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Bevezetés 
 

Szank Községi Önkormányzat, mint konzorciumvezető, valamint Gátér Község 

Önkormányzata, Jászszentlászló Község Önkormányzata, Móricgát Község Önkormányzata, 

Pálmonostora Község Önkormányzata és Petőfiszállás Község Önkormányzata pályázati 

támogatást nyert a helyi lakosság közösségi szerepvállalásának ösztönzését és a helyi identitás 

erősítését célzó programok megvalósítására. A nyertes pályamű címe: „Múltunk értéke, 

közösségünk jövője”, azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001. 

 

 

Fő kedvezményezett: 

Szank Községi Önkormányzat 

 

Konzorciumi partnerek: 

Gátér Község Önkormányzata 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Móricgát Község Önkormányzata 

Pálmonostora Község Önkormányzata  

Petőfiszállás Község Önkormányzata 

 

 

A projekt megvalósítása: 2018. 09. 01. – 2022. 05. 01. 

 

A projekt összköltségvetése: 43.380.087,- forint 

 

A 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 szerepvállas” című 

kiemelt projekt biztosítja. 
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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 felülvizsgáltuk a hat település Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját és közművelődési rendeletét, melyekhez – amennyiben 

szükséges volt – javaslatokat fogalmaztunk meg a lezajlott közösségi felmérés eredményeinek 

figyelembevételével. A felmérés 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 készítettük el a program 

cselekvési tervét, mely vezérfonalául szolgál majd közös 

munkálkodásunknak. 
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II. A projekt ütemezése 
 

1. ütem: Közösségi tervezés (2018. november-2019. április) 

 

A projekt első szakaszában egy hosszabb lélegzetvételű, hat hónapos közösségi tervezési 

folyamat zajlott, melynek során arra törekedtünk, hogy megfeleljünk az EFOP-1.3.1-15-2016-

00001 kódszámú, „Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című projekt 

keretében összeállított Közösségfejlesztés módszertani útmutató közösségi tervezési 

folyamatra vonatkozó ajánlásainak. 

A projektben résztvevő közösségfejlesztők a települési kapcsolattartók segítségével 

alakították ki az interakciót és az együttműködést a konzorcium hat településén élőkkel. 

Felkészítették és bevonták őket a közösségi tervezési folyamatba a fokozatosság elvét követve 

(közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés). A közösségi tervezési 

folyamat eredményeinek felhasználásával került összeállításra a Helyi Cselekvési Terv, mely 

tartalmazza azokat az eseményeket, programokat és folyamatokat, melyek a projekt 2. 

ütemében megvalósulnak. 

 

2. ütem: Események, programok, folyamatok megvalósítása (2019. május-

2022. április) 

 

A projekt második szakaszában, mely 36 hónapot ölel fel, történik meg a közösségi tervezés 

során egyeztetett események, programok, folyamatok megvalósítása a Helyi Cselekvési Terv 

mellékletét képező Programterv szerinti ütemezésben. 

 

 

III. A közösségi tervezés folyamatának ismertetése 

 

III.1. Közösségi interjúk 

 

A közösségi tervezés helyzetelemzéssel vette kezdetét, melynek során közösségi interjúkat 

készítettünk 2018 novemberében. Azok zömét a program megvalósításán dolgozó 

közösségfejlesztő és a projekt szakmai vezetője bonyolította le. 

Mellettük a hat település kapcsolattartói is kivették a részüket az interjúk készítéséből, akik 

helyismeretükkel hatalmas segítséget nyújtottak az interjúalanyok felkutatásában is, ezzel 

hozzájárultak ahhoz, hogy a 60 (településenként 10-10) darab interjú időben elkészülhessen. 

Az interjúk során három alapkérdés megválaszolására kértük meg az interjúalanyokat: 

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

Mi a rossz?) 

 Min változtatna, és hogyan? 

 Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

Az interjúalanyok felkeresésénél szempont volt, hogy legyenek 

olyan személyek közöttük, akik a településen már korábban is 
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aktívak voltak a közösségi tevékenységekben, emellett széles körű kapcsolati hálóval, 

valamint sok információval rendelkezzenek a közösség tagjairól és azok igényeiről. 

Ezek mellett próbáltunk arra törekedni, hogy az interjúalanyok széles vertikumot 

képviseljenek mind korcsoport, mind társadalmi szerep szempontjából. 

A közösségi interjúk során, mivel a helyi kapcsolattartók javasolták az interjúalanyokat, nem 

tudtunk arra törekedni, hogy nagyjából azonos legyen a férfiak és nők aránya, ennek 

eredményeképpen az interjúalanyok majdnem kétharmada nő volt. A 60 közösségi interjúból 

39 készült nővel és 21 férfivel. Az arányok markáns eltolódása valószínűleg abból adódik, 

hogy a projekt indításában résztvevő hat települési kapcsolattartóból is négy nő, és 

megfigyelhető volt, hogy ők szívesebben ajánlottak női interjúalanyokat. 

A korosztályi megoszlás már árnyaltabb képet mutat: 

 18-30 év közötti: 12 fő 

 31-50 év közötti: 24 fő 

 51-65 év közötti: 11 fő 

 65 év feletti: 13 fő 

Megítélésünk szerint a korosztályi megoszlás nagyon kedvező a projekt szempontjából, 

hiszen egyik korcsoport sincsen eltúlzóan felülreprezentálva. Örömmel üdvözöltük az ifjúsági 

korosztály aktív és előremutató együttműködését az interjúk során. Valamint az is örömünkre 

szolgált, hogy a 65 év feletti lakosok között is pozitív fogadtatásra talált a program. Az ő 

szerepük a későbbiekben is fontos lehet, hiszen a települések egyik legjelentősebb problémája 

az elöregedés. 

 

III.2. Közösségi beszélgetések 

 

A közösségi beszélgetéseket a program megvalósításán dolgozó közösségfejlesztő és a 

szakmai vezető bonyolította le. Természetesen, ahogyan a közösségi interjúk esetében is, 

most is építettünk a helyi kapcsolattartók aktív közreműködésére a beszélgetések 

helyszínének és időpontjának leszervezésében. Továbbá nagy segítségünkre voltak az 

események hirdetésében és a beszélgetések résztvevőinek meghívásában is. 

A közösségi beszélgetéseket általában a településeken működő közösségi színterekben 

igyekeztünk megvalósítani, már csak azért is, mert ezekben kerülnek kialakításra a projekthez 

kapcsolódó közösségi információs pontok, így fontos volt, hogy résztvevők kötni tudják a 

programhoz a helyszíneket. Néhány esetben a helyi polgármesteri hivatal adott helyet a 

beszélgetéseknek, mert foglalt volt a közösségi színtér. 

Minden településen igyekeztünk két alkalommal beszélgetést kezdeményezni, összesen tehát 

12 alkalommal. Ez a törekvésünk végül Móricgáton meghiúsult, aminek oka lehet egyrészt, 

hogy messze az a legkisebb település a hatból, másrészt a projekt szempontjából 

kulcsembernek számító közösségi ház-vezető személyében 

éppen decemberben történt változás. Az elmaradt móricgáti 

beszélgetést végül a legnépesebb településen, Jászszentlászlón 

pótoltuk be, amire azért volt szükség, mert ott a lakosságszám 
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arányához képest viszonylag kis létszámú beszélgetéseket tudtunk megszervezni. 

Az első körös beszélgetések során a településeken már lezajlott közösségi interjúk 

eredményeinek és tapasztalatainak ismertetése és megvitatása mellett az alábbi vitaindító 

kérdésekkel kezdeményeztük a közös gondolkodás megindulását: 

 Milyen már meglévő, működő, alappal rendelkező közös munkájuk, tevékenységük, 

folyamatuk érett meg a fejlesztésre, bővítésre, korrekcióra, irányváltásra? 

 Milyen teljesen új dolgot tudnának elképzelni a közösségük életében? 

A második körös közösségi beszélgetések során azon túl, hogy felelevenítettük az első 

beszélgetéseken elhangzottakat, igyekeztünk egy-egy markáns témát közösen kijelölni, és azt 

körüljárni több oldalról. 

Emellett megbeszéltük, hogy a szélesebb körű közösségi felmérés kérdőívében milyen 

kérdések szerepeljenek majd. 

