1 fő nem válaszolt. 

 

Ön részt venne-e olyan programokon, ahol betekintést nyerhet hagyományos 

mesterségek (kosárfonás, szövés, sütés-főzés, fafaragás stb.) munkafolyamataiba? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

80% 

20% 
igen

nem

72% 

28% 
igen

nem

igen: 39 fő 

nem: 10 fő 

igen: 36 fő 

nem: 14 fő 
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Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szabadidejében szívesen megosztana másokkal 

egy-egy foglalkozás keretében? 

 

- sütés-főzés (3 említés) 

- kerékpározás (3 említés) 

- idegen nyelvoktatás 

- autószerelés 

- vállalkozási ismeretek 

- solymászat 

- madárvédelem 

- autóvezetés 

- gyermekekkel való foglalkozás 

- röplabda 

- kézilabda 

- tollaslabda 

- futás 

- kézimunkázás 

- állattartás 

- olvasó szakkör indítása 

- bográcsos főzés 

 

Vállalná-e, hogy az a tudás, tevékenység, amihez ért egy helyi név- és címjegyzékben a 

nevével és címével megjelenjen? 

 

 
8 fő nem válaszolt. 

 

Van-e olyan érdeklődési köre, amiről szívesen tudna többet és szívesen megtanulna 

másoktól? 

 

- kosárfonás (3 említés) 

- vadászat (3 említés) 

- bádogos munka 

- fánk sütés 

- horgolás 

- kötés 

- tánc 

- informatika 

- sütés-főzés 

- sportolás 

- labdajátékok 

- kézművesség 

13 

30 

0

20

40

igen nem

fő
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- helyi hagyományok 

- természetjárás 

- technikai sportok 

- gitározás 

- zongorázás 

- természetgyógyászat 

- agyagozás 

 

Ha bármilyen egyéb ötlete, észrevétele van a felméréssel kapcsolatban, kérjük, ossza 

meg velünk! 

- az út felújítása 

- kerékpárút felújítása 
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0

20

40

férfi 15 fő nő 27 fő

nem

IV.4. Pálmonostora 

Az Ön neme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ön kora 

 

 
 

 

 

 

Mióta él a településen? 

 

0-5 év: 1 fő 

6-15 év: 10 fő 

16-30 év: 10 fő 

31-50 év: 8 fő 

több, mint 50 éve: 13 fő 

 

7% 

10% 

45% 

33% 

5% 

0-18 19-35 36-50 51-70 70<

0-18 év:  3 fő 

19-35 év:  4 fő 

36-50 év: 19 fő 

51-70 év: 14 fő 

71 év felett: 2 fő 
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Mennyire szeret itt élni? 

 

nagyon szeretek: 8 fő 

szeretek: 29 fő 

nem szeretek: 2 fő 

ha lehetne, elköltöznék: 1 fő 

 

 
 

Ha szeret itt élni, akkor miért?  

 

- itt születtem, munkahelyem is itt van 

- régi emlékek ide kötnek 

- rokonok, barátaim is itt élnek 

- mindenkit ismerek  

- szeretem a falusi életformát 

- csendes, nyugodt, nincs nagy forgalom 

- tiszta levegő, szép környezet 

- természetközeliség 

- biztonságos 

- segítik egymást az emberek 

2% 

24% 

24% 
19% 

31% 0-5 év

6-15 év

16-30 év

31-50 év

50 év <

1 

2 

29 

8 

0 5 10 15 20 25 30 35

ha lehetne, elköltöznék

nem szeretek

szeretek

nagyon szeretek
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Ha nem szeret itt élni, vagy ha lehetne, elköltözne, akkor miért? 

 

- gyerekeimhez költöznék közelebb 

- több lehetőség van városban, minden elérhető távolságban van 

- nincs munkalehetőség 

- kevés a szórakozási lehetőség, nincs lehetőség ismerkedni 

 

Mi az, amit szívesen megmutatna az ideérkező vendégeknek? 

 

- templom (23 említés) 

- Péteri tó (9 említés) 

- művelődési ház / kultúrház (7 említés) 

- Bagi szélmalom (4 említés) 

- Kiss Tanya (3 említés) 

- Sárga major (2 említés) 

- Fehér tó (2 említés) 

- falusi élet, tanyák, természet, puszta 

- sportcsarnok 

- könyvtár 

- vadász tanya 

- horgásztó 

 

Ismeri-e szomszédjait és a közvetlen környezetében élőket? 

 

Igen, ismerem őket, rendszeresen tartom 

velük a kapcsolatot, jó közösséget 

alkotunk. 

20 fő 48% 

Igen, ismerem őket, tartom velük a 

kapcsolatot, de nem rendszeresen. 
14 fő 33% 

Igen, ismerem őket, de nem tartom velük 

a kapcsolatot. 
7 fő 16% 

Nem ismerem őket. 0 fő 0% 

Nem foglakozok a szomszédokkal, nem 

érdekelnek. 
1 fő 2% 

Nem foglalkozom velük, de volt az 

életemben egy "fordulópont" amely 

feléjük fordított. 

0 fő 0% 

 

Ön szerint összetartóak-e a településén élők? Jó-e a közösségi élet? 

 

Igen, nagyon összetartóak az itt élők, jó 

közösséget alkotunk. 
9 fő 22% 

Elég összetartóak az itt élők, de csak 

néha fognak össze egy-egy ügy mentén. 
16 fő 40% 

Összetartóak az itt élők, de nem alkotunk 

igazi közösséget. 
14 fő 34% 

Nem összetartóak az itt élők, ezért 

közösségi élet sincs. 
2 fő 4% 
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Egyáltalán nem összetartóak az itt élők, 

nagy a széthúzás a településen. 
0 fő 0% 

 

Ön szerint mitől lehetne jobb a közösségi élet a településen? 

