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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 közös 

munkálkodásunknak a projekt megvalósítása során. 
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II. A tankatalógus összeállításának lebonyolítása 

 

A tankatalógus összeállítása és az ahhoz szükséges előkészítő igényfelmérés lebonyolítása 

során arra törekedtünk, hogy a Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt 

keretében összeállított Közösségfejlesztés módszertani útmutatóban megfogalmazott 

ajánlások szerint járjunk el. 

A Helyi Cselekvési Tervben három településen, Jászszentlászlón, Pálmonostorán és 

Petőfiszálláson vállaltuk tankatalógus összeállítását és az ahhoz szükséges előzetes 

igényfelmérés lebonyolítását. Az igényfelméréshez felhívást készítettünk, melyet a három 

településre aktualizáltunk. A három felhívás-mintát a tankatalógus 1-3. számú melléklete 

tartalmazza. 

A felhívásban a válaszadónak a neve és lakcíme megadása mellett három kérdésre kellett 

választ adnia, az alábbiak szerint: 

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

2. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

3. Hozzájárul-e, hogy neve és címe megjelenjen egy helyi címjegyzékben? 

A tankatalógus felhívásainak célterületre történő kijuttatását és azok összegyűjtését a 

településeken élő kapcsolattartóink koordinálták és végezték, önkéntes segítők bevonásával, 

akiknek munkáját ezúton is szeretnénk megköszönni. A felhívások alján feltüntettük a 

települési közösségi színtér címét is gyűjtőhelyként, ahová a válaszadók leadhatták a kitöltött 

felhívásokat. 

A felhívások feldolgozását és kiértékelését, valamint a tankatalógus összeállítását Tóth-Deme 

Anett és Loksa Gábor közösségfejlesztők, valamint Tóth Viktor szakmai vezető végezte el. 

 

III. A tankatalógus összeállításának tapasztalatai 

 

A tankatalógus készítésével érintett három településre összesen 300 darab kérdőívet juttatunk 

el, településenként 100-100 darabot. Mivel a felhívás első két kérdésében a válaszadóknak 

meg kellett adniuk a nevüket és lakcímüket – tehát nem anonim módon történt a válaszadás –, 

ezért nagyon sokan ódzkodtak a felhívás kitöltésétől, vagy egyszerűen csak nem juttatták 

vissza azokat nekünk. Szintén visszatartó erő volt, illetve féltek attól, hogy nevük és lakcímük 

megjelenik egy nyilvános név- és címjegyzékben, ami bárki számára elérhető lesz. Ezt a 

félelmet sajnos az igényfelmérés időszaka alatt közösségfejlesztőinknek, valamint a települési 

kapcsolattartóinknak nem sikerült eloszlatnia. 

A célterületről viszonylag csekély arányban sikerült a felhívásokat visszajuttatnia a 

kapcsolattartóinknak, szám szerint 300 darabból 43 darab került vissza hozzánk, ami 15 %-os 

arány. 

Települési bontásban az alábbiak szerint alakult a helyzet: 

Jászszentlászló:  19/100 

Pálmonostora:  10/100 

Petőfiszállás:  14/100 
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IV. A tankatalógus településenkénti bontásban 

 

IV.1. Jászszentlászló 

 

tudás – amit szívesen 

megosztana másokkal 

név lakcím 

háziorvoslás és az ahhoz 

kapcsolódó egészséges 

életmód 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor 6133 Jászszentlászló, 

Alkotmány utca 9/a 

egészségmegőrzés 

prevenció, megelőzés 

programszervezés Patyi Norbert 6133 Jászszentlászló, Tavasz 

utca 28. zenélés (dobolás) 

numizmatika Mészáros László 6133 Jászszentlászló, Vasút 

utca 67. helytörténet 

a könyvek szeretete, olvasása Nagyné Kása Magdolna 6133 Jászszentlászló, Hársfa 

utca 5. 

