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BEVEZETŐ 

 

Bácsalmás Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, pályázatot nyújtott be a TOP-

5.3.1-16-BK1-2017-00007 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a bácsalmási 

térségben” elnevezésű pályázati felhívásra. Konzorciumi partnereink Bácsszőlős Község 

Önkormányzata, Csikéria Községi Önkormányzat, Kunbaja Község Önkormányzata, Mélykút 

Város Önkormányzat és Tataháza Községi Önkormányzat. 

 

Vezető kedvezményezett: 

Bácsalmás Város Önkormányzata 

Konzorciumi partnerek: 

Bácsszőlős Község Önkormányzata 
Csikéria Községi Önkormányzat 
Kunbaja Község Önkormányzata 
Mélykút Város Önkormányzat 
Tataháza Községi Önkormányzat 
 

A projekt megvalósítsa:  

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.11.01. 
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.01. 
 

A projekt összköltsége: 44 326 087 Ft 

 

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a 
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CÉLTERÜLETRE VONATKOZÓ PROBLÉMA BEMUTATÁSA 
 

Bácsalmás: Megfigyelhető, hogy a lakosság létszáma állandó fogyatkozásban van. Ennek 
okaként említhetjük a hibás gazdaságpolitikát - amely semmilyen fejlesztést nem engedett a 
határsávban -, a parasztság tönkretételét a beadási kötelezettség által, és a szövetkezetek 
gyengeségét. A lakosság 57 %-a aktív korú, amelynek 10-15 %-a részesül munkanélküli 
ellátásban és jövedelempótló támogatásban. A foglalkoztatottak a mezőgazdaságban (1200 
fő) és az iparban (1100 fő), valamint a kereskedelmi és szolgáltatási szférában (212 fő) 
dolgoznak. A szennyvíz-csatornázottság kivételével a település közműellátása meghaladja az 
országos átlagot. A víz-, gáz- és áramhálózat az egész városra kiterjed. 
 
Bácsszőlős: A lakosság létszáma a településen csökkenő tendenciát mutat. 0-18 éves: 54 fő, 
15 %, 18-65 éves: 229 fő, 65 %, 65 felett: 70 fő, 20 %. A gazdaság teljes körű 
vagyonértékesítése után az aktív korú lakosság nagy része elvesztette állandó munkahelyét. 
Az utóbbi öt évben ezáltal tovább nőtt az elhagyott tanyák száma és csökkent a lélekszám. Az 
önkormányzat az egyetlen rendszeres helyi munkáltató, a munkanélküliséget közhasznú 
foglalkoztatással igyekszik enyhíteni. .A község napjainkban napközi otthonos óvodát, 
mozgókönyvtárat és - alkalomszerű nyitva tartással – közösségi színteret működtet. Mivel a 
lakosság fele még mindig a külterületen él, segítésükre falugondnoki szolgálatot működtet. 
 
Csikéria: a község lakosságszáma–a térségben megfigyelhető folyamatnak megfelelően – 
csökkenő tendenciát mutat. A 20 év alatti és a 65 év feletti lakosság arányát illetően 
erőteljes elöregedési folyamatnak lehetünk tanúi. Csikéria település lakosságszáma évről-
évre fogyatkozik, csökken, mely a község elöregedéséhez vezet. A község földrajzi 
fekvéséből, természeti környezetéből adódóan alapvetően mezőgazdasági jellegű. 
Településünk lakossága főként növénytermesztéssel és állattenyésztéssel (baromfi, 
szárnyasok) foglalkozik. A nagyüzemi mezőgazdaság megszűnésével a falu aktív korú 
lakosságának több mint fele sajnos munkanélkülivé vált. A munkahelyek megszűnése miatt 
felerősödött a kvalifikált népesség eláramlása. 
 
Kunbaja: a település társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott. 
Területe mezőgazdasági tevékenységre alkalmas, aminek eredményeként a helyi 
magántulajdonra épülő vállalkozások jelentős része a mezőgazdasághoz kötődnek. A 
településen az alapközművek (villany, víz, földgáz, vezetékes telefon, internet) kiépítése 
megtörtént. Szennyvízcsatorna rendszer hiányzik. A népesség nyilvántartás 2015. évi adatai 
alapján a 61 év feletti lakosok száma 404 fő, míg a 0-18 éves korosztály száma 298 fő, a 19-
60 év közötti lakosok száma pedig 937 fő. A munkanélküliség és az elszegényedés komoly 
problémát jelent a falu életében. A munkanélküli és még dolgozni képes lakosok számára a 
szociális és egyéb ellátásokon túl az 
önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 
(mely egyre jelentősebb és egyre több aktív 
korú személyt érint) kiskereskedelmi és 
vendéglátó-ipari egységeknél történő 
munkavállalás, valamint a faluban működő 
nagyobb és jelentősebb munkáltatók, továbbá 
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alkalmi munkák, napszámos munkák, idénymunkák jelentik a megélhetés forrását. 
 
Mélykút: Mélykút lakosságszáma – mint az egész országé – csökkenő tendenciát mutat. A 
település lakosságának életkor szerinti megoszlásában az idősek növekvő aránya tűnik ki. A 
lakosság 20,1 %-a gyermek, 79,9 %-a felnőtt korú. A 18-59 évesek száma közel 51,2 %, az 
idősek (60 éven felüliek) aránya 28,7 %. A településen több civil szervezet is működik, 
amelyek jelentős szerepet töltenek be a település kulturális, oktatási, szociális és sport 
tevékenységében. A Művelődési Ház több civilszervezet székhelyéül szolgál, továbbá a 
rendezvényeik helyszínéül is. 
 
Tataháza: Tataháza utolsó becsült népessége 1 170 fő (2019 évben), ami akkori 
Magyarország népességének 0.01%-a (Bács-Kiskun megyének 0.23%-a). Népsűrűsége 45 
fő/km2. Lakások száma 666, népességet figyelembevéve, ez 1.8 fő per lakás. Ha a népesség 
azonos ütemben változna mint [2018-2019] időszakban (-1.76%/év), 2020-ban Tataháza 
lakossága 1 149 lenne. 
 

A PROJEKT CÉLJA 

A projekt célja, hogy erősítse a helyi közösséget, a már meglévő cselekvő maghoz újabb 
embereket vonjon be és minél nagyobb számú a településért és a közösségért tenni képes és 
tenni akaró csoport alakuljon. Közösségépítő programunka környező, 20 km-en belüli 
településekkel valósul meg konzorciumban: Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Kunbaja, 
Mélykút, Tataháza településeken. Az itt élőket próbáljuk az elkövetkezendő időszakban 
képessé tenni arra, hogy a saját kis közösségükben programokat tudjanak megvalósítani, 
közös célok mentén tudjanak gondolkodni és tevékenykedni annak érdekében, hogy 
környezetük élhetőbbé váljon, és helyben hozzá tudjanak jutni a saját igényeiknek megfelelő 
kulturális és szabadidős programokhoz. 

 

A PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYE 
A pályázat eredményeképpen fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, 
elindul a helyi civil társadalom megerősödése, cselekvési képessége, aktivitásuk segíti a helyi 
közösségi célok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil 
aktivitás valamint alulról szerveződve kialakulnak. Továbbá megerősödnek a szükséges 
kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés. 

 

A PROJEKT CÉLCSOPORTJA 
A projekt célcsoportja a vezető 

kedvezményezett és a konzorciumi partnerek 

településének közigazgatási határain belül élő 

teljes lakosság, amely mindösszesen a KSH 

2016. évi helységnévkönyve alapján 14 024 fő.  
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A PROJEKT ÜTEMEZÉS 
 

1. ÜTEM: KÖZÖSÉGI TERVEZÉS (2018.11.01.-2019.12.01.) 

 

A projekt első szakaszában a közösségi tervezési folyamat zajlott, melynek során arra törekedtünk, 

hogy kialakítsák a települések az együttműködést a helyi lakossággal. A projektben résztvevők 

közösségfejlesztő és szakmai vezető a települési kapcsolattartók segítségével alakították ki az  

együttműködést a konzorcium településén élőkkel. Felkészítették és bevonták őket a közösségi 

tervezési folyamatba: közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés. A közösségi 

tervezési folyamat eredményeinek felhasználásával eredményeként készül el a Helyi Cselekvési Terv, 

amely alapján kialakításra kerülhetnek a különböző programok, akciók és folyamatok sorozata, 

tematikája, illetve a projekt rendezvénynaptára. 

 

2. ÜTEM: PROGRAMOK, AKCIÓK, FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA (2019.12.01.-

2022.12.01.) 

 

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. 
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A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK ÉS FOLYAMATÁNAK 

ISMERTETÉSE 
 

A CÉLCSOPORT BEVONÁSA 

 

A közösségfejlesztés egy folyamat, amely nem jöhet létre csak külső kezdeményezésre. 

Ebben a folyamatban segít a projektben közreműködő 1 fő szakmai vezető és 1 fő 

közösségfejlesztő szakmai irányítása és iránymutatása, illetve helyi közösségi önkéntesek. A 

közösségfejlesztés folyamatának első lépéseként a közösségek részvételével megvalósuló 

felmerés és tervezés valósult meg, melynek elemei egymásra épültek az alábbi 

tevékenységek megvalósulásával: 

 

1. KÖZÖSSÉGI INTERJÚ 

 

A településeken megkeresett civil szervezetek, intézmények, munkahelyek vezetőinek, 

illetve azon személyeknek, akikkel személyes beszélgetést folytattunk, felvázoltuk 

pályázatunk főbb céljait – hogy mit is szeretnék megvalósítani az elkövetkezendő időben. A 

személyes megkeresés hatékonyabbnak bizonyult, mint a kérdőív kiosztása, ez utóbbi 

esetében sokkal kevesebb volt a visszaérkezett kérdőívek száma. Mindezekre tekintettel a 

későbbiekben elsősorban a személyes jellegű megkeresésre törekedtünk a tapasztalatok 

alapján. A munkánk során az önkéntesekkel azt tapasztaltuk, hogy ahogy egyre többet 

voltunk személyesen jelen az emberek között, úgy voltak ők egyre nyitottabbak, 

segítőkészebbek. Az interjúk során sokféle embert ismertünk meg, számtalan esetben 

csalódtunk kellemesen, hiszen akikről addig úgy gondoltuk, hogy nem elég nyitottak a 

dologra, készséggel álltak rendelkezésünkre. A felmérés nagyban hozzájárult a településen 

élők véleménynyilvánításának lehetőségére. A kitöltött kérdőívekből világosan látszódik, 

hogy mit jelent a válaszadók számára a településen élni, kiderült az is, hogy min változtatna 

és hogyan, illetve hogy ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz. Ebből tudtunk már 

egy átfogó képet alkotni az adott településsel kapcsolatban, és a további programoknak, 

közösségi beszélgetéseknek alapot tudott nyújtani. 

 

2. KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS 

 

Második lépésként közösségi beszélgetéseket 

szerveztünk, településenként 2-5, összesen 16 

alkalommal, amelyek alapját az interjúkon 



8 

 

 

 

elhangzottak képezték. A közösségi beszélgetések során tovább bővült a közösségi 

tervezésben résztvevők száma. Szakmai koordinálással az egyéni problémákról, igényekről 

eljutottunk a csoport problémáihoz, igényeihez, elindult egyfajta közösségben való 

gondolkodás a településeken, ami az alapja a további előrelépéseknek, eredményeknek. 

Kialakult egyfajta helyi aktív mag, akik elköteleződtek a közösségfejlesztési tevékenység 

mellett. Fontos helyi igények fogalmazódtak meg úgy szóban, mint írásban, célok kitűzését 

értük el a programokkal, és szinte észrevétlenül cselekvő közösséggé alakították a 

résztvevőket. 

 

3. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

 

A közösségi interjúk során, majd az azt követő közösségi beszélgetések alkalmával elhangzott 

témákat körbejáró, és általános kérdéseket is tartalmazó, 21 kérdésből álló kérdéssort 

hoztunk létre annak érdekében, hogy tovább pontosítsuk és szűkítsük a közösség által 

leginkább elvárt programok, rendezvények és folyamatok körét. 

A projektben résztvevő egyes településeken elindult egy közös együttműködés, együtt 

gondolkodás, mely által a közösség fejlődése elkezdődött. Közös célok, tervek fogalmazódtak 

meg a lakosokban, melyek eléréséért tenni is képesek. A településeken élő lakosság 

felismerte azt, hogy nekik kell tenni önmagukért, nem érdemes kívülről várni a változást, 

összefogással és együtt gondolkodással képesek elérni céljaikat.  

 

4. HELYI CSELEKVÉSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

 

A Helyi Cselekvési Terv a közösségi interjú, beszélgetés és felmérés eredményeire épülő, a 

közösség által leginkább preferált programok, rendezvények, folyamatok összefoglaló 

dokumentuma, amely nemcsak a településen élők szükségleteire, saját jövőjükre, 

lakóhelyükre vonatkozó elképzeléseket tartalmazza, hanem azt a módot is, ahogyan az 

egyén maga szerepet vállal a tevékenységek előkészítésében és megvalósításában. A Helyi 

Cselekvési Terv hosszabb távra, 4 évre szól. Az összeállításában az előzetes felmérések 

eredményeit felhasználva a lakosok, civil szervezetek, az önkormányzatok és szakmai 

szervezetek, a településen élő projektet segítő munkatársak együttesen állították össze. A 

helyi cselekvési terv mellett a felmérések 

eredményeképpen a közösség igényeire 

válaszolva a közös munka eredményeképpen 

kialakításra került a projekt 3 éves 

programtervezete is. 
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A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS EREDMÉNYE, ESEMÉNYEK, PROGRAMOK, 

FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA A PROJEKTBEN, TELEPÜLÉSI 

BONTÁSBAN 

 

BÁCSALMÁS VÁROS ÖNORMÁNYZATA 

 

CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉBE BEVONANDÓ KÖZÖSSÉGEK/CSOPORTOK: 
 

 Ízes Bácska Hagyomány- és Ízőrző Egyesület (szervezési feladatok ellátása) 

 Bácsalmási Kulturális Egyesület (szervezési feladatok ellátása) 

 Őszikék Nyugdíjasok Klubja (szervezési feladatok ellátása) 

 Bácsalmási Kulturális Központ (szervezési feladatok ellátása, helyiség biztosítása, 
önkéntes munka) 

 
 
 
KÖZÖSSÉGI INTERJÚ 

Közösségi interjú papír alapú kitöltése Bácsalmáson 55 fővel valósult meg, anonim módon. A 

közösségi interjúk kezdeményezését négyszemközti kötetlen beszélgetés formájában 

végeztük. Bácsalmás abból a szempontból igen szerencsés település, hogy igen sok aktív, 

tevékeny és a közösségi életbe könnyen bevonható lakosa van, ugyanakkor nagyon sokan 

elzárkóztak és nem voltak partnerek, ugyanis 

anonim módon sem vállalták fel, hogy 

elmondják a véleményüket. 