 

a) Kulturális programoktól, például: (falunap, majális, koncertek, könyvtári előadások, 

nyugdíjas klub) 11 fő 

b) Sport- és szabadidős programoktól, például: (jóga, pilates, foci, fitnesz terem, kézműves 

foglalkozás) 10 fő 

c) Egy jól működő rendezvényhelyszíntől, közösségi háztól. 12 fő 

d) Olyan összejövetelektől, ahol tájékoztatást kapnak az itt élők a település ügyeiről. 7 fő 

e) Olyan foglalkozásoktól, ahol az itt élők egymástól tanulhatnak hasznos dolgokat. 14 fő 

f) Helyi értékekhez kapcsolódó kiállításoktól, összejövetelektől, tanulási alkalmaktól. 9 fő 

g) Hitéleti, szellemi programoktól, rendezvényektől. 5 fő 

h) Olyan szakember bevonásától, aki segíteni tudná a helyi közösségi folyamatokat. 3 fő 

i) Egyéb, például: 0 fő 

 

 
 

Az Ön településén milyen típusú közösségi programokat szoktak megrendezni? 

 

falunap 42 fő 100% 

szüreti bál 36 fő 85,7% 

aratóbál 0 fő 0% 

farsangi bál 18 fő 42,8% 

szilveszteri bál 34 fő 81% 

falukarácsony 6 fő 14,3 

kiállítás 15 fő 35,7% 

könnyűzenei koncert 1 fő 2,4% 

komolyzenei koncert 0 fő 0% 

családi nap 32 fő 76,2% 

gyermeknap 15 fő 35,7% 

idősek napja 5 fő 12% 

verseny, vetélkedő 7 fő 16,7% 

táncház 1 fő 2,4% 

falugyűlés, fórum 30 fő 71,4% 

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

fő 11 10 12 7 14 9 5 3 0

0

5

10

15



50 
 

 

sportrendezvény 20 fő 47,6 % 

könyvbemutató 5 fő 12% 

templombúcsú 22 fő 52,4% 

közös adventi rendezvény 29 fő 69% 

 

Az Ön véleménye szerint milyen közösségi programokra lenne még szükség a 

településen? 

 

- majális (4 említés) 

- kézműves foglalkozások (2 említés) 

- ifjúsági programok 

- sütés-főzés, disznóvágás 

- sportrendezvények, versenyek: foci, kosárlabda, küzdő sport 

- gyerekfoglalkozások, szakkörök a nyári szünetben 

- egészséges életmód, szűrővizsgálatok népszerűsítése 

- zenés-táncos szórakozási alkalmak, ahol enni-inni is lehet 

 

Ön tagja-e valamilyen civil szervezetnek, közösségnek? 

 

 
 

Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy jobb legyen a közösségi élet a településen? 

 

pénz, vagy egyéb tárgyi adomány 9 fő 

önkéntes munka (szervező, megvalósító) 29 fő 

szakmai tanácsok 3 fő 

egyéb, éspedig:  0 fő 

 

 

 

 

 

 

19 

16 

7 

0 10 20

Nem, és nem is szeretnék
csatlakozni egyetlen
szervezethez sem.

Nem, de ha lenne számomra
megfelelő szervezet, szívesen

csatlakoznék.

Igen.

fő



51 
 

 

Ön elégedett-e a település elmúlt 5 évet érintő fejlődésével? 

 

 
4 fő nem válaszolt. 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi működési szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közvilágítás 0 0 4 23 15 

vízellátás, csatornázottság 0 1 7 26 8 

az utak állapota 1 6 21 14 0 

a parkolók száma 0 6 23 5 6 

a zöldterület nagysága, minősége 0 0 9 19 15 

a közterület tisztasága 0 0 12 24 5 

hulladékgyűjtés 0 1 9 26 6 

a hó eltakarítása 0 1 7 13 20 

az orvosi ellátás minősége 1 6 21 10 3 

a szociális ellátás minősége 0 3 8 22 9 

az óvodai nevelés minősége 0 0 9 27 4 

 

Ön szerint mi az, amin változtatni kellene és hogyan? 

 

- orvosi ellátáson kellene változtatni (13 említés) 

- fiatalabb, rugalmasabb orvos kell 

- utcák parkosítása, szépítése 

- kevés a parkolóhely 

- kátyúk megszűntetése 

- csatornázás 

- kevés a munkahely, sok a naponta ingázó 

- több figyelem az ifjúságra, közösségi életükre (szórakozás, 

sport) 

68% 

32% 

0% 

Igen

Részben

Nem

Igen: 26 fő 

Részben: 12 fő 

Nem: 0 fő 



52 
 

 

- oktatás minősége rossz, sok gyereket elvisznek más iskolába 

- idősekről való gondoskodás, szociális otthon 

- lakosság tudatának átformálása, hogy összetartóbb legyen 

 

Ön hogyan tudna hozzájárulni a változáshoz? 

- önkéntes munka (10 említés) 

- felszólalok a fórumokon 

- részt vennék a munkafolyamatokban 

 

Ön honnan tájékozódik a település ügyeiről? 

 

A szomszédoktól és az itt élőktől hallok a 

településen zajló dolgokról. 
14 fő 

A közösségi médiumokon (pl. Facebook 

oldalak, csoportok) keresztül tájékozódom. 
11 fő 

A település honlapjáról szerzem be az 

információkat. 
19 fő 

A helyi újságot szoktam olvasni. 0 fő 

A településen kihelyezett plakátokról, 

szórólapokról tájékozódom. 
26 fő 

Lakossági fórumokon kapok tájékoztatást. 11 fő 

Egyéb, éspedig: 0 fő 

 

Ön szerint hogyan lehetne hatékonyabban eljuttatni az információkat a településen 

élőkhöz az őket érintő ügyekről? 

 

- helyi újság (16 említés) 

- szórólapok (8 említés) 

- Facebook – Pálmonostora csoport létrehozása 

- lakossági fórum 

- kollégákon keresztül 

 

Ön szerint szükséges-e a településen aktuális információkat bemutató hirdetőtáblát, 

információs felületet létrehozni? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

87% 

13% 

igen

nem

igen: 35 fő 

nem: 5 fő 
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Az Ön településén működik-e általános iskola? 