horgászati alapismeretek Nagy András 6133 Jászszentlászló, Hársfa 

utca 5. túrázás 

magyar tájak megismertetése 

másokkal 

szőlészet Hajagos-Tóth István 6133 Jászszentlászló, Vasút 

utca 3. 

kötés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
szövés 

hímzés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

kommunikációs technikák A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
érdekérvényesítés 

önismeret 

tanulási technikák 

álláskeresési technikák 

„gazdálkodj okosan” 

szociális ismeretek 

megtakarítási és biztosítási 

tanácsok 

pályázatírás és menedzselés 
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tudás – amit szívesen 

megosztana másokkal 

név lakcím 

közgazdasági ismeretek A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
alapvető pénzügyi-, adózási-, 

vállalkozási ismeretek 

barkácsolás (fúrás-faragás) A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

fodrászat A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
borbélykodás 

kertészkedés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

díszmadár tartás A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

lakberendezési ismeretek A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

motorszerelés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

gazdasági ismeretek A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
kereskedelmi ismeretek 

gyereknevelés 

 

érdeklődés – amit szívesen 

megtanulna másoktól 

név lakcím 

régi korok ételeinek 

elkészítése 

Német Józsefné 6133 Jászszentlászló, Erdei 

Ferenc utca 17. 

hobbikertészet Dr. Hajagos-Tóth Sándor 6133 Jászszentlászló, 

Alkotmány utca 9/a történelem 

numizmatika 

emberi értékek, értékrendek 

megismerése 

Patyi Norbert 6133 Jászszentlászló, Tavasz 

utca 28. 

műveltségi ismeretek 

zenei ismeretek 

kiállítások szervezése, 

rendezése 

(rendezvényszervezés) 

Mészáros László 6133 Jászszentlászló, Vasút 

utca 67. 

sütés-főzés Nagyné Kása Magdolna 6133 Jászszentlászló, Hársfa 

utca 5. tortasütés 
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érdeklődés – amit szívesen 

megtanulna másoktól 

név lakcím 

lovas turizmus Nagy András 6133 Jászszentlászló, Hársfa 

utca 5. 

korongozás (fazekasság) Hajagos-Tóth István 6133 Jászszentlászló, Vasút 

utca 3. 

kosárfonás A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

kosárfonás A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
festészet 

origami A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
szőnyegkészítés 

fazekasság 

életmód tanácsok A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
testi egészség 

életmód tanácsok A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
pszichológiai ismeretek 

fodrászati ismeretek A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

fodrászati ismeretek 

(továbbképzés) 

A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

vegyszerek kezelése és 

keverése a 

növénytermesztéshez 

A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

madarak tartásával 

kapcsolatos továbbképzés 

A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

lovaglás A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

hegesztés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

zenei előadás A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
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Találkozási pontok 

 

Az egészséges életmódról osztaná meg 

tudását másokkal 

Az egészséges életmódról szeretne 

információkat szerezni másoktól 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor 2 fő 

 

A programszervezésről osztaná meg tudását 

másokkal 

A program- és kiállítás-szervezésről tanulna 

másoktól 

Patyi Norbert Mészáros László 

 

A zenélésről osztaná meg tudását másokkal Zenei előadásokról szeretne információkat 

szerezni másoktól 

Patyi Norbert 1 fő 

 

A numizmatikáról és a helytörténetről 

osztaná meg tudását másokkal 

A numizmatikáról és a helytörténetről 

tanulna másoktól 

Mészáros László Dr. Hajagos-Tóth Sándor 

 

A szőlészetről, illetve a kertészkedésről 

osztaná meg tudását másokkal 

A hobbikertészetről, illetve a vegyszeres 

növénytermesztésről tanulna másoktól 

Hajagos-Tóth István 

plusz 1 fő 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor 

plusz 1 fő 

 

A kötésről, szövésről és hímzésről osztaná 

meg ismereteit másokkal 

A szőnyegkészítésről szeretne tanulni 

másoktól 

2 fő 1 fő 

 