Fontos volt, hogy a beszélgetések nagy hányadán részt tudott venni az adott település vezetője 

is, aki sok esetben azonnal reflektálni tudott a felmerült kérdésekre. 

A közösségi beszélgetéseken összesen 130 fő vett részt, ami átlagosan majdnem 11 főt jelent 

alkalmanként. A legkisebb létszámú konzultációt Jászszentlászlón bonyolítottuk le 5 fővel, 

míg a legtöbben Pálmonostorán vettek részt egy beszélgetésen, ahol 20 fő fogadta el 

meghívásunkat. 

A közösségi beszélgetések hangulata településenként változó volt, ami jó visszacsatolásként 

szolgált számunkra a résztvevők egymáshoz és településükhöz való viszonyulásáról. Minél 

kisebb létszámú volt egy megbeszélés, annál oldottabb volt a légkör, hiszen ezeken az 

alkalmakon az egymást jól ismerő és a helyi közösségért már régebb óta együtt munkálkodó 

csoportok tagjai vettek részt. 

Általában ezek a beszélgetések sokkal konstruktívabbak voltak, mint a nagyobb létszámúak. 

Utóbbiak esetében viszont fontos hangsúlyoznunk, hogy alapvető cél volt a programban 

közösen gondolkodó és javaslatokat megfogalmazó helyi bázis kiszélesítése, és ezt a szerepet 

tökéletesen betöltötték az alkalmak. 

Összességében elmondható, hogy bár decemberben kicsit nagyobb nehézséget okozott az 

összejövetelek megszervezése, az elért eredményekkel elégedettek lehetünk, hiszen minden 

alkalommal aktív, a közösségükért tenni akaró és a későbbiek folyamán jól hasznosítható 

javaslatokat megfogalmazó embereket ismertünk meg. 

 

 

III.3. Közösségi felmérés 

 

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. 
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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. 

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. 

 

 

III.4. Helyi Cselekvési Terv összeállítása 

 

A Helyi Cselekvési Terv a közösségi interjúk, a közösségi beszélgetések és a közösségi 

felmérés eredményeire épülve került összeállításra. Ez a tervdokumentum tartalmazza azokat 

az eseményeket, programokat és folyamatokat, melyeket a projekt 2. ütemének 36 hónapja 

alatt a konzorciumot alkotó hat településen élőkkel közösen megvalósítunk. A Helyi 

Cselekvési Terv visszamutatása a lakosság felé négy alkalommal, részvételi fórumok 

keretében történt meg 2019. március-április hónapokban. 
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IV. A közösségi tervezés eredménye, események, programok, 

folyamatok megvalósítása a projektben, települési bontásban 
 

 

IV.1. Gátér 

 

Közösségi interjúk 

 

A közösségi interjúk 2018 novemberében, 10 fő helyi interjúalany bevonásával készültek a 

projekt szakmai vezetőjének és a projektben dolgozó közösségfejlesztő közreműködésével és 

iránymutatásai alapján, a helyi kapcsolattartó aktív segítségével. 

Az interjúk során a helyiek kiemelték, hogy a községben nagyon nyugodt, családias az élet, 

jók a közlekedési lehetőségek a közeli Kiskunfélegyházára, ám a nagy intenzitású átmenő 

forgalom miatt katasztrofális az utak minősége. Sajnos nagyon kevés helyben a 

munkalehetőség és az általános iskola hosszú távú működtetése is nehézkes az alacsony 

gyermeklétszám miatt. A falu lakossága viszont nagyon összetartó, amit szinte minden 

megkérdezett kiemelt. 

A közösségi interjúk eredményeiből egy 25 oldalas összegző 

kiadványt készítettünk, melyet elérhetővé tettünk a településen 

kialakított információs ponton nyomtatott formában, valamint 

elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Faluház, Gátér 
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Közösségi beszélgetések 

 

A közösségfejlesztő és a szakmai vezető irányításával, a helyi kapcsolattartó, valamint a 

közösségi interjúk során bevont aktív helyi lakosok közreműködésével, két alkalommal 

tartottunk közösségi beszélgetést 2018 decemberében Gátéron a Faluházban. 

Az első beszélgetésen 10 fő, míg a másodikon 18 fő vett részt. A beszélgetéseken a 

településen lezajlott közösségi interjúk eredményeinek és tapasztalatainak ismertetése és 

megvitatása mellett újabb javaslatok, problémafelvetések és igények fogalmazódtak meg, 

melyeket igyekeztünk megjeleníteni a közösségi felmérés kérdőívének kérdései között. 

A közösségi beszélgetések eredményeiből egy 23 oldalas összegző kiadványt készítettünk, 

melyet elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, 

valamint elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi felmérés 

 

A közösségi felmérés során a szakmai vezető és a közösségfejlesztő koordinálásával, a 

közösségi tervezés korábbi szakaszában megfogalmazott témákat magában foglaló, 36 

tételből álló kérdőívvel keresték fel a helyi önkéntesek a településen élőket. Összesen 60 

darab kérdőívet osztottunk szét Gátéron. 

- Mind a 60 darab kérdőívet visszajuttatták a kitöltők. 

- A válaszadók közül 14 fő férfi és 46 fő nő. 

- A megkérdezettek 36%-a a 36 és 50 év közötti. 

- A megkérdezettek 61%-a több, mint 30 éve él a településen. 

- A 60 válaszadó közül 16 fő nagyon szeret, míg 39 fő szeret Gátéron élni. 

A közösségi felmérés összegzése: 

Hogy miért szeretnek az emberek Gátéron élni? A legtöbben azért, mert csend van, nyugodt 

az élet, jó a közlekedés, sok az ismerős és tiszta a levegő, valamint nincsen bűnözés. 

Hogy mit mutatnának meg az ideérkező vendégeknek? A legtöbben a Szent Anna templomot, 

a község parkjait, a Faluházat, a település értékeit, valamint a Fehér-tavat. 

A megkérdezettek 45,8%-a szerint elég összetartóak az itt élők, de csak néha fognak össze 

egy-egy ügy mentén. 

A településen a legjelentősebb rendezvények a szüreti bál, az idősek napja, valamint a 

templombúcsú, de a válaszadók szívesen vennék, ha több sportrendezvény lenne, valamint 

szerveznének falunapot, gyermeknapot és színházi előadásokat is, amihez leginkább önkéntes 

munkával (36 fő), pénzzel, vagy egyéb tárgyi adománnyal (16 fő) tudnának hozzájárulni. 

A településen a legtöbben a helyi újságból (51 fő), valamint plakátokról és szórólapokról (37 

fő) tájékozódnak a helyi ügyekről. 

A válaszadók 76%-a (45 fő) szerint szükséges lenne a 

településen aktuális információkat bemutató hirdetőtáblát, 

információs felületet létrehozni. 

A megkérdezettek 95%-a (56 fő) szerint fontos lenne a helyi 

hagyományok, helytörténeti értékek feltárása és azok 

bemutatása. 
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A felmérésben résztvevők 89%-a (50 fő) szerint érdemes lenne falukönyvben, helyi 

kalendáriumban, illetve a helyi tudásbázison alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a 

település közösségi életének történetét, közösségi erőforrásait. 

A válaszadók 77%-a (43 fő) venne részt olyan programokon, ahol betekintést nyerhet 

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

munkafolyamataiba. 

 

 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és folyamatok 

megvalósítása Gátéron 

 

a) Közösségi akciók, tevékenységek és események: 

- Falunap szervezése sportvetélkedőkkel 

 

b) Programok, folyamatok: 

- Helyi értékfeltárás – értékőrzés 

- Falukönyv elkészítése 

 

c) Részvételi fórumok megrendezése, a helyi nyilvánosság fejlesztése: 

- Kerekasztal beszélgetés 

 

d) Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

 

Falunap szervezése sportvetélkedőkkel 

A közösségi tervezés során a felmérésben résztvevők jelezték, jó lenne, ha a településen több 

sportesemény, -vetélkedő és -verseny kerülne megrendezésre, valamint újra lenne a régi idők 

hangulatát visszaidéző falunap is. A program során ennek alapján betervezésre került a 

projekt 3. évében, egy sportprogramokkal és vetélkedőkkel színesített falunap megrendezése a 

településen a gátéri Könyvtár, Információs és Közösségi Hely (Faluház) szervezésében, a 

projekt szakmai vezetőjének és a közösségfejlesztőknek a közreműködésével. 

