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HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI JÁRÁS 9 TELEPÜLÉSÉNEK 

ÖSSZEFOGÁSÁVAL 
 

 

 

I. A projekt bemutatása 

 

I.1. A projekt előzményei 

 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztését, mely elsősorban 
települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és 
cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ezen 
célkitűzés a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, mert a közösségi munka 
hatására az érintett emberek is együttműködnek a feltárt problémák megoldásában. 
A célok megvalósulásának eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti 
felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és 
az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a 
szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, 
térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az 
együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, 
települési közösségek életében. 
 
A fenti célok megvalósítását irányozta elő a Területi Operatív Program részeként kiírt TOP-5.3.1-16 
kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívás, melyre 
Jászapáti Járás a 9 településének összefogásával sikeres pályázatot nyújtott be, majd 87.167.350 Ft 
támogatásban részesült. 
 
A közösségfejlesztési folyamat 3 db célterületre vonatkozott, melyek lélekszáma célterületenként 500-15.000 
fő között volt: 
 
1. célterület: Jászapáti, Jászivány, Jászszentandrás, Jászdózsa 
2. célterület: Jászkisér, Jászladány 
3. célterület: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy 

 
I.2. A projekt indokoltsága 

 
Jászapáti járás Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legkevésbé fejlett térsége. A 209/2014. (XI.26.) 
kormányrendelet alapján kedvezményezett, fejlesztendő, és komplex programmal fejlesztendő járás 
kategóriákba tartozik. A 105/2015. (IV.23) kormányrendelet alapján társadalmi, gazdasági és 
infrastrukturális szempontból kedvezményezett településeinek száma 2 db (Jászivány, 
Jászladány), jelentős munkanélküliséggel sújtott településeinek száma pedig 1 db (Jászivány). 
 
A járási terület népsűrűsége (60,1 fő/km2) amely a megyei átlag (67 fő/km2) alatt van. A 
térségben érzékelhető a járásszékhely felszívó hatása, így a Jászapátiban legnagyobb a 
népsűrűség, mindemellett akadnak olyan települések is, ahol négyzetkilométerenként a 
népsűrűség a járási átlag 60 százalékát sem éri el (pl.: Jászdózsa, 
Jászivány, Jászkisér). 
A járás 9 települése között - összefüggő területi elhelyezkedése 
révén is - funkcionálisan jól 
működő, élő kapcsolat és együttműködés van, a települések 
közötti közlekedés megoldott, így a projekt sikeres megvalósítása 
földrajzilag megalapozott volt. 



 

 

 
 
 
 

I.2.1. Problémák, felismerések 
 

- A célterületeken élő fiatalok helyzetéről elmondható, hogy nem jellemzőek az iskolán 
kívüli öntevékeny érdeklődési csoportok, kevés olyan elhivatott személy (karakteres, 
hiteles felnőtt személyiség) van, aki koordináljon, illetve nincs megfelelő hely az idő 
tartalmas, értékes csoportos eltöltésére. Mindezek, valamint a munkalehetőségek 
korlátozott száma és nem megfelelő minősége tovább erősítik a továbbtanuló fiatalok 
elvándorlását is. 

- A vázolt társadalmi környezet és kulturális erőforrások - civil szervezetek, klubok, 
könyvtárak, népzenei, táncegyüttesek – tekintetében elmondható, hogy a szervezetek 
közül egynek sincs regisztrációs kötelezettsége, és emellett maguk is változó 
intenzitással tevékenykednek. A civil szervezetek között jellemző, hogy gyenge az 
egyéb külső források megszerzéséért kifejtett tudatos forrásszerzési tevékenység, és 
külső segítség nélkül nem képesek létrejönni, és támogatás nélkül sok esetben 
életképtelenek. 

- A célterületek demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemzőit figyelembe véve 
megállapítható, hogy bár vannak szervezetek, szerveződések, amelyek kapcsolati hálót 
tartanak fent és bár a szervezetek jó része nyitott az együttműködésre, mégis, csak 
felszínesen ismerik egymás tevékenységét és ritka, hogy közösen szervezzenek bármely 
eseményeket. 

- Jelentős a roma lakosság száma. Továbbá az elvándorlás tekintetében elöregedő 
települések révén az idősekre kiemelt figyelmet kell fordítani, továbbá ösztönözni kell a 
fiatalok helyben maradását és a járásba települését. 

- Erősíteni kell a közösséghez, valamint a 
lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi szolidaritást. Kiemelt figyelmet 
kell fordítani, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmazni a veszélyeztetett célcsoportok 
számára. 

 
I.3. A célcsoport 
 
A pályázat célcsoportja a célterületeken élő lakosság volt, akiket az előzetes felmérések alapján 
két csoportba soroltunk: 
 
Elsődleges célcsoport: azok a magánszemélyek, akik javarészt alacsony iskolai végzettségű, 
szakképzetlen, fizikai vagy mentálisan leromlott állapotú, illetve kisebbségi munkanélküliek és 
munkavállalók, vagy alkalmi munkából élők, teljes célcsoportunk pedig maga a járás, a három 
akcióterületi lakosság. 
Másodlagos célcsoport: az akcióterületen működő települési önkormányzat, intézményei, 
nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit kft., kisvállalkozások, KKV-k. 

 
A helyi identitás és kohézió elősegítésének célkitűzéseit, a lakosság minél nagyobb arányának 
bevonásával igyekeztünk megvalósítani, úgy, hogy a szervezésbe, lebonyolításba is igyekeztünk újabb 
résztvevőket bevonni. A támogatási szerződésben vállalt résztvevői létszámot jelentősen meg is haladtuk, 
csaknem 10.700 fő vett részt összesen a projekt megvalósítási időszakában megszervezett programokon, 
akciókban, tevékenységekben. A 10.700 főből pedig 4.900 fő munkaerőpiaci szempontból hátrányos 
helyzetűnek vallotta magát. 
 
Projekttevékenységünkkel a járás lakosságának minden 
korosztályát szerettünk volna elérni egészen a kisgyermekektől a 
legidősebbekig, hogy a helyi közösségekhez való kötődésüket 
pozitívan tudjuk befolyásolni, kialakítani, vagy megtartani. 
A projekt szerkezetének, céljainak, a megvalósítandó programok, 
tevékenységek kialakításába sikeresen vontuk be a lakosságot, 
illetve annak kiemelt célcsoportját, a fiatalokat, a civil 



 

 

szervezeteket, akik zömével mind a tervezési, mind a megvalósítási időszakban együttműködtek a 
konzorciummal. 
 
 
I.4. A rendelkezésre álló forrás 
 
A projekt az Európiai Szociális Alap és a központi költségvetés társfinanszírozásában valósult meg és az 
elnyert 87.167.350 Ft támogatásból a konzorciumi tagok az alábbiaknak megfelelő összegeket 
használhatták fel programjaik, tevékenységeik megvalósítására: 
 
Jászapáti Városi Önkormányzat   41.366.238 Ft 
Alattyán Község Önkormányzata   4.490.973 Ft 
Jánoshida Községi Önkormányzat   5.445.199 Ft  
Jászdózsa Községi Önkormányzat   3.290.000 Ft 
Jászivány Községi Önkormányzat   1.390.000 Ft 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat        6.725.000 Ft 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 10.547.470 Ft 
Jászszentandrás Községi Önkormányzat  3.390.000 Ft 
Jászkisér Város Önkormányzata        10.522.470 Ft 
 
I.5. Támogatható, a közösségek, lakosok javát szolgáló események, programok: 
 

I.5.1. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása:  
A közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása kötelező legalább negyedévente 
egyszer. Ilyen lehet például: 

helyi hagyományok feltárása és felelevenítése;  

- közösségi eredmények bemutatása;  

- közösségek szomszédolása (szomszédos közösséget megismerő közös tevékenységek 
szervezése: szomszédünnep, közösségi térkép készítése);  

- közösségi helyismereti kiállítások megszervezése;  

- közösségi találkozók szervezése (pl.: elszármazottak találkozója, közös névnapok, újszülöttek 
napja stb.);  

- hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi rendezvények, szervezése. 