 

A legtöbben a fiatalok elvándorlását 

akadályozná meg, több beleszólási lehetőséget 
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biztosítanának a döntéshozataloknál és több szórakozási lehetőségre lenne szükség a 

számukra (cukrászda, kávézó, diszkó). A válaszok alapján a kulturális élet milyensége is 

nagyban meghatározza a helyben élők közérzetét. A lakosság igényli a színházi és kulturális 

programokat. Javítanának az utak állapotán, a víz minőségén, fontosnak tartják egy játszótér 

kialakítását nagyobb gyerekek részére, kerékpárutak építését, meglévő értékek megóvását, 

valamint az uszoda fejlesztését. Fontosnak tartják, hogy a pályázatok a lakossági igényekhez 

legyenek alakítva, pl. projektek keresése munkahelyek teremtéséhez, mezőgazdaság 

fejlesztéséhez, helyi termékek feldolgozásához és piacra juttatásához. A kerékpárutat 

különválasztani a gyalogos közlekedéstől, a biztonságosabb közlekedés feltételeinek 

megteremtése, pl. Pennynél zebra, jogosítvány nélküli és az ittas vezetők komolyabb 

ellenőrzése és felelősségre vonása. 

 

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS 

Közösségi beszélgetés program Bácsalmáson 5 alkalommal, 26, 10, 8, 20 és 50 fővel valósult 

meg. A közösségi beszélgetés során (az interjúkon kívül is) számos ötlet, lehetőség, téma 

merült fel a beszélgetéssorozat folytatására.  

A közösségi beszélgetés során felmerült további javaslatok:  

Helyi piac létrehozása, hogy a termékfelesleget a faluban lehessen értékesíteni. (tojás, 

saláta, gyümölcs stb.) megvásárolni.  

Bolhapiac (garázsvásár: a feleslegessé vált holmik más számára hasznosak lehetnek (pl: 

„baba börze”, kinőtt gyerekruhák vására, cseréje). 

Jó lenne több közös programot szervezni a civil szervezeteknek, hogy jobban megismerjék 

egymást, kialakuljon a közös gondolkodás. Jó példa erre a Népek-Ízek Forgataga fesztivál, 

amiben számos civil szervezet működik együtt egy jó cél érdekében. A közös programnál 

ennél sokkal kisebb rendezvényre gondoltak, a lényeg, hogy több területen létrejöjjön az 

együttműködés. 

Hiányolják a munkahelyeket, különösen a Pennynél a gyalogátkelőhely kialakítását 

szorgalmazták és a kerékpárút különválasztását a gyalogos közlekedéstől. Beszélgettünk a 

város jelenlegi kulturális, közösségi és közlekedési helyzetéről, a közösségi életről, az 

összefogás hiányáról. 

A résztvevők beszéltek arról, hogy már több éve tagjai az asszonytorna csoportnak, heti 

rendszerességgel járnak a foglalkozásokra. 

Nemcsak a mozgás miatt, hanem azért is mert 

nagyon jó a közösség, sokat nevetnek, jókat 

beszélgetnek és ez nagyon sokat jelent a 

számukra. A csoportban vannak olyanok, akik 

egy-egy rendezvényhez kapcsolódóan önkéntes 

munkát is vállalnak. A tagok között vannak 
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nyugdíjasok és vannak aktív dolgozók is, abban mindannyian egyetértettek, hogy jó dolog 

egy jó közösségnek a tagjának lenni, pozitívan befolyásolja hétköznapjaikat. 

 

 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő, a helyi lakosok aktív részvételével 

megvalósuló, közösségfejlesztő, aktivizáló módszer, melyen keresztül mindenki 

megszólításra került a településen, a közjóért cselekvők köre szélesedik. A felmérés elemei: - 

az interjúk és a közösségi beszélgetések során feltárt problémakörökre a helyi közösség által 

elkészített kérdőívek eljuttatása a háztartásokba, a kérdőívek begyűjtése és feldolgozása. A 

közösségi felmérés egy egyszerű kérdőíves felmérés, amelynek kapcsán a város ügyeiben 

kérjük a helyi lakosok véleményét. 

 

Kérdőíveket minden háztartásba eljuttattuk. A kérdőíveket nem személyenként, hanem 

háztartásonként töltettük ki.   
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A lakóházakba eljuttatott kérdőívek száma 2.500 db, a megadott határidőig 52 db kérdőív 

érkezett vissza. 
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KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE: 

A kérdőíves módszerrel igyekeztünk felmérni Bácsalmás lakosságának véleményét. 2500 db 

kérdőívet jutattunk el a családokhoz, ebből összesen 52 személytől érkezett vissza hozzánk 

kitöltött kérdőív. A kevés számú kitöltött kérdőív jelzi a lakosság nagyfokú passzivitását.  

A kérdések között voltak olyanok, amelyekre válaszlehetőségeket adtunk, s csak be kellett 

jelölni a megfelelőt és olyanok is, amelyekre saját válaszokat lehetett adni.  

Ha a kérdőívünkre válaszoló nők és férfiak számát viszonyítjuk, láthatjuk, hogy a válaszadók 

71,2 %-a nő volt. Ha a korosztály szerinti válaszokat vizsgáljuk, akkor a beérkezett kérdőívek 

kitöltőinek többségét (32,7%-a) 60-69 év közötti és a (26,9%-a) 40-59 év közöttiek tették ki. 

Jól látható, hogy a válaszadók nagy része középkorú vagy az idős korosztályhoz tartozik. 

Közösségfejlesztés szempontjából ez egy nagyon fontos mutató, mivel egyrészt fontos ezt a 

korosztályt aktívan bevonni a közösségépítésbe, nagy hangsúlyt kell fektetni az ő igényeikre, 

tapasztalataikra és az erőforrásaikra, másrészt nagy kihívást fog jelenteni az, hogy őket 

kimozdítsuk abból az életmódból, amit az elmúlt 15-20 évben kialakítottak maguk körül. 

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük az 18 év alatti korosztály igényeit, gondolatait is, hogy 

teljes képet kapjunk a fiatalok, gyermekek helyzetéről is. Az is a cél, hogy a 18 év alatti 

lakosokban erősödjön az identitástudat, ezáltal szeressék lakóhelyüket és ne akarjanak 

elköltözni tanulmányaik befejeztével.  

A projekt egyik fontos eleme, hogy feltárjuk a város múltját, hagyományait, szokásait, majd 

az eredményeket megmutassuk a lakosoknak. Közösségfejlesztés szempontjából fontosnak 

tartottuk megtudni, mi nehezíti meg az itt élők mindennapjait. A projekt kapcsán az emberek 

közötti összetartás és a kikapcsolódási lehetőség egy mutató, melyen szeretnénk pozitív 

irányban változtatni. Minden egyéb kérdés tekintetében pedig segítjük őket, hogy érdekeiket 

érvényesíteni tudják, különösen fontos, hogy a 18-24 éves korosztály is érvényesítse 

akaratát, és aktíván részt vegyen a közösségi élet alakításában, ezzel is erősítve a 

talapüléshez való kötődésüket. 

Pozitív eredménynek számít, hogy a válaszadók nagy hányada jelölte be, hogy önkéntes 

munkával, ötleteivel szívesen hozzájárulna a település közösségfejlesztéséhez, aktívan is 

részt vállalnának a kisváros közösségének fejlesztésében. 

Feladat, hogy minél több embert tudjunk bevonni a közösségi élet szervezésébe, kialakuljon 

egy közösségi gondolkodásmód, felismerjék, 

hogy a közös célokért, a változásokért, 

önmagukért tenniük kell, és ehhez szükség van 

az összefogásra. 
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Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és 

folyamatok megvalósítása a projektben Bácsalmáson 

 

A cselekvési terv alapját a közösségi felmérések, közösségi interjúk és beszélgetések 

eredményei adják. Ezekből a felmérésekből kiderült, hogy a válaszadók többsége fontosnak 

tartja a meglévő értékek megóvását, a helyi hagyományok és a történelmi értékek feltárását, 

bemutatását. Megtudtuk, hogy mi nehezíti meg az itt élők mindennapjait. Elmondták, hogy 

miért szeretnek itt élni, hogy többnyire elégedettek a lakókörnyezetükkel, a 

szolgáltatásokkal, a kulturális élettel, de vannak ötleteik, jobbító javaslataik. A válaszadók 

nagy hányada jelölte meg, hogy önkéntes munkával szívesen hozzájárulna a település 

közösségfejlesztéséhez, jelezték aktív részvételi szándékukat a programokon, fontosnak 

tartják az összefogást. 

 

Összességében a kérdőíves kutatás, a feltáró 

munka eredményeképpen megállapítható, 

hogy felszínre hozta azokat az igényeket, 

amelyek a bácsalmási lakosság körében 

megfogalmazódtak. A helyi cselekvési terv 

ezekre épül, 4 évre szól, s megvalósulásához 
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több területen kell tervezett és összehangolt lépéseket tenni. 

Kijelölt fejlesztési feladat a helyi, térségi gazdaságélénkítés, az innovációs képesség javítása 

és a társadalmi jólét növelése. A város adottságai jók, hosszabb távon mind a településünkön 

élők, mind az ide valamilyen célból érkezők számának növelése a cél. Ennek egyik 

legfontosabb megoldási alternatívája az itt felnövekvő nemzedék kötődésének és a város 

pozitív imázsának erősítése. Az imázs-formálásban fontos szerepet kap a város kulturális 

élete, amelynek egyaránt aktív szereplői a kulturális intézmények, a civil szféra és a 

művelődő kisközösségek, valamint a turisztikai adottságok kiaknázása és népszerűsítése. A 

helyzetfeltárás alapján megállapítható, hogy az általánosnak tekinthető demográfiai 

tendenciák, negatív folyamatok Bácsalmást sem kerülték el.  

 

A település összetételének megváltozása, a népességfogyás jelenti az egyik legfőbb 

problémát. Hosszabb távon egy városnak a térségben betöltött szerepét, jövőjét, a 

népességszáma és annak összetételének, képzettségének alakulása határozza meg. A fiatalok 

arányának az alacsony születésszámból és az elvándorlásból következő folyamatos 

csökkenése a munkaerőbázist gyengíti, így a város gazdasági versenyképességét is rontja. 

A fiatalok megtartását célzó stratégiák megvalósulását minden eszközzel segíteni kell. A 

város vonzerejének növelését, a népességcsökkenés mérséklődését szolgálják a helyi 

közösségi szolgáltatások, az élhető városi környezet, a turisztikai lehetőségek fejlesztése, 

bővítése, a vonzó programok és rendezvények, az aktív közösségi élet kialakulásának 

ösztönzése. A projekt célja, összekovácsolni a város közösségét, a különböző korosztályokat, 

az eltérő érdeklődésű embereket, a társadalmi szolidaritás megteremtése és a helyi identitás 

megerősítése. Mindez a sokszínű, változatos és tartalmas közösségi programok által 

valósulhat meg. 

Cél: 

 Identitástudat erősítése 

 Helyi értéken alapuló közösségépítés 

 Civil társadalom aktivizálása, fejlesztése 

 Fiatalok megtartása 
 
Célcsoport: 

A Cselekvési terv célcsoportja a teljes lakosság. Annak demográfiai szegmentálása azonban 

fontos, hiszen más-más igények merülnek fel az 

egyes generációknál, a kisgyermekes 

családoknál, vagy éppen a fiatal korosztálynál. 
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A célok elérésébe bevonásra kerül:  

 a helyi aktív lakosság  

 a helyi civil szervezetek  

 a helyi kulturális intézmények 
 

a) Közösségi akciók, tevékenységek és események: 

 

- Közösségfejlesztő képzések: 

A tevékenység során 3 fő (szakmai vezető, közösségfejlesztő, önkéntes közösségfejlesztő 
kulturális szakember) részt vesz egy 120 órás közösségfejlesztés témájú szakmai 
továbbképzési programon, a kollégák professzionalitásának erősítése érdekében. 
 

- Képzés a helyi szereplőknek: 

A tevékenység során 20 fő részére belső képzést tartunk a közösségfejlesztési folyamatról és 

az érintettek szerepéről. A közösségfejlesztési folyamat minőségének biztosítása érdekében 

szükséges az érintettek képzése a folyamatokat illetően. 

 

- Közösségek szomszédolása:  

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. A szomszédünnep Helyi termékek fesztiválja keretében kerül megrendezésre. A helyi 

közösség épüléséhez és a helyi identitás megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy alkalmat 

teremtsünk arra, hogy a közösség tagjai kötetlen keretek között találkozhassanak és 

ismerhessék meg a térség közösségeinek sokszínűségét és annak értékeit.  

 

- Közösségi kiállítás szervezése: 

A helyi kultúrára, helytörténetre, tradícióra, egyéni vagy közösségi teljesítményre, természeti 

és társadalmi értékekre építő kiállítás megszervezésére 3 alkalommal kerül sor Bácsalmáson 

a lakosság aktív bevonásával. A tevékenységek 

indikálhatnak a közösségfejlesztési 

tevékenységben szélesebb részvételi kört, 

továbbá a kiállítások megszervezése és 

megtekintése erősíti a térségi identitást. 

Kiállítások keretében a helyi értékeket 
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szeretnénk megismertetni, népszerűsíteni helyi alkotók, termelők bemutatkozásán keresztül. 

A településen készített termékek kiállítása és vására valósul meg. 

 

b) Programok, folyamatok: 

- Népismereti tábor szervezése: 

Jövőnk záloga a gyermek. A program során ezért számukra népismereti táborokat 

szervezünk, hiszen fontos, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban a helyi közösség aktív 

tagjává váljanak, erősödjön identitástudatuk, ezáltal erősödjön a település 

népességmegtartó képessége. Amennyiben átadjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, őseinktől 

ránk testált hagyományainkat, akkor van esély arra, hogy esetleg felnőttként majd ők is 

továbbadják ezt a tudást. A gyerekek számára a hagyományőrzést elérhetővé szeretnénk 

tenni, azt szeretnénk, ha számukra nem valami "tankönyv ízű" szó lenne, hanem valóban egy 

ÉLŐ ismeret. A szellemi tudást a helytörténeti, honismereti anyag képviseli majd a tábor 

folyamán, természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően. A tevékenység során a 

helyi cselekvési tervben meghatározott célkitűzések szerint népismereti táborokat 

szervezünk Bácsalmáson a projekt 2. és 3. nyarán egy-egy 5 napos alkalommal 20-20 

gyermek részére, célcsoport a konzorcium teljes területén élő helyi iskolás gyermekek. 

 

- Tankatalógus készítése:  

Célcsoport a helyi lakosok. A tevékenység során felvesszük a kapcsolatot a lakossággal és a 

feltárt kulturális értékeket, helyi tudást, hozzáértést rendszerezzük oly módon, hogy az 

érintettek nevei is szerepeljenek az adott témakörök mellet, ezzel lehetőséget biztosítva új 

tanulókörök, hobbi-körök és egyéb klubok kialakulására. 

 

- Bel- és külföldi földi tanulmányút szervezése: 

A helyi hagyományok, kultúra megismerése, a néphagyományok megismertetése, a kultúrák 

összehozása, kapcsolatépítés és tapasztalatcsere céljából a konzurcium hat településéről 

érkező érdeklődők számára egy alkalommal belföldi, egy alkalommal pedig külföldi 

tanulmányutat szervezünk. A közösségfejlesztési folyamatban érintett helyi lakosok, az ún. 