 

Helyi értékfeltárás – értékőrzés 

A programelem során a gátéri települési értékek számát szeretnénk gazdagítani, illetve a 

települési értéktárban szereplő nemzeti értékeket szeretnénk szélesebb körben is propagálni, 

az azokkal kapcsolatos ismereteket elmélyíteni a helyiek körében. A program keretében egy 

értékfeltáró folyamat indul a településen újabb értékek után kutatva, melyet egy, az értékeket 

bemutató kiállítással és egy azokhoz kapcsolódó vetélkedő lebonyolításával szeretnénk zárni. 

A közösségi felmérés során ugyanis kirajzolódott, hogy a megkérdezettek 95%-a szerint 

fontos lenne a helyi hagyományok, helytörténeti értékek 

feltárása és azok bemutatása. 
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Falukönyv összeállítsa 

A közösségi tervezés során körvonalazódott az a 

kezdeményezés, hogy érdemes lenne egy 

kalendáriumban, falukönyvben megjeleníteni a 

településen élő közösséget foglalkoztató ügyeket, 

tevékenységeket, a közelmúlt és a régmúlt 

eseményeit, a helyi hagyományokat. A közösségi 

felmérés eredménye szintén ráerősített erre, hiszen 

a válaszadók 89%-a tartja fontosnak egy ilyen 

jellegű kiadvány megjelentetését Gátéron. A 

falukönyv összeállításában a szakmai vezető és a 

közösségfejlesztők közreműködésével helyi aktív 

lakosok vennének részt. 

 

 

Kerekasztal beszélgetések 

A projekt megvalósítása során összesen 8 alkalommal – az első évben 4, majd évente 2 

alkalommal – szervezünk kerekasztal beszélgetést a helyi lakosokkal, ahol a helyi közösséget 

foglalkoztató kérdéseket, problémákat járjuk körbe annak érdekében, hogy közösségi 

válaszok szülessenek a felmerülő problémákra. Gátéron egy kerekasztal beszélgetést 

tervezünk, melynek helyszíne a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely (Faluház) lesz. 

 

Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

A gátéri Könyvtár, Információs és Közösségi Hely (Faluház) aulájában egy Közösségi 

Információs Pont került kialakításra annak érdekében, hogy a helyiek releváns 

információkhoz juthassanak a projekt előrehaladásával kapcsolatban, illetve értesülhessenek a 

tervezett eseményekről, programokról, valamint hozzáférjenek a projekt első szakaszában 

zajló közösségi tervezés eredményeit bemutató összegzésekhez, elemzésekhez. 

  

Szent Anna templom 
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IV.2. Jászszentlászló 

 

Közösségi interjúk 

 

A közösségi interjúk 2018 novemberében, 

10 fő helyi interjúalany bevonásával 

készültek a projekt szakmai vezetőjének és 

a projektben dolgozó közösségfejlesztő 

közreműködésével és iránymutatásai 

alapján, a helyi kapcsolattartó aktív 

segítségével. 

A megkérdezettek többsége elégedett a 

település közlekedési adottságaival, mind a 

közúti, mind pedig a vasúti közlekedés jó a 

környező nagyobb városok irányába. Élhető, városias jegyeket mutató településként 

jellemezték a községet, ahol viszont probléma a megfelelő munkahelyek és a helyi 

gyermekorvos hiánya. 

A közösségi interjúk eredményeiből egy 25 oldalas összegző kiadványt készítettünk, melyet 

elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, valamint 

elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi beszélgetések 

 

A szakmai vezető irányításával, a helyi kapcsolattartó, valamint a közösségi interjúk során 

bevont aktív helyi lakosok közreműködésével, három alkalommal tartottunk közösségi 

beszélgetést 2018 decemberében Jászszentlászlón, a polgármesteri hivatalban és az Arany 

János Közösségi Színtérben. 

Az első beszélgetésen 5 fő, a másodikon 10 fő, míg a harmadikon 5 fő vett részt. A 

beszélgetéseken a településen lezajlott közösségi interjúk eredményeinek és tapasztalatainak 

ismertetése és megvitatása mellett újabb javaslatok, problémafelvetések és igények 

fogalmazódtak meg, melyeket igyekeztünk megjeleníteni a közösségi felmérés kérdőívének 

kérdései között. 

A közösségi beszélgetések eredményeiből egy 23 oldalas összegző kiadványt készítettünk, 

melyet elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, 

valamint elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi felmérés 

 

A közösségi felmérés során a szakmai vezető és a 

közösségfejlesztő koordinálásával, a közösségi tervezés korábbi 

szakaszában megfogalmazott témákat magában foglaló, 36 

Községháza, Jászszentlászló 
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tételből álló kérdőívvel keresték fel a helyi önkéntesek a településen élőket. Összesen 60 

darab kérdőívet osztottunk szét Jászszentlászlón. 

- Mind a 60 darab kérdőívet visszajuttatták a kitöltők. 

- A válaszadók közül 18 fő férfi és 42 fő nő. 

- A megkérdezettek 41%-a a 51 és 70 év közötti. 

- A megkérdezettek 46%-a több, mint 30 éve él a településen. 

- A 60 válaszadó közül 19 fő nagyon szeret, míg 36 fő szeret Jászszentlászlón élni. 

 

A közösségi felmérés összegzése: 

Hogy miért szeretnek az emberek Jászszentlászlón élni? 

A legtöbben azért, mert nyugodt, csendes a környék, 

rendezett a település, jók a közlekedési lehetőségek és jó 

a közbiztonság. 

Hogy mit mutatnának meg az ideérkező vendégeknek? A 

legtöbben a katolikus templomot, a község parkját, a 

horgásztavakat, a helytörténeti kiállítást, valamint a 

Kerek-tavat. 

A megkérdezettek 45%-a szerint elég összetartóak az itt 

élők, de csak néha fognak össze egy-egy ügy mentén. 

A településen a legjelentősebb rendezvények a falunap, a 

szüreti bál, az idősek napja, a közös adventi rendezvény, 

valamint a falukarácsony, de a válaszadók szívesen 

vennék, ha több fiataloknak szóló rendezvény lenne, 

valamint szerveznének színházi előadásokat vagy színházlátogatást is, amihez leginkább 

önkéntes munkával (41 fő), szakmai tanácsokkal (12 fő), illetve pénzzel, vagy egyéb tárgyi 

adománnyal (11 fő) tudnának hozzájárulni. 

A településen a legtöbben a helyi újságból (42 fő), valamint a közösségi médiumokon 

keresztül (30 fő) tájékozódnak a helyi ügyekről. 

A válaszadók 83%-a (49 fő) szerint szükséges lenne a településen aktuális információkat 

bemutató hirdetőtáblát, információs felületet létrehozni. 

A megkérdezettek 95%-a (57 fő) szerint fontos lenne a helyi hagyományok, helytörténeti 

értékek feltárása és azok bemutatása. 

A felmérésben résztvevők 94%-a (53 fő) szerint érdemes lenne falukönyvben, helyi 

kalendáriumban, illetve a helyi tudásbázison alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a 

település közösségi életének történetét, közösségi erőforrásait. 

A válaszadók 80%-a (48 fő) venne részt olyan programokon, ahol betekintést nyerhet 

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

munkafolyamataiba. 

 

 

Római Katolikus templom 
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Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és folyamatok 

megvalósítása Jászszentlászlón 

 

a) Programok, folyamatok: 

- Tankatalógus összeállítása 

- Helyi értékfeltárás – értékőrzés 

- Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

- Tanulókörök szervezése 

 

b) Részvételi fórumok megrendezése, a helyi nyilvánosság fejlesztése: 

- Kerekasztal beszélgetések 

 

c) Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

 

Tankatalógus összeállítása 

A közösségi tervezés során kedvezően fogadták a helyiek egy esetleges települési 

tankatalógus összeállításának ötletét, melyet megerősített a közösségi felmérés eredménye is, 

ugyanis a válaszadók 94%-a tartja fontosnak egy ilyen jellegű név- és címjegyzék 

összeállítását. A tankatalógus lehetővé teszi a jászszentlászlói tudásbázis összegzését, ami 

elősegíti a különböző érdeklődési körű emberek egymástól történő tanulását is. 