 

I.5.2. Programok, folyamatok megvalósítása:  
A tervezést követően félévente legalább egy új program, illetve folyamat elindítása kötelező. 
Ilyen lehet például: 

 
Helyi erőforrások feltárása: 

- tanítana-tanulna katalógus (tankatalógus, tudástár);  

- helyi, megyei értékek feltárása, értékőrzés (pl.: helyi értéktár bizottság megalapítása, 
működtetése);  

- közösségi eredmények bemutatása, közösségi kiállítás rendezése.  
A helyi és térségi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a könyvtárak, 
muzeális és közművelődési intézmények bevonásával: 

- helytörténetet kutató közösségek alapítása, működtetése;  

- „falukönyv”, közösségi kalendárium készítése;  

- helyi események adatbázisának építése;  

- helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása  

- helyi szellemi kulturális örökség feltárása, bemutatása 
- tanulókörök szervezése,  

-  népismereti tábor,  

- generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó 
-  rendezvénysorozatok;  

-  művelődő közösségek (pl.: olvasókör, 
múzeumbaráti kör, örökségklub, helytörténeti 
egyesület, amatőr és népművészeti klubok, 
szakkörök, film- és könyvklubok) megszervezése, 



 

 

működésének szakmai támogatása;  

-  képzési fórumok megszervezése, működésének szakmai támogatása;  

- ismeretterjesztő előadássorozatok;  

- egyéb kulturális programok, programsorozatok. 
 
 
I.6. A projekt keretében szakmai továbbképzéseken részt vettek száma 
 
A szakmai felkészültség érdekében az alábbi képzéseken vettek részt a településeken élő döntéshozók, 
közigazgatásban dolgozók, a közösségépítésért felelős szakemberek, valamint az aktív lakosok: 
 

- A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása 6 órás: 
18 fő (települések vezetői, képviselőtestületi tagjai, közművelődési szakemberek, 
közösségfejlesztők, aktív lakosok) 

- A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 60 órás: 10 fő (településenként 1 fő 
közösségfejlesztő vagy közművelődési szakember, Jászladány esetében 2 fő 
közösségfejlesztő) 

- Közösségfejlesztő képzés (SzPk-00009-14-04 0 03 3) 120 órás: 9 fő projektbe bevont 
közösségfejlesztő 

- Szakmai tapasztalatcsere konferenciákon való részvétel: 18 fő (települések vezetői, 
képviselőtestületi tagjai, közművelődési szakemberek, közösségfejlesztők, aktív lakosok) 

 
 

II. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA KEZDETÉN FELMERÜLT PROBLÉMÁK, LEHETŐSÉGEK, 
ÖTLETEK, KITŰZÖTT CÉLOK A KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK, 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉSEK ALAPJÁN 
 

 
II.1. Közösségi interjúk 
 
Projektünk 2018. február 1-jén indult és a Jászapáti járás 9 településének összefogásával valósul meg. A 
projekt célja az volt, hogy a települési identitást erősítő folyamatokat indítsunk el, illetve közösségi 
részvétellel, tervezéssel valósuljanak meg a közösség által tervezett, igényként felmerülő szabadidős, 
kulturális programok. 
 
Minden településen bevonásra került a helyi szinten közösséggel foglalkozó személy, illetve a kulturális 
intézmény munkatársa, akik részt vettek az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Cselekvő 
Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” kiemelt projekt által szervezett „kulturális közösségfejlesztés 
gyakorlata” című 60 órás szakmai továbbképzési programon, mely lehetőséget adott a projekttel kapcsolatos 
ismereteik elmélyítésére, valamint arra, hogy kérdéseikre választ kapjanak és sikeresebben el tudjanak 
indulni a közösségfejlesztési folyamat megvalósításában, elősegítésében. 
 
A fentiek következtében, eredményeképp a kulturális intézmények bevont munkatársai, valamint a közösség 
aktivitást mutató tagjai a pályázati felhívásnak megfelelően közösségi interjúkat készítettek (minimum 30 db-
ot településenként) 
 
A feltett kérdések a közösségfejlesztési módszertani útmutató alapján az alábbiak voltak: 

1. Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 
2. Min változtatna és hogyan? 
3. Mivel járulna hozzá a változásokhoz? 

 
 
A konzorciumot alkotó 9 településen összesen 281 fővel – akik a 
közösségek véleményformáló, a település életében fontos 
szerepet betöltő személyek - elkészített interjú alapján 
megállapítható, hogy bizonyos problémák szinte az összes 
településen előfordulnak, fennállásuk elsőrangú probléma. Ilyenek: 
 



 

 

- a fiatalok, szakemberek elvándorlása nagyobb városokba az ottani szélesebb 
munkalehetőségek és színvonalasabb oktatás igénybevétele érdekében. 

- a fiatalok megszólítása, bevonása programokba, civil szervezetekbe az utánpótlás érdekében 
- a generációk közti szakadék 
- közösségi tér, szórakozóhely hiánya a fiatalok számára 
- közönyösség, érdektelenség 

 
 
Egyes településeket érintő problémák: 
 

- a roma nemzetiségiek integrációjával kapcsolatos problémák 
- a közbiztonság és a környezet állagának romlása 
- köztisztaság (szemetelés) 
- a közösségek széthúzása, érdekellentétek, személyeskedések 
- bevásárlási lehetőségek hiánya 
- szolgáltatások elérésének korlátozottsága 
- infrastrukturális problémák (pl.: utak állapota, vízminőség, óvoda, iskola hiánya) 

 
Az adott településen való életnek a legfőbb pozitívumai: 
 

- személyes kötődés (család, barátok, ismerősök) 
- a helyiek ismerete, jó kapcsolatok 
- szép, nyugodt, csendes vidéki, természeti környezet 
- a vidéki élettel járó előnyök (friss levegő, nyugodtabb életvitel) 

 
A megkérdezettek általánosságban az alábbi módokon változtatnának: 
 
Az interjúk alapján pozitívum a csendes, nyugodt vidéki környezet, a család, barátok, a jó közösség 
visszatartó ereje. Ezért is tartják fontosnak olyan közösségi programok megtartását, illetve azokba a 
lakosság bevonását, hogy érzelmi kötődés alakulhasson ki a pozitív közösségi élmény következtében. 
Érezvén ugyanis az adott közösséghez való tartozást nagyobb eséllyel marad szülőfalujában az egyén, 
mintha ez a kapocs teljesen hiányozna. Ez azért is fontos, mert a falvak, kisvárosok jelenleg társadalmi 
szinten is küzdenek a fiatalok elvándorlásának problémájával, az elöregedéssel.  
 
Az interjúk alapján több közösségi programot (kulturális, zenei, sport, szabadidős), azokba a lakosok minél 
nagyobb arányú bevonását szeretné a megkérdezettek nagy része, valamint közösségi tér kialakítását, 
létrehozását biztosítanának a fiatalok számára. A településeken megkérdezettek közvetve, vagy közvetlenül 
felismerték a közösségi összefogás szükségességét, annak érdekében, hogy a településen élők életét 
jobbítani tudják. Fontosnak tartják a lakosok véleményének megkérdezést az igényeiknek megfelelő 
programok létrehozása érdekében, továbbá azt, hogy ők maguk is részt vegyenek a saját programjaik 
megszervezésében. 
 