„aktív csoport”, szakemberek és a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló 

belföldi és külföldi tanulmányutak kedvező alkalmat kínálnak a jó gyakorlatok 

megismerésére, átvételére, átadására. 

 

- Helyi értékfeltárás – értékőrzés: 

Bácsalmás sok természeti értékkel és épített 

örökséggel rendelkezik, mely vonzó a turisták 
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körében (kékfestő, sóstó, Kossuth park tanösvénnyel). Élő hagyományként megtalálható 

tevékenység a településünkön a tejtermékkészítés, fűszerpaprika készítése, méhészkedés, 

helyi alapanyagból készült lekvárok, ivólevek stb. Fontos a paraszti kultúra hagyományainak 

a megőrzése, a közösségi gazdaság, a helyi termékek, hagyományok támogatása, mert olyan 

informális tudással rendelkeznek, amelyek a generációk közötti áthagyományoztatás útján 

marad csak fenn. A programelem során Bácsalmás meglévő települési értékeinek számát 

szeretnénk továbbgazdagítani, 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 beszélgetések során 

kirajzolódott, hogy fontos lenne a helyi értékek megőrzése, a helyi hagyományok, 

helytörténeti értékek feltárása és azok bemutatása, ehhez kötődően programokat szervezni 

és megismertetni azokat mind a helyiekkel, mind a turistákkal. 

 

- Helyi szellemi, kulturális örökség feltárása: 

A tevékenység során kulturális szakemberek feltárják és dokumentálják, majd azon keresztül 
mindenki számára hozzáférhetővé teszik a helyi kulturális örökséget. A folyamat 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. Fontos, hogy egy közösség kutassa, gyűjtse 
történeteit, emlékeit és publikálja azt. Bácsalmás területéről a múlt század első harmadától 
számos régészeti emlék került napvilágra, térképi jelöléssel rendelkező régészeti lelőhelyek 
száma 65. A településünk múltjának jobb megismerése érdekében Bácsalmás és térségében 
végzett terepbejárások, ásatások során talált tárgyak, dokumentumok helytörténeti 
kiállításon kerülnek bemutatásra. A kiállításhoz kapcsolódnak interaktív előadások, valamint 
az őskori kézműves technikák bemutatása, elsajátítása.  
 

- Helyi hagyományok feltárása: 

A naptári, természeti, mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó és egyházi ünnepekhez 

kötődő hagyományos közösségi tevékenységek, ünnepi rítusok feltárása interjúztatással, 

levéltári iratanyagokból és közzététele minden lakos által elérhető platformon. Az 

interjúztatásokon, levéltári kutatásokon felül „Hogy is volt?! Emlékek a múltból” - szokások, 

hagyományok, családtörténet címmel – 

irodalmi pályázatot írunk ki a lakosság részére. 

Célunk a feltárással az identitástudat erősítése, 

a hagyományok megőrzése és átadása fiatalabb 

korosztályok részére, a jeles napokhoz kötődő 

események újbóli megszervezése által 

erősödjön a helyiek identitástudata. Az 
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ünnepek erősítik az adott személy összetartozás iránti igényét, területi identitását, közösségi 

kapcsolatait, így kiemelten fontos, hogy a helyi lakosok ismerjék a hagyományos ünnepeket 

és részt is vegyenek az ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeken, vagy akár maguk 

szervezzék azokat. 

 

- Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása: 

 

Az önkormányzat által megvásárolt korhű parasztház tájházzá kerül kialakításra, melyben a 

bácsalmási sváb és bunyevác hagyományok és a település története kerül bemutatásra. 

Berendezésének nagy részét lakossági gyűjtésből szeretnénk kialakítani. A beérkezett 

anyagból elsőként „Bácsalmás múltja és jelene” címmel kiállítást készítünk a Bácsalmási 

Művelődési Központban. A felajánlott és beérkezett dokumentumok, fényképek mellett 

bízunk benne, hogy számos történet is felszínre kerül. A régmúlt olyan szeletei, melyek 

hasonló kezdeményezés nélkül valószínűleg örökre a feledés homályába merültek volna. A 

kiállítási anyag egy része, válogatás után a tájház állandó kiállítási anyagába kerül be. A 

kiállításon a lakosság által felajánlott tárgyak, eszközök, fotók, történetek erősítik a 

személyes kötődést a településhez, a helyi közösség sokkal inkább magáénak érzi majd a 

tájházat. A helybelieknek ez jelentheti a hagyományos életformából megőrzött „MÚLTAT”, a 

nagyszüleik mindennapjait.  

 

c) Részvételi fórumok megrendezése, a helyi nyilvánosság fejlesztése: 

- Részvételi fórum megrendezése:  

Célja, hogy egy-egy konkrét helyi ügyet érintően lehetőséget biztosítson a lakosságnak az 

adott témakor megvitatására. A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat 

eredményeit fogjuk értékelni, az érzékelt 

hatásokat elemezni és amennyiben szükséges, 

a helyi cselekvési tervet aktualizálni. 

Bácsalmáson 2 ilyen fórumot tervezünk. A 

közösségi tervezés, a koordinált végrehajtás és 

a helyi nyilvánosság bázisai, kerekasztal 

beszélgetésekkel.  
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d) Információs pont kialakítása és működtetése 

Bácsalmáson, a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtárban 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. Az információk birtokában az 

érdeklődők még inkább sajátjuknak érzik majd a folyamatokat, amelyekhez csatlakozhatnak 

is. 
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BÁCSSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

Bácsszőlős község a szerb határ közelében, Bácsalmástól 8 km távolságra fekszik. 

Autóbusszal a Bácsalmás-Csikéria közötti összekötő útról bekötőúton közelíthető meg. A 

település jelenlegi lakosságának száma 318 fő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉBE BEVONANDÓ KÖZÖSSÉGEK/CSOPORTOK: 
 

 Bácsszőlős Könyvtár, Információs és Közösségi Hely (szervezési feladatok ellátása) 
 

KÖZÖSSÉGI INTERJÚ 

A közösségi interjúk papír alapú kitöltése anonim módon történt. Az interjúalanyok 

válaszából egyértelműen kitűnt, hogy hiányolják az összefogást a településen, a közösségi 

élet felpezsdítését szorgalmaznák. A z itt élők új programok és rendezvények 

megvalósításában is tevékenyen közreműködnének. Továbbá a munkahelyteremtési 

törekvéseket szorgalmaznák. 

 

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS 

A közösségfejlesztő irányításával a közösségi interjúk során bevont aktív közreműködők 

segítségével 6 fő jelenlétével megtartott közösségi beszélgetésen a megvalósult közösségi 

interjúk kiértékelése, felmerült problémák megbeszélése, ötletek összegző kiértékelése 

történt. A beszélgetés során felmerült igények: közösségi programok szervezése a lakossági 

összetartás erősítése céljából, nyugdíjas klub létrehozása az idősebb korosztály 

aktivizálásáért, munkahelyteremtési törekvések a munkanélküliség csökkentése érdekében 

valamint a tanyasi úthálózat javítását célzó intézkedések szorgalmazása.  

 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő, a helyi lakosok aktív részvételével 

megvalósuló, közösségfejlesztő, aktivizáló módszer, melyen keresztül mindenki 

megszólításra került a településen. A kérdőíveket minden háztartásba eljuttattuk, nem 

személyenként, hanem háztartásonként töltettük ki. A kiküldött 80 db kérdőívből 14 db 

érkezett vissza, mely 17,5%-os válaszadási arányt mutat. A nemek szerinti eloszlásban 50-

50%-ban adtak választ férfiak és nők. Életkor szerint az aktív korú válaszadók (78,6 %) voltak 

többségben, közülük is a középkorú korosztály adta meg válaszait. Különösen fontos, hogy a 

18-25 éves korosztályt is bevonjuk a közösségi élet alakításába, ezzel is erősítve a 

településhez való kötődésüket. A válaszadók többsége azért szeret a településen élni, mert 

itt született, vagy itt alapított családot, az emlékek ide kötik őket. A település kis létszámú, az 

emberek ismerik egymást. A település csendes, nyugodt, tiszta a környezet. A válaszadók 

összességében szeretik a település hangulatát. 

A válaszadók többsége nehezményezi, hogy 

nincs megfelelő munkahely, ha van is, az 

közmunka. Elöregszik a település, megváltozott 

az összetétele, nincs megtartó ereje. A 

válaszadók többsége egyáltalán nem elégedett 

a kulturális élettel, szórakozási lehetőségekkel 
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és a munkalehetőségekkel. A településen a könyvtár rendszeresen nyitva tart, programokkal 

várja az érdeklődőket. Az ifjúság és az idősek helyzetét is aggasztónak találják. Ez adódhat 

abból, hogy a településen nincs általános iskola, a diákok a környező települések oktatási 

intézményeiben folytatják tanulmányaikat, viszont az óvoda kis létszámmal még helyben 

működik. Az idősek számára a jövőben valamilyen közös szervezeti forma, pl. klub 

létrehozására kell törekedni, hogy kimozdítsuk őket az otthoni elszigetelődésből. A 

válaszadók többsége úgy látja, hogy a településen élők nem vesznek aktívan részt a 

közösségi ügyekben, nincs összefogás a lakosság körében. Feladat, hogy minél több embert 

tudjunk bevonni a közösségi élet szervezésébe, kialakuljon egy közösségi gondolkodásmód, 

felismerjék, hogy a közös célokért, a változásokért, önmagukért tenniük kell, és ehhez 

szükség van az összefogásra. 
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Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és 

folyamatok megvalósítása a projektben Bácsszőlősön 

 

Programok, folyamatok: 

- Tankatalógus készítése:  

A tevékenység célcsoportja a helyi lakosok. 

A tevékenység során felvesszük a kapcsolatot a lakossággal és a feltárt kulturális értékeket, 

helyi tudást, hozzáértést, tapasztalatot rendszerezzük oly módon, hogy az érintettek nevei is 

szerepeljenek az adott témakörök mellett, annak érdekében, hogy a helyi gazdaságfejlesztés 

ennek a tudásnak a birtokában szerveződjön a későbbiekben. Valamint ezzel lehetőséget 

biztosítva új tanulókörök, hobbi-körök és egyéb klubok kialakulására. Az azonos érdeklődési 

körrel, tudással rendelkezők tudomást szerezhetnek egymásról, amely új 

együttműködéseket, mikroközösségeket generálhat. 

 

- Tanulókörök elindítása 

A tevékenység célcsoportja a helyi lakosok. 

Célja a közös érdeklődési körrel rendelkező lakosok közös időtöltésére lehetőséget 

biztosítani. A tanulókörök hozzásegítik az érintetteket, hogy a helyi tudás és tapasztalat 

megosztásával fejlődjön a tudatosság és az aktivitás. A támogatás összegéből kézműveskör 

létrehozását tervezzük, a  felhasználható összeg: 323 000,- forint, a kézműveskörhöz az 

oktatást megbízási díjas személlyel tervezzük megtartani. 

 

Részvételi fórumok megrendezése, a helyi nyilvánosság fejlesztése: 

A tevékenység célcsoportja a helyi lakosok. 

Célja, hogy egy-egy konkrét helyi ügyet érintően lehetőséget biztosítson a lakosságnak az 

adott témakör megvitatására. Bácsszőlősön 1 részvételi fórumot tervezünk 

 

Információs pont kialakítása és működtetése 

Célja a helyben tájékozódás lehetőségének 

biztosítása: sokan még mindig inkább előnyben 

részesítik a személyesen történő informálódást, 

mint az online felületeket. 
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Bácsszőlősön, a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely előcsarnokában Információs Pont 

kialakításra került sor annak érdekében, hogy a helyiek naprakész információkhoz 

juthassanak a projekt előre haladásával kapcsolatban, illetve értesülhessenek a tervezett 

eseményekről, programokról, valamint hozzáférjenek a projekt első szakaszában zajló 

közösségi tervezés eredményeit bemutató összegzésekhez, elemzésekhez. Az információk 

birtokában az érdeklődők még inkább sajátjuknak érezhetik majd a folyamatokat, melyhez 

csatlakozhatnak is. 
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CSIKÉRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Csikéria település Bács-Kiskun megye déli részén Tompa és Bácsalmás között helyezkedik el. 

A település nevét a Csik ér adta, melynek medre a mai napig megtalálható. A település a 

trianoni döntés értelmében elszakadt Szabadkától, az elszakadás és a vasúti forgalom 

megszűnése kihatott az itt élők életkörülményeire is.  

A település vezetőinek tevékenységének köszönhetően a helyi lakosság ma már egy szép, 

rendezett, infrastrukturálisan jól ellátott kisközségben élhet. A helyi lakosság igénybe tudja 

venni alapszolgáltatásokat, hiszen működik az Óvoda, Könyvtár, Orvosi rendelő, Posta, 

Polgármesteri Hivatal, Gyógyszertár és boltok is szolgálják a lakosság igényeit. 

Csikéria település fő természeti értékei; a Platánfák, a Szent István király tiszteletére emelt 

Római Katolikus templom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Csikéria község elhelyezkedése a térképen 
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CSÍK-ér medre 

Településünk névadója 

valaha ebben a mederben csörgedezett  

Ma a Papp –I. csatorna részét képezi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Csikéria Községi Önkormányzat  belső udvar felől 
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Csikéria Községi Önkormányzat  

Kossuth utca felől 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csikériai Általános Iskola felújított épülete 
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Egészségház felújított épülete 
 

 

 

Könyvtár, Kulturális kiállító terem és 

Sportcsarnok 

épülete előtt 

álló  

EMLÉKTÁBLA,  

 

melyet Csikéria település önállóságának 

80. évfordulója alkalmából emelt a  

község lakossága 2004-ben.  
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Szent István Király-templom 

(1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent István Király szobor a templom előtt (2017) 
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Csikéria település természeti értékei; 

Platánfák 

CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉBE BEVONANDÓ KÖZÖSSÉGEK/CSOPORTOK: 
 

 Horgász Egyesület (együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer felajánlása, projekt 
segítése, szervezési feladatok ellátása) 

 Őszi Alkony Egyesület (együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer felajánlása, projekt 
segítése, szervezési feladatok ellátása) 

 

KÖZÖSSÉGI INTERJÚ 

 

A projekt megvalósításának első lépéseként kérdőíveket küldtünk ki a lakosság felé. A 

kérdőívek célja volt, hogy felmérjük a megkérdezettek mennyire szeretik a települést, ahol 

élnek illetve mit tudnának tenni a közösségi 

élet fejlesztése érdekében.  

Közösségi interjú papír alapú kitöltése Csikérián 

19 fővel valósult meg, anomin módon. 
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A közösségi interjú elől a település lakosságának jelentős része elzárkózott, nem kívánt 

válaszolni a kérdésekre. Így csupán a közösségi interjút csupán a lakosság közel 3%-val 

sikerült lefolytatni. Annak érdekében, hogy az interjúinkat a legsikeresebben valósítsuk meg, 

több korcsoportot vontunk be. A közösségi interjúk kezdeményezését négyszemközti 

kötetlen beszélgetés formájában végeztük.  