 

Helyi értékfeltárás – értékőrzés 

A programelem során a jászszentlászlói települési értékek számát szeretnénk gazdagítani, 

illetve a települési értéktárban szereplő nemzeti értékeket szeretnénk szélesebb körben is 

propagálni, az azokkal kapcsolatos ismereteket elmélyíteni a helyiek körében. A program 

keretében egy értékfeltáró folyamat indul a településen újabb értékek után kutatva, melyet 

egy, az értékeket bemutató kiállítással és egy azokhoz kapcsolódó vetélkedő lebonyolításával 

szeretnénk zárni. A közösségi felmérés során ugyanis kirajzolódott, hogy a megkérdezettek 

95%-a szerint fontos lenne a helyi hagyományok, helytörténeti értékek feltárása és azok 

bemutatása. 

 

Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

A programelem keretében Jászszentlászlón, és a hozzá tartozó tanyavilágban helytörténeti 

tárgyi anyag gyűjtése, leltározása és kiállításra történő előkészítése zajlik majd. A 

programelemet a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum és 

a projekt szakmai vezetője közreműködésével valósítja meg, melynek keretében egy 

helytörténeti kiállítás kerül megrendezésre az egyesület székhelyéül szolgáló közösségi 

házban. 

 

Tanulókörök szervezése 

A településen a közösségi tervezési folyamat során kedvezően 

fogadták a résztvevők azt a lehetőséget, mely szerint különböző 
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érdeklődési körök mentén, non-formális tanulási folyamat keretében tanulókörökké 

szerveződhetnek, ahol egymástól tanulhatnak. A tanulókörök szerveződését segíti a 

településen a korábban összeállított Tankatalógus, melyből az érdeklődők tájékozódni tudnak 

a helyben elérhető tudásbázisról. A tanulókörök havi egy alkalommal találkoznak az Arany 

János Közösségi Színtérben. 

 

Kerekasztal beszélgetések 

A projekt megvalósítása során összesen 8 alkalommal – az első évben 4, majd évente 2 

alkalommal – szervezünk kerekasztal beszélgetést a helyi lakosokkal, ahol a helyi közösséget 

foglalkoztató kérdéseket, problémákat járjuk körbe annak érdekében, hogy közösségi 

válaszok szülessenek a felmerülő problémákra. Jászszentlászlón két alkalommal tervezünk 

kerekasztal beszélgetéseket, melyek helyszíne az Arany János Közösségi Színtér lesz. 

 

Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

Az Arany János Közösségi Színtér aulájában egy Közösségi Információs Pont került 

kialakításra annak érdekében, hogy a helyiek releváns információkhoz juthassanak a projekt 

előrehaladásával kapcsolatban, illetve értesülhessenek a tervezett eseményekről, 

programokról, valamint hozzáférjenek a projekt első szakaszában zajló közösségi tervezés 

eredményeit bemutató összegzésekhez, elemzésekhez. 

 

 

IV.3. Móricgát 

 

Közösségi interjúk 

 

A közösségi interjúk 2018 novemberében, 10 fő 

helyi interjúalany bevonásával készültek a 

projekt szakmai vezetőjének és a projektben 

dolgozó közösségfejlesztő közreműködésével és 

iránymutatásai alapján, a helyi kapcsolattartó 

aktív segítségével. 

A helyiek kiemelték, hogy bár nagyon kis 

lélekszámú a község, az ott élők nagyon 

összetartóak, jó a közösségi élet. A falu 

legnagyobb problémája az, hogy az egyetlen kövesút, ami a környező településekkel 

összeköti, katasztrofális állapotban van, illetve nagyon rosszak a tömegközlekedési 

lehetőségek is. 

A közösségi interjúk eredményeiből egy 25 oldalas összegző 

kiadványt készítettünk, melyet elérhetővé tettünk a településen 

kialakított információs ponton nyomtatott formában, valamint 

elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Faluház, Móricgát 
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Közösségi beszélgetés 

 

A szakmai vezető irányításával, a helyi kapcsolattartó, valamint a közösségi interjúk során 

bevont aktív helyi lakosok közreműködésével, egy alkalommal tartottunk közösségi 

beszélgetést 2018 decemberében Móricgáton, a közösségi színtérben. 

A beszélgetésen 9 fő vett részt. A beszélgetésen a településen lezajlott közösségi interjúk 

eredményeinek és tapasztalatainak ismertetése és megvitatása mellett újabb javaslatok, 

problémafelvetések és igények fogalmazódtak meg, melyeket igyekeztünk megjeleníteni a 

közösségi felmérés kérdőívének kérdései között. 

A közösségi beszélgetések eredményeiből egy 23 oldalas összegző kiadványt készítettünk, 

melyet elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, 

valamint elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi felmérés 

 

A közösségi felmérés során a szakmai vezető és a közösségfejlesztő koordinálásával, a 

közösségi tervezés korábbi szakaszában megfogalmazott témákat magában foglaló, 36 

tételből álló kérdőívvel keresték fel a helyi önkéntesek a településen élőket. Összesen 60 

darab kérdőívet osztottunk szét Móricgáton. 

- A 60-ból 51 darab kérdőívet juttattak vissza a kitöltők. 

- A válaszadók közül 29 fő férfi és 22 fő nő. 

- A megkérdezettek 33%-a a 19 és 35 év közötti. 

- A megkérdezettek 66%-a több, mint 30 éve él a településen. 

- Az 51 válaszadó közül 13 fő nagyon szeret, míg 35 fő szeret Móricgáton élni. 

 

A közösségi felmérés összegzése: 

Hogy miért szeretnek az emberek Móricgáton élni? A legtöbben azért, mert összetartó a falu, 

jó a közösség, nyugodt, csendes a környék és sokaknak ez a szülőföldje. 

Hogy mit mutatnának meg az ideérkező vendégeknek? A legtöbben a művelődési házat, a 

gyönyörű természeti környezetet, a katolikus, valamint a református templomot. 

A megkérdezettek 55%-a szerint nagyon összetartóak az itt élők, jó közösséget alkotnak. 

A településen a legjelentősebb rendezvények a falunap, a szüreti bál, az aratóbál, az idősek 

napja, valamint a szilveszteri bál és a falukarácsony, de a válaszadók szívesen vennék, ha több 

sportrendezvény lenne, valamint működne helyi termelői piac, és szerveznének színházi 

előadásokat is, amihez leginkább önkéntes munkával (33 fő), pénzzel, vagy egyéb tárgyi 

adománnyal (5 fő) tudnának hozzájárulni. 

A településen a legtöbben a helyi újságból (32 fő), valamint a szomszédoktól és az ott élőktől 

szóban (24 fő) tájékozódnak a helyi ügyekről. 

A válaszadók 81%-a (39 fő) szerint szükséges lenne a 

településen aktuális információkat bemutató hirdetőtáblát, 

információs felületet létrehozni. 
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A megkérdezettek 90%-a (46 fő) szerint fontos lenne a helyi hagyományok, helytörténeti 

értékek feltárása és azok bemutatása. 

A felmérésben résztvevők 80%-a (39 fő) szerint érdemes lenne falukönyvben, helyi 

kalendáriumban, illetve a helyi tudásbázison alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a 

település közösségi életének történetét, közösségi erőforrásait. 

A válaszadók 72%-a (36 fő) venne részt olyan programokon, ahol betekintést nyerhet 

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

munkafolyamataiba. 

 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és folyamatok 

megvalósítása Móricgáton 

 

a) Közösségi akciók, tevékenységek és események: 

- Közösségek szomszédolása (Szomszédoló) 

 

b) Programok, folyamatok: 

- Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

 

c) Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

 

Szomszédoló 

A programelem keretében a konzorciumban részt vevő települések aktív közösségei 

találkoznak, ahol bemutatkoznak egymásnak. A Szomszédolót egy már a településen 

hagyományosnak számító rendezvény kísérőprogramjaként valósítjuk meg, mellyel lehetővé 

tesszük, hogy civil kapcsolatok, együttműködések jöhessenek létre a hat településen élők 

között. 