 
Leginkább az alábbiakkal járulnának hozzá a változásokhoz: 
 

- Programok, rendezvények szervezésében való részvétel 
- önkéntes, közösségi munka 
- saját erőforrások felajánlása (anyagi, szellemi tőke, tudás, tárgyi felajánlás, ötletek, 

kapcsolatrendszer) 
 

 
II.2. Közösségi beszélgetések 

 
A közösségi beszélgetések alkalmaival a közösségi interjúkban 
résztvevők, a helyi intézmények képviselői, munkatársai, a civil 
szervezetek, valamint az interjúalanyok által meghívott lakosok, 
ismerősök kerültek meghívásra, illetve figyelemfelhívó plakátok is 
kihelyezésre kerültek. Az összes résztvevő száma összesen 222 fő 
volt. 



 

 

 
A közösségi interjúkat követően az első közösségi beszélgetések alkalmaival bemutatásra kerültek az interjú 
kérdéseire adott válaszok összesítve, kategóriákba sorolva, melyből kiemelésre kerültek a azok a problémák, 
lehetőségek, vélemények, melyeket a legtöbben említettek. A résztvevők így átfogó képet kaptak arról, hogy 
a megkérdezettek hogyan viszonyulnak a településhez, melyek a pozitívumai, negatívumai, lehetőségei, 
nehézségei a településen való életnek, min változtatnának és hogyan, valamint mivel járulnának hozzá a 
változásokhoz. 
 
Bár a jelenlévők tisztában voltak annak a településnek a helyzetével, ahol élnek, visszaigazolást és 
megerősítést kaptak az eredmények által arról, hogy mi az, amin tényleg fontos változtatni, mire lenne 
igénye a lakosoknak és azért mit képesek és hajlandóak tenni. Sokaknak volt „aha” élménye, melynek 
következtében elindult az eredményekről való beszélgetés, mely során szóba került a település, illetve az ott 
élők múltja és a jelenlegi helyzet vélt okai. 
 
A közösségi beszélgetések során a közösségi interjúk eredményeiről való tájékoztatást követően szó esett a 
közösségekben zajló munkáról, tagjaikról. A kulturális közösségfejlesztő mentor segítségével 
összegyűjtöttük a települések erősségeit, a lakosok készségeit, problémáit, lehetőségeit, mely során 
visszaköszöntek a közösségi interjúk eredményei. 
 
A közösségi beszélgetések során feltárt múltbeli és jelenlegi helyzetből, problémákból kiindulva 
megfogalmazódtak lehetőségek a nehézségek kezelésére, valamint egyre több ötlet és hozzászólás 
született, a jelenlévők egyre nyíltabban beszéltek az őket foglalkoztató témákról. Több településen a korábbi 
és meglévő jelenbeli rendezvényeiket, programjaikat is bemutatták. 
 
Az egyes beszélgetések alkalmaival felmerülő ötletek a további közösségi beszélgetéseken egyre 
konkrétabbá váltak, illetve továbbra is merültek fel új ötletek és azok körvonalazódtak konkrét programokká, 
valamint az azokat megvalósítani kívánó szervezetek, önkéntesek köre, a tervezett helyszínek, időpontok 
esetében is megfogalmazódtak a konkrétabb elképzelések, így elindult a közösségi tervezés, mely a projekt 
megvalósítási időszakában aktív volt, különösen, hogy a nem várt COVID-19 okozta járványhelyzethez is 
alkalmazkodniuk kellett a közösségeknek és a bevezetett korlátozásoknak és azok enyhítésének 
köszönhetően szinte folyamatos újra tervezésre volt szükség a 2020-as évben és 2021. első felében. 

 
A közösségi beszélgetések alapján megállapítható, hogy a települések főbb problémáit az alábbiak 
jelentik: 
 

- A fiatalok kulturált szórakozási lehetőségei korlátozottak. Ennek oka a megfelelő közösségi 
tér hiánya és az érdeklődésüket felkeltő programok hiánya. 

- A fiatalok bevonása nehéz a közösségi életbe, a közösségi munkába, mivel többnyire más 
településen tanulnak, dolgoznak, majd elvándorolnak olyan településekre, mely több 
lehetőséget tartogat számukra. 

- A lakosság bevonása szintén nehézkes a közösségi programok szervezésébe, a közösségi 
életbe. A szervezésben, illetve a programokon szinte ugyanazok a résztvevők. A szélesebb 
lakosság körében érdektelenség, közömbösség figyelhető meg. 

- Az információáramlás hiányát is problémának találták a legtöbb településen, azonban ennek 
egyik okaként a lakosság érdeklődésének hiányát jelölték meg, mivel a programokat 
meghirdetik a közintézményeknél, de sokan nem nézik meg. 

 
A beszélgetések során körvonalazódó ötletek alapján leginkább a fiatalok helyben tartása, élménnyel történő 
ellátása, így bennük az identitás, az összetartozás érzés erősítése a cél, hogy ne vándoroljanak el a 
településről, mert akkor a településnek idővel nem lesz jövője. 
 
A közösségi beszélgetéseken résztvevő fiatalok saját 
korosztályukra vonatkozóan mondták, hogy mennyire nehéz őket 
bevonni a közösségi életbe, nagyrészt nincsenek is jelen, mert 
máshová járnak iskolába, dolgozni. Ami leginkább érdekli őket az a 
zenei fesztiválok, rendezvények, illetve a sport. 
 
A beszélgetések során konkretizálódtak olyan programötletek, 
melyek során a rendezvénynaptárba beépítésre kerültek ilyen 



 

 

események, összekapcsolva azt a kultúrával, hagyományőrzéssel is. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a közösségi beszélgetéseken résztvevőknek igénye volt arra, hogy 
minőségi, közösségi programok jöjjenek létre és abba a lakosság minél nagyobb arányát be tudják vonni, a 
helyi civil szervezeteket megismerje a lakosság szélesebb köre is. 
 

 

 
II.3. Közösségi felmérések 
 
II.3.1. Első közösségi felmérés 
 
Közösségi felmérés két alkalommal történt a Cselekvési Terv elkészítését megelőzően, online és papír alapú, 
megkérdezéses kérdőíves felmérés alapján. Az összes kitöltő száma 588 fő volt. A második közösségi 
felmérés annyiban különbözött az elsőtől, hogy konkrétan a tervezés folyamatát segítette az igények 
felmérése által, míg az első egy általánosabb felmérés volt. 
 
Az alábbiakban célterületekre bontva kerül bemutatásra az első, majd a második közösségi felmérés 
eredménye. 
 
A felmérés következtetései, eredményei az I. célterületen (Jászapáti, Jászdózsa, Jászivány, 
Jászszentandrás): 

A négy településen általánosan elmondható, hogy a kérdőívek kitöltésében túlnyomó többséggel a 25-59 év 

közöttiek vettek részt. A válaszadók két harmada nő volt. A vizsgált célterület településein a lakosság hobbija 

szerteágazó, de településenként más – más tevékenység élvez prioritást, a szórakozás, zene, tánc, 

közösségi programok, önkéntesség a településeken élők számára egyértelműen fontosak a felmérés 

alapján. 

 
A válaszadók érzelmi kötődése az 1-5 ig terjedő skálán 84,4%-ban 3-4-5 számot kapott, tehát a válaszadók 
nagy többsége kötődik a célterület településéhez. 52,6%-uk jól, vagy nagyon jól érzi magát a célterületen. 
A pozitívumok közül a legmagasabb arányt a vidék, természet közelsége, a közösségek, ismerősök egymás 
iránti elkötelezettsége kapta valamennyi településen. Negatívum pedig a munkalehetőség, infrastruktúra 
hiánya; Jászapátin a közbiztonság, valamint valamennyi vizsgált területen a kevés látnivaló, kevés 
szórakozási lehetőség és a rendezvények hiánya jelentenek nehézségeket és vetnek fel megvalósítandó 
feladatokat. 
A válaszadók nagy része a változáshoz hozzájárulna, szívesen venne rész a közösségek életében, 
bonyolítana le programot, valamint szívesen vállalna önkéntes tevékenységet is. 
 