A közösségi interjúk alkalmával az emberekhez három alapkérdést intéztünk: 

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

2. Min változtatna és hogyan? 

3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

 

A közösségi interjúkat összegezve megállapíthatjuk, hogy az interjúalanyok szeretnek a 

településen élni, mert ideköti őket a család, az ismerősök és a rokonok, friss a levegő, a 

természet közelsége, biztosított a nyugodt, csendes és békés falusi élet, település múltjához 

való kötődés, kultúra és hagyományok ápolása, valamint a helyi közösséghez való tartozás 

érzése. A település előnyeivel szemben párhuzamban állnak a negatív tényezők; a település 

leszakadása és elszigeteltsége a környező nagyvárosoktól, ritkuló buszjáratok a település és a 

környező települések/városok között, a település lakosságának drasztikus csökkenése, a 

fiatalok elköltözése, a falu elöregedése.  

Az interjúalanyok jelentős része erősítené a helyi civil közösség és a helyi lakosság közötti 

kapcsolatokat, szükségesnek tartja a helyi környezet védelmét, feltárná és bemutatná a helyi 

szellemi és tárgyi értékeket, javítana a külterületen egyedül élő magányos, beteg idős 

személyek életkörülményein, fontosnak tartja helyi piac kialakítását, szükségesnek tartja a 

településen lévő közutak aszfaltozását illetve javítását. A legtöbben fontosnak tartják a 

pályázati úton történő munkahelyteremtést, vagy képzések biztosítását – munkaerőpiacon 

történő elhelyezkedéshez – az itt élő középkorosztály számára. A válaszadók jelentős része 

igényli, hogy több kulturális rendezvény valósuljon meg a településen több kulturális 

rendezvény; kiállítások, színházi műsorok, hagyományőrző-és közösségépítő programok.  

A válaszadók nagy része egyetért abban, hogy a helyi közösség fennmaradása érdekében 

össze kell fogni és nappali otthont kellene létrehozni.   

 

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS 

 

A közösségi megbeszélés programok 2 

alkalommal, 2019. április 4-én és 2019. 

augusztus 13-án; 9 fővel és 9 fővel valósultak 

meg. A megbeszélések témája a helyi közösségi 
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élet minőségének, a kapcsolatrendszerek feltárása és a közös cél megfogalmazása.  

A lakossági információs fórum eredménye pozitív, mivel Csikéria településen aktív közösségi 

élet folyik a helyi nemzetiségi önkormányzatok, a települési önkormányzat, a helyi civil 

szervezetek és oktatási-nevelési intézmények összefogásának köszönhetően. 

 A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy a fiatalok elvándorlásának oka a 

munkalehetőség hiánya a településen illetve annak környékén. 

A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy elsősorban a helyi nyugdíjasok – a csökkenő 

gyermeklétszám miatt–főként a hátrányos helyzetű, magányos idős emberek 

életkörülményeit kívánják javítani és részükre szeretnének nappali ellátó intézményt 

létesíteni, ahol az idősek beszélgethetnének, közösségi életet élhetnének. Ennek 

megvalósításához azonban szükség van minél több helyi személy (lakos) segítségére, 

összefogására. 

Csikéria település cselekvési terve a közösségi felmérések, közösségi interjúk és 

beszélgetések eredményei alapján készült. A felmérések elemzéseként megállapítottuk, hogy 

a válaszadók nagy része ismeri a település múltját és történelmét. Elmondták, hogy miért 

szeretnek itt élni illetve milyen jellegű fejlesztéseket tartanának szükségesnek.  

Csikéria település cselekvési tervében kijelölt fejlesztési feladat a helyi közösségi kapcsolatok 

erősítése, bővítése. A munkahely hiánya miatt a fiatalok, valamint a felnőtt korosztály 

elvándorlása veszélyezteti a település létét. Így a projekt célja, hogy a település – amúgy is 

fogyatkozó lakosságát – közösségi életének ösztönzése és a helyi identitás megerősítése.  

 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

 

A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő, a helyi lakosok aktív részvételével 

megvalósuló, közösségfejlesztő, aktivizáló módszer, melyen keresztül mindenki 

megszólításra került a településen, a közjóért cselekvők köre szélesedik. A felmérés elemei: - 

az interjúk és a közösségi beszélgetések során feltárt problémakörökre a helyi közösség által 

elkészített kérdőívek eljuttatása a háztartásokba, a kérdőívek begyűjtése és feldolgozása. A 

közösségi felmérés egy egyszerű kérdőíves felmérés, amelynek kapcsán a város ügyeiben 

kérjük a helyi lakosok véleményét. Kérdőíveket minden háztartásba eljuttattuk. A 

kérdőíveket nem személyenként, hanem 

háztartásonként töltettük ki.  
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KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE 

 

Csikéria település lakosainak véleményét kérdőíves módszerrel igyekeztünk felmérni. 680 db 

kérdőívet jutattunk el a családokhoz, ebből összesen 20 személytől érkezett vissza hozzánk 

határidőre kitöltött kérdőív. A kitöltött kérdőívek egy része így is hiányos, javított, néhol 

olvashatatlan. A kevés számú kitöltött kérdőív jelzi a lakosság nagyfokú passzivitását. 

Összehasonlítva a válaszadók nemét, megállapítható hogy 55%-a nő volt. A válaszadók 

korosztály szerint vizsgálata azt mutatta, hogy (30,0%-a) 40-59 év közötti és a (20,0%-a) 60-

69 év közöttiek tették ki.  

Az vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a válaszadók nagy része középkorú vagy az idős 

korosztályhoz tartozik. Csikéria településen elmondható, hogy 50 év feletti korosztály a 

legaktívabb közösségi programok szervezése terén. Sajnos a fiatalok nagy része már 

elköltözött, nem tartózkodik életvitelszerűen a településen.  

A válaszadók többnyire elégedettek a helyi rendezvények (bál, idősek napja, egyedülállók 

karácsonya stb.) mennyiségével és minőségével, viszont szeretnének több kulturális 

programot (színházi, előadások).  

A kérdőívek elemezéséből kiderül, hogy a megkérdezettek szeretnek Csikérián élni és 

igényelik, hogy a település vezetői tegyenek meg mindent a település fejlődése érdekében. 

Fontosnak tartják a településen a közutak állapotának javítását, valamint a mellékutcákban a 

földutak aszfaltozását. A kérdőívek elemzésével kapcsolatban pozitívumként lehet 

megemlíteni, hogy a válaszadók jelentős része szívesen venne részt a falu sorsával, jövőjével 

kapcsolatos kezdeményezésbe, tevékenysége, akár társadalmi munkával is. 

 

 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és folyamatok 

megvalósítása a projektben Csikérián 

 

A Helyi Cselekvési Terv alapját képezik közösségi felmérések, közösségi interjúk és 

beszélgetések eredményei. Ezekből a felmérésekből kiderült, hogy a válaszadók többsége 

fontosnak tartja a meglévő értékek megóvását, 

a helyi hagyományok és a történelmi értékek 

feltárását, bemutatását. Megtudtuk, hogy mi 

nehezíti meg az itt élők mindennapjait. 

Elmondták, hogy miért szeretnek itt élni, hogy 

többnyire elégedettek a lakókörnyezetükkel, a 
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szolgáltatásokkal, a kulturális élettel, de vannak ötleteik, javaslataik. A válaszadók nagy 

hányada jelölte meg, hogy önkéntes munkával szívesen hozzájárulna a település 

közösségfejlesztéséhez, jelezték aktív részvételi szándékukat a programokon, fontosnak 

tartják az összefogást.  

Összességében a kérdőíves kutatás eredményeképpen megállapítható, hogy felszínre hozta 

azokat az igényeket, amelyek a bácsalmási lakosság körében megfogalmazódtak. A helyi 

cselekvési terv ezekre épül, 4 évre szól, s megvalósulásához több területen kell tervezett és 

összehangolt lépéseket tenni. Kijelölt fejlesztési feladat a helyi, térségi gazdaságélénkítés, az 

innovációs képesség javítása és a társadalmi jólét növelése. A település összetételének 

megváltozása, a lakosság csökkenése jelenti az egyik legfőbb problémát. A csökkenés főként 

az alacsony születés számnak és az elvándorlásnak a következménye. A projekt célja, 

összekovácsolni a település közösségét, a különböző korosztályokat, az eltérő érdeklődésű 

embereket, a társadalmi szolidaritás megteremtése és a helyi identitás megerősítése. 

Mindez a sokszínű, változatos és tartalmas közösségi programok által valósulhat meg. 

 

Cél:  

 Identitástudat erősítése 

 Helyi értékeken alapuló közösségépítés 

 Helyi civil szervezetek aktivizálása 

 

Célcsoport:  

A Csikéria település a cselekvési terv célcsoportját képezi a teljes lakosság.  

 

A célok elérésébe bevonásra kerül:  

 a helyi civil szervezetek 

 helyi kulturális intézmény; könyvtár 

 

a) Szolgáltatás beindítása 

 

Csikéria településen a projekt megvalósítása érdekében Információs Pontot hoztunk létre a 

község központjában található Könyvtár, Kulturális kiállító terem és Sportcsarnok 

épületében.  

Jelenleg ez az intézmény szolgál a programok 

megvalósítására, valamint közösségi 

beszélgetések és előadások megtartására 

településünkön. A helyi lakosság az Információs 

Ponton információhoz juthat a projekt 
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előrehaladásával kapcsolatban, illetve értesülhetnek a tervezett eseményekről, 

programokról, valamint hozzáférjenek a projekt első szakaszában zajló közösségi tervezés 

eredményeit bemutató összegzésekhez, elemzésekhez.  

Az információk birtokában az érdeklődők még inkább sajátjuknak érzik majd a folyamatokat, 

amelyekhez csatlakozhatnak.  

 

b) Közösségi programok 

 

- Csikér Nap – Aratófesztivál rendezvény szervezése:  

 

Csikéria település elhelyezkedését tekintve egyszerre van előnyös és hátrányos helyzetben. 

Hátrányos helyzetű, mivel a település nagyon távol helyezkedik el a nagyvárosoktól és sem a 

településen, sem a környéken csekély a munkalehetőség. Előnyös helyzetét az adja, hogy a 

településnek mezőgazdasági múltja van és nagyon erős a helyi lakosok hagyományőrző 

tevékenysége. Erre építve valósulhatott meg – idáig már három alkalommal – a Csikér Nap-

Aratófesztivál rendezvény, melynek fő céljai; településünk múltjának felidézése, őseink előtti 

tisztelet, megemlékezés hagyományos eszközökkel végzett terménybetakarítás folyamatáról; 

kézi kaszálás és marokszedés, valamint a helyi nemzetiségi identitás megőrzése, erősítése.  

Csikéria település lakossága évről-évre csökken, az idősek elhalálozásával és fiatalok 

elvándorlásával megkopnak, majd el is tűnnek a hagyományok, szokások.  

A Csikér Nap–Aratófesztivál rendezvény éppen ezért bír nagy jelentőséggel, hiszen nem 

hagyja veszendőbe menni a régi, ma már megkopott hagyományokat, tevékenységeket. 

A rendezvény– mely helyi összefogás révén valósul meg - egyúttal ötvözi a hagyományokat, a 

helyi horvát és német nemzetiség identitásának megőrzését, valamint közösségteremtő-és 

erősítő szerepe is van. Továbbá a rendezvény összeköti fiatal és az idősebb generációkat, 

hiszen fiatalok megtapasztalták, hogy milyen volt az élet régen. Ízelítőt kaptak abból a 

világból, mikor a mindennapi kenyér csak nehéz fizikai munka árán volt csak elérhető.  

A fiatalok megtanulták, hogy tisztelettel és elismeréssel tartoznak az idősek felé és 

megismerték településünk múltját.  

A Csikér Nap–Aratófesztivál rendezvény magába foglalja a helyi szellemi és kulturális 

örökséget, a közösségi tudás átörökítését, a helyi és a környező települések lakossága közötti 

kapcsolat építését és fenntartását, valamint a helyi identitás erősítését.  

 

c) Információs pont kialakítása és működtetése  

 
Az Információ pont Csikérián a Könyvtár, 

Kultuárlis kiállító terem és Sportcsarnok 

épületének Könyvtár termében került 

kialakításra annak érdekében, hogy a helyiek 

releváns információkhoz juthassanak a projekt 
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előrehaladásával kapcsolatban, illetve értesülhessenek a tervezett eseményekről, 

programokról, valamint hozzáférjenek a projekt első szakaszában zajló közösségi tervezés 

eredményeit bemutató összegzésekhez, elemzésekhez. Az információk birtokában az 

érdeklődők még inkább sajátjuknak érzik majd a folyamatokat, amelyekhez csatlakozhatnak 

is. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtár, Kulturális kiállító terem és Sportcsarnok 

felújított épülete 

(2018) 

 

 

 

 

 

A helyi felújított könyvtár belső terme 

(2014) 
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II. A projekt hatása a célcsoportra 

 

A projekt hatása elsődlegesen a közösségi élet területén lesz érzékelhető, hiszen olyan 

programokat, folyamatokat, eseményeket tervezünk megvalósítani, melyek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy élénk közösségi élet, aktív és összetartó helyi közösségek jöjjenek létre.  

A településhez és a térséghez való kötődést a programok, akciók és folyamatok egyaránt 

erősítik, valamint hozzájárulnak a szubjektív életminőség-érzet javulásához azáltal, hogy 

miközben a kulturális élet változatosabbá válik, a közösség tagjai a projekt céljainak 

megvalósításában aktívan és tevékenyen vesznek részt.  

A projekt 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 projektnek hosszú távon a közösség megtartó erejét segíti, emellett hozzájárul a helyi 

tudástőke megőrzéséhez is. A projekt megvalósítása során megtanulják, hogy saját maguk is 

képesek tenni, szervezni, közösséggé kovácsolódni. Érezni fogják, hogy fontosak, mert a 

megvalósítás időszakában ők lesznek azok, akikkel foglalkozunk, akiknek segítünk, kialakul 

bennük a közösséghez tartozás pozitív érzése. A projekt kapcsán megtapasztalják, ha 

összefognak, eredményeket érhetnek el. Büszkék lehetnek arra, hogy ők valósítottak meg 

rendezvényeket, olyan programokat, melyekre nekik volt igényük. 
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KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉBE BEVONANDÓ KÖZÖSSÉGEK/CSOPORTOK: 
 

 „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ (együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer 
felajánlása, projekt segítése, szervezési feladatok ellátása) 

 

KÖZÖSSÉGI INTERJÚ 

A közösségi interjúk elsősorban helyi egyesületek, civil szervezetek vezetőivel, aktív 

tagjainak, továbbá intézmények vezetőinek dolgozóinak bevonásával történt. Az interjúk 

alkalmával három alapkérdés került megválaszolásra papíron, anonim módon. Az interjúk 

kitöltése minden esetben előre egyeztetett időpontban, helyszíneken, nyugodt 

környezetben zajlottak, és minden esetben kötetlen beszélgetéssel zárultak. Az interjúk 

készítésénél a 30 év felettieket és az aktív nyugdíjas korcsoportot sikerült a kérdések 

megválaszolására, vélemény nyilvánításra bevonunk. Összesen 29 fővel sikerült az 

interjúkészítés. 