 

Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

A programelem keretében Móricgáton, és a hozzá tartozó tanyavilágban helytörténeti tárgyi 

anyag gyűjtése, leltározása és kiállításra történő előkészítése zajlik majd. A programelemet a 

jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyesület a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum és a 

projekt szakmai vezetője közreműködésével valósítja meg, melynek keretében egy 

helytörténeti kiállítás kerül megrendezésre a településen. 

 

Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

A móricgáti Könyvtár, Információs és Közösségi Hely aulájában egy Közösségi Információs 

Pont került kialakításra annak érdekében, hogy a helyiek releváns információkhoz juthassanak 

a projekt előrehaladásával kapcsolatban, illetve értesülhessenek 

a tervezett eseményekről, programokról, valamint 

hozzáférjenek a projekt első szakaszában zajló közösségi 

tervezés eredményeit bemutató összegzésekhez, elemzésekhez. 
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IV.4. Pálmonostora 

 

Közösségi interjúk 

 

A közösségi interjúk 2018 novemberében, 10 fő helyi interjúalany bevonásával készültek a 

projekt szakmai vezetőjének és a projektben dolgozó közösségfejlesztő közreműködésével és 

iránymutatásai alapján, a helyi kapcsolattartó aktív segítségével. 

A legtöbb megkérdezett kiemelte, hogy a település és környezete nagyon csendes és élhető, 

mivel nem közvetlenül a főút mellett fekszik, ezért kisebb a zajterhelés és a légszennyezés is. 

Problémaként merült fel a település lakosságának elöregedése és a fiatalok helyben tartásához 

nélkülözhetetlen munkahelyek hiánya. 

A közösségi interjúk eredményeiből egy 25 oldalas összegző kiadványt készítettünk, melyet 

elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, valamint 

elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi beszélgetések 

 

A közösségfejlesztő irányításával, a helyi kapcsolattartó, valamint a közösségi interjúk során 

bevont aktív helyi lakosok közreműködésével, két alkalommal tartottunk közösségi 

beszélgetést 2018 decemberében Pálmonostorán, a 

polgármesteri hivatalban. 

Az első beszélgetésen 11 fő, míg a másodikon 20 fő vett részt. 

A beszélgetéseken a településen lezajlott közösségi interjúk 

eredményeinek és tapasztalatainak ismertetése és megvitatása 

Orczy-Stametz-Mayer-Pallavicini kúria 
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mellett újabb javaslatok, problémafelvetések és igények fogalmazódtak meg, melyeket 

igyekeztünk megjeleníteni a közösségi felmérés kérdőívének kérdései között. 

A közösségi beszélgetések eredményeiből egy 23 oldalas összegző kiadványt készítettünk, 

melyet elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, 

valamint elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi felmérés 

 

A közösségi felmérés során a szakmai 

vezető és a közösségfejlesztő 

koordinálásával, a közösségi tervezés 

korábbi szakaszában megfogalmazott 

témákat magában foglaló, 36 tételből álló 

kérdőívvel keresték fel a helyi 

önkéntesek a településen élőket. 

Összesen 60 darab kérdőívet osztottunk 

szét Pálmonostorán. 

- A 60-ból 42 darab kérdőívet 

juttattak vissza a kitöltők. 

- A válaszadók közül 15 fő férfi és 

27 fő nő. 

- A megkérdezettek 45%-a a 36 és 50 év közötti. 

- A megkérdezettek 50%-a több, mint 30 éve él a településen. 

- A 42 válaszadó közül 8 fő nagyon szeret, míg 29 fő szeret Pálmonostorán élni. 

 

A közösségi felmérés összegzése: 

Hogy miért szeretnek az emberek Pálmonostorán élni? A legtöbben azért, mert csend van, 

nyugodt és nincsen nagy forgalom, ott élnek a barátaik és rokonaik, sok az ismerős és tiszta a 

levegő, valamint biztonságos a falu. 

Hogy mit mutatnának meg az ideérkező vendégeknek? A legtöbben a katolikus templomot, a 

művelődési házat, a Bagi-féle szélmalmot, valamint a Péteri-tavat. 

A megkérdezettek 40%-a szerint elég összetartóak az itt élők, de csak néha fognak össze egy-

egy ügy mentén. 

A településen a legjelentősebb rendezvények a falunap, a szüreti bál, a szilveszteri bál, 

valamint a családi nap, de a válaszadók szívesen vennék, ha lenne újra majális, valamint 

kézműves foglalkozások és ifjúsági programok is, amihez leginkább önkéntes munkával (29 

fő), pénzzel, vagy egyéb tárgyi adománnyal (9 fő) tudnának hozzájárulni. 

Pálmonostorán a legtöbben a kihelyezett plakátokról és szórólapokról (26 fő), valamint a 

település honlapjáról (19 fő) tájékozódnak a helyi ügyekről. 

A válaszadók 87%-a (35 fő) szerint szükséges lenne a 

településen aktuális információkat bemutató hirdetőtáblát, 

információs felületet létrehozni. 

A Bagi-féle szélmalom 
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A megkérdezettek 98%-a (40 fő) szerint fontos lenne a helyi hagyományok, helytörténeti 

értékek feltárása és azok bemutatása. 

A felmérésben résztvevők 83%-a (34 fő) szerint érdemes lenne falukönyvben, helyi 

kalendáriumban, illetve a helyi tudásbázison alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a 

település közösségi életének történetét, közösségi erőforrásait. 

A válaszadók 62%-a (24 fő) venne részt olyan programokon, ahol betekintést nyerhet 

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

munkafolyamataiba. 

 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és folyamatok 

megvalósítása Pálmonostorán 

 

a) Közösségi akciók, tevékenységek és események: 

- Közösségek szomszédolása (Szomszédoló) 

 

b) Programok, folyamatok: 

- Tankatalógus készítése 

- Helyi értékfeltárás – értékőrzés 

- Falukönyv összeállítása 

- Tanulókörök szervezése 

 

c) Részvételi fórumok megrendezése, a helyi nyilvánosság fejlesztése: 

- Kerekasztal beszélgetés 

 

d) Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

 

Szomszédoló 

A programelem keretében a konzorciumban részt vevő települések aktív közösségei 

találkoznak, ahol bemutatkoznak egymásnak. A Szomszédolót egy már a településen 

hagyományosnak számító rendezvény kísérőprogramjaként valósítjuk meg, mellyel lehetővé 

tesszük, hogy civil kapcsolatok, együttműködések jöhessenek létre a hat településen élők 

között. Pálmonostorán elsősorban a kézműves hagyományok bemutatására és kézműves 

foglalkozások szervezésére fókuszálunk, mivel a közösségi felmérés során ezt hiányolták a 

legtöbben a megkérdezettek közül. 

 

Tankatalógus összeállítása 

A közösségi tervezés során kedvezően fogadták a helyiek egy esetleges települési 

tankatalógus összeállításának ötletét, melyet megerősített a közösségi felmérés eredménye is, 

ugyanis a válaszadók 83%-a tartja fontosnak egy ilyen jellegű 

név- és címjegyzék összeállítását. A tankatalógus lehetővé teszi 

a pálmonostorai tudásbázis összegzését, ami elősegíti a 

különböző érdeklődési körű emberek egymástól történő 

tanulását is. 
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Helyi értékfeltárás – értékőrzés 

A programelem során a pálmonostorai települési értékek számát szeretnénk gazdagítani, 

illetve a települési értéktárban szereplő nemzeti értékeket szeretnénk szélesebb körben is 

propagálni, az azokkal kapcsolatos ismereteket elmélyíteni a helyiek körében. A program 

keretében egy értékfeltáró folyamat indul a településen újabb értékek után kutatva, melyet 

egy, az értékeket bemutató kiállítással és egy azokhoz kapcsolódó vetélkedő lebonyolításával 

szeretnénk zárni. A közösségi felmérés során ugyanis kirajzolódott, hogy a megkérdezettek 

98%-a szerint fontos lenne a helyi hagyományok, helytörténeti értékek feltárása és azok 

bemutatása. 

 

Falukönyv összeállítsa 

A közösségi tervezés során körvonalazódott az a kezdeményezés, hogy érdemes lenne egy 

kalendáriumban, falukönyvben megjeleníteni a településen élő közösséget foglalkoztató 

ügyeket, tevékenységeket, a közelmúlt és a régmúlt eseményeit, a helyi hagyományokat 

fotókkal illusztrálva. A közösségi felmérés eredménye szintén ráerősített erre, hiszen a 

válaszadók 83%-a tartja fontosnak egy ilyen jellegű kiadvány megjelentetését Pálmonostorán. 