A felmérés következtetései, eredményei a II. célterületen (Jászkisér, Jászladány): 

A két településen általánosan elmondható, hogy a kérdőívek kitöltésében túlnyomó többséggel a 25-59 év 

közöttiek vettek részt. A válaszadók két harmada nő volt. A vizsgált célterület településein a lakosság hobbija 

szerteágazó, de településenként más – más tevékenység élvez prioritást, inkább az aktív szabadidős 

tevékenységek kaptak több választ, de fontos a család, gyerekek, hagyományok, zene, tánc, buli, 

szórakozás is a településeken. 

 

A válaszadók érzelmi kötődése az 1-5 ig terjedő skálán 84,4%-ban 3-4-5 számot kapott, tehát a válaszadók 

nagytöbbsége kötődik a célterület településéhez. 52,6%-uk jól, vagy nagyon jól érzi magát a célterületen. 

A pozitívumok közül főként a Jászkiséri válaszadók nagyon sok 

lehetőséget megjelöltek a településen, így a településen már 

meglévő programokat, közösségi életet is. A Jászladányi 

válaszadók nem sok pozitívumot jelöltek meg a településen, de a 

természeti környezetet mindenképpen előnyben részesítették. 

Negatívum pedig a munkalehetőség, infrastruktúra hiánya; a 

gyenge közbiztonság, valamint a kevés látnivaló, kevés 



 

 

szórakozási lehetőség és a rendezvények hiánya került megjelölésre. 

A válaszadók nagy része a változáshoz hozzájárulna, szívesen venne rész a közösségek életében, 

bonyolítana le programot, valamint szívesen vállalna önkéntes tevékenységet is. 

 
A felmérés következtetései, eredményei a III. célterületen (Alattyán, Jánoshida, 
Jászalsószentgyörgy): 

A négy településen általánosan elmondható, hogy a kérdőívek kitöltésében túlnyomó többséggel a 25-59 év 

közöttiek vettek részt. A válaszadók két harmada nő volt. A vizsgált célterület településein a lakosság hobbija 

szerteágazó, de településenként más – más tevékenység élvez prioritást, a szórakozás, zene, tánc, a 

településeken élők számára egyértelműen fontos a felmérés alapján. 

 

A válaszadók érzelmi kötődése az 1-5 ig terjedő skálán 84,4%-ban 3-4-5 számot kapott, tehát a válaszadók 

nagy többsége kötődik a célterület településéhez. 52,6%-uk jól, vagy nagyon jól érzi magát a célterületen. 

A pozitívumok közül a legmagasabb arányt a vidék, természet közelsége, a közösségek, ismerősök egymás 

iránti elkötelezettsége kapta valamennyi településen. Negatívum pedig a munkalehetőség, infrastruktúra 

hiánya; valamint valamennyi vizsgált területen a kevés látnivaló, kevés szórakozási lehetőség és a 

rendezvények hiánya. 

A válaszadók nagy része a változáshoz hozzájárulna, szívesen venne rész a közösségek életbe, 

bonyolítana le programot, valamint szívesen vállalna önkéntes tevékenységet is. 

 

II.3.2. Második közösségi felmérés 
 
A felmérés következtetései, eredményei az I. célterületen (Jászapáti, Jászdózsa, Jászivány, 
Jászszentandrás): 
A válaszadók közel két harmada 20-59 év közötti, 68,5%-uk nő. A 1. célterületen élő válaszadók száma a 
felmérésben összesen 172 fő volt, ebből 89 fő Jászapáti, 24-24 fő Jászivány és Jászszentandrás, 35 fő 
Jászdózsa településekről. 
Legfontosabbnak tartják a felmérésben résztvevők a  környezet védelmet, település tisztaságát, 
együttműködés erősítését az önkormányzatok és a lakosok között, településszépítést, lakosság bevonását a 
település életében, programok szervezésébe, kulturális szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a 
fiatalok számára, fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe, továbbá valamennyi településen 
fontos továbbá az információ áramlás biztosítása. 
 
A felmérésből jól látszik, hogy a válaszadók többsége kevésbé elégedett a közösségek együttműködésével 
és egymás iránti bizalmával, az információ ellátottsággal, a településeken nyújtott szolgáltatásokkal, és a 
településeken elérhető programok minőségével, mennyiségével.  
A legtöbben a zene, sport, kultúra, település szépítés, kézműves foglalkozás, hagyomány őrzés válaszokat 
jelölték meg érdeklődési körüknek, legtöbben a zenét. Magas volt a válaszadók száma a 
közösségi/önkéntes munka, valamint a közösségi találkozók, események témában is.  
Arra a kérdésre, hogy rész venne e önkéntesen programok szervezésében, lebonyolításában a válaszadók 
több mint 2/3-a valamennyi településen igennel válaszolt. 
A válaszadók több mint fele részt venne közösségi felmérésekben is, annak érdekében, hogy közösségi 
összefogással segítsék a célterületek településeinek életét, közös programok szervezésében; Jászdózsán 
és Jásziványon a válaszadók aránya 75%, vagy e fölötti. 
 
 
A felmérés következtetései, eredményei a II. célterületen (Jászkisér, Jászladány): 
A válaszadók közel két harmada 20-59 év közötti, 68,5%-uk nő. A 2. célterületen élő válaszadók száma a 
felmérésben összesen 100 fő volt, ebből 55 fő Jászkisér, 45 fő 
Jászladány településekről. 
Legfontosabbnak tartják a felmérésben résztvevők a  környezet 
védelmet, település tisztaságát, együttműködés erősítését az 
önkormányzatok és a lakosok között, településszépítést, lakosság 
bevonását a település életében, programok szervezésébe, 
kulturális szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a 
fiatalok számára, fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi 



 

 

életbe, továbbá valamennyi településen fontos továbbá az információ áramlás biztosítása. 
 
A felmérésből jól látszik, hogy a válaszadók többsége kevésbé elégedett, vagy elégedett a közösségek 
együttműködésével és egymás iránti bizalmával, az információ ellátottsággal, a településeken nyújtott 
szolgáltatásokkal, és a településeken elérhető programok minőségével, mennyiségével.  
A legtöbben a zene, sport, kultúra, település szépítés, kézműves foglalkozás, hagyomány őrzés válaszokat 
jelölték meg érdeklődési körüknek. Legtöbben 223 –an a zenét. Magas a válaszadók száma a 
közösségi/önkéntes munka, valamint a közösségi találkozók, események témában is.  
Arra a kérdésre, hogy rész venne e önkéntesen programok szervezésében, lebonyolításában a válaszadók 
több mint 2/3-a valamennyi településen igennel válaszolt. 
A válaszadók több mint fele részt venne közösségi felmérésekben is, annak érdekében, hogy közösségi 
összefogással segítsék a célterületek településeinek életét, közös programok szervezésében. 
 
A felmérés következtetései, eredményei a III. célterületen (Alattyán, Jánoshida, 
Jászalsószentgyörgy): 
A válaszadók közel két harmada 20-59 év közötti, 68,5%-uk nő. A 3. célterületen élő válaszadók száma a 
felmérésben összesen 137fő volt, ebből 27 fő Alattyán, 26 fő Jánoshida, 84 fő Jászalsószentgyörgy 
településekről. 
Legfontosabbnak tartják a felmérésben résztvevők a  környezetvédelmet, település tisztaságát, 
együttműködés erősítését az önkormányzatok és a lakosok között, településszépítést, lakosság bevonását a 
település életében, programok szervezésébe, kulturális szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a 
fiatalok számára, fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe, továbbá valamennyi településen 
fontos továbbá az információ áramlás biztosítása. 
 