A megkérdezetek többsége a falu nyugalmát, biztonságát, a családias környezetett részesíti 

előnyben. Pozitív hangvétellel beszélnek a településről, fejlesztésekről, felújításokról melyek 

pályázatok által jöttek létre a faluban. Lényeges problémaként, a lakosság csökkenését a 

fiatalok elvándorlását, a falu lakosságának elöregedését válaszolták kérdésünkre – „Mi a 

rossz az itteni életben?” A folyamatosan csökkenő gyereklétszám az intézményekben is 

problémát okoz. Sajnos a munkalehetőség nagyon kevés, az itt élő gyerekek hátrányos 

helyzetben vannak. Munkába járáshoz, továbbtanuláshoz a napi ingázás szükséges. Az 

interjúalanyok fontosnak tartják, igénylik a szórakozási lehetőségek, közösségfejlesztő 

programok bővítését. Többségük az adott lehetőségek követését jó viszonyok, kapcsolatok 

kiépítését a kulturális színvonal emelését tartja fontos feladatnak. A változtatásokhoz saját 

gyakorlati tapasztalatukat, programok szervezésében részvételüket segítségnyújtásukat 

felajánlva járulnának hozzá a közösségfejlesztés intenzívebb folyamataihoz. A 

közösségfejlesztésben fontos szerepe van a már meglévő, intenzíven működő helyi 

szervezetek, csoportok  tagjainak tudására és tapasztalatára. 
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KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK 

 

Az első közösségi beszélgetésen a helyi 

Bokréta Egyesület tagjai illetve a 

helyszínen működő szociális szolgáltató 

központ dolgozói és vezetősége 

továbbá civil lakosok vettek részt. A 

beszélgetés folyamán a közös 

tevékenység a közös gondolkodás 

kapott hangsúlyt. A szociális dolgozók ( 

akikkel napi szinten kapcsolatban 

vannak) részvételének köszönhetően 

közelebb kerültünk a 

lakosokhoz,nyíltabban beszéltek a helyi 

problémákról, lehetőségekről. A jelenlévők  aktívan részt vettek az interjúk készítésében, 

illetve hozzájárultak válaszaikkal a közösségek szemléletének ismertetésében. Az közösségi 

kérdőív válaszainak megbeszélésére is sort kerítettünk a beszélgetés alkalmával. 

A beszélgetés alkalmával felmerült több közösségi kiállítás szervezése, amely a helyi 

értékeink, kiállítandó tárgyaink felkutatásán keresztül, a közösség tagjai között lévő 

személyes kapcsolatok erősítését összekovácsolását hívatott növelni. Az első kiállítás 

időpontját helyi rendezvényhez kötve, falunap alkalmából szerveztük, mely lehetőséget 

adott további közösségi beszélgetések megszervezéséhez is.  

 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

Kunbaján a közösségi felmérés egy kérdőíves felmérés, melyet minden háztarásban 

eljuttattunk. Előnye, hogy anónim módon lehetett válaszolni a kérdésekre a megkérdezettek 

őszintébben nyilvánítják ki véleményüket. A lakóházakba eljutatott kérdőívek száma 580 db, 

melyből 95 darab érkezet vissza feldolgozásra. 

 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE 

Az anonim módon való kitöltés ellenére sem 

kaptunk minden kérdésre választ, nem minden 

esetben töltötték ki teljesen a kérdőíveket. A 

válaszokból jól látható, hogy a válaszadók 

többsége nő 64 fő, férfi 22 fő. Az is jól látható 

az összegzésekből, hogy több évtizede a 

válaszadók közül 27 fő több mint 50 éve él a 
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falunkban. A beérkezett kérdőívek többsége a középkorú és az idősebb korosztályhoz tartozó 

válaszadó. Ez mutatja a falu lakosságának el-öregedését is, ezért is fontos nagy hangsúlyt 

fektetni az elkövetkezendő időszakban arra, hogy a saját kis közösségünkben, közös célok 

mentén tudjanak gondolkodni és tevékenykedni annak érdekében, hogy lakókörnyezetük 

élhetőbbé váljon. 

Kérdéseink válaszaiból az is kiderül, hogy az emberek több mint fele itt született, itt a 

családja, rokonai, barátai és szeret az otthonos szép falunkban lakni. Változtatni az egyre 

nehezebb életkörülményeken, a kevés munkalehetőségeken, a fiatalok, a nyugdíjasok 

csekély lehetőségein szeretnének. A válaszadók többsége 59 fő a kulturális programok, a 

közös ünnepségek, sportesemények, intézmények iskolai óvodai programjaink közös 

szervezésében szívesen összefognának a környező településeken élő csoportok, civil 

szervezetek tagjaival, amely lehetőséget adna a szomszédolásra is. 

A közösségi interjúk, és közösségi felmérések összesítése során a következő javaslatokat, 

részesítenék előnyben a válaszadók a változtatásokra: 

-A kóbor kutyák sok problémát okoznak, befogásuk a gazdák szigorúbb büntetése megoldást 

jelentene. 

-Az utak javítása, felújítása a biztonságosabb közlekedés érdekében. Gyakoribb 

autóbuszjáratok indítását a faluból, a városokban, megkönnyítené a lakosok mindennapjait 

ügyintézés, munkába-iskolába járását napi szinten. 

-Egy idős otthon létesítése, a falu lakosságának összetétele elöregedő tendenciát mutat így 

helyben történhetne ápolásuk. 

-A közintézmények, technikai felszerelésének fejlesztése pályázatok útján. Az: ”Összefogás” 

Közösségi Ház részére új felszerelés hangosításhoz, mely a közösségfejlesztő programok, 

rendezvények helyszíne. A válaszadók többsége a kulturális programok, közös ünnepek, 

sportesemények, intézmények iskola óvoda programjainak közös szervezését javasolta. 

Település fejlesztésében, pályázatokban munkahelyteremtés, anyagi helyzetek javításában 

látnák a megoldásokat. 
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A projekt kérdőíves, és közösségi felmérést kitöltők között csak kevés, 20 fő válaszolta, hogy 

tagja valamilyen csoportnak vagy szervezetnek, viszont szívesen részt vennének, 

csatlakoznának valamilyen helyi csoporthoz. Az adott lehetőségek követését jó viszonyok, 

kapcsolatok kiépítését szorgalmazzák a válaszadók. Önkéntes munkával, saját 

tapasztalataikkal, ötleleteikkel, tudásuk felhasználásával járulnának hozzá a változásokhoz, a 

település közösségfejlesztéséhez. 

 

 

FELMERÜLŐ KULTURÁLIS HIÁNYOSSÁGOK: 

 Helyi értékfeltárás -értékőrzés 

 Helyi emlékezet feltárása és megőrzése 

 Helyi szellemi hagyományok, települési 

értékek feltárása 

 Helyi szellemi kulturális örökség feltárása 

 Szomszédolás 

 Önszerveződő csoportok 

 Közösségi kiállítások 

 

 

 

MEGVALÓSÍTANDÓ BEAVATKOZÁSOK: 

 Helyi nyilvánosság fejlesztése 

 Helyi értékfeltárás- értékőrzés 

 Helyi hagyományok feltárása 

 Közösségi kiállítás szervezése 

 Részvételi fórum szervezése 

 Információs pont létrehozása 
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BEVONANDÓ PARTNEREK: 

 Helyi civil szervezetek 

 Helyi lakosok 

 „Összefogás” Közösségi Ház és Könyvtár 

 

KÖZÖSSÉGI AKCIÓK, TEVÉKENYSÉGEK,ESEMÉNYEK,PROGRAMOK ÉS 

FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA A PROJEKTBEN KUNBAJÁN 

 

-Helyi nyilvánosság fejlesztés 

A tevékenység célcsoportja a helyi lakosok. 

Célja, hogy egy-egy konkrét helyi ügyet érintően biztosítson a lakosságnak az adott témakör 

megvitatására,  vélemény  nyilvánításra. 

 

-Helyi értékfeltárás- értékőrzés 

Az értékfeltárás és értékőrző tevékenység széleskőrű, helyi összefogáson alapuló közösségi 

folyamat. Az értékfeltárás a település közösségei által meghatározott értékek felismerését és 

dokumentálását, azok rendszerezését, közzétételét szolgálja, annak érdekében, hogy a helyi 

gazdaságfejlesztés ennek a tudásnak a birtokában szerveződjön a későbbiekben. A folyamat 

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

élmény és identitás érzésének kialakításához, erősítéséhez és az elköteleződéshez.  

 

-Helyi hagyományok feltárása 

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

ünnepi hagyományok összegyűjtése, hiteles feltárása, jelen helyzetben történő adaptálása 

azzal a céllal, hogy a lakosság a jeles napokhoz kötődő eseményekről, régi hagyományokról 

képet kapjon és ennek  a tudásnak a birtokában újjáéleszthessék, szélesebb körben újbóli 

megszervezésre kerülhessenek.  



44 

 

 

 

 

-Közösségi kiállítások szervezése 

A közösségi kiállítási tevékenységek célcsoportja a teljes lakosság és egyben lehetőség, hogy 

a konzorciumban részt vevő települések aktív közösségei találkozzanak, bemutatkozzanak 

egymásnak, kisérőprogramként –Közösségek szomszédolása-jöhessen létre. A közösségi 

kiállítás a lakosság megszólításának és bevonásának egyik módszere, az adott közösség 

kezdeményezésére jön létre, a helyi kultúrára , helytörténetre, az egyéni és közösségi 

kapcsolatokra koncentrál. A kiállító tárgyak összeállítása serkenti a közöségi tagok tagjai 

között lévő személyes kapcsolatokat. Továbbá a kiállítás megtekintése a helyi lakosok által 

mélyebb ismeretet ad arról a helyben lévőknek, hogy milyen kulturális értékek lelhetőek fel 

közvetlen környezetünkben. 

 

-Részvételi fórumok szervezése 

Célcsoport Kunbaja teljes lakossága. Célja  egy – egy  konkrét  helyi ügyet érintően 

lehetőséget biztosítsunk az embereknek az adott témakör megvitatására. 

 

-Információs pont létrehozása és működtetése  

Kunbaján az „ÖSSZEFOGÁS” Közösségi Házon belül található Könyvtárban került kialakításra 

az információs pont. A tevékenység célja a helyi lakosok információkhoz jussanak a projekttel 

kapcsolatban, és hozzáférjenek a közösségi programok eredményeit bemutató 

elemzésekhez. 
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VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

 

A beavatkozás eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, 

a helyi civil társadalom megerősödik, mely segítené a helyi konfliktusok megoldását és önálló 

cselekvő képességek erősödését. Kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges 

kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötödés. A 

projekt eredményeképpen meglévő humán erőforrások a felszínre kerülnek, az 

együttműködés következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak 

a település és a közösségek életében. 

 

 

A HELYI CSELEKVÉSI TERV ILLESZKEDÉSE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

PROGRAMHOZ 

 

Kunbaja Község életében is jelen vannak a civil 

szervezetek, önszerveződő csoportok melyek, 

együttműködve az Önkormányzattal, illetve 

egymással, hozzájárulnak a lakosság életének 

jobbá tételéhez. A projektben található helyi 

hagyományok feltárása, újjáélesztése, a helyi 
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értékfeltárás-értékőrzés, és a közösségi kiállítások szervezése, széles lakossági összefogáson 

alapulnak, gazdasági hasznosságukon túl szemléletformáló, kultúrafejlesztő hatásúak. A 

programok megvalósítása révén kívánjuk a helyi hagyományokat és jellegzetességeket 

megismertetni, a lakosok közösségi élet iránti igényeit megvalósítani, ezzel támogatva a 

közösséget, a helyi tradíciók megőrzéséhez és továbbviteléhez. A projekt átfogó célja, hogy a 

helyi lakosság közösségi szerepvállalását ösztönözze, és erősítse a helyi felelősségtudatot, 

továbbá hogy megteremtse a közösségfejlesztéshez szükséges szakmai és szervezeti 

hátteret, megerősítse az identitást a közösségfejlesztési célok elérése érdekében. Ezzel a 

helyi integrációt is elősegíti, hiszen a közösség megismeri kulturális gyökereit is. A 

rendezvények együttműködésben valósulnak meg a helyi civil szervezetek és a környező 

településeken működő egyesületek bevonásával, melynek hatására a közösségi kapcsolatok 

tovább mélyülhetnek nem csak a lakosság körében, hanem a település határain túl is, 

emellett a fiatalabb korosztályt is képes bevonni, a hagyományokat továbbadni, a helyi 

identitást megerősíteni. A településen olyan helyi kapcsolatok alakulnak ki, amelyek saját 

érdekeiket és értékeiket képviselni tudják. 
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MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 

Mélykút település Bács-Kiskun megyében, a Felső-Bácska szívében, a Dél-Magyarország egyik 
fő ütőerét képező 55-ös főközlekedési és a Budapest-Szabadka vasúti fővonalhoz kapcsolódó 
Kiskunhalas-Baja szárnyvonalon fekszik. Közlekedési és gazdasági kapocs a Duna-Tisza közén. 
Négy nagyváros öleli: Szeged (60 km), Baja (38 km), Kiskunhalas (32 km), Szabadka (Szerbia – 
40 km), valamint két kisváros határolja: Jánoshalma (10 km) és Bácsalmás (12 km). A 
közelben egy nemzetközi- és egy kis-határközi határátkelő biztosít átjárást a határon túli 
gazdasági és turisztikai kapcsolatok biztosítására (Tompa, Bácsalmás). 

 

A város 12.345 hektáros területen fekszik. Lakóinak száma hozzávetőlegesen 5100 fő, ezzel a 
Bácskai rész Baja, Jánoshalma és Bácsalmás utáni negyedik legnagyobb települése. Mélykút 
népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok szerint 44,4 fő/km2, de övezetes felosztása 
következtében igen nagy különbségek vannak népsűrűségében a központi terület felől a 
település távolabbi területei felé haladva. A településhez tartozik az 55. számú főút mellett, 
Szeged felé 6 km távolságra található, „egyéb belterületi helyként” besorolt Öregmajor.  
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Légi felvételek, Mélykút Város Önkormányzat 

Az infrastrukturális ellátottság színvonala viszonylag kedvező. Az 55. számú főút keresztül 
szeli a várost, északi irányból a vasúthálózat biztosít jó közlekedési feltételeket a település 
megközelítéséhez. Az úthálózat mára már közel 90%-ban szilárd burkolattal ellátott. A 
település közműhálózata (víz, gáz, telefon, internet, kábel tv, szennyvízcsatorna) kiépített, 
jónak mondható. Humáninfrastruktúráját tekintve a város rendelkezik óvodával, általános 
iskolával, egészségügyi alapellátással, orvosi ügyelettel, gyógyszertárral, személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel és közművelődési intézménnyel. 