 

41 válaszadó az igen választ jelölte meg, 1 fő nem válaszolt. 

 

Amennyiben igen, akkor hogyan jellemezné az iskolai nevelés minőségét? 

 

nagyon 

rossz 

   nagyon 

jó 

1 2 3 4 5 

1 fő 7 fő 25 fő 7 fő 1 fő 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi közösségi szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 
nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közművelődés (faluház, 

művelődési ház) 0 2 10 17 10 

könyvtári szolgáltatások 
0 0 2 28 10 

szabadidős- és kulturális 

programok 0 6 14 16 3 

sportolási lehetőségek 
1 3 15 19 2 

környezetvédelem 0 5 13 20 1 

gyermekprogramok, 

szolgáltatások 0 6 16 17 1 

ifjúsági programok, 

szolgáltatások 0 11 15 13 0 

nyugdíjasok számára 

nyújtott szolgáltatások 0 3 8 22 8 
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Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, helytörténeti értékek feltárását, és azok 

bemutatását? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

 

Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település közösségi életének 

történeti feltárásához fel lehetne használni (pl. kiadványhoz, kiállításhoz stb.)? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

 

Ha igen, kölcsönadná-e azt a település közösségi életének történeti feltárásához? 

 

9 fő az „Igen, ha vigyáznak rá és sértetlenül visszakapom.” választ jelölte meg, míg 16 fő 

„Nem tudom kölcsönadni.” választ jelölte meg. 

 

Ön szerint érdemes-e falukönyvben, helyi kalendáriumban, esetleg a helyi tudásbázison 

alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a település közösségi életének történetét, 

közösségi erőforrásait? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

 

98% 

2% 

igen

nem

35 

6 

0 20 40

nem

igen

fő

83% 

17% 
igen

nem

igen: 40 fő 

nem: 1 fő 

igen: 34 fő 

nem: 7 fő 
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Ön részt tudna-e venni egy ilyen kiadvány összeállításában? 

 

Igen, szívesen részt vennék a kiadvány 

összeállításának teljes folyamatában. 
2 fő 5% 

Igen, részt tudnék venni, de csak 

korlátozott mértékben, 

részfeladatokban. 

10 fő 25% 

Csak fotókat, régi írásos 

dokumentumokat tudok biztosítani a 

kiadványhoz. 

2 fő 5% 

Nem tudok részt venni a kiadvány 

összeállításában. 
25 fő 65% 

3 fő nem válaszolt. 

 

Ön részt venne-e olyan programokon, ahol betekintést nyerhet hagyományos 

mesterségek (kosárfonás, szövés, sütés-főzés, fafaragás stb.) munkafolyamataiba? 

 

 
3 fő nem válaszolt. 

Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szabadidejében szívesen megosztana másokkal 

egy-egy foglalkozás keretében? 

 

- sütés-főzés 

- kézműveskedés, rajzolás, kötés 

- kertészkedés, madarászkodás 

- számítógépkezelés, -szerelés 

- fotózás, videózás 

- pénzügyi ismeretek 

- matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% igen

nem

igen: 24 fő 

nem: 15 fő 
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Vállalná-e, hogy az a tudás, tevékenység, amihez ért egy helyi név- és címjegyzékben a 

nevével és címével megjelenjen? 

 

 
7 fő nem válaszolt. 

 

Van-e olyan érdeklődési köre, amiről szívesen tudna többet és szívesen megtanulna 

másoktól? 

 

- kézműves foglalkozás: nemezelés, agyagozás, kosárfonás, ékszerkészítés, üvegfestés 

- régi ételek készítése, sütés-főzés idősekkel 

- kertészkedés, gyümölcsfametszés, -szemzés 

- gombászat 

- programozás 

 

Ha bármilyen egyéb ötlete, észrevétele van a felméréssel kapcsolatban, kérjük, ossza 

meg velünk! 

 

- közrend erősítése, rendőr lecserélése 

- elismerésre méltó a polgármester rátermettsége 

  

3 

32 
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20

40
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0

20

40

férfi 21 fő nő 35 fő

nem

IV.5. Petőfiszállás 

Az Ön neme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ön kora 

 

 
 

 

 

 

Mióta él a településen? 

 

0-5 év: 7 fő 

6-15 év: 7 fő 

16-30 év: 20 fő 

31-50 év: 13 fő 

több, mint 50 éve: 7 fő 

 

6% 

25% 

32% 

32% 

5% 

0-18 19-35 36-50 51-70 70<

0-18 év:  3 fő 

19-35 év: 14 fő 

36-50 év: 18 fő 

51-70 év: 18 fő 

71 év felett: 3 fő 
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Mennyire szeret itt élni? 

 

nagyon szeretek: 16 fő 

szeretek: 37 fő 

nem szeretek: 1 fő 

ha lehetne, elköltöznék: 2 fő 

 

 
 

Ha szeret itt élni, akkor miért?  

 

- itt születtem, ez az otthonom 

- itt éltek őseim is 

- itt a munkahelyem / 

- mindenkit ismerek 

- ide kötnek családi, baráti kapcsolataim 

- jó a kapcsolatom a lakókkal 

- összetartó közösség 

- segítünk egymásnak 

- barátságos, kedves emberek 

- közösségi élet folyik 

13% 

13% 

37% 

24% 

13% 

0-5 év

6-15 év

16-30 év

31-50 év

50 év <

2 

1 

37 

16 

0 10 20 30 40

ha lehetne, elköltöznék

nem szeretek

szeretek

nagyon szeretek
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- fejlődő település 

- új munkahelyek létesülnek 

- jók a rendezvények 

- sok rendezvény van 

- változatos programok 

- csendes, nyugodt, rendezett, szép, tiszta környezet 

- természet közeli 

- jó a közbiztonság 

- emberközpontú településvezetés 

- segítőkész polgármester 

 

Ha nem szeret itt élni, vagy ha lehetne, elköltözne, akkor miért? 