A felmérésből jól látszik, hogy a válaszadók többsége kevésbé elégedett a közösségek együttműködésével 
és egymás iránti bizalmával, az információ ellátottsággal, a településeken nyújtott szolgáltatásokkal, és a 
településeken elérhető programok minőségével, mennyiségével.  
A legtöbben a zene, sport, kultúra, település szépítés, kézműves foglalkozás, hagyomány őrzés válaszokat 
jelölték meg érdeklődési körüknek. Legtöbben 223 –an a zenét. Magas a válaszadók szám a 
közösségi/önkéntes munka, valamint a közösségi találkozók, események témában is.  
Arra a kérdésre, hogy rész venne e önkéntesen programok szervezésében, lebonyolításában a válaszadók 
több mint 2/3-a valamennyi településen igennel válaszolt. 
A válaszadók több mint fele részt venne közösségi felmérésekben is, annak érdekében, hogy közösségi 
összefogással segítsék a célterületek településeinek életét, közös programok szervezésében. 
 
II.3.3. Közösségi felmérések összefoglalása 
 
Valamennyi felmérés a célterület összes településén egyértelműen és vitathatatlanul alátámasztja a 
településen élők igényét a magasabb, és tartalmasabb közösségi élet, helyi identitás erősítésének irányába. 
A felmérésekből látható, hogy a helyi identitás erősítésének igénye valódi igény a helyi szervezetekben, 
lakosokban, a lakosság nyitott a közösségi megoldásokra, és erősen motivált a kulturális sokszínűség és a 
kulturális lehetőségek bővítése irányában.  
 
A településeken élők a jobb életminőség kialakításához akár önkéntesség útján is hozzájárulnának, ezzel 
változásokat eszközölve a települések élhetőbbé tételéhez, a fiatalok helyben tartásához.   
A felmérések egyértelműen alátámasztják, hogy szükséges új és újabb programok, közösség építő 
rendezvények megvalósítása a célterület településein.  
A célterületen élő lakosság számos témában részt venne programokban, a zene, kultúra, közösségi 
programok hiánya valamennyi településen megjelenik. Nagyon fontos a kulturált szórakozási lehetőség, 
közösségi terek biztosítása, a fiatalok helyben tartása, település szépítése. 
 
Szükség van tehát arra, hogy települési identitást erősítő, de nem 
csak egy településre kiterjedő folyamatokat indítsunk el a 
célterületen és közösségi részvételre alapuló szabadidős, 
közbiztonsági, képzési programok segítségével járuljunk hozzá a 
települések élhetőbbé tételéhez. 
 
A felmérések során magas igény mutatkozik a célterület és a járás 
településeinek kulturális kapcsolatépítésére, és ápolására, így a 



 

 

megvalósítandó programelemeknek hatással kell térnie a térségben található szervezetek 
együttműködésére és közös programok kialakítására is törekedni kell. 
 
Projektünk célkitűzései és a megvalósítandó projektelemek hozzájárulnak a települési HEP-ekben és az 
igényfelmérés során feltárt nehézségek, célcsoportjaink életkörülményeinek javításához, a 
népességmegtartáshoz és a közösségi programokon és az erősödő, közös identitáson keresztül a 
társadalmi kohézió erősítéséhez. 
 

 
 

III. TÉNYLEGESEN MEGVALÓSULT PROGRAMOK 
 
 

A közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és a közösségi felmérések eredményeként, valamint a teljes 
megvalósítási időszakban felmerült közösségi igényeknek megfelelően olyan programok valósultak meg, 
melyek összhangban vannak a korábban felmért igényekkel. A megvalósítási időszakban azonban 
alkalmazkodnunk kellett a közösségekben bekövetkező személyi változásokhoz, a megváltozott igényekhez, 
az aktuális közösségi aktivitáshoz, valamint a COVID-19 koronavírus okozta pandémiához is, mely utóbbi 
miatt számos előre tervezett programot kellett módosítanunk, átütemeznünk vagy törölnünk. A 
korlátozásokkal teli járványhelyzetet sajnos megsínylették a települések közösségei, hol kisebb, hol nagyobb 
mértékben, mivel a részvételi hajlandóságot és a cselekvő kedvet visszavetette, az emberek megszokták a 
„bezártságot” és ezáltal csökkent az aktivitásuk. Mindez áthatotta a 2020-as évet és a 2021. év első felét. 
Ezt követően pedig szép lassan kezdett csak visszatérni az élet a pandémia előtti kerékvágásba és 
elmondható, hogy a jelen helyzet (2022. júliusában) még nem tükrözi teljesen a veszélyhelyzet előtti 
állapotot, tekintve a közösségi aktivitást, lelkesedést. Mivel ez a helyzet egy külső tényező miatt alakult ki és 
legfeljebb csak enyhíteni tudtuk a közösségromboló hatását, mégis voltak olyan települések, melyek 
megpróbálták igaz online módon, de mozgósítani a lakosságot és amikor csak lehetőség volt rá 
közösségépítő programot tartani, mely gyors reakcióképességet és nagyfokú rugalmasságot igényelt.  
Szerencsére a pályázati felhívás lehetőséget biztosított a rendezvénynaptárak felülvizsgálatára és így a 
módosítások megtételére, mellyel sokszor élnünk kellett, hogy mindenképp az igényeknek megfelelő és 
közösségépítő programokat tudjuk megvalósítani, figyelembe véve a pandémia miatti korlátozásokat is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. CÉLTERÜLET 
 

Programok Jászapáti Jászdózsa Jászivány Jászszentandrás 

Közösségi 
találkozó 

- 20 éves a Jászapáti 
Templomért Alapítvány: 
közös ebéd, grillázs torta 
kiállítás és készítés. 

- "Gyertek hozzánk 
vendégségbe" – Háztáji 
klubok Ökokörök, 
érdeklődők meghívása: 
tapasztalat és eszmecsere, 
egészséges életmód 
közvetítése 

- Városi Könyvtár Nyugdíjas 
klub negyedéves névnapok 
közös megünneplése 

- Mindszenti tanulmányút 
- főzőverseny civil 

szervezeteknek, 
intézményeknek 

- Honismereti vetélkedők 
(helyi szinten) 

- Közösségi besz 
élgetés – „Az internet 
veszélyei 
gyermekeinkre” 
témába n 

- Filmv   etítés: „Sose 
halunk meg...” c. , 
Közösségi 
beszélgetés, nyársalás 

- Teadélután 

- Nyugdíjas Klub 
találkozó 
Jászszentandráson 

- féléves névnapok közös 
ünneplése 

- Féléves névnapok 
közösségi ünneplése – 
jásziványi nyugdíjasok 

- Mesedélután kicsiknek 
és nagyoknak 

- helyi ifjúsági klub 
találkozója 

- sportos baráti találkozó 

- jászszentandrási 
kamarakórus 
testvértelepülési 
kapcsolatainak 
erősítése. Vendégség 
Székelyszentlélek 
településen kultúra 
közvetítés céljából. 

- a helyi sajtó napja 
alkalmából találkozó 

- Közös vers- és 
prózamondás a 
Költészet Napja 
tiszteletére 

- Újszülöttek fái 
- Felső-tanyai iskolások 

találkozója 
- Jászapáti-

Jászszentandrás 
nyugdíjas 
klub+helytörténeti klub 

 

Közösségi 
rendezvény 

- Jász ünnep elnevezésű 
közösségi rendezvény, 
fesztivál 

- Családi halas nap – 
kézműves foglalkozások, 
horgászat, közös ebéd. 