A fodrászatról osztaná meg tudását másokkal A fodrászatról tanulna másoktól 

1 fő 1 fő 

 

A fentiek mellett 4 fő jelezte, hogy érdekelné valamilyen kézműves tevékenység (korongozás, 

fazekasság, kosárfonás, festészet, origami), ám nem volt olyan válaszadó, aki ezen tudás 

birtokában van és megosztaná azt. 
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IV.2. Pálmonostora 

 

tudás – amit szívesen 

megosztana másokkal 

név lakcím 

bőrvarrás Palásti János 6112 Pálmonostora, Posta 

utca 11. lószerszám-készítés 

horgolás Bánfi Istvánné 6112 Pálmonostora, Bánhidi 

dűlő 14. 

papírfonás Farkasné Kovács Mónika 6112 Pálmonostora, Petőfi 

Sándor utca 18. kötés 

varrás Rádi Szilvia 6112 Pálmonostora, Posta 

utca 11. kézzel varrt díszek, 

ajándéktárgyak készítése 

gobelin-varrás 

lovas hagyományok őrzése Kiss Tamásné 6112 Pálmonostora, 

Postaházi dűlő 7. lovas oktatás 

fogathajtás 

citera játék és annak tanítása Gulyás Imréné 6112 Pálmonostora, Táncsics 

Mihály utca 12. 

lovári nyelv oktatása Mészáros Gyula 6112 Pálmonostora, Petőfi 

Sándor utca 116. lovári hagyományok 

festészet Németh Brigitta 6112 Pálmonostora, Táncsics 

Mihály utca 5. rajz 

tejtermékek gyártása Németh Jenőné 6112 Pálmonostora, 

Postaházi dűlő 2. házi tej feldolgozása 

sütemények készítése Pánczél Krisztina 6112 Pálmonostora, 

Nagyatádi Szabó István utca 

37. 
házi kenyérsütés 

 

 

érdeklődés – amit szívesen 

megtanulna másoktól 

név lakcím 

kosárfonás Palásti János 6112 Pálmonostora, Posta 

utca 11. szalmadíszek készítése 

virágkötészet Bánfi Istvánné 6112 Pálmonostora, Bánhidi 

dűlő 14. 

horgolás Farkasné Kovács Mónika 6112 Pálmonostora, Petőfi 

Sándor utca 18. 

horgolás Rádi Szilvia 6112 Pálmonostora, Posta 

utca 11. 
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érdeklődés – amit szívesen 

megtanulna másoktól 

név lakcím 

hagyományőrzés alapjai Kiss Tamásné 6112 Pálmonostora, 

Postaházi dűlő 7. 

házi rétes készítése Gulyás Imréné 6112 Pálmonostora, Táncsics 

Mihály utca 12. 

kosárfonás Mészáros Gyula 6112 Pálmonostora, Petőfi 

Sándor utca 116. 

portrérajzolás Németh Brigitta 6112 Pálmonostora, Táncsics 

Mihály utca 5. sajtkészítés 

papírfonás 

varrás Németh Jenőné 6112 Pálmonostora, 

Postaházi dűlő 2. sütés 

szabás Pánczél Krisztina 6112 Pálmonostora, 

Nagyatádi Szabó István utca 

37. 
varrás 

 

 

Találkozási pontok 

 

A horgolásról osztaná meg tudását másokkal A horgolásról szeretne ismereteket szerezni 

másoktól 

Bánfi Istvánné Farkasné Kovács Mónika 

Rádi Szilvia 

 

A papírfonásról osztaná meg tudását 

másokkal 

A papírfonásról szeretne tanulni másoktól 

Farkasné Kovács Mónika Németh Brigitta 

 

A varrásról osztaná meg tudását másokkal A varrásról szeretne tanulni másoktól 

Rádi Szilvia Németh Jenőné 

Pánczél Krisztina 

 

A lovári hagyományokról osztaná meg 

tudását másokkal 

A hagyományőrzés alapjait szeretné 

elsajátítani másoktól 

Mészáros Gyula Kiss Tamásné 

 