 

- nincs szórakozási lehetőség 

- kevés a munkalehetőség 

- messze van a kórház, bolt 

 

Mi az, amit szívesen megmutatna az ideérkező vendégeknek? 

 

- Pálosszentkúti kegyhely (27 említés) 

- templom (17 említés) 

- parkok (5 említés) 

- tanyavilág (5 említés) 

- madárrezervátum (3 említés) 

- iskola (3 említés) 

- kilátó (2 említés) 

- az egész faluban körbevezetném 

- mindent 

- vendéglátó egység 

- disznóvásár 

- szüreti felvonulás 

- pünkösdi búcsú 

Ismeri-e szomszédjait és a közvetlen környezetében élőket? 

 

Igen, ismerem őket, rendszeresen tartom 

velük a kapcsolatot, jó közösséget 

alkotunk. 

24 fő 43% 

Igen, ismerem őket, tartom velük a 

kapcsolatot, de nem rendszeresen. 
24 fő 43% 

Igen, ismerem őket, de nem tartom velük 

a kapcsolatot. 
8 fő 14% 

Nem ismerem őket. 0 fő 0% 

Nem foglakozok a szomszédokkal, nem 

érdekelnek. 
0 fő 0% 

Nem foglalkozom velük, de volt az 

életemben egy "fordulópont" amely 

feléjük fordított. 

0 fő 0% 
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Ön szerint összetartóak-e a településén élők? Jó-e a közösségi élet? 

 

Igen, nagyon összetartóak az itt élők, jó 

közösséget alkotunk. 
27 fő 48% 

Elég összetartóak az itt élők, de csak 

néha fognak össze egy-egy ügy mentén. 
23 fő 41% 

Összetartóak az itt élők, de nem alkotunk 

igazi közösséget. 
6 fő 10% 

Nem összetartóak az itt élők, ezért 

közösségi élet sincs. 
0 fő 0% 

Egyáltalán nem összetartóak az itt élők, 

nagy a széthúzás a településen. 
0 fő 0% 

 

Ön szerint mitől lehetne jobb a közösségi élet a településen? 

 

a) Kulturális programoktól, például: (ifjúsági programok, ismeretterjesztő előadások, 

filmklub) 10 fő 

b) Sport- és szabadidős programoktól, például: (aerobic, foci,kirándulás, túra, futás, Pálos 

Kupa) 16 fő 

c) Egy jól működő rendezvényhelyszíntől, közösségi háztól. 14 fő 

d) Olyan összejövetelektől, ahol tájékoztatást kapnak az itt élők a település ügyeiről. 12 fő 

e) Olyan foglalkozásoktól, ahol az itt élők egymástól tanulhatnak hasznos dolgokat. 12 fő 

f) Helyi értékekhez kapcsolódó kiállításoktól, összejövetelektől, tanulási alkalmaktól. 12 fő 

g) Hitéleti, szellemi programoktól, rendezvényektől. 14 fő 

h) Olyan szakember bevonásától, aki segíteni tudná a helyi közösségi folyamatokat. 5 fő 

i) Egyéb, például: 0 fő 

 

 
 

Az Ön településén milyen típusú közösségi programokat szoktak megrendezni? 

 

falunap 50 fő 89% 

szüreti bál 52 fő 93% 

aratóbál 2 fő 3,5% 

farsangi bál 42 fő 75% 

szilveszteri bál 43 fő 77% 

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

fő 10 16 14 12 12 12 14 5 0

0
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15
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falukarácsony 47 fő 84% 

kiállítás 19 fő 34% 

könnyűzenei koncert 8 fő 14,3% 

komolyzenei koncert 2 fő 3,5% 

családi nap 48 fő 86% 

gyermeknap 43 fő 77% 

idősek napja 52 fő 93% 

verseny, vetélkedő 18 fő 32% 

táncház 25 fő 44,6% 

falugyűlés, fórum 46 fő 82% 

sportrendezvény 31 fő 55,3% 

könyvbemutató 0 fő 0% 

templombúcsú 43 fő 77% 

közös adventi rendezvény 42 fő 75% 

 

Az Ön véleménye szerint milyen közösségi programokra lenne még szükség a 

településen? 

 

- túl sok program van 

- több sportprogram 

- sportpálya állapota javítása 

- sportélet jobb összefogása 

- labdarúgó mérkőzések, ahol a falu együtt szurkol 

- fiataloknak több program 

- 18-30 közöttieknek több program 

- ifjúsági klub 

- filmvetítés, szalonnasütés 

- családi rendezvények 

- kismama-klub 

- játszóház 

- közösségi kert 

- túra, buszos kirándulás, kerékpártúra 

- ismeretterjesztő előadás 

- pszichológiai előadás 

- számítógépes tanfolyam 

- olyan alkalmak, ahol idősebbek tanulnak a fiataloktól 

- mesterségek tanítása 

- piacnapok rendszeres kialakítása 
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Ön tagja-e valamilyen civil szervezetnek, közösségnek? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy jobb legyen a közösségi élet a településen? 

 

pénz, vagy egyéb tárgyi adomány 5 fő 

önkéntes munka (szervező, megvalósító) 43 fő 

szakmai tanácsok 8 fő 

egyéb, éspedig: önképzőkör 1 fő 

 

Ön elégedett-e a település elmúlt 5 évet érintő fejlődésével? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

 

 

 

20 

19 

15 

0 10 20 30

Nem, és nem is szeretnék
csatlakozni egyetlen
szervezethez sem.

Nem, de ha lenne számomra
megfelelő szervezet, szívesen

csatlakoznék.