A falukönyv összeállításában a szakmai vezető és a közösségfejlesztők közreműködésével 

helyi aktív lakosok vennének részt. 

 

Tanulókörök szervezése 

A településen a közösségi tervezési folyamat során kedvezően fogadták a résztvevők azt a 

lehetőséget, mely szerint különböző érdeklődési körök mentén, non-formális tanulási 

folyamat keretében tanulókörökké szerveződhetnek, ahol egymástól tanulhatnak. A 

tanulókörök szerveződését segíti a településen a korábban összeállított Tankatalógus, melyből 

az érdeklődők tájékozódni tudnak a helyben elérhető tudásbázisról. A tanulókörök havi egy 

alkalommal találkoznak a Katona József Közösségi Színtérben. 

 

Kerekasztal beszélgetés 

A projekt megvalósítása során összesen 8 alkalommal – az első évben 4, majd évente 2 

alkalommal – szervezünk kerekasztal beszélgetést a helyi lakosokkal, ahol a helyi közösséget 

foglalkoztató kérdéseket, problémákat járjuk körbe annak érdekében, hogy közösségi 

válaszok szülessenek a felmerülő problémákra. Pálmonostorán egy alkalommal tervezünk 

kerekasztal beszélgetést, melynek helyszíne a Katona József Közösségi Színtér lesz. 

 

Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

A Katona József Közösségi Színtér aulájában egy Közösségi Információs Pont került 

kialakításra annak érdekében, hogy a helyiek releváns információkhoz juthassanak a projekt 

előrehaladásával kapcsolatban, illetve értesülhessenek a tervezett eseményekről, 

programokról, valamint hozzáférjenek a projekt első 

szakaszában zajló közösségi tervezés eredményeit bemutató 

összegzésekhez, elemzésekhez. 
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IV.5. Petőfiszállás 

 

Közösségi interjúk 

 

A közösségi interjúk 2018 

novemberében, 10 fő helyi interjúalany 

bevonásával készültek a projekt szakmai 

vezetőjének és a projektben dolgozó 

közösségfejlesztő közreműködésével és 

iránymutatásai alapján, a helyi 

kapcsolattartó aktív segítségével. 

A béke és a nyugalom szigeteként 

jellemezték a községet az ott élők, ahol 

kiszámítható és biztonságos az élet. A 

közösség összetartó, a lakókörnyezet 

természetközeli, csendes, barátságos. 

Amivel kevésbé elégedettek a helyiek az a közlekedési lehetőségek és a megfelelő 

munkahelyek száma. 

A közösségi interjúk eredményeiből egy 25 oldalas összegző kiadványt készítettünk, melyet 

elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, valamint 

elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi beszélgetések 

 

A közösségfejlesztő irányításával, a helyi kapcsolattartó, valamint a közösségi interjúk során 

bevont aktív helyi lakosok közreműködésével, két alkalommal tartottunk közösségi 

beszélgetést 2018 decemberében Petőfiszálláson, a Faluházban. 

Mindkét beszélgetésen 10-10 fő vett részt. A beszélgetéseken a településen lezajlott közösségi 

interjúk eredményeinek és tapasztalatainak ismertetése és megvitatása mellett újabb 

javaslatok, problémafelvetések és igények fogalmazódtak meg, melyeket igyekeztünk 

megjeleníteni a közösségi felmérés kérdőívének kérdései között. 

A közösségi beszélgetések eredményeiből egy 23 oldalas összegző kiadványt készítettünk, 

melyet elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, 

valamint elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi felmérés 

 

A közösségi felmérés során a szakmai vezető és a 

közösségfejlesztő koordinálásával, a közösségi tervezés korábbi 

szakaszában megfogalmazott témákat magában foglaló, 36 

tételből álló kérdőívvel keresték fel a helyi önkéntesek a 

Pálosszentkút Kegyhely 
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településen élőket. Összesen 60 darab kérdőívet osztottunk szét Petőfiszálláson. 

- A 60-ból 56 darab kérdőívet juttattak vissza a kitöltők. 

- A válaszadók közül 21 fő férfi és 35 fő nő. 

- A megkérdezettek 32%-a a 36 és 50 év közötti. 

- A megkérdezettek 37%-a több, mint 30 éve él a településen. 

- Az 56 válaszadó közül 16 fő nagyon szeret, míg 37 fő szeret Petőfiszálláson élni. 

 

A közösségi felmérés összegzése: 

Hogy miért szeretnek az emberek Petőfiszálláson élni? A legtöbben azért, mert oda kötik őket 

baráti, családi kapcsolataik, összetartó a közösség, szépen fejlődik a település. 

Hogy mit mutatnának meg az ideérkező vendégeknek? A legtöbben a Pálosszentkúti 

kegyhelyet, a katolikus templomot, a 

község parkjait, a környező tanyavilágot, 

a madárrezervátumot, valamint a kilátót. 

A megkérdezettek 48%-a szerint nagyon 

összetartóak az ott élők, jó közösséget 

alkotnak. 

A településen a legjelentősebb 

rendezvények a falunap, a szüreti bál, az 

idősek napja, a szilveszteri bál, a 

gyermeknap és családi nap, valamint a 

templombúcsú, de a válaszadók szívesen 

vennék, ha több sportrendezvény lenne, 

valamint szerveznének az ifjúsági 

korosztály számára is különböző 

eseményeket. Ezekhez leginkább önkéntes munkával (43 fő), szakmai tanácsokkal (8 fő), 

illetve pénzzel, vagy egyéb tárgyi adománnyal (5 fő) tudnának hozzájárulni. 

A településen a legtöbben a kihelyezett plakátokról és szórólapokról (33 fő) és a falu 

honlapjáról (32 fő) tájékozódnak a helyi ügyekről. 

A válaszadók 63%-a (33 fő) szerint szükséges lenne a településen aktuális információkat 

bemutató hirdetőtáblát, információs felületet létrehozni. 

A megkérdezettek 98%-a (55 fő) szerint fontos lenne a helyi hagyományok, helytörténeti 

értékek feltárása és azok bemutatása. 

A felmérésben résztvevők 87%-a (46 fő) szerint érdemes lenne falukönyvben, helyi 

kalendáriumban, illetve a helyi tudásbázison alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a 

település közösségi életének történetét, közösségi erőforrásait. 

A válaszadók 75%-a (41 fő) venne részt olyan programokon, ahol betekintést nyerhet 

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

munkafolyamataiba. 

 

 

A pásztor szobra 
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Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és folyamatok 

megvalósítása Petőfiszálláson 

 

a) Közösségi akciók, tevékenységek és események: 

- Közösségek szomszédolása (Szomszédoló) 

 

b) Programok, folyamatok: 

- Tankatalógus készítése 

- Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

- Tanulókörök szervezése 

 

c) Részvételi fórumok megrendezése, a helyi nyilvánosság fejlesztése: 

- Kerekasztal beszélgetések 

 

d) Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

 

Szomszédoló 

A programelem keretében a konzorciumban részt vevő települések aktív közösségei 

találkoznak, ahol bemutatkoznak egymásnak. A Szomszédolót egy már a településen 

hagyományosnak számító rendezvény kísérőprogramjaként valósítjuk meg, mellyel leehetővé 

tesszük, hogy civil kapcsolatok, együttműködések jöhessenek létre a hat településen élők 

között. 

 

Tankatalógus összeállítása 

A közösségi tervezés során kedvezően fogadták a helyiek egy esetleges települési 

tankatalógus összeállításának ötletét, melyet megerősített a közösségi felmérés eredménye is, 

ugyanis a válaszadók 87%-a tartja fontosnak egy ilyen jellegű név és címjegyzék 

összeállítását. A tankatalógus lehetővé teszi a petőfiszállási tudásbázis összegzését, ami 

elősegíti a különböző érdeklődési körű emberek egymástól történő tanulását is. 