 

CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉBE BEVONANDÓ KÖZÖSSÉGEK/CSOPORTOK: 
 

 Bácska Kincsei Turisztikai és Hagyományőrző Egyesület (együtt gondolkodás, 
kapcsolatrendszer felajánlása, projekt segítése, szervezési feladatok ellátása) 

 Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági – Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 
(együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer felajánlása, projekt segítése, szervezési 
feladatok ellátása) 

 Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-Profit Kft. 
(helyiség biztosítása, együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer felajánlása, projekt 
segítése, szervezési feladatok ellátása) 

 Mélykúti Lovas Egyesület (együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer felajánlása, projekt 
segítése) 

 Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete (együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer 
felajánlása, projekt segítése) 

 Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 
(együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer 
felajánlása, projekt segítése) 

 Római Katolikus Plébánia (együtt 
gondolkodás, kapcsolatrendszer 
felajánlása, projekt segítése) 
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 Mélykúti Sportegyesület (együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer felajánlása, projekt 
segítése) 

 Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület (együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer 
felajánlása, projekt segítése) 

 Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület (együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer 
felajánlása, projekt segítése) 

 

KÖZÖSSÉGI INTERJÚ 

 

 A közösségi interjúk elkészítése során sikerült 2 fő önkéntes segítséget bevonni a 
munkámba. A kérdőívek több, a településen működő civil szervezet vezetőjének átadásra 
kerültek, akik továbbították a tagság részére a nyomtatványt. Ezen túlmenően a kérdőíveket 
eljuttattuk még számos intézményhez, munkahelyhez, valamint közvetlenül a lakosság egy 
részére is.  Az interjú során tapasztalható volt, hogy az emberek nehezen nyílnak meg, nem 
merik leírni a gondolataikat, véleményüket, még akkor, sem ha ez önkéntes alapon működik 
és a kérdőíveket anonim módon dolgozzuk fel. A megkeresett civil szervezetek, intézmények, 
munkahelyek vezetőinek, illetve azon személyeknek, akikkel személyes beszélgetést 
folytattunk, felvázoltuk pályázatunk főbb céljait – hogy mit is szeretnék megvalósítani az 
elkövetkezendő időben. A munkánk során az önkéntesekkel azt tapasztaltuk, hogy ahogy 
egyre többet voltunk személyesen jelen az emberek között, úgy voltak ők egyre 
nyitottabbak, segítőkészebbek.  

 

A kérdőív tartalmára vonatkozóan az alábbi megállapítások tehetőek: 

1. Az első kérdésre bővebben írták le a véleményüket, gondolataikat, 
elképzelésüket. A lakosság többségének számára a szülővárost, gyökereket, az 
otthont, a nyugalmat, biztonságot jelenti a település - sok embert ismernek, ha 
baj van, akkor tudnak kihez fordulni. A legtöbben azért szeretnek itt élni, mert a 
családtagjaik, (nagy) szülők, gyermekeik itt vannak. A legnagyobb problémának a 
munkahelyek hiányát, a fiatalok elvándorlását és a különböző szolgáltatások 
hiányát emelték ki.   

2. A fiatalok részére több sportolási és szórakozási lehetőséget szeretnének, hiszen 
ők főleg esténként és hétvégén nem tudnak kikapcsolódni. A fizetések 
hatékonyabb növelését vagy jobban fizető munkák megteremtését. A biztonságot 
is előtérbe helyezték, hogy több önkéntes csoporttal kellene megerősíteni.   

3. A harmadik kérdéssel kapcsolatban voltak a legpasszívabbak a megkérdezettek. A 
változásokhoz a megkérdezettek 
többsége inkább „nem tevéssel” 
járulna hozzá értve ezalatt azt, hogy 
„nem költözik el a településről”. A 
megkérdezettek nagy része úgy érzi, 
hogy tevékenyen nem tud részt 
venni a változásokban - esetleg 
önkéntes munka révén. 
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KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS 

A közösségi beszélgetés előtt kiértékelésre kerültek a közösségi interjúk, ezen, tapasztalatok 
mentén próbáltuk felépíteni a közösségi beszélgetés menetét.  A közösségi beszélgetés alatt 
minden résztvevővel személyes kapcsolatba kerültünk, így sokkal közvetlenebb és 
kötetlenebb tapasztalatcsere történt meg, mint a közösségi interjúztatás alatt. Ez leginkább a 
bevezető részben leírtak miatt volt nagyon fontos. 

 

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 

A nyugdíjas korosztály az alábbiakat látja a legsúlyosabb problémának (nemcsak a városban, 
hanem országos szinten is) 

1. Nagyon sokan súlyos gondnak érzik, hogy a fiatalok elmennek a nagyvárosokba és 
ezáltal a település elöregszik. A fiatalok számára nincs igazi szórakozási lehetőség, 
akár hétköznap vagy hétvégén is. 

2. Nincs igazi összefogás az emberek között, a fiatalabb korosztály egyre inkább a 
saját érdekeit nézi, mint a közösségét. Hiányzik a kezdeményezőkészség, ezáltal 
nem alakulhat ki igazi összefogás az itt élők között. 

3. Az embereket egyre nehezebb kimozdítani, nem jönnek el a rendezvényekre, 
akkor sem, ha egyébként arra panaszkodnak, hogy nincs hová menniük. Nincs 
időm, nem érek rá, más elfoglaltságom van - ezek a kifogások hallhatóak a 
leggyakrabban 

4. A közbiztonság helyzetét is aggasztónak látják, az idősek nem érzik magukat 
biztonságban, este sötétedés után már nem szívesen mennek ki az utcára. Nem 
merik több napra elhagyni otthonaikat. 

5. A korábbi időszakokban voltak közösségek, régebben majd minden korosztály 
talált magának egy csoportot, közösséget, akikhez szívesen csatlakozott. Ma a 
fiatalabb korosztálynak (már azon kevés fiatalnak, aki itt marad) nincs erre 
lehetősége. 

6. Korábban helyi szinten sokkal több rendezvény volt, mint manapság, így az 
azokon való részvétel nem okozott (akkora) anyagi megterhelést a korosztály 
számára. Ma a szórakozáshoz sokszor vidékre kell utazni, más településekre 
fellépni, ami egyrészt több időt, másrészt több pénzt jelent. Néhányan csak 
nosztalgiából járnak a közösségbe, a közösségi programokra. Ha valami áldozatot 
kell hozni arra már nem hajlandók. 

 
Megpróbálnak minél több embert megszólítani, bátorítani, hogy merjen maguknak 
közösséget találni.  
Sajnos sokszor szembesülnek vele, hogy az 
emberekből kifogyott az emberség, a kölcsönös 
tisztelet és megbecsülés, az egymás iránti 
érdeklődés, ami azt eredményezi, hogy nincs 
időnk egymásra, nincs időnk egymást 
meghallgatni. Tapasztalatuk szerint napjaink 
rohanó világa, ami mindenkit körülvesz, ezeket 
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a problémákat eredményezi ezeket. Véleményük szerint, azok, akik nem csatlakoznak 
valamilyen közösséghez, nagyon nehezen kimozdíthatóak otthonról, nem lehet őket 
semmilyen rendezvényre invitálni, a közösségi életbe bevonni.  

Közösségi beszélgetés 3 alkalommal zajlott le a településünkön, az első alkalommal 17 fővel, 
a második alkalommal 24 fővel, míg a harmadik alkalommal 18 résztvevővel. 

Összegzésként: Mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen! 

 

 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

A közösségi felméréshez a kérdőíves módszert választottunk a Közösségfejlesztés 
Módszertani útmutatója alapján. Előnye, hogy anonim módon lehet válaszolni a kérdésekre, 
ezáltal bátrabb, őszintébb válaszokra tehetünk 
szert. A kérdőív összeállítását a közösségi 
interjúk és közösségi beszélgetések során 
kialakított kérdésekre, helyi igényekre alapozva 
építettük fel. A kérdőíveket nem 
személyenként, hanem háztartásonként 
töltettük ki.  A megadott határidő után többen 
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is jelezték, hogy ők azért nem küldtek vissza kérdőívet, mert részt vettek a közösségi 
beszélgetések valamelyikén és ott már elmondták, amit gondoltak a témával kapcsolatban. A 
kérdőívben összesen 21 kérdést tettünk fel. 

 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 

A kapcsolatépítés első lépéseként a közösségi interjúkat készítettük el, ez lett az alapja a 
közös munkának a helyi emberekkel. Ezt követően került sor a három közösségi 
beszélgetésre, ezt követően valamint ezzel párhuzamosan a közösségi felmérés 
előkészítésére és megvalósítására. 

 

A közösségi felmérést a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségépítő és 
fejlesztő, aktivizáló módszernek szántuk, sajnos azonban csalódnunk kellett… Az a közösségi 
beszélgetések során már oly sokszor emlegetett lakossági passzivitás, a „nehezen lehet 
megmozdítani az embereket a jó ügy érdekében” effektus sajnos a felmérést is áthatotta. 
Noha az egész lakosság megszólításra került a településen a minden háztartásba eljutatott 
kérdőíveken keresztül, a lakosoknak csak nagyon kevés hányada tartotta fontosnak, hogy 
megossza velünk a véleményét. Ez kifejezésre került egyrészt a visszaérkezett kérdőívek 
csekély számában, másrészt abban, hogy a kérdőívek kitöltése során csak kevesen szántak 
arra időt, hogy a kifejtős kérdésekre érdemben nyilatkozzanak. Általában ezekre a 
kérdésekre nem válaszoltak, vagy csak egy-két szavas válaszokat adtak, így nem kaphattunk 
igazán átfogó képet a jobbító, aktivizáló szándékokról. Úgy gondoltuk, hogy a felmérés jó 
alkalom lesz arra, hogy a lakosok érezzék, hogy fontosnak tartjuk, hogy elmondják 
véleményüket, beszéljenek a pozitív és negatív dolgokról, hogy milyen területeken 
szeretnének változást, és hogy ezt hogyan lehetne elérni, de ezen elképzelésünket ők sajnos 
nem támogatták. 
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I. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és 
folyamatok megvalósítása a projektben Mélykúton 

 

 

a) Közösségi akciók, tevékenységek és események: 
 

       - a helyi értékekre és lakossági aktivitásra épülő kulturális funkciók megerősítése 
- kulturális élményközvetítő események szervezése a kulturális, közművelődési 

intézmények és szervezetek kulturális programkínálatának bővítésével, 
összehangolásával. 

- az alulról jövő kezdeményezések támogatása az aktív kultúrafogyasztás ösztönzésére,  

- közösségépítést is szolgáló aktív szabadidős programok  

     - aktív, egészséges közösségi szabadidő-eltöltés népszerűsítését célzó programok 
szervezése    

 - közösségépítést ösztönző programok szervezése, különös tekintettel a generációk 
közötti párbeszéd elmélyítését szolgáló és a társadalmi felelősségvállalást erősítő 
közösségi programokra. 

 

 Valamennyi területen érvényesíteni kell az innovatív megoldások alkalmazását, az 
esélyegyenlőség, szociális érzékenység, környezetvédelem, környezettudatosság 
szempontjait. 

 

    - Közösségfejlesztő képzés:  
 
A projekt során a megvalósítás 3. mérföldkövében előírt program részeként, mint 
közösségfejlesztő részt veszek egy 120 órás közösségfejlesztés témájú szakmai 
továbbképzési programon, amely a következőkben még hatékonyabban, segítségre lehet a 
közösségi,- civil szervező feladatok ellátásában. 
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b) Programok, folyamatok: 
 

- Tankatalógus készítése: 
 

A Tankatalógus (Tudástár) egy név és címjegyzék, amelyben a helyi emberi erőforrások, 
tapasztalat, tehetségek, tudás és érdeklődés tárulnak fel s jelennek meg önállóan, 
tankatalógusként, vagy más helyi orgánum részeként. A településnek a 3. mérföldkő egyik 
részeként kell majd benyújtania, amit vállalt a projektben. 

A tevékenység célcsoportja a helyi lakosok. Célja, hogy a korábban rejtett kulturális 
értékeket, helyi tudást, hozzáértést, tapasztalatot rendszerbe foglaljuk és nyilvánosságra 
hozzuk, annak érdekében, hogy a helyi gazdaságfejlesztés ennek a tudásnak a birtokában 
szerveződjön a későbbiekben. Továbbá, az azonos érdeklődési körrel, tudással rendelkezők 
tudomást szerezhetnek egymásról, amely új együttműködéseket, mikroközösségeket 
generálhat. 

 

- Tanulókörök elindítása: 
 

 A tevékenység célcsoportja a helyi lakosok. Célja a közös érdeklődési körrel rendelkező 
lakosok közös időtöltésére lehetőséget biztosítani. Továbbá a tanulókörök hozzásegítik az 
érintetteket, hogy a helyi tudás és tapasztalat megosztásával fejlődjön a tudatosság és az 
aktivitás. A projekt során 6 alkalommal kívánunk megszervezni többféle tevékenységi körrel 
rendelkező - aktív lakosok bevonásával tanulóköröket. Ezeken a programokon minél 
magasabb szinten tudják átadni az egyének tapasztalatukat, tudásukat, a jövő nemzedéke 
számára. 

 

- Közösségi eredmények bemutatása: 
 

A tevékenység célcsoportja a projektben részt vevő települések teljes lakossága, 
közművelődési, kulturális szakemberei. A tevékenység célja, hogy a projekt folyamatairól, 
eredményeiről minél szélesebb körben informálódhassanak az érintettek. A projekt során 2 
alkalommal kívánjuk megszervezni, minél szélesebb körben, hogy ne csak azok értesüljenek, 
akik aktívan részt vettek a megvalósításban, 
hanem mások is. 
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- Helyi hagyományok feltáró rendezvény: 
 

A tevékenység célcsoportja Mélykút teljes lakossága. A tevékenység célja, hogy a lakosság 
képet kapjon régi hagyományokról és ennek a tudásnak a birtokában újjáéleszthessék, 
szélesebb körben elterjeszthessék azokat. A település ünnepeihez kívánjuk ezen 
rendezvényeket megvalósítani 2 alkalommal, amely események erősítik a település 
összetartozását, a közösségi és helyi identitását. 

 

 

Helyi értékfeltárás – értékőrzés: 

Szvetnik Joachim Emlékháza  

Mélykút nevezetes háza, amely ma a magyar ötvösművészet egyik legnagyobb talentumának 
emlékét őrzi és hirdeti, 1885-1887-ben épült. Az 1997-ben, Szvetnik Joachim születésének 
70. évfordulóján átadott emlékház a művész szülőháza és élete utolsó éveiben otthona volt.  

A nádtetős, vert falú parasztház felidézi a XIX. század végének, illetve a XX. század első 
felének világát. Szvetnik Joachim 1987. november 30-án kelt levelében, melyben felajánlotta 
a házat az akkor még falu vezetőinek, ekként írt otthonáról: „A házhoz egy ötvösműhely lett 
építve melyben egy az 1900-as évekből származó ötvös asztal található. Mivel Mélykút 
Község nem rendelkezik tájházzal, ezért a későbbiek folyamán, akár mint tájház vagy 
emlékház működhet.”  

Az ötvös-restaurátor mester az 1980-as években költözött haza Budapestről betegsége 
miatt. A szülőházban kialakított kis műhelyben folytatta a restaurálást, ahol olyan nagy 
művek helyreállítása történt, mint a szarvserleg, a fedeles köves serleg, az ékköves kupa, a 
vöröstói úrmutató, valamint Ligeti Miklós által megformázott Csongor és Tünde szobra, ami 
a II. világháború végén sérült meg. 