Igen.

fő

84% 

14% 

2% 

Igen

Részben

Nem

Igen: 46 fő 

Részben: 8 fő 

Nem: 1 fő 
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Hogyan ítéli meg az alábbi működési szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közvilágítás 0 0 4 32 18 

vízellátás, csatornázottság 1 7 13 28 9 

az utak állapota 4 1 13 28 9 

a parkolók száma 3 2 12 22 18 

a zöldterület nagysága, minősége 1 1 6 20 22 

a közterület tisztasága 0 1 2 32 16 

hulladékgyűjtés 1 1 9 30 12 

a hó eltakarítása 4 2 12 24 12 

az orvosi ellátás minősége 5 16 15 14 4 

a szociális ellátás minősége 0 0 3 26 22 

az óvodai nevelés minősége 0 0 3 25 24 

 

Ön szerint mi az, amin változtatni kellene és hogyan? 

 

- új háziorvos (6 említés) 

- csatornázás, szennyvízhálózat építése (5 említés) 

- külterületi földutak, bejárók karbantartása (2 említés) 

- sok a nagy rendezvény, a kis közösségekre jobban kellene koncentrálni  

- kevesebb rendezvény, magasabb fizetés az önkormányzati dolgozóknak 

- középiskolások, főiskolások összefogása, fiatal családok támogatása 

- bölcsőde, játszóház létesítése, szociális otthon létesítése 

- mezőgazdaságból élők segítése, tervezhetőbb jövőkép 

- Természetvédelem, biogazdálkodás népszerűsítése 

- fakivágások megszüntetése, díszfák ültetése az utak mentén 

- több zöldterület legyen, természetes erdő telepítése 

- madárodúk telepítése, téli madáretetés 

- nem kellene hagyni, hogy lefagyjon a hó az úton, mellékutak hóeltakarítása nem megfelelő 

- külterületi hulladékelszállítás megszervezése 

- tanyasiakra jobban kellene figyelni 

- napkollektoros világítás a tanyavilágban 

 

Ön hogyan tudna hozzájárulni a változáshoz? 

- a programokon aktív részvétel 

- diákmunka 

- önkéntes munka 

- fizikai munka (faültetés, szemétszedés) 

- tapasztalatok átadása, javaslattétel, ötletek 

- anyagi támogatás 

- önkormányzati választáson szavazok 
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Ön honnan tájékozódik a település ügyeiről? 

 

A szomszédoktól és az itt élőktől hallok a 

településen zajló dolgokról. 
21fő 

A közösségi médiumokon (pl. Facebook 

oldalak, csoportok) keresztül tájékozódom. 
23 fő 

A település honlapjáról szerzem be az 

információkat. 
32 fő 

A helyi újságot szoktam olvasni. 27 fő 

A településen kihelyezett plakátokról, 

szórólapokról tájékozódom. 
33 fő 

Lakossági fórumokon kapok tájékoztatást. 16 fő 

Egyéb, éspedig: szervezetektől, családtagoktól, 

önkormányzattól 
3 fő 

 

Ön szerint hogyan lehetne hatékonyabban eljuttatni az információkat a településen 

élőkhöz az őket érintő ügyekről? 

 

- meg vagyok elégedve 

- eljut minden, ami fontos 

- jól működik 

- elég széleskörű a tájékoztatás 

- teljesen hatékony 

- megfelelő 

- szórólapok kipostázása 

- gyakoribb szórólapozás 

- gyakoribb újság 

- tanyagondnokon keresztül 

- falurádió 

- Internet 

- hirdetőtáblák 

 

 

Ön szerint szükséges-e a településen aktuális információkat bemutató hirdetőtáblát, 

információs felületet létrehozni? 

 

 
4 fő nem válaszolt. 

 

 

 

63% 

37% igen

nem

igen: 33 fő 

nem: 19 fő 
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Az Ön településén működik-e általános iskola? 

 

54 válaszadó az igen választ jelölte meg, 2 fő nem válaszolt. 

 

Amennyiben igen, akkor hogyan jellemezné az iskolai nevelés minőségét? 

 

nagyon 

rossz 

   nagyon 

jó 

1 2 3 4 5 

0 fő 2 fő 9 fő 30 fő 13 fő 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi közösségi szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 
nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közművelődés (faluház, 

művelődési ház) 0 0 15 31 8 

könyvtári szolgáltatások 
0 5 13 28 7 

szabadidős- és kulturális 

programok 1 7 15 22 10 

sportolási lehetőségek 
1 18 25 6 2 

környezetvédelem 3 0 18 26 8 

gyermekprogramok, 

szolgáltatások 0 4 17 24 10 

ifjúsági programok, 

szolgáltatások 1 10 25 12 4 

nyugdíjasok számára 

nyújtott szolgáltatások 0 0 3 26 25 
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Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, helytörténeti értékek feltárását, és azok 

bemutatását? 

 

 
 

 

Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település közösségi életének 

történeti feltárásához fel lehetne használni (pl. kiadványhoz, kiállításhoz stb.)? 

 

 
4 fő nem válaszolt. 

 

Ha igen, kölcsönadná-e azt a település közösségi életének történeti feltárásához? 

 

12 fő az „Igen, ha vigyáznak rá és sértetlenül visszakapom.” választ jelölte meg, míg 21 fő 

„Nem tudom kölcsönadni.” választ jelölte meg. 

 

Ön szerint érdemes-e falukönyvben, helyi kalendáriumban, esetleg a helyi tudásbázison 

alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a település közösségi életének történetét, 

közösségi erőforrásait? 

 

 
3 fő nem válaszolt. 

 

98% 

2% 

igen

nem

38 

14 
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igen

fő

87% 

13% 

igen

nem

igen: 55 fő 

nem: 1 fő 

igen: 46 fő 

nem: 7 fő 
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Ön részt tudna-e venni egy ilyen kiadvány összeállításában? 

 

Igen, szívesen részt vennék a kiadvány 

összeállításának teljes folyamatában. 
5 fő 10% 

Igen, részt tudnék venni, de csak 

korlátozott mértékben, 

részfeladatokban. 

19 fő 37% 

Csak fotókat, régi írásos 

dokumentumokat tudok biztosítani a 

kiadványhoz. 

0 fő 0% 

Nem tudok részt venni a kiadvány 

összeállításában. 
27 fő 53% 

5 fő nem válaszolt. 