 

Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

A programelem keretében Petőfiszálláson, és a hozzá tartozó tanyavilágban helytörténeti 

tárgyi anyag gyűjtése, leltározása és a helytörténetre épülő kézműves foglalkozások és 

alkotótábor kerül megrendezésre. A programelemet a helyi aktivisták közössége a 

kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum és a projekt szakmai vezetője közreműködésével valósítja 

meg, melynek keretében egy alkotótábor kerül megrendezésre a településen. 

 

Tanulókörök szervezése 

A településen a közösségi tervezési folyamat során kedvezően 

fogadták a résztvevők azt a lehetőséget, mely szerint különböző 

érdeklődési körök mentén, non-formális tanulási folyamat 

keretében tanulókörökké szerveződhetnek, ahol egymástól 
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tanulhatnak. A tanulókörök szerveződését segíti a településen a korábban összeállított 

Tankatalógus, melyből az érdeklődők tájékozódni tudnak a helyben elérhető tudásbázisról. A 

tanulókörök havi egy alkalommal találkoznak a petőfiszállási Könyvtár, Információs és 

Közösségi Hely (Faluház) klubtermében. 

 

Kerekasztal beszélgetések 

A projekt megvalósítása során összesen 8 alkalommal – az első évben 4, majd évente 2 

alkalommal – szervezünk kerekasztal beszélgetést a helyi lakosokkal, ahol a helyi közösséget 

foglalkoztató kérdéseket, problémákat járjuk körbe annak érdekében, hogy közösségi 

válaszok szülessenek a felmerülő problémákra. Petőfiszálláson két alkalommal tervezünk 

kerekasztal beszélgetéseket, melyek helyszíne a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 

(Faluház) lesz. 

 

Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

A petőfiszállási Könyvtár, Információs és Közösségi Hely (Faluház) aulájában egy Közösségi 

Információs Pont került kialakításra annak érdekében, hogy a helyiek releváns 

információkhoz juthassanak a projekt előrehaladásával kapcsolatban, illetve értesülhessenek a 

tervezett eseményekről, programokról, valamint hozzáférjenek a projekt első szakaszában 

zajló közösségi tervezés eredményeit bemutató összegzésekhez, elemzésekhez. 
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IV.6. Szank 

 

Közösségi interjúk 

 

A közösségi interjúk 2018 novemberében, 10 fő helyi interjúalany bevonásával készültek a 

projekt szakmai vezetőjének és a projektben dolgozó közösségfejlesztő közreműködésével és 

iránymutatásai alapján, a helyi kapcsolattartó aktív segítségével. 

A megkérdezettek szerint nagyon sokat fejlődött a település az elmúlt években, szinte minden 

területen. Jónak és kielégítőnek tartják a közszolgáltatások színvonalát és a kulturális életet. 

Problémaként merült fel a község zsáktelepülés jellegéből adódóan a közlekedési lehetőségek 

korlátozottsága és a fiatalok megtartásához szükséges munkahelyek hiánya. 

A közösségi interjúk eredményeiből egy 25 oldalas összegző kiadványt készítettünk, melyet 

elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, valamint 

elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi beszélgetések 

 

A közösségfejlesztő irányításával, a helyi kapcsolattartó, 

valamint a közösségi interjúk során bevont aktív helyi lakosok 

közreműködésével, két alkalommal tartottunk közösségi 

Községháza, Szank 
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beszélgetést 2018 decemberében Szankon, a polgármesteri hivatalban és a Vörösmarty 

Mihály Közösségi Színtérben. 

Az első beszélgetésen 12 fő, míg a másodikon 10 fő vett részt. A beszélgetéseken a 

településen lezajlott közösségi interjúk eredményeinek és tapasztalatainak ismertetése és 

megvitatása mellett újabb javaslatok, problémafelvetések és igények fogalmazódtak meg, 

melyeket igyekeztünk megjeleníteni a közösségi felmérés kérdőívének kérdései között. 

A közösségi beszélgetések eredményeiből egy 23 oldalas összegző kiadványt készítettünk, 

melyet elérhetővé tettünk a településen kialakított információs ponton nyomtatott formában, 

valamint elektronikusan is közzétettünk a konzorciumvezető honlapján. 

 

Közösségi felmérés 

 

A közösségi felmérés során a szakmai vezető és a közösségfejlesztő koordinálásával, a 

közösségi tervezés korábbi szakaszában megfogalmazott témákat magában foglaló, 36 

tételből álló kérdőívvel keresték fel a helyi önkéntesek a településen élőket. Összesen 60 

darab kérdőívet osztottunk szét Szankon. 

- A 60-ból 52 darab kérdőívet juttattak vissza a kitöltők. 

- A válaszadók közül 3 fő férfi és 49 fő nő. 

- A megkérdezettek 38%-a a 36 és 50 év közötti. 

- A megkérdezettek 37%-a több, mint 30 éve él a településen. 

- Az 52 válaszadó közül 12 fő nagyon szeret, míg 34 fő szeret Szankon élni. 

 

A közösségi felmérés összegzése: 

Hogy miért szeretnek az emberek Szankon élni? A legtöbben azért, mert látványosan fejlődik 

a település, csendes, nyugodt, rendezett a környezet, jó a közbiztonság és jók a rendezvények. 

Hogy mit mutatnának meg az ideérkező vendégeknek? A legtöbben a Zank Vezér 

Sportszállót, az Ízek Házát, a Pongrátz Gergely teret, a sószobát, a Büszkeségpontot, a 

játszóteret és a Gy. Szabó Béla Képtárat, valamint a horgásztavat. 

A megkérdezettek 52%-a szerint elég összetartóak az itt élők, de csak néha fognak össze egy-

egy ügy mentén. 

A településen a legjelentősebb rendezvények a Méz és Meggy Fesztivál mellett a szilveszteri 

bál, a gyermeknap, az idősek napja, valamint a közös adventi rendezvények, de a válaszadók 

szívesen vennék, ha szerveznének táncházat, kiállításokat, szüreti felvonulást is, amihez 

leginkább önkéntes munkával (28 fő), pénzzel, vagy egyéb tárgyi adománnyal (5 fő) tudnának 

hozzájárulni. 

A településen a legtöbben a helyi újságból (46 fő), valamint a közösségi médiumokon 

keresztül (33 fő) tájékozódnak a helyi ügyekről. 

A válaszadók 82%-a (42 fő) szerint szükséges lenne a településen aktuális információkat 

bemutató hirdetőtáblát, információs felületet létrehozni. 

A megkérdezettek 90%-a (46 fő) szerint fontos lenne a helyi 

hagyományok, helytörténeti értékek feltárása és azok 

bemutatása. 
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A felmérésben résztvevők 94%-a (45 fő) szerint érdemes lenne falukönyvben, helyi 

kalendáriumban, illetve a helyi tudásbázison alapuló tankatalógusban összegezni, bemutatni a 

település közösségi életének történetét, közösségi erőforrásait. 

A válaszadók 73%-a (36 fő) venne részt olyan programokon, ahol betekintést nyerhet 

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

munkafolyamataiba. 

 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és folyamatok 

megvalósítása Szankon 

 

a) Közösségi akciók, tevékenységek és események: 

- Helyi hagyományok feltárása 

- Közösségi eredmények bemutatása 

- Közösségek szomszédolása (Szomszédoló) 

- Közösségi kiállítás szervezése 

- Népismereti táborok szervezése 

- Külföldi és belföldi tanulmányutak szervezése (2 alkalom) 

- Civil és vállalkozói fórumok 

 

b) Programok, folyamatok: 

- Helyi értékfeltárás – értékőrzés 

- Térségi kalendárium összeállítása 

- Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, 

feltárása 

- Helyi szellemi, kulturális örökség feltárása 

 

Zank Vezér Sportszálló 
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c) Részvételi fórumok megrendezése, a helyi nyilvánosság fejlesztése: 

- Kerekasztal beszélgetések 

 

d) Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

 

Helyi hagyományok feltárása 

A projekt közösségi tervezési szakaszában a tervezésbe bevont helyi lakosok részéről igény 

mutatkozott a településen a helyi hagyományok feltárására és bemutatására az ott élők, 

valamint az odalátogató vendégek számára. Ezt erősítette meg a közösségi felmérés is, hiszen 

a válaszadók 90%-a szerint fontos lenne a helyi hagyományok, helytörténeti értékek feltárása 

és azok bemutatása. A programelem keretében Szank történetének egy korábbi szakaszában 

nemzedékről nemzedékre öröklődő, tovább élő tudás, ismeret kerülne felkutatásra és 

bemutatásra egy tematikus nap keretében. A programelem a projektben dolgozó 

közösségfejlesztők koordinálásával, a helyi lakosok széles körű bevonásával valósul meg. 