Nevét a nagyközönség akkor ismerte meg, amikor 1977-ben közreműködött a magyar 
koronázási jelvények azonosításában. Tárgyi emlékeit féltve őrző, szellemiségét gyermek és 
fiatalkori munkáival megidéző emlékhely maradandó élményt nyújt mindazok számára, akik 
be szeretnének tekinteni a Kossuth-díjas ötvös-restaurátor szülőházába 
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TÉGLATÁR ÉS GÉPGYŰJTEMÉNY 

 

Bélyeges és feliratos téglák a Monarchia területéről és mezőgazdasági meghajtómotor gyűjtemény. 
A gyűjteményben a legteljesebb kollekció a környékbeli települések korabeli földbirtokosainak 
téglájaiból. Mélykúton található a megye legnagyobb kiállított feliratos téglagyűjteménye, benne a 
legteljesebb kollekció a Kalocsai érseki, a Latinovits család,és a környékbeli korabeli földesurak 
téglagyártásának termékei,kiegészítésképp a Kárpát-medencei(= a Magyar királyság) téglakészítését 
bemutató tárlat. időbesorolás szerint id.300 tól 1960 as éveket bezárólag A tárlatban található tíz 
darab mezőgazdasági meghajtó motor amik közül a legöregebb 1898 as Ganz gyártmány,ez idáig a 
világon 2 darab fellelt példány létezik ebből a típusból, egy a Nagycenki Széchenyi múzeumban 
hiányosan, a másik a gyűjteményben üzemképesen.  
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Kilátó 

 

    

- Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása: 

 

Drégely Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény 

 

Hogy értékelni tudjuk jelen korszakunk mindennapos életét, meg kell ismerni a régmúlt, 
közelmúlt, szűkebb hazánk Mélykút, kulturális, művészeti, zenei, sport, gazdasági életéből 
azokat az emlékeket, történeteket, dokumentumokat, melyek gazdagították, erősítették 
városunk életét. Feljegyzések, irományok, 
fényképek vissza kívánják idézni a korabeli 
társadalom, az emberek, családok, egyes 
embercsoportok életét. A mélykúti történetek 
arról tanúskodnak, hogy igen gazdag múltra 
tekint a városunk vissza. A gyűjtemény 
tanúsága szerint, a mai ember sokat merítheti a 
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régmúlt történeteiből: az emberi tisztességet, a becsületes életet, a családi szeretetet: 
azokat az értékeket, amelyek a mai embernek is annyira fontosak.  

Eleink hagyományát, az örökséget csak úgy tudjuk megőrizni, ha mi is arra építkezünk: a 
múltból idézetteket a mai életünkben fel is használjuk. Így mindösszességében tudjuk majd 
átadni a következő nemzedék, a fiatalság számára.  

Ez az az erő, amely arra késztette Drégely Ferencet, hogy 84 kötetből álló gyűjteményét 
létrehozza, ezzel óriási, ma még kiaknázatlan kincsesbányát alkotva. 

 

Vörös László Emlékszoba 

 

A város főterén található a Fenyő Miksa Könyvtár, s benne a Vörös László Emlékszoba. Az 
emlékszobát 2010 szeptemberében avatták fel.  
Vörös László Mélykúton született és itt is tért örök nyugovóra, de életének java részét Szegeden 
töltötte. Az emlékszoba nem más, mint szegedi dolgozószobájának mása. 
 A szobában elhelyezett tárlókban mutatják be a szoba berendezői élete fontosabb állomásainak, 
eseményeinek fotó és dokumentum anyagát. Az emlékszobában látható könyvtára, íróasztala, 
évtizedekig használt írógépe, személyes apró tárgyai, pályadíjai. Állandó kiállító és kutatóhely. 
Létrehozóinak fő célja: Vörös László szellemi örökségének ápolása a szülőföldön, életművének 
megismertetése. Alkalmas múzeumpedagógiai célok megvalósítására, rendhagyó irodalom órák 
megtartására. 

 

Mackó János gyűjtemény 

 

Mackó János (Janos Mascot) Mélykúton született 1926-ban. Szobafestőként dolgozott és 
közben festményekkel is próbálkozott. Munkáira felfigyeltek a festőművészek is. Bajára 
hívták a Rudnay Művészeti Iskolába. Majd Budapestre került. Elvégezte a Képzőművészeti 
Főiskola tanári szakát. 1956-ig Kalocsán tanított a Tanítóképző Főiskolán. 1956-ban külföldre 
távozott, majd Párizsban telepedett le. Elkerülhetetlenül hatott rá a francia festészet, 
ugyanakkor saját, egyéni vonásait is meg tudta őrizni. Saját stílusa kialakításának érdekében 
olyan művészeti irányt választott, ami az egyszerű paraszti gondolkodáson alapult. 
Gyermekkori élményei, emlékei kitörölhetetlenül, mélyen gyökereznek lelkében. Képein 
ezek tükröződnek. A festőművész 2004. szeptember 28-án ajándékozta 27 darabból álló 
gyűjteményét a településnek. A gyűjtemény a Fenyő Miksa Könyvtárban látogatható.  

 

Kiss-Csepregi Ákos Háziállat Szarvgyűjteménye 

 

Kiss Csepregi Ákos a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Állattenyésztési szakán végzett. 
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Ezután került Mélykútra főállattenyésztőnek. A környékbeli településeken több telep 
tartozott hozzá, sok helyen megfordult, ekkor kezdte el gyűjteni kizárólag háziállatok 
szarvait. Később a gyűjtés kiterjedt a jószágtartással kapcsolatos eszközökre is (csengőkre, 
kolompokra, jármokra, juhászkampókra, bikacsökökre, stb.) A gyűjtemény darabszáma 
változó, jelenleg 70 – 80 darab. Megtalálhatók köztük a zömében őshonosnak számító fajok: 
szürke marhák, parlagi – és tincses kecskék, racka birkák és bivalyok trófeái. A gyűjtésnél a 
legfontosabb szempont nála a minél nagyobb méret: a két szarvcsúcs közti távolság, egy – 
egy tülök hossza és alsó körmérete, valamint a vérvonal szerinti formagazdagság. 
Magyarországon ez az egyik legnagyobb és legszínvonalasabb szarv gyűjtemény. 

 

Carl Sagan Csillagvizsgáló és Kameramúzeum 

 

A csillagvizsgáló 1999 nyarán jött létre, de már előtte is foglalkozott a csillagászattal 
Malustyik János. Kezdetben a környéken lakók, azután a falu távolabbi részeiből, végezetül 
vidékről is jöttek a látogatók. A környékünkön ugyanis nem igen van olyan objektum, 
ahonnan tekintetünket a bolygók, a csillagok felé vethetnénk. Ráadásul a házigazda a 
technikai eszközök túlnyomó részét maga készítette. Ehhez sokat segítettek barátai, 
szomszédai is. 

Malustyik János az 1960-as, 1970-es években a mélykúti művelődési házban fotószakkört 
vezetett, ahol az iskolás gyerekeket tanította a fényképezésre. Innen ered az a hobbija, hogy 
szenvedélyesen gyűjti a fényképezőgépeket. Jelenleg már az ezret is meghaladta a 
különösebbnél különösebb készülékek száma.  

A családi és társadalmi eseményeket mozgóképen is megörökítette. Ezzel kapcsolatos a sok-
sok keskenyfilmes kamera, illetve filmvetítő, vászon. A technika fejlődését bizonyítják a 
videokamerák, videomagnók. Maga mintegy ezer családi eseményt (keresztelő, esküvő, név-
nap, ballagás stb.) rögzített videóra. Persze ma már ez is elavult, de lépést tartott a korral, így 
sok digitális kamera, számítógép is látható a kiállításon. Szvetnik Joachim élete vége felé, az 
1980-as években hazaköltözött Mélykútra, s ha betegsége engedte, akkor itthon restaurált. 
Szerette volna, ha a restaurálást dokumentálná valaki. Kapóra jött, hogy a közelben lakott 
Malustyik János, aki így fényképezte, videózta a restaurálás menetét, ezzel valamit átmentett 
az utókornak a zseniális kezű mester bravúrjaiból. Együttműködésüket, barátságukat 
bizonyítja az a sok-sok fénykép, amelyek a ház folyosóin tablókon láthatók.  

Mindez a külön-külön is érdekes és értékes technikai csoda előzetes bejelentkezéssel 
látogatható, ahol és amikor nem csupán a tárgyak látványa nyújt felejthetetlen órát, de a 
házi-gazda varázslatos egyénisége, anekdotázó 
hajlama is maradandó élményt nyújt. 
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c)  Részvételi fórumok megrendezése, a helyi nyilvánosság fejlesztése: 

 

A tevékenység célcsoportja a helyi lakosok. Célja, hogy egy-egy konkrét helyi ügyet érintően 
lehetőséget biztosítson a lakosságnak az adott témakör megvitatására. Ezáltal szélesebb 
rálátás a közösség problémáira, erőforrásaira, a cselekvési terv megvitatására, értékelésére. 

 

d) Információs pont kialakítása és működtetése:  
 

A Fenyő Miksa Könyvtárában egy Közösségi Információs Pont került kialakításra annak 
érdekében, hogy a helyi lakosok megfelelő információkhoz juthassanak a projekt 
előrehaladásával kapcsolatban, illetve információhoz jussanak programokról, eseményekről, 
valamint hozzáférjenek a projekt első és második szakaszában zajló közösségi tervezés 
eredményeit bemutató összegzésekhez, elemzésekhez.   
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TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉBE BEVONANDÓ KÖZÖSSÉGEK/CSOPORTOK: 
 

 Tataházi Védelmi Alapítvány (együtt gondolkodás, kapcsolatrendszer felajánlása, 
projekt segítése, szervezési feladatok ellátása) 

 

KÖZÖSSÉGI INTERJÚ 

Közösségi interjú papír alapú kitöltése Tataházán 19 fővel valósult meg, anonim módon. Az 

interjú célja az azt követő beszélgetések, felmérések irányadása, a helyi lakosság jelenlegi 

elégedettségének és igényeinek feltárása. A lakosság nagyrésze nem kívánt vélményt 

nyilvánítani a feltett kérdések körében. 

A többség a kikapcsolódási, szórakozási 

lehetőségek kiterjesztését helyezte előtérbe. 

Több rendezvény, közösségi helyiség, 

szórakozóhely létesítését javasolták a kitöltő 

polgárok közel egyhangúan. Ezekhez a 

kezdeményezésekhez mind részvéttel járultak 

volna hozzá. Szintén hasonló gyakorisággal 
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került a több munkalehetőség teremtése is mint javaslat, illetve Bácsalmás és Tataháza 

között többen említették, hogy örülnének egy kerékpárút létesítésének.  

 

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS 

Közösségi beszélgetés program Tataházán 1 alkalommal, 20 fővel valósult meg. Ezen a 

beszélgetésen a Közösségi Interjú kereteiben megfogalmazott ötletek és javaslatok 

kiegészítésre kerültek, illetve új ötletek is hangoztatva voltak. 

A Közösségi Beszélgetés kereteiben megfogalmazott javaslatok: 

A lakosság több szórakozási lehetőségre vágyik helyben, amely egybevág a fiatalok 

megtartásának átfogó céljával is, és építené a helyi összetartást. 

A távolsági buszokat sokszorosítanák, sűrítenék a menetrendet hogy kisebbek legyenek a 

várakozási idők. 

A takarékszövetkezet visszaállítását is sokan kérték. Az épület jelenleg üzemen kívül van, 

hetente egyszer jön Tataházára a vállalat egy mobil Takarék Pont szolgáltatást biztosító 

autója, ami a helyi igényeket nem elégíti ki. Mivel a település lélekszáma nem éri el az ATM 

elhelyezéséhez szükséges mennyiséget, a takarékszövetkezet visszaállítása a pénzfelvételben 

is segítene.  

Több munkalehetőséget is szeretnének a helyiek, akik más, környező településekre 

kényszerülnek járni munkavégzés végett.  

Említésre került, hogy szebb, rendezettebb és tisztább utcákat szeretnének a lakosok, jobb 

útminőséget mind a járdákon mind az úttesteken.  

Bácsalmás és Tataháza között kerékpárútra van igény. Jelenleg egyedül autóút köti össze a 

településeket. A lakosság vagy saját járművel, vagy busszal tud csak a települések között 

közlekedni, viszont a kerékpárút jelentősen elérhetőbbé tenné Bácsalmás települést a 

helyiek számára, és növelné a közlekedés biztonságot, mivel jelenleg az úttestet is 

rendszeresen igénybe veszik a kerékpárosok.  

 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

A Közösségi Felmérés egy papíralaú kérdőív formájában valósult meg, amely az ezt megelőző 

interjú és beszélgetés által felvetett és érintett 

témákon bővebben kérte a lakosság 

véleményezését. A kérdőív minden háztartásba 

el lett juttatva, a határidőre 20 kitöltött kérdőív 

került visszaküldésre. 
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KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE: 

A Közösségi Felmérés eredménye kimutatta, hogy a válaszolók többsége 50 év feletti nő volt, 

ami fontos adat közösségfejlesztési szempontból. Mint a legnagyobb válaszoló demográfia, 

ennek a rétegnek a mozgósítása, bevonása kulcsfontosságú a helyi közösség fejlesztése 

céljából. Azzal, hogy hangsúlyt fektetünk ennek a rétegnek az igényeire, megkönnyítjük azt 

hogy jelentős fejlődést érjünk el az elmúlt 15-20 évben kialakult kulturális életmódjuk 

szempontjából.  

Mivel a projekt egyik átfogó célja a fiatalok megtartása, az a tény hogy alacsony volt a 18 év 

alatti korosztálytól a válaszok száma mutatja hogy fontos lépéseket kell tenni ezügyben, és 

ennek a rétegnek is figyelembe kell venni az igényeit.  

 



64 

 

 

 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és 

folyamatok megvalósítása a projektben Tataházán 

 

Cél: 

● Identitástudat erősítése 
● Helyi értéken alapuló közösségépítés 
● Civil társadalom aktivizálása, fejlesztése 
● Fiatalok megtartása 

 

Célcsoport: 

A Cselekvési terv célcsoportja a teljes lakosság. Annak demográfiai szegmentálása azonban 

fontos, hiszen más-más igények merülnek fel az egyes generációknál, a kisgyermekes 

családoknál, vagy éppen a fiatal korosztálynál. 

A célok elérésébe bevonásra kerül:  

● a helyi aktív lakosság  
● a helyi civil szervezetek  
● a helyi kulturális intézmények 

 

a) Közösségi akciók, tevékenységek és események: 

- Községtörténeti Könyv Kiadása: 

A tevékenység során helytörténeti kutatás megy végbe az 

Önkormányzat; a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely; 

és a helyi lakosok közreműködésével. A helytörténeti 

források és anyagok összegyűjtésében jelentős szerepet 

töltött be a helyi lakosság, akik dokumentumokkal és szóbeli 

forrásokkal gazdagították azt az alapot amiből a kötet 

megírásra kerül.  