 

Ön részt venne-e olyan programokon, ahol betekintést nyerhet hagyományos 

mesterségek (kosárfonás, szövés, sütés-főzés, fafaragás stb.) munkafolyamataiba? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

 

Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szabadidejében szívesen megosztana másokkal 

egy-egy foglalkozás keretében? 

 

- növénytermesztés (4 említés) 

- sütés-főzés (4 említés) 

- sport 

- foci 

- jószágtartás 

- lófuttatás 

- íjászkodás, 

- kézműves foglalkozás, hímzés, dekupázs technika, 

- műkörömépítés 

- falfestés, faltetoválás 

- sörivás 

 

 

 

 

 

75% 

25% 
igen

nem

igen: 41 fő 

nem: 14 fő 
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Vállalná-e, hogy az a tudás, tevékenység, amihez ért egy helyi név- és címjegyzékben a 

nevével és címével megjelenjen? 

 

 
10 fő nem válaszolt. 

 

Van-e olyan érdeklődési köre, amiről szívesen tudna többet és szívesen megtanulna 

másoktól? 

 

- természetismeret (2 említés) 

- hagyományos sütés, főzés, befőzés tartósítószer mentesen (2 említés) 

- gyógynövények felhasználása (2 említés) 

- virágkötészet, dekoráció (2 említés) 

- népzene, népdal, néptánc (2 említés) 

- biológia (2 említés) 

- irodalom 

- helytörténet 

- környezetvédelem 

- madármegfigyelés 

- kerékpártúra 

- önképzés, vallási ismeretek 

- lovaglás 

- kertészkedés, magcsere 

- kézművesség: varrás, szövés, fonás, fafaragás, nemezelés 

- informatika 

- sportágak elsajátítása 

 

Ha bármilyen egyéb ötlete, észrevétele van a felméréssel kapcsolatban, kérjük, ossza 

meg velünk! 

 

- a kutatás eredményeit, hatásait publikálni kellene 

- fórum rendezése a problémákról, ott javaslattétel a megoldásokra 

- angol nyelv oktatása az iskolában 

- Péteri tó környékének rendezése 

- a tanyán élők el vannak hanyagolva 
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0

50

férfi 3 fő nő 49 fő

nem

IV.6. Szank 

Az Ön neme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ön kora 

 

 
 

 

 

 

Mióta él a településen? 

 

0-5 év: 7 fő 

6-15 év: 7 fő 

16-30 év: 20 fő 

31-50 év: 13 fő 

több, mint 50 éve: 7 fő 

 

2% 

21% 

38% 

31% 

8% 

0-18 19-35 36-50 51-70 70<

0-18 év:  1 fő 

19-35 év: 11 fő 

36-50 év: 20 fő 

51-70 év: 16 fő 

71 év felett: 4 fő 



70 
 

 

 
 

Mennyire szeret itt élni? 

 

nagyon szeretek: 12 fő 

szeretek: 34 fő 

nem szeretek: 0 fő 

ha lehetne, elköltöznék: 6 fő 

 

 
 

Ha szeret itt élni, akkor miért?  

 

- itt születtem, ez az otthonom 

- mindenkit ismerek 

- ide kötnek családi, baráti kapcsolataim 

- jó a kapcsolatom a szomszédokkal 

- ide jöttem férjhez  

- kedves emberek 

- látványosan fejlődő település 

- jók a rendezvények 

- sok rendezvény van 

- csendes, nyugodt, rendezett, szép, tiszta környezet 

13% 

13% 

37% 

24% 
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- jó a közbiztonság 

- sok a sport és kulturális rendezvény 

- közel van Kiskunmajsa, Kiskunfélegyháza 

- van munka 

 

Ha nem szeret itt élni, vagy ha lehetne, elköltözne, akkor miért? 

 

- munkalehetőségért, több fizetésért 

- értelmiséginek nincs munkahely 

- kevés a szórakozási lehetőség 

- a rokonság másutt él 

- nehézkes a beszerzés 

- az ingázás család mellett nehéz 

 

Mi az, amit szívesen megmutatna az ideérkező vendégeknek? 

 

- Zank vezér sport centrum (10 említés) 

- Pongrácz Gergely tér (9 említés) 

- Ízek Háza (9 említés) 

- sószoba (9 említés) 

- Büszkeségpont (8 említés) 

- játszótér (8 említés) 

- képtár (7 említés) 

- művelődési ház (6 említés) 

- horgásztó (5 említés) 

- szanki konyakmeggy (3 említés) 

- főtér (2 említés) 

- iskola (2 említés) 

- református templom (2 említés) 

- katolikus templom 

- tanösvény 

- jurták 

 

Ismeri-e szomszédjait és a közvetlen környezetében élőket? 

 

Igen, ismerem őket, rendszeresen tartom 

velük a kapcsolatot, jó közösséget 

alkotunk. 

10 fő 19% 

Igen, ismerem őket, tartom velük a 

kapcsolatot, de nem rendszeresen. 
34 fő 65% 

Igen, ismerem őket, de nem tartom velük 

a kapcsolatot. 
8 fő 16% 

Nem ismerem őket. 0 fő 0% 

Nem foglakozok a szomszédokkal, nem 

érdekelnek. 
0 fő 0% 

Nem foglalkozom velük, de volt az 

életemben egy "fordulópont" amely 

feléjük fordított. 

0 fő 0% 
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Ön szerint összetartóak-e a településén élők? Jó-e a közösségi élet? 

 

Igen, nagyon összetartóak az itt élők, jó 

közösséget alkotunk. 
10 fő 19% 

Elég összetartóak az itt élők, de csak 

néha fognak össze egy-egy ügy mentén. 
27 fő 52% 

Összetartóak az itt élők, de nem alkotunk 

igazi közösséget. 
10 fő 19% 

Nem összetartóak az itt élők, ezért 

közösségi élet sincs. 
5 fő 10% 

Egyáltalán nem összetartóak az itt élők, 

nagy a széthúzás a településen. 
0 fő 0% 

 

Ön szerint mitől lehetne jobb a közösségi élet a településen? 