A tejtermékek gyártásáról osztaná meg 

tudását másokkal 

A sajtkészítésről tanulna másoktól 

Németh Jenőné Németh Brigitta 

 

A sütemények készítéséről 

osztaná meg tudását másokkal 

A sütésről tanulna másoktól 

Pánczél Krisztina Németh Jenőné 
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IV.3. Petőfiszállás 

 

tudás – amit szívesen 

megosztana másokkal 

név lakcím 

kertészkedés Tim Katalin 6113 Petőfiszállás, tanya 

401. 

dísztárgyak készítése Rádi Sándor Róbertné 6113 Petőfiszállás, tanya 

271. 

ápolás Barta-Iványi Anikó 6113 Petőfiszállás, Dózsa 

György utca 38. elsősegélynyújtás 

tartósítószer nélküli befőzés Balla Lászlóné 6113 Petőfiszállás, Ady 

Endre utca 2. gyümölcslékészítés 

lekvárkészítés 

kézimunka Kis Jánosné 6113 Petőfiszállás, Kossuth 

utca 55. 

süteménysütés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

beszélgetések szervezése 

filmekről, könyvekről, 

zenéről, kötetlen témákról 

A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

dekoráció-készítés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

töltött csirkemell készítés 

saját módra 

A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

házi munkák, praktikák A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
sütés-főzés 

sárgarépa, hagyma, 

burgonya, fűszerpaprika 

termesztés 

A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

virágoskert-építés, szépítés 

idősek ápolása 

főzés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
mezőgazdasági tevékenység 

mosogatás, takarítás A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
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tudás – amit szívesen 

megosztana másokkal 

név lakcím 

sütés-főzés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

 

 

érdeklődés – amit szívesen 

megtanulna másoktól 

név lakcím 

konyhatechnikai praktikák Tim Katalin 6113 Petőfiszállás, tanya 

401. süteménysütés 

kötés Rádi Sándor Róbertné 6113 Petőfiszállás, tanya 

271. 

hagyományőrzés, 

népszokások 

Barta-Iványi Anikó 6113 Petőfiszállás, Dózsa 

György utca 38. 

gyermekdalok, mondókák Balla Lászlóné 6113 Petőfiszállás, Ady 

Endre utca 2. tarhonyakészítés 

foltvarrás 

sütés Kis Jánosné 6113 Petőfiszállás, Kossuth 

utca 55. 

jó modor A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

főzés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
új receptek 

nem hagyományos ételek 

készítése 

lazítás A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

sütemények készítése A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

népi gyógyászati módszerek A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
kemencében való sütés 

főzés 

hagyományos befőzés 
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érdeklődés – amit szívesen 

megtanulna másoktól 

név lakcím 

kerékpárjavítás A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
kemenceépítés 

gyógytorna 

süteménykészítés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

manikűr A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
gyógymasszírozás 

fodrászat 

kerékpárszerelés A válaszadó nem járult hozzá 

neve megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 

A válaszadó nem járult hozzá 

lakcíme megjelenéséhez a 

címjegyzékben. 
kandallóépítés 

kisgépek javítása 

képzőművészet 

 

 

Találkozási pontok 

 

Az ápolásról osztaná meg tudását másokkal Gyógytornáról, -masszírozásról tanulna 

másoktól 

Barta-Iványi Anikó 

plusz 1 fő 

2 fő 

 

A tartósítószer nélküli befőzésről osztaná 

meg tudását másokkal 

A befőzésről tanulna másoktól 

Balla Lászlóné 1 fő 

 

A kézimunkáról osztaná meg tudását 

másokkal 

A kötésről, a foltvarrásról tanulna másoktól 

Kis Jánosné Rádi Sándor Róbertné 

Balla Lászlóné 

 

A sütésről-főzésről, süteménykészítésről 

osztaná meg tudását másokkal 

A sütésről-főzésről, süteménykészítésről, 

tarhonyakészítésről tanulna másoktól 

5 fő Tim Katalin 

Balla Lászlóné 

Kis Jánosné 

plusz 4 fő 

 

 

A házi munkákról, 

praktikákról osztaná meg 

tudását másokkal 

Konyhatechnikai praktikákról 

tanulna másoktól 

1 fő Tim Katalin 

 



 

Kérjük, hogy a kérdőívet juttassa vissza hozzánk az Arany János 

Közösségi Színtérbe (Jászszentlászló, Kossuth Lajos utca 7.) Köszönjük! 