- Dalos találkozó és 
hangverseny, közös 
ebéddel, beszélgetéssel 

- Táncház 
- fiatalok közösségbe építése 

a birkózás által 
 

- Jász ünnep elnevezésű 
közösségi rendezvény, 
fesztivál 

- A főtéri adventi koszorú 
közös elkészítése, 
díszítése 

- sárkányeregetés 
- Szent Mihály napi 

tűzgyújtás 

- A Farkas és a hét 
kecskegida papír 
színházas előadás 
után foglalkozás a 
gyerekekkel, képesség 
fejlesztés 

- "Jász ünnep" közösségi 
rendezvény, fesztivál 

- „Öleld körbe a 
könyvtárat”  

- Flashmob – Öleld körbe 
a könyvtárat – könyves 
élő lánc, könyvekkel = 
egy könyv – egy ember 

- A tánc összehoz 
közösségi zumba akció 

- kézműves foglalkozás 
- Húsvéti kézműves 

foglalkozás 
 
 

- Jász ünnep elnevezésű 
rendezvény, fesztivál 

- Hagyományos étkezés” 
csigatészta készítés, 
jászsági disznótor 

- Amatőr színházi 
előadás 

 
 

Közösségi kiállítás 
szervezése 

- Viseletek, hímzések, Rácz 
Aladár kiállítás 

- Megújuló férfi és női 
viseletek kiállítása 

- tudománytörténeti 
kiállítás 

- Dósai Alkotótábor 
kiállítása 

- "Jászivány anno" – 
kiállítás az aratás 
múltjáról és jelenéről 

- Tematikus kézműves 
kiállítás - otthon 
elkészített művekből , 
kézimunka kiállítás 

A természet lágy ölén 



 

 

Közösségek 
szomszédolása 

Jásziványi Őszidő Nyugdíjas 
Klub és a Jászapáti 
Városi Könyvtár Nyugdíjas 
Klubjának találkozója 

Jászsági horgászverseny 
(Jászsági települések 
meghívása) 

szomszédolása 
gasztronómia jegyében 
Jászapátiakkal, 
Jászkisériekkel 

- "Hazafutás" – 
Jászszentandrás-
Jászárokszállás 
részvételével. 

- Jászszentandrási 
Kamarakórus 
testvértelepülési 
kapcsolat erősítése 
okán vendégül látja 
Székelyszentlélek-
Bogárfalva településről 
érkező kórust, kultúra 
közvetítése céljából. 

- Jászszentandrás-
Jászivány: karácsonyra 
hangolódás jegyében 
szomszédolás, közös 
mézes kalács, grillázs 
készítés 

Helyi hagyományok 
feltárása, 
felelevenítése 

téltemető közösségi akció 
 

- Íjászbemutató 
- Fánksütő verseny 

- kismesterek kézműves 
foglalkozás, népdalok 
tanulása 

- "Rád 
hagyományozom": 
jászsági énekek 
tanulása, jász 
népviselet bemutatása, 
hagyományos 
mesterségek 
kipróbálása 

- „Távol és mégis közel” 

 

alkotónap 

Közösségi akció    falutakarítási akció 

Online közösségi 
esemény 

    

Közösségi 
eredmények 
bemutatása 

- az ONCSA áldásos 
tevékenysége a 
Jászságban 

- szakmai tapasztalatcsere, 
eredmények bemutatása 
záró rendezvényen + 
kiadvány készítése 

 

   

Egyéb kulturális 
programok, 
programsorozatok 

- Zenés nyári esték című 
programsorozat 

- Ifjúsági lelki délután 
- Csere-bere kézműves bazár 
- levendulaszüret, kézműves 

foglalkozás 

- Aktív babák-aktív 
mamák (közös 
bábkészítés, festés, 
foglalkozások) 

- Fitness Dózsa 
- Színházi előadás: 

Meseautó 
- „Ilyennek hazudtalak” 

című színházi előadása 
- Magyar Kultúra Napja 

alkalmából retro 
vetélkedő 

- "Mienk"-helyi szellemi 
értékek, eredmények 
bemutatása 

- Szabad ötletek 
színháza: Karinthy örök 
c. műsor 

- „Ismerd meg 
Jásziványt!” 
Településismereti 
verseny 

- Dalos Találkozó 
- Összetartozás napja 
- színház 

- Jász-reneszánsz 
művészeti szimpózium: 
kerekasztal-
beszélgetés, régészeti 
előadás, helyi 
bormustra, zenés 
megnyitó. 

- „A legszebb virágos 
udvar” verseny, 
eredményhirdetés 
Falunapon 

- Szarvasgomba 
bemutatása 



 

 

Ismeretterjesztő 
előadások 

"A pendzsomtól a diszkóig" 
 

Drogprevenciós előadás 
Halak a lakásban 

„Járjuk a határt!” Az ügyfélkapu használata 
– tájékoztató előadás 
alakosság részére: az 
ügyfélkapu rendszerrel 
kapcsolatos ismeretekkel 

helyi értékek, 
közösségi 
eredmények 
bemutatása 

 Imázs és reklámfilm 
készítése 

 Jászszentandrási 
termelők adventi 
bemutatkozása 

szellemi kulturális 
örökség feltárása, 
bemutatása 

   "Jászszentandrás 
képekben" régi fotók 
kiállítása, helytörténeti 
gyűjt. Bemutatása, 
ismeretterjesztés a 
kiállítás kapcsán, helyi 
értékekről 

generációk közötti 
tudásátadáshoz 
kapcsolódó 
rendezvénysorozatok 

Kézműves foglalkozás    

művelődő 
közösségek 

 - Olvasókör létrehozása 

- Társasjáték klub 
létrehozása 

- Rejtvényklub 
szervezése, 
újraalakítása, 
közösségépítés 

 

helyi értékek 
feltárása, értékőrzés 

    

tanulókörök 
szervezése: 
bűnmegelőzési és 
közbiztonsági tábor 

    

egyéb programok, 
programsorozatok 

    

népismereti tábor     

közösségi 
rendezvény 

   - Jász-reneszánsz 
családi nap 

- Meseelőadás 
óvodásoknak 

helyi események 
adatbázisának 
építése 

    

/Kék színnel jelölve a féléves programok/ 
 

 
 

II. CÉLTERÜLET 
 

Programok Jászkisér Jászladány 

Közösségi 
találkozó 

- Mezőgazdasági és Géptörténeti 
Magángyűjtemény nyílt napja, szeretet, 
vendéglátással kiegészítve 

- Apáról-fiúra”: Gyermekjátékok bemutatója, 
népdalok, népi mondókák, rigmusok tanulása 

- Öregfiúk találkozója” - Focisták régen és most 
- Főzőverseny 

- Művelődési ház rózsakertjének, illetve egy közterületi 
rózsakert örökbefogadása 

- jógások túrája 

- diafilm délután gyermekeknek, szülőknek 



 

 

Közösségi 
rendezvény 

- Jász ünnep elnevezésű rendezvény, fesztivál 
- Jászbál: közösségi rendezvény a jász identitás, 

jász települések összetartozásának, 
összefogásának erősítésére 

- Jászkiséri Hagyományőrző Lovasnap 
kiegészülve az alábbiakkal: össznépi karikás 
ostorcsörgetés, „Maradj nyeregben!”- lovas 
ügyességi verseny,„Maradj talpon!” szőnyegen 
állók húzása lóval, kakasfogó verseny, 
malacfogó verseny, kaszkadőr bemutató, 
Fajtabemutató (lovak). 

- Jász ünnep elnevezésű közösségi rendezvény, fesztivál 
- Aradi vértanúk napja – megemlékezés közösségi 

szervezéssel, műsorokkal, civil szervezetek részvételével 
- Darts Verseny 
- „Szeretni kell és szeretve lenni jó!”- lakatfal kialakítása 

Szent Bálint ünnepéhez kapcsolódva 
- Jászkisér - Jászladány szomszédolás. Táncházbemutató, 

oktatás, közös tánc 
- Közös kenyérsütés és elfogyasztás a Tájház udvarán, profi 

kenyérkészítő meghívásával. 
- Szabadtéri koncert Jászapáti vegyeskar 

- Hagyományőrző disznóvágás 
Közösségi kiállítás 
szervezése 

- Termékkiállítás 
- helyi alkotók kiállítása 

- a Művelődési ház építésének 50. évfordulója alkalmából: 
fotókiállítás "Tisztelgés a Dózsa Filmszínház előtt" 

- helyi értékek bemutatása a helytörténeti gyűjteményben 

Közösségek 
szomszédolása 

- "Bivalyfesztivál": szomszédos közösséget 
megismerő közös tevékenység szervezése, 
jászkiséri hagyományok felelevenítése 

 

Helyi hagyományok 
feltárása, 
felelevenítése 

- „Kiszézés”:télbúcsúztató nap az óvodások és a 
kisiskolások közreműködésével. 