 

a) Kulturális programoktól, például: (színház, zenés estek, szüreti bál, koncertek) 8 fő 

b) Sport- és szabadidős programoktól, például: (családi nap, szülők-gyerekek versenye, lovas 

élet) 5 fő 

c) Egy jól működő rendezvényhelyszíntől, közösségi háztól. 16 fő 

d) Olyan összejövetelektől, ahol tájékoztatást kapnak az itt élők a település ügyeiről. 12 fő 

e) Olyan foglalkozásoktól, ahol az itt élők egymástól tanulhatnak hasznos dolgokat. 25 fő 

f) Helyi értékekhez kapcsolódó kiállításoktól, összejövetelektől, tanulási alkalmaktól. 11 fő 

g) Hitéleti, szellemi programoktól, rendezvényektől. 9 fő 

h) Olyan szakember bevonásától, aki segíteni tudná a helyi közösségi folyamatokat. 10 fő 

i) Egyéb, például: (gyűlés, összejövetel, ahol a lakók elmondhatják a problémáikat) 1 fő 

 

 
 

Az Ön településén milyen típusú közösségi programokat szoktak megrendezni? 

 

falunap 25 fő 48% 

szüreti bál 2 fő 3,8% 

aratóbál 1 fő 2% 

farsangi bál 21 fő 40% 

szilveszteri bál 42 fő 80,7% 

falukarácsony 31 fő 60% 

kiállítás 30 fő 57,7% 

a) b) c) d) e) f) g) h) i)
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könnyűzenei koncert 20 fő 38,4% 

komolyzenei koncert 20 fő 38,4% 

családi nap 15 fő 29% 

gyermeknap 34 fő 65,4% 

idősek napja 38 fő 73% 

verseny, vetélkedő 18 fő 34,6% 

táncház 4 fő 7,7% 

falugyűlés, fórum 39 fő 75% 

sportrendezvény 36 fő 69% 

könyvbemutató 15 fő 29% 

templombúcsú 20 fő 38,4% 

közös adventi rendezvény 40 fő 77% 

 

Az Ön véleménye szerint milyen közösségi programokra lenne még szükség a 

településen? 

 

- versenyek, vetélkedők a gyerekeknek 

- fiatal felnőtteknek közösségépítő rendezvények 

- kiállítások 

- táncház 

- falunap 

- libabál 

- koncert fiataloknak 

- kirakodó vásár 

- utcabál 

- szüreti felvonulás 

- csapatépítő aktív programok 

- bográcsozás 

 

Ön tagja-e valamilyen civil szervezetnek, közösségnek? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

24 

16 

10 

0 10 20 30

Nem, és nem is szeretnék
csatlakozni egyetlen
szervezethez sem.

Nem, de ha lenne számomra
megfelelő szervezet, szívesen

csatlakoznék.

Igen.

fő
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Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy jobb legyen a közösségi élet a településen? 

 

pénz, vagy egyéb tárgyi adomány 5 fő 

önkéntes munka (szervező, megvalósító) 28 fő 

szakmai tanácsok 4 fő 

egyéb, éspedig: 0 fő 

 

Ön elégedett-e a település elmúlt 5 évet érintő fejlődésével? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

 

Hogyan ítéli meg az alábbi működési szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közvilágítás 1 3 7 25 15 

vízellátás, csatornázottság 2 0 11 24 18 

az utak állapota 5 10 25 9 1 

a parkolók száma 0 4 8 20 17 

a zöldterület nagysága, minősége 0 2 6 20 22 

a közterület tisztasága 0 2 12 25 13 

hulladékgyűjtés 0 1 12 22 16 

a hó eltakarítása 5 14 15 16 2 

az orvosi ellátás minősége 5 2 20 20 3 

53% 

45% 

2% 

Igen

Részben

Nem

Igen: 27 fő 

Részben: 23 fő 

Nem: 1 fő 
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a szociális ellátás minősége 0 1 9 22 18 

az óvodai nevelés minősége 0 0 9 20 18 

 

Ön szerint mi az, amin változtatni kellene és hogyan? 

 

- utak állapota, építése, felújítása 

- közvilágítás a külterületen 

- helyi intézmények segítése 

- helyi vállalkozók igényei felmérése 

- együttműködés a környező településekkel 

- buszmenetrend jobb legyen 

- két körzeti orvos legyen 

- gyerekorvos legyen 

- fogorvos legyen 

- diplomás, szakmunkás munkahely legyen 

- a gyógyszertárban aznap legyen ott a gyógyszer 

- utak homokozása-sózása télen 

- kerékpárutak, járdák felújítása 

- belterület fejlesztése 

- az embereket kéne összekovácsolni és a megkülönböztetést mellőzni 

 

Ön hogyan tudna hozzájárulni a változáshoz? 

- véleménynyilvánítás 

- önkéntes munka 

- egyéni példamutatás 

- tapasztalatok átadása, javaslattétel, ötletek 

- szemléletformálás 

- munkahely szervezés 

 

Ön honnan tájékozódik a település ügyeiről? 

 

A szomszédoktól és az itt élőktől hallok a 

településen zajló dolgokról. 
19 fő 

A közösségi médiumokon (pl. Facebook 

oldalak, csoportok) keresztül tájékozódom. 
33 fő 

A település honlapjáról szerzem be az 

információkat. 
22 fő 

A helyi újságot szoktam olvasni. 46 fő 

A településen kihelyezett plakátokról, 

szórólapokról tájékozódom. 
22 fő 

Lakossági fórumokon kapok tájékoztatást. 12 fő 

Egyéb, éspedig: 0 fő 
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Ön szerint hogyan lehetne hatékonyabban eljuttatni az információkat a településen 

élőkhöz az őket érintő ügyekről? 

 

- információs pont a közösségi térben 

- közösségi médián keresztül 

- szórólap postai úton 

- média 

- helyi újság 

- civil szervezetek 

 

Ön szerint szükséges-e a településen aktuális információkat bemutató hirdetőtáblát, 

információs felületet létrehozni? 