FELHÍVÁS TANKATALÓGUS KÉSZÍTÉSÉHEZ 

kérdőív a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 azonosító számú, 

„Múltunk értéke, közösségünk jövője” című projekthez 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ 

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

közösségépítő program, mely a Kiskunság hat kistelepülésén, Gátéron, Jászszentlászlón, 

Móricgáton, Pálmonostorán, Petőfiszálláson, valamint Szankon valósul meg. 

Kérdőívünk célja, hogy képet kapjunk arról, hogy az Ön települése milyen közösségi tudással 

bír, ki mit szeretne tanulni, és ki mit tud tanítani másoknak. Kérjük, hogy válaszaival segítse 

munkánkat és Ön is járuljon hozzá közössége fejlődéséhez. 

1. Az Ön neve: ……………………………………………………………………………….. 

2. Az Ön lakcíme: …………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Hozzájárul-e, hogy neve és címe megjelenjen egy helyi 

címjegyzékben? 

a) igen  b) nem 



 

Kérjük, hogy a kérdőívet juttassa vissza hozzánk a Katona József 

Közösségi Színtérbe (Pálmonostora, Táncsics Mihály u. 26.) Köszönjük! 

FELHÍVÁS TANKATALÓGUS KÉSZÍTÉSÉHEZ 

kérdőív a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 azonosító számú, 

„Múltunk értéke, közösségünk jövője” című projekthez 

PÁLMONOSTORA 

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

közösségépítő program, mely a Kiskunság hat kistelepülésén, Gátéron, Jászszentlászlón, 

Móricgáton, Pálmonostorán, Petőfiszálláson, valamint Szankon valósul meg. 

Kérdőívünk célja, hogy képet kapjunk arról, hogy az Ön települése milyen közösségi tudással 

bír, ki mit szeretne tanulni, és ki mit tud tanítani másoknak. Kérjük, hogy válaszaival segítse 

munkánkat és Ön is járuljon hozzá közössége fejlődéséhez. 

1. Az Ön neve: ……………………………………………………………………………….. 

2. Az Ön lakcíme: …………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Hozzájárul-e, hogy neve és címe megjelenjen egy helyi 

címjegyzékben? 

a) igen  b) nem 



 

Kérjük, hogy a kérdőívet juttassa vissza hozzánk a Könyvtár, 

Információs és Közösségi Helyre (Petőfiszállás, Ady E. u. 1.) Köszönjük! 

FELHÍVÁS TANKATALÓGUS KÉSZÍTÉSÉHEZ 

kérdőív a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 azonosító számú, 

„Múltunk értéke, közösségünk jövője” című projekthez 

PETŐFISZÁLLÁS 

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

közösségépítő program, mely a Kiskunság hat kistelepülésén, Gátéron, Jászszentlászlón, 

Móricgáton, Pálmonostorán, Petőfiszálláson, valamint Szankon valósul meg. 

Kérdőívünk célja, hogy képet kapjunk arról, hogy az Ön települése milyen közösségi tudással 

bír, ki mit szeretne tanulni, és ki mit tud tanítani másoknak. Kérjük, hogy válaszaival segítse 

munkánkat és Ön is járuljon hozzá közössége fejlődéséhez. 

1. Az Ön neve: ……………………………………………………………………………….. 

2. Az Ön lakcíme: …………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Hozzájárul-e, hogy neve és címe megjelenjen egy helyi 

címjegyzékben? 

a) igen  b) nem 