 

Közösségi akció - Éjszakai tekerés – éjszakai gátkör bringával, 
közösségi kerékpározás 

- Városközpont szépítése 

- közösségi video készítése 

Online közösségi 
esemény 

 - fánk szépségverseny online 
- verselő masnik 
- online Mikulás játék 

Közösségi 
eredmények 
bemutatása 

  

Egyéb kulturális 
programok, 
programsorozatok 

- Csete Balázs öröksége - Tálas Ernő operaénekes, Jászladány szülötte és 
díszpolgára – emléktábla avatás 

- Összetartozás Emléknapja katonai tiszteletadással 
- közösségi koncert 

 

Ismeretterjesztő 
előadások 

- Polgárőr nap: helyi civil szervezetek és 
vállalkozók összefogásával programok (fiatalok 
megszólítása, ismeretátadás) 

 

helyi értékek, 
közösségi 
eredmények 
bemutatása 

  

szellemi kulturális 
örökség feltárása, 
bemutatása 

- Jászok Világtalálkozója 
- Roma családi nap 

 

generációk közötti 
tudásátadáshoz 
kapcsolódó 
rendezvénysorozatok 

 - "Nagyanyáink nyomában" : hagyományok átörökítése 

- „Ősszel érik…”: népi ételek, mesterségek 

művelődő 
közösségek 

  

helyi értékek 
feltárása, értékőrzés 

- települési értéktár működtetése, bővítése, a helyi 
értékek feltárása, megőrzése érdekében 

- értéktár létrehozása, dolgozás rajta 

- helyi értékek keresése 



 

 

tanulókörök 
szervezése: 
bűnmegelőzési és 
közbiztonsági tábor 

  

egyéb programok, 
programsorozatok 

- Hagyományőrző Veterán Szántóverseny Gép és 
Gépésztalálkozó: Traktorok szántóversenye, 
traktorok ügyességi versenye, felvonulása, 
Veterán autók, motorok bemutatója, szalmabála 
díszítő verseny, cséplési bemutató, 
íjászbemutató 

- Jászkiséri piknik 

 

népismereti tábor   

közösségi 
rendezvény 

  

helyi események 
adatbázisának 
építése 

- programajánló összeállítása  

/Kék színnel jelölve a féléves programok/ 
 
 
 

III. CÉLTERÜLET 
 

Programok Alattyán Jánoshida Jászalsószentgyörgy 

Közösségi 
találkozó 

- Tábortűz-Helytörténeti kör udvarán 
közös éneklés, tánc, zenés műsor 

- Családok közösségek fája, fák 
ültetése, folyamatos gondozás 

- karácsonyi vásár – szervezéssel 
- Környezetszépítés-faültetés 
- Jászsági író-olvasó találkozó 
- Budapesti kirándulás 
- Könyvbemutató Alattyáni lakosok, 

származásúak műveiből 

- Pilvax Irodalmi Kávéház: Az 
1848-as szabadságharc 
emlékére rendezett irodalmi est. 

- Dalok szárnyán 
- Zagyvaparti nyárzáró 
- kézműves advent 

- Találkozó és Hangverseny 
- közösségi hulladékgyűjtés 
- Elszármazott szentgyörgyiek 

találkozója 
- helytörténetisek főzőversenye 
- halloweeni versengés 
- Önkéntes tűzoltók év végi 

találkozója 
- Jótékonysági fánksütés+civil 

szervezetek vetélkedője 

Közösségi 
rendezvény 

- Jász ünnep elnevezésű 
rendezvény, fesztivál 

- Alattyán mezőgazdaságának 
múltja, jelene, gazdálkodók 
lehetőségei – előadás, kötetlen 
beszélgetés 

 

- Hidi napok – közösségi 
szervezéssel, önkéntes fiatalok 
bevonásával 

- Jász ünnep elnevezésű 
közösségi rendezvény, fesztivál 

- Jászok határok nélkül: sport és 
közösségépítő rendezvény 

- Játszótér felújítása közösségi 
részvétellel, az „Ez a hely a Tiéd” 
Egyesülettel 

- Szent Mihály napi utcabál  
 

- Futball világbajnokság 
meccseinek megtekintése 
kivetítőn a közösség 
összekovácsolására 

- a Jász ünnep elnevezésű 
közösségi rendezvény, fesztivál 

- szellemes karaoke vetélkedő 
- Pályaorientációs fórum, 

(Iskolásoknak különböző szakmák 
bemutatása) 

- „Egészséges föld bolygó” - 
Szelektív hulladékgyűjtés, Csécsei 
Szilvia előadása + vetélkedő 
iskolásoknak 

- Tökös nap: falu szintre emelve 
(szülők+gyermekek bevonásával): 
verseny, vetélkedő 

- Flashmob (zumbások, 
aerobicosak bevonása a 
koreográfia megtanítása 

- Sándor János emlékverseny 
- gyermeknapi rendezvény 



 

 

Közösségi kiállítás 
szervezése 

- Fotókiállítás Alattyán múltjából 
- eltelt 3 év munkájának bemutatása, 

fotókiállítás+kiadvány 

 - “Túrák” fotókiállítás 

Közösségek 
szomszédolása 

- Kapcsolatépítés, közösségalakítás 
Kirándulás – Jászalsószentgyörgy – 
Római Katolikus templom – 
Erzsébet malom – Lovas centrum – 
kerékpártúra 

- kerékpáros kirándulás Jánoshidára 

 - Jánoshida meghívása. Település 
bemutatása pusztabuszozással, 
nevezetességek megtekintése 

- Szomszédolás: Örömíjász 
verseny: a Jászapáti járásból és 
más településekről is érkeznének 
résztvevők a versenyre. 
Kézműves foglalkozás + néptánc 

- Jászdózsára szomszédolás 

Helyi hagyományok 
feltárása, 
felelevenítése 

- Fánksütés hagyománya a 
településen 

- Helyi identitás kialakítása, 
hagyományápolás, közösségépítés, 
Helyi népi mesterségek bemutatója 

 - Hagyományőrző kézműves 
foglalkozások, gyermektánc 

Közösségi akció  - zenés piac  

Online közösségi 
esemény 

- falukép alakítás, ötletbörze   

Közösségi 
eredmények 
bemutatása 

   

Egyéb kulturális 
programok, 
programsorozatok 

 - Halloween est: sütőtökfaragó 
verseny, jelmezverseny, fáklyás 
felvonulás 

- sportoljunk közösen 
- kedvenc versek megosztása, 

magyar szerzők művei, 
jánoshidai költők művei 

- Jászsági ételek bemutatása, 
közös elkészítése, elfogyasztása 
(pandúrgulyás készítése) 

- Szilva Fesztivál: helyi termékek 
bemutatója, lekvárfőző verseny, 
pálinka mustra (Helytörténeti 
Egyesület) 

- jászsági ételek elkészítése: 
Csigacsinálás, Régi mesterségek: 
kosárfonás, bőrművesség 

- tűzoltók és civil szervezetek 
vetélkedője 

- Helyi értékek bemutatása, 
falufelfedező túrával 

- Falukönyv készítése, bemutatása 

Ismeretterjesztő 
előadások 

- Föld napja – ismeretterjesztő 
előadás a globális felmelegedésről 

- "Ablak a világra" c. program 
vadászpilóta és repülőgép 
kapitány előadásai 

- "Éljünk egészségesen" 

helyi értékek, 
közösségi 
eredmények 
bemutatása 

- Helyi civil szervezetek találkozója, 
munkájuk, eredményeik 
bemutatása - vendéglátás 