 

Közösségi eredmények bemutatása 

A projekt során a szakmai vezető és a közösségfejlesztők a települési kapcsolattartók és helyi 

aktivisták segítségével rövid képes beszámolókat készítenek a pályázat keretében, vagy annak 

hatására megvalósuló kezdeményezésekről, programokról, eseményekről a konzorcium hat 

településére vonatkozóan. A képes beszámolókat közzéteszik a konzorcium településeinek 

honlapján, hirdetőtáblákon, illetve a helyi újságokban. Új Facebook oldalt indítanak a 

projekthez kapcsolódóan, ás egyéb közösségi akciókat is lebonyolítanak majd. 

 

Szomszédoló 

A programelem keretében a konzorciumban részt vevő települések aktív közösségei 

találkoznak, ahol bemutatkoznak egymásnak. A Szomszédolót egy már a településen 

hagyományosnak számító rendezvény kísérőprogramjaként valósítjuk meg, mellyel lehetővé 

tesszük, hogy civil kapcsolatok, együttműködések jöhessenek létre a hat településen élők 

között. Szank esetében a szüreti rendezvény kísérőprogramjaként kerül megrendezésre a 

Szomszédoló, 2020 őszén. 

 

Közösségi kiállítás szervezése 

A közösségi kiállítás keretében a helyi kultúrára, helytörténetre, a tradíciókra, egyéni, vagy 

közösségi teljesítményre, természeti és társadalmi értékekre épülő kiállítási anyag kerül 

összeállításra és bemutatásra a konzorcium hat településére vonatkozóan. A kiállítás a projekt 

záró szakaszában kerül megrendezésre. 

 

Népismereti táborok szervezése 

A program során, annak 3. nyarán ötnapos népismereti 

táborokat szervezünk Szankon gyermekek számára, hiszen 

fontos, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban a helyi közösség 

aktív tagjává váljanak, erősödjön identitástudatuk, ezáltal 

erősödjön a település népességmegtartó képessége. A táborok 
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során a gyerekek helyi hagyományokkal, gasztronómiai és kézműves értékekkel ismerkednek 

meg interaktív módon. 

 

Külföldi és belföldi tanulmányutak szervezése 

A programelem keretében a konzorcium hat településéről érkező érdeklődők számára egy 

alkalommal belföldi, egy alkalommal pedig külföldi tanulmányutat szervezünk, mely során 

közösségfejlesztéshez kapcsolódó mintaprojekteket, jó gyakorlatokat ismerhetnek meg. A 

közösségfejlesztési folyamat szempontjából mindenképpen fontos, hogy tanuljunk azoktól, 

akik már előrébb járnak ezen a téren. 

 

Civil és vállalkozói fórumok 

A projekt során fórumot szervezünk civil szervezetek és helyi vállalkozók számára, hogy a 

program során elért eredményekről és lehetőségekről tájékoztassuk őket. 

 

Helyi értékfeltárás – értékőrzés 

A programelem során a szanki települési értékek számát szeretnénk gazdagítani, illetve a 

települési értéktárban szereplő nemzeti értékeket szeretnénk szélesebb körben is propagálni, 

az azokkal kapcsolatos ismereteket elmélyíteni a helyiek körében. A program keretében egy 

értékfeltáró folyamat indul a településen újabb értékek után kutatva, melyet egy, az értékeket 

bemutató kiadvány összeállításával szeretnénk zárni. A közösségi felmérés során ugyanis 

kirajzolódott, hogy a megkérdezettek 90%-a szerint fontos lenne a helyi hagyományok, 

helytörténeti értékek feltárása és azok bemutatása. 

 

Térségi kalendárium összeállítsa 

A közösségi tervezés során körvonalazódott az a kezdeményezés, hogy érdemes lenne egy 

kalendáriumban megjeleníteni a településen és térségében élő közösséget foglalkoztató 

ügyeket, tevékenységeket, a közelmúlt és a régmúlt eseményeit, a helyi hagyományokat 

fotókkal illusztrálva. A közösségi felmérés eredménye szintén ráerősített erre, hiszen a 

válaszadók 94%-a tartja fontosnak egy ilyen jellegű kiadvány megjelentetését Szankon. A 

kalendárium összeállításában a szakmai vezető és a közösségfejlesztők közreműködésével 

helyi aktív lakosok vennének részt. 

 

Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

A programelem keretében Szankon, és a hozzá tartozó tanyavilágban helytörténeti tárgyi 

anyag gyűjtése, leltározása és kiállításra történő előkészítése zajlik majd. A programelemet a 

helyi aktivisták a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum és a projekt szakmai vezetője 

közreműködésével valósítják meg, melynek keretében egy állandó helytörténeti kiállítás kerül 

kialakításra a településen. 

 

Helyi szellemi, kulturális örökség feltárása 

A tevékenység során kutató, kulturális szakemberek feltárják és 

dokumentálják, majd azon keresztül mindenki számára 

hozzáférhetővé teszik a helyi kulturális örökséget. A folyamat 
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keretében különböző generációk mutatják be egymásnak, hogy bizonyos életkorban mi az, 

ami számukra értéket képvisel, mik a közös értékek, mik a különbözőségek. A cél a helyi 

szellemi, kulturális örökség megjelenítésén túl a közösségi tanulás, a tudásátadás és a helyi 

identitás erősítése a programban résztvevők körében. 

 

Kerekasztal beszélgetések 

A projekt megvalósítása során összesen 8 alkalommal – az első évben 4, majd évente 2 

alkalommal – szervezünk kerekasztal beszélgetést a helyi lakosokkal, ahol a helyi közösséget 

foglalkoztató kérdéseket, problémákat járjuk körbe annak érdekében, hogy közösségi 

válaszok szülessenek a felmerülő problémákra. Szankon két alkalommal tervezünk 

kerekasztal beszélgetéseket, melyek helyszíne a Vörösmarty Mihály Közösségi Színtér lesz. 

 

Közösségi információs pont kialakítása és működtetése 

A Vörösmarty Mihály Közösségi Színtér aulájában egy Közösségi Információs Pont került 

kialakításra annak érdekében, hogy a helyiek releváns információkhoz juthassanak a projekt 

előrehaladásával kapcsolatban, illetve értesülhessenek a tervezett eseményekről, 

programokról, valamint hozzáférjenek a projekt első szakaszában zajló közösségi tervezés 

eredményeit bemutató összegzésekhez, elemzésekhez. 

 

 

V. A projekt várható hatásai 

A projekt hatása a konzorciumban részt vevő hat település közösségi életében lesz 

érzékelhető, hiszen olyan közösségi akciókat, tevékenységeket, eseményeket, programokat és 

folyamatokat szervezünk és indítunk el az elkövetkező három évben, melyek szinte 

valamennyi kisközösséget megmozgatnak. 

Emellett olyan új önszerveződő közösségek alakulnak ki, melyek a későbbiek során 

finanszírozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni, és tagjaik erős helyi 

identitással rendelkeznek. 

Erősödik a településeken a társadalmi kohézió, illetve a települések egymás közötti kapcsolata 

is szorosabb lesz, új együttműködések jönnek létre elsősorban a civil szektor területén. 

A projekt a benne megvalósuló programelemekkel közvetve a közösségek megtartó erejének 

erősödését, a fiatalok helyben maradását is elősegíti. 

Helyi tudásbázist tár fel, melyet megoszt a helyi közösséggel, segítve annak megmaradását, 

továbbélését. 

Helyi hagyományokat, helyi értékeket gondoz közösségi megoldások keretében, segítve azok 

hétköznapi szintre történő adaptációját és továbbörökítését a legfiatalabbak számára. 

A program során kiemelten kezeljük az esélyegyenlőségi szempontokat, minden tevékenység, 

esemény, programelem és folyamat lebonyolításakor arra 

törekszünk, hogy az esélyegyenlőségi célcsoport számára is 

értékes, releváns lehetőségeket biztosítsunk. 
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