 

A kitűzött célok a kökvetkezőképp jelentenek megoldást a 

településen felmerült problémák 

megoldására: 

A Községtörténeti Könyv kiadása erősíteni fogja 

a közösség hovatartozását és összefogását. A 

helyi közösség bevonása a szakmai tartalom 

kidolgozására a lakosság összetartását hivatott 

erősíteni. A falutörténeti könyv tartalmához 
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számos helyi család akik több generációra visszamenőleg Tataházára vezethetik vissza 

felmenőiket osztják meg egymással, illetve a falutörténeti könyv szerkesztőivel, forrásaikat, 

emlékeiket és anekdotáikat. Ez a folyamat jelentős közösségkovácsoló erővel bír, ami 

további közösségi események sikeres lebonyolítását teszi lehetővé, tovább erősítve a 

közösségi érzetet és összefogást. 

 

A PROJEKT HATÁSA A CÉLCSOPORTRA 

 

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 projekt szakaszaiban szem előtt tartjuk az 

esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az 

esélyegyenlőségi célcsoportok számára is elérhetővé és vonzóvá tegyük az abban 

megvalósuló programokat, folyamatokat. 
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A BEAVATKOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZETT KÖLTSÉGEK 

 

Támogatást igénylő Költség típus Részletezés 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA Eszközbeszerzés költségei 

A szakmai vezető, a közösségfejlesztő és az önkéntes 
közösségfejlesztő munkájához szükséges 3 db laptop 
(bruttó 3*174 990= 524 970 Ft), 1 db A3-as színes 
nyomtató (bruttó 99 990 Ft), 1 db projektor (bruttó 207 
790 Ft)és 1 db fényképezőgép  (bruttó 219 990 Ft) + 
memóriakártya (bruttó 10 890 Ft) vásárlása. A 
helyismereti, helytörténeti dokumentumok feltárásához 
és a helyi szellemi kulturális örökség feltárásához 
kapcsolódó rendezvénysorozatunkhoz beszerzünk 10 db 
rendezvénysátrat (34 900 Ft/db áron), valamint 28 db 
sörpad garnitúrát (26 890 Ft/db áron). 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Immateriális javak 
beszerzése 

A vásárolt laptopokat operációs rendszerrel és irodai 
alkalmazással szereljük fel. A Windows 10 Pro egységára 
bruttó 47 490 Ft, Microsoft Office 2016 Home&Business 
egységára bruttó 66 490 Ft, tehát a 3 db laptop 
szoftverekkel való felszerelésének költsége összesen 
3*(47490+66490)= 341 940 Ft. 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Célcsoport képzési 
költségei 

A külföldi jógyakorlatot átvevő 3 napos tanulmányútra 20 
főnek 1 100 000 Ft utazási költséget terveztünk 
(útiköltség 520 000 Ft, szállásköltség 2*20*8000=320000 
Ft, étkezési költség 20*13 000 Ft=260 000 Ft.) A belföldi, 
2 napos, jógyakorlatot átvevő tanulmányútra 20 főnek 
500 000 Ft költséggel számoltunk, amely tartalmazza az 
útiköltséget, amely 200 000 Ft, a szállás költségét, amely 
20*8000=160 000 Ft, és az étkezést 20*7000=140 000 Ft. 
A helyi szereplőknek tartott belső képzés költsége 216 
090 Ft. 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok költségei 

A megalapozó dokumentumot külső szolgáltató által 
készítettük el, melynek költsége bruttó 1 270 000 Ft. 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű ráfordítása 

A projektmenedzser megbízási jogviszonyából adódóan 
az Önkormányzatnak 10%-os költséghányad elszámolása 
mellett 168 480 Ft járulékfizetési kötelezettsége 
keletkezik.  
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BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű ráfordítása 

A projektmenedzser megbízási jogviszonyban látja el 
feladatát 36 hónapon keresztül, amely a projekt teljes 
időszakára vonatkozóan mindösszesen 936 000 Ft. 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás 

A szakmai vezető megbízási díja 36*250 000= 9 000 000 
Ft, 36 hónapon keresztül.  

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás 

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2018-tól 22%-ról 
20%-ra csökken. Ennek megfelelően a szakmai vezető 
foglalkoztatásából adódóan az alábbi járulékfizetési 
kötelezettséggel kell számolnunk 250 
000*0,9*0,195=43875 Ft/hó,  

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó útiköltség, 
kiküldetési költség 

Tekintettel arra, hogy a szakmai vezető  a teljes 
konzorcium területén ellátja a feladatát, így 936 000 Ft 
útiköltséget terveztünk 36 hónapra.A szakmai vezető 
járulék során felszabaduló 220.500,- Ft-ot 
átcsoportosítjuk a projektmenedzser utazási költségeinek 
fedezésére,tekintettel arra,hogy a teljes konzorcium 
területén látja el feladatát. 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó anyagköltség 

A helyi hagyományok feltárása tevékenységnél bruttó 
150 000 Ft, a közösségi kiállítás megszervezésénél 830 
000 Ft, a helyi értékfeltárás, értékőrzés tevékenységnél 
pedig bruttó 450 000 Ft anyagköltséggel terveztünk. A 
közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi 
felmérések kérdőíveinek, tájékoztató anyagainak 
elkészítésének anyagköltségére 216 000 Ft-ot terveztünk. 



68 

 

 

 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Egyéb szolgáltatási 
költségek 

A közösségi beszélgetésekre 2 alkalommal kerül sor 
2x15000 Ft vendéglátási szolgáltatást terveztünk. Helyi 
részvételi fórumra közösségi társalgó néven az első 
évben 4 alkalommal, a 2. és 3. évben 2-2 alkalommal 
kerül sor, melynek vendéglátási költsége 8*30000=240 
000 Ft. A helyi szellemi, kulturális örökség feltárásának 
keretein belül helyi művésztelep kialakítása történik a 2. 
és a 3. évben 1 alkalommal melynek költsége 
mindösszesen 3 000 000 Ft. A helyismereti helytörténeti 
dokumentumok gyűjtése, feltárása keretein belül a 
rendezvényszervezés költsége 2*450 000= 900 000 Ft. A 
projekt megvalósítása során népismereti táborokat 
szervezünk a 2. és a 3. évben évente 1-1 5 napos 
alkalommal. A részvétel díja külső szolgáltatóval történő 
szervezésben és lebonyolításban várhatóan szállással, 
utazási költséggel, étkezéssel 40 000 Ft/fő lesz. 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Képzéshez kapcsolódó 
költségek 

A projekt szakmai vezetőjének és önkéntes 
közösségfejlesztőjének 120 órás közösségfejlesztő 
képzését a projekt keretében valósítjuk meg. Költsége 
bruttó 98 000 Ft/fő, azaz mindösszesen 196 000 Ft. 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításának 
költsége 

6 db C tábla 38 952 Ft (6492 Ft/db); Honlap+aloldal 
létrehozása 63 218 Ft + logók feltöltése 35 000 Ft, 
Fotódokumentáció készítése: 49 930 Ft. A TÉRKÉPTÉR 
feltöltése saját teljesítésben történik. 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Marketing, kommunikációs 
szolgáltatások költségei 

Az információs ponthoz 44 107 Ft értékben terveztünk 
szórólapokat. 

Bácsszőlős Község 
Önkormányzata 

Egyéb szakértői szolgáltatás 
költségei 

A program tervezett időtartama alatt 6 alkalommal 
tervezzük a tanulókörök összehívását elegendő számú 
jelentkező esetén a Bácsszőlős Községi Könyvtárban. 
Tervezzük előadók előadását a tanulókörök munkájába 
bevonni. Ennek költsége 323 000 Ft 

Csikéria Községi 
Önkormányzat 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás 

A helyi szellemi, kulturális örökség feltárása tevékenység 
rendezvény tematikájának kidolgozását külső kollégára 
bízzuk bruttó 100 000 Ft megbízási díjért.  
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Csikéria Községi 
Önkormányzat 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás 

A helyi szellemi, kulturális örökség feltárása tevékenység 
megbízási díjához kötődően 100 000*0,9*0,2=18 000 Ft 
járulékfizetési kötelezettségünk keletkezik 10 %-os 
költséghányad elszámolása mellett.  

Csikéria Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szakértői szolgáltatás 
költségei 

A helyi szellemi, kulturális örökség feltárása tevékenység 
esetében tervezünk 636 000 Ft értékben 
rendezvényszervezési és vendéglátási szolgáltatást 
igénybe venni bruttó 636 000 Ft értékben.  

Kunbaja Község 
Önkormányzata 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó anyagköltség 

A közösségi kiállítás keretein belül helyi alkotók kiállítását 
terveztük. A kiálltáshoz anyagok, dekorációs kellékek 
vásárlása szükséges bruttó 400 000 Ft értékben. A helyi 
értékfeltárás, értékőrzési tevékenységünkhöz 
kapcsolódóan 493 000 Ft anyagköltséggel számoltunk. 

Kunbaja Község 
Önkormányzata 

Egyéb szolgáltatási 
költségek 

A helyi hagyományok feltárása keretében megszervezett 
rendezvényünk rendezvényszervezési és vendéglátási 
költségére bruttó 400 000 Ft-ot terveztünk. 

Mélykút Város 
Önkormányzat Eszközbeszerzés költségei 

A helyi hagyományok feltárásához és a közösségi 
eredmények bemutatásához  kapcsolódó 
rendezvénysorozatunkhoz beszerzünk 5 db 
rendezvénysátrat (34 900 Ft/db, összesen 174  500 Ft), 
valamint 12 db sörpad garnitúrát (26 890 Ft/db, összesen 
322 680 Ft). A projekt helyi dokumentációjához 1 db 
fényképezőgépet  (bruttó 201 590 Ft) vásárolunk.A 
közösségfejlesztő munkavégzéséhez szükséges 
informatikai eszközök beszerzése:1 db laptop(190000,- 
Ft),1 db multifunkciós nyomtató(100000,- Ft),1 db 
diktafon(20000,- Ft) 
1 db perifériák(120000,- Ft) 

Mélykút Város 
Önkormányzat 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás 

A  közösségfejlesztő munkabére heti 40 órás 
jogviszonyban 36 hónapon keresztül 36*230 000 =8 280 
000 Ft 
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Mélykút Város 
Önkormányzat 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás 

A közösségi interjúk készítéséhez külső szakértőt is 
igénybe veszünk bruttó 100 000 Ft értékben. A közösségi 
beszélgetések levezetését külső szakértőre bízzuk, 
előadói, moderátori díja bruttó 50 000 Ft. A helyi 
hagyományok feltárásának kutatásához külső szakértői 
szolgáltatót veszünk igénybe, akinek tiszteletdíjára bruttó 
300 000 Ft-ot terveztünk. A helyi részvételi fórumok 
megtartásához levezető moderátort veszünk igénybe 
alkalmanként 18 750 Ft tiszteletdíj fejében, amely 
mindösszesen bruttó 150 000 Ft. A tanulóköröket 
levezető szakértő díjára bruttó 200 000 Ft-ot terveztünk. 

Mélykút Város 
Önkormányzat 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás 

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2018-tól 22%-ról 
20%-ra csökken. Ennek megfelelően a közösségfejlesztő 
foglalkoztatásából adódóan az alábbi járulékfizetési 
kötelezettséggel kell számolnunk 230 000*0,2=46 000 
Ft/hó, azaz mindösszesen 1656 000 Ft. 

Mélykút Város 
Önkormányzat 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó útiköltség, 
kiküldetési költség 

Tekintettel arra, hogy a közösségfejlesztő a teljes 
konzorcium területén látja el a feladatát 600 000 Ft 
utazási költséget terveztünk feladatai ellátásához 36 
hónapra. 

Mélykút Város 
Önkormányzat 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó anyagköltség 

A közösségi interjúk készítésénél 101 230 Ft, a közösségi 
beszélgetések lebonyolításánál 50 000 Ft, a közösségi 
felmérésnél 200 000 Ft, a helyi cselekvési terv 
elkészítésénél 50 000 Ft irodaszer és egyéb 
anyagköltséggel számolunk. A helyi hagyományok 
feltárása és a közösségi eredmények bemutatása 
rendezvényeinkhez 100-100 ezer Ft dekorációs és egyéb 
anyagköltséggel terveztünk. A részvételi fórumokhoz 
szükséges anyagok költsége mindösszesen 50000 Ft, a 
tanulóköröké 100 000 Ft.A költségsorról 
átcsoportosítottunk 430000,- Ft-ot a közösségfejlesztő 
munkavégzéséhez szükséges eszközbeszerzésre. 
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Mélykút Város 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatási 
költségek 

A közösségi interjúk készítéséhez havi 10 000 Ft 
reprezentációs költséggel, azaz mindösszesen bruttó 60 
000 Ft-tal terveztünk. A közösségi beszélgetések 
reprezentációs költségére 2 alkalommal bruttó 40 000 Ft-
tal terveztünk. A részvételi fórumokra alkalmanként 15 
000 Ft, azaz mindösszesen 120 000 Ft reprezentációs 
költséggel kalkuláltunk. A tanulókörök vendéglátási 
költsége bruttó 100 000 Ft. 

Mélykút Város 
Önkormányzat 

Képzéshez kapcsolódó 
költségek A közösségfejlesztő 120 órás képzése 98 000 Ft. 

Mélykút Város 
Önkormányzat 

Marketing, kommunikációs 
szolgáltatások költségei 

A közösségi interjúkat, a közösségi beszélgetéseket és a 
közösségi femérést, a helyi hagyományokat feltáró és a 
közösségi eredményeket bemutató rendezvényeinket 
előkészítő marketing kampány költsége bruttó 100 000 
Ft/db, azaz mindösszesen bruttó 500 000 Ft. A helyi 
nyilvánossági fórumok fejlesztésének keretében honlap 
fejlesztést és közösségi oldalon történő fórumot 
alakítunk ki, melynek költsége bruttó 250 000 Ft.  A helyi 
részvételi fórumok hirdetési költsége 50 000 Ft. Az 
információs ponton ehelyezett szórólapok költségére 
bruttó 100 000 Ft-ot terveztünk. 

Mélykút Város 
Önkormányzat 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó bérleti díj 

A közösségi interjúk elkészítéséhez szükséges helyiség 
bérleti díja 60 000 Ft/ hó, azaz mindösszesen 3 hónapra 
bruttó 180 000 Ft. A közösségi beszélgetések 
lebonyolításához szükséges terembérlet díja 10 000 
Ft/alkalom, azaz mindösszesen 20 000 Ft. A helyi 
hagyományok feltárásához és közösségi eredmények 
bemutatásához kötődő rendezvények helyiség és a 
szükséges eszközök bérleti díja mindösszesen 200 000 Ft. 
A részvételi fórumok megtartásához szükséges helyiség 
bérleti díja 10 000 Ft/alkalom, azaz mindösszesen 80 000 
Ft. A tanulókörök megtartásához szükséges helyiség 
bérleti díjára bruttó 100 000 Ft-ot terveztünk. 

TATAHÁZA KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

Egyéb szolgáltatási 
költségek 

600 db A5-ös nyomtatott falutörténeti könyv 
nyomdaköltsége 628 740 Ft. A közösségi beszélgetések 
vendéglátási költsége 2*24 130 Ft, azaz mindösszesen 48 
260 Ft. A helyi nyilvánossági fórumok vendéglátási 
költsége 8*50 000= 400 000 Ft.  

 