 - Tapasztalatok, események 
összegyűjtése, jövőkép kialakítása 

szellemi kulturális 
örökség feltárása, 
bemutatása 

- Gecse Árpád festőművész 
életének, munkásságának 
ismertetése előadás keretében 

  

generációk közötti 
tudásátadáshoz 
kapcsolódó 
rendezvénysorozatok 

- lelki közösségépítés-
ajándékkészítés 

 - Régi mesterségek bemutatása 
fiataloknak, kipróbálási 
lehetőséggel. (Csipkeverés) 



 

 

művelődő 
közösségek 

 - X-tér civil társaság fiatalok általi 
létrehozása, klub jelleggel, 
rendszeres programok 
megtartására fiatalok részére, 
önkéntes fiatalok általi 
szervezéssel. Megalakulási 
ünnepség a  

- Halloween est keretein belül. 
(sütőtökfaragó verseny, 
jelmezverseny) 

- Filmklub szervezése: közös 
érdeklődési körrel rendelkezők 
összeszerveződése 

helyi értékek 
feltárása, értékőrzés 

- színházi előadás 
- viselet, népi munkák, tánc 
- Jászság természeti értékei 

  

tanulókörök 
szervezése: 
bűnmegelőzési és 
közbiztonsági tábor 

- Bűnmegelőzési és közbiztonsági 
tábor 

- Bűnmegelőzési és közbiztonsági 
tábor lebonyolítása 

- Bűnmegelőzés, 
közlekedésbiztonság tábor 

- Bűnmegelőzési, 
közlekedésbiztonsági tábor 

- Bűnmegelőzés, 
közlekedésbiztonság tábor 
gyermekeknek 

  

egyéb programok, 
programsorozatok 

   

népismereti tábor  - A helyi túracsoport 
szervezésében, Jánoshidai 
Természetjárók gyalogtúrája 
Bujákon (népismeret) 

 

közösségi 
rendezvény 

   

helyi események 
adatbázisának 
építése 

   

/Kék színnel jelölve a féléves programok/ 
 

 
 
A fenti táblázatokból megállapítható, hogy jelentős számú és sokféle témájú program került megvalósításra 
2018.02.01-2022.07.31. között. 
 
A megvalósult negyedéves közösségi akciók, tevékenységek, események 
 
2018.02.01-2022.07.31-ig a Jászapáti járásban élők részére összesen 134 db negyedéves közösségi akció, 
kezdeményezés, tevékenység, esemény valósult meg az alábbi megoszlásban: 
 

1. célterület: Jászapáti 14 db 
    Jászdózsa 15 db 
    Jászivány 16 db 
    Jászszentandrás 14 db 

2. célterület: Jászkisér 13 db 
    Jászladány 17 db 

3. célterület:  Alattyán 16 db 
       Jánoshida 9 db 

    Jászalsószentgyörgy 20 db 
 
A megvalósult tevékenységek az alábbiak voltak: 

- közösségi találkozók 44 db 
- közösségi rendezvények 42 db 
- közösségi kiállítás szervezése 14 db 
- közösségek szomszédolása 13 db 
- helyi hagyományok feltárása, felelevenítése 11 db 



 

 

- közösségi akció 6 db 
- online közösségi esemény 3 db 
- közösségi eredmények bemutatása 1 db 

 

 
A megvalósult féléves programok, folyamatok: 
 
2018.02.01-2022.07.31-ig a Jászapáti járásban élők részére összesen 80 db féléves program, folyamat 
indult el, valósult meg az alábbi megoszlásban: 

 
1. célterület: Jászapáti 7 db 

  Jászdózsa 14 db  
  Jászivány 6 db 
  Jászszentandrás 8 db 

2. célterület: Jászkisér 8 db 
  Jászladány 7 db 

3. célterület: Alattyán 13 db 
     Jánoshida 6 db 

  Jászalsószentgyörgy 11 db 
 
 
 
A megvalósult tevékenységek az alábbiak voltak: 
 

- egyéb kulturális programok, programsorozatok 30 db 
- ismeretterjesztő előadások 11 db 
- helyi értékek, közösségi eredmények bemutatása 7 db 
- szellemi kulturális örökség feltárása, bemutatása 6 db 
- generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok 6 db 
- művelődő közösségek 5 db 
- helyi értékek feltárása, értékőrzés 5 db 
- tanulókörök szervezése: bűnmegelőzési és közbiztonsági tábor 5 db 
- egyéb programok, programsorozatok 2 db 
- népismereti tábor 1 db 
- közösségi rendezvény 1 db 
- helyi események adatbázisának építése 1 db 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

A közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérések alapján feltárt problémák 
enyhítésére és a lakosság igényeit figyelembe véve az alábbi események valósultak meg 

összhangban a TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázati felhívásban foglalt célokkal 
 
 

I-III. Célterület 
 

Feltárt problémák Lakossági igények, célok A problémák enyhítését és a lakossági igények 
kielegítését az alábbi programok szolgálták 

Fiatalok elvándorlása Helyben maradást segítő 
programok megvalósítása 
(zene, sport, szabadidő 
hasznos eltöltése) 

- X-tér civil társaság fiatalok általi létrehozása, klub jelleggel, 
rendszeres programok megtartására fiatalok részére, önkéntes 
fiatalok általi szervezéssel. (Jánoshida) 

- kézműves advent (Jánoshida) 
- Éjszakai tekerés – éjszakai gátkör bringával, közösségi 

kerékpározás (Jászkisér) 
- Jászkisér - Jászladány szomszédolás. Táncházbemutató, oktatás, 

közös tánc (Jászkisér) 
- Jászkiséri Hagyományőrző Lovasnap kiegészülve az alábbiakkal: 

össznépi karikás ostorcsörgetés, „Maradj nyeregben!”- lovas 
ügyességi verseny,„Maradj talpon!” szőnyegen állók húzása lóval, 
kakasfogó verseny, malacfogó verseny, kaszkadőr bemutató, 
Fajtabemutató (lovak) (Jászkisér) 

- Jász-reneszánsz családi nap (Jászszentandrás) 
- Rejtvényklub szervezése, újraalakítása, közösségépítés 

(Jászivány) 
- Társasjáték klub létrehozása (Jászdózsa) 
- Járjuk a határt!” (Jászivány) 
- Fitness Dózsa (Jászdózsa) 
- Zenés nyári esték című programsorozat (Jászapáti) 
- fiatalok közösségbe építése a birkózás által (Jászapáti) 
- kézműves foglalkozások (Jászivány) 

- „A tánc összehoz” közösségi zumba akció (Jászivány) 
Kevés óvodán, iskolán kívüli 
közösségi program 

iskolán kívüli öntevékeny 
csoportok megalakulása 
(foglalkozások, programok 
gyermekeknek) 

- Halloween est keretein belül. (sütőtökfaragó verseny, 
jelmezverseny) (Jánoshida) 

- Régi mesterségek bemutatása fiataloknak, kipróbálási 
lehetőséggel. (Csipkeverés) (Jászalsószentgyörgy) 

- "Ablak a világra" c. program vadászpilóta és repülőgép kapitány 
előadásai (Jánoshida) 

- Föld napja – ismeretterjesztő előadás a globális felmelegedésről 
(Alattyán) 

- Hagyományőrző kézműves foglalkozások, gyermektánc 
(Jászalsószentgyörgy) 

- „Egészséges föld bolygó” - Szelektív hulladékgyűjtés, Csécsei 
Szilvia előadása + vetélkedő iskolásoknak (Jászalsószentgyörgy) 

- gyermeknapi rendezvény (Jászalsószentgyörgy) 
- Csete Balázs öröksége (Jászkisér) 
- Kiszézés”:télbúcsúztató nap az óvodások és a kisiskolások 

közreműködésével. (Jászkisér) 
- Meseelőadás óvodásoknak (Jászszentandrás) 
- „Ismerd meg Jásziványt!” Településismereti verseny (Jászivány) 
- alkotónap (Jászszentandