A PR29 indikátor célérték teljesítéséről
2. sz. melléklet

STATISZTIKAI BESZÁMOLÓ
Közösségi felmérés

Tevékenység
megnevezése

Támogatási Szerződésben vállalt
célérték

2018.12.31-ig teljesített
tényérték

Közösségi felmérések

1 db

1 db

A projekt célterületét összesen 20 település alkotja együttesen, amely települések egymás között
megosztva teljesítették a Közösségi felmérések szervezését. A célterületet alkotó 20 település közül
19-en volt 1-1 alkalommal volt Közösségi felmérés az alábbi részvételi arányokkal:
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Bodrogolaszi
Erdőhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Szegi
Szegilong
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
Alsóberecki
Bodroghalom
Felsőberecki
ÖSSZESEN:
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A fenti táblázatból is látható, hogy összesen 209 fő vett részt a Közösségi felmérésben,
településenként átlagosan 11 fő, amely tevékenység a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló,
közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra (bevonásra) kerül a
településen, s ezáltal a közjóért cselekvők köre szélesedik.
A Közösségi felmérések az alábbi 6 kérdés köré szerveződtek:
- Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez való kötődést, identitást? (1-5 terjedő
skála: 1=egyáltalán nem erős; 5=nagyon erősnek tartja)
o 1-es érték: 0,96% (2 fő)
o 2-es érték: 1,44% (3 fő)
o 3-as érték: 18,18% (38 fő)
o 4-es érték: 42,12% (88 fő)
o 5-ös érték: 37,32% (78 fő)
-

Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösségi fejlesztési folyamatok erősítését?
o igen: 95,69% (200 fő)
o nem: 3,83% (8 fő)
o nem tudja: 0,48% (1 fő)

-

Milyen közösségfejlesztő programokban, eseményekben venne részt szívesen?
o kulturális: 46,89% (98 fő)
o gasztronómiai: 36,36% (76 fő)
o zenei: 43,54% (91 fő)
o hagyományőrzés, néprajzi: 22,97% (48 fő)
o közösségi / önkéntes: 17,70% (37 fő)
o egyéb: 10,05% (21 fő)

-

Büszke-e arra, hogy ezen a településen él?
o igen: 96,17% (201 fő)
o nem: 3,83% (8 fő)

-

Ha nem büszke arra, hogy ezen a településen él, akkor kérjük, indokolja meg, hogy miért
nem?
o „Mert megállt az élet munkája.” – Kenézlő
o „Elzárt település. Hiányzik a híd, amely összekötne Szabolccsal. Nincs
kezdeményezés kirándulásokra, közösségépítés hiányos.” – Kenézlő
o „Jó lenne büszkének lenni, de nincs mire. A települést a vezetés leépíti.” – Kenézlő
o „A cigányság térnyerése miatt.” – Tolcsva
o „Régebben büszke voltam rá, hogy itt élhetek. Az emberek sokkal segítőkészebbek
voltak, mint most az utóbbi 5 évben.” – Viss

-

Véleménye szerint, mivel lehetne erősíteni a településen a közösségfejlesztést, az
összetartozás érzését, a helyi identitás erősítését?
o rendezvények
o közösségi munkával
o több program / több rendezvény
o közös kirándulások
o többnapos programok
o koncertek
o zenés összejövetelek
o gasztronómiai fesztivál
o szakkörök indítása
o közösségfejlesztő programok szervezésével
o „Az időseket (amíg vannak) megkérni, hogy meséljenek arról az időről, amikor ők
voltak fiatalok, családalapítók és gyermekvállalók.” – Alsóberecki
o beszélgetésekkel
o fiatalokat érintő programok szervezése
o „Kenézlő honlapon történő tájékoztatás, nyilvános programok, események
szervezése. Helyi újság szerkesztése.” – Kenézlő
o „Nyilvános fórumok szervezése, ahol megismerhetőek a lakossági, közösségi
problémák. A lakosság folyamatos tájékoztatása a település életéről a honlapon,
illetve fórumokon keresztül.” – Kenézlő
o idősek és fiatalok találkozása
o „A település vezetője nagyon meghatározó ebben a kérdésben.” – Kenézlő
o „Az emberek hozzáállásának javításával. Szemléletváltoztatással.” – Kenézlő
o több hagyományőrző programok
o „Több olyan, hétről hétre ismétlődő program, ami a különböző korosztály érdeklődését
felkeltheti.” – Felsőberecki
o játszótér
o a fiatalságnak kulturális és sport tevékenységek
o „Pénzzel, pályázatokkal, programokkal.” – Felsőberecki
o szórakozó helyek létesítése (presszó)
o falusi disznótor bemutatása
o jeles névnapokon bálok szervezése
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nyugdíjas klub kialítása
táborok szervezése fiataloknak
kézműves foglalkozások
„Találkozók szervezése a községből elszármazott és a helyi lakosság között.” –
Zalkod
színházlátogatások szervezése
kézi munka kiállítás
„A község szépítése a lakosság közös segítségével. A szép település vonzza az
idegenforgalmat és ebből sokféle lehetőség adódik.” – Erdőhorváti
családi rendezvények szervezése
egészségnapok
falunap
„A sváb hagyományokhoz kapcsolódó rendezvényekkel.” – Hercegkút
„Minél több helyi nevezetességhez, szokáshoz kapcsolódó program szervezése.
Fiatalok aktivizálása mindenképp szükséges.” – Olaszliszka
kulturális programok
„Közös programok szervezése más településekkel.” – Szegi
„Az újonnan ide költöző lakosok miatt több közösségi foglalkozás, hogy ismerjék meg
a régi lakosokat.” – Szegilong
„A település lakóig jobban be kellene vonni a szervezésbe, ha van valamilyen
rendezvény.” – Tolcsva
„Érvényesüljön a demokrácia, ahol figyelembe veszik a település lakosainak
véleményét.” – Tolcsva
„Több civil szervezet létrehozása, azok működéséhez szükséges anyagi fedezet
biztosítása.” – Tolcsva
„A média és az internet kártékony hatásainak megszüntetésével, csökkentésével.
Lebutított társadalmat építenek.” – Tolcsva
„Az emberek jobban odafigyelnének egymásra és nem azt néznék, hogy kinek
mennyije van, sokkal összetartóbbak lennének itt a faluban.” – Viss
„Fontosnak tartok egy szervezőt alkalmazni, aki a falu közösségének a mozgató
rugója lenne.” – Viss