 

 

1 fő nem válaszolt. 

 

Az Ön településén működik-e általános iskola? 

 

52 válaszadó az igen választ jelölte meg. 

 

Amennyiben igen, akkor hogyan jellemezné az iskolai nevelés minőségét? 

 

nagyon 

rossz 

   nagyon 

jó 

1 2 3 4 5 

2 fő 2 fő 29 fő 16 fő 4 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

18% 
igen

nem

igen: 42 fő 

nem: 9 fő 
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Hogyan ítéli meg az alábbi közösségi szolgáltatások színvonalát a településen? 

 

 
nagyon 

rossz 
   nagyon jó 

szolgáltatások 1 2 3 4 5 

közművelődés (faluház, 

művelődési ház) 0 2 4 18 25 

könyvtári szolgáltatások 
1 2 5 16 25 

szabadidős- és kulturális 

programok 0 1 14 21 12 

sportolási lehetőségek 
0 3 10 21 11 

környezetvédelem 2 1 16 21 5 

gyermekprogramok, 

szolgáltatások 1 2 8 23 12 

ifjúsági programok, 

szolgáltatások 1 2 14 24 3 

nyugdíjasok számára 

nyújtott szolgáltatások 0 1 8 21 22 

 

Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, helytörténeti értékek feltárását, és azok 

bemutatását? 

 

 
1 fő nem válaszolt. 

 

90% 

10% 

igen

nem

igen: 46 fő 

nem: 5 fő 
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Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település közösségi életének 

történeti feltárásához fel lehetne használni (pl. kiadványhoz, kiállításhoz stb.)? 

 

 
2 fő nem válaszolt. 

 

Ha igen, kölcsönadná-e azt a település közösségi életének történeti feltárásához? 

 

11 fő az „Igen, ha vigyáznak rá és sértetlenül visszakapom.” választ jelölte meg, míg 9 fő 

„Nem tudom kölcsönadni.” választ jelölte meg. 

 

Ön szerint érdemes-e falukönyvben, helyi kalendáriumban, esetleg a helyi tudásbázison 

alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a település közösségi életének történetét, 

közösségi erőforrásait? 

 

 
4 fő nem válaszolt. 

 

Ön részt tudna-e venni egy ilyen kiadvány összeállításában? 

 

Igen, szívesen részt vennék a kiadvány 

összeállításának teljes folyamatában. 
1 fő 2% 

Igen, részt tudnék venni, de csak 

korlátozott mértékben, 

részfeladatokban. 

15 fő 32% 

Csak fotókat, régi írásos 

dokumentumokat tudok biztosítani a 

kiadványhoz. 

2 fő 4% 

Nem tudok részt venni a kiadvány 

összeállításában. 
29 fő 62% 

5 fő nem válaszolt. 
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0 50

nem

igen

fő

94% 

6% 

igen

nem

igen: 45 fő 

nem: 3 fő 



79 
 

 

Ön részt venne-e olyan programokon, ahol betekintést nyerhet hagyományos 

mesterségek (kosárfonás, szövés, sütés-főzés, fafaragás stb.) munkafolyamataiba? 

 

 
3 fő nem válaszolt. 

 

Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szabadidejében szívesen megosztana másokkal 

egy-egy foglalkozás keretében? 

 

- kert-tervezés 

- gyereknevelés 

- beszédfejlesztés 

- sport 

- szövés 

- természetismeret 

- kézművesség 

- lovaglás 

- futás 

- néptánc 

 

Vállalná-e, hogy az a tudás, tevékenység, amihez ért egy helyi név- és címjegyzékben a 

nevével és címével megjelenjen? 

 

 
16 fő nem válaszolt. 

 

Van-e olyan érdeklődési köre, amiről szívesen tudna többet 

és szívesen megtanulna másoktól? 

 

- tánc 

- bőrdíszműves 

- szövés 

73% 

27% 
igen

nem

7 

29 

0

20

40

igen nem

fő

igen: 36 fő 

nem: 13 fő 
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- sport 

- sütés-főzés 

- kovácsmesterség 

- fonás 

- fazekasság 

- nyelvtanulás 

- nemezelés 

- egészségügy 

- számítástechnika 

- szabás-varrás 

- lovaglás 

 

Ha bármilyen egyéb ötlete, észrevétele van a felméréssel kapcsolatban, kérjük, ossza 

meg velünk! 

 

- több munkalehetőség 

- közcélú munkáért teljes bért 

 

 

V. Összegzés 

A közösségi felmérés kérdőíveinek kiértékelése során világossá vált számunkra, hogy a 

konzorcium hat települése bár földrajzilag nem alkot szoros egységet, az ott élőknek 

nagyjából azonos kihívásokkal, nehézségekkel, megoldásra váró problémákkal kell 

szembenéznie. 

Az eredmények összegzését azért készítettük el mégis települési bontásban, hogy lokálisan is 

meg tudjuk jeleníteni a közösségi fejlesztési folyamattal érinteni kívánt területek, és hogy a 

helyben felmerülő problémákra, helyben tudjunk megoldást keresni a későbbiek során. 

A közösségi felmérési folyamat jól szolgálta azt a célt, hogy kiszélesítse ismereteinket a hat 

településen élőket foglalkoztató ügyekről, kihívásokról, ötletekről, javaslatokról. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a közösségi felmérésben való 

aktív részvételükkel segítették a közösségfejlesztési folyamatok elindítását. 

Emellett köszönet illeti a helyi kapcsolattartóinkat is, akik operatív tevékenységükkel, 

munkájukkal és szabadidejük feláldozásával segítették a közösségi felmérés 

lebonyolítását. 

A közösségi felmérés eredményeinek összegzését összeállította: 

Tóth-Deme Anett és Loksa Gábor közösségfejlesztők, valamint Tóth Viktor, a projekt 

szakmai vezetője. 

Szank, 2019. március 29. 

 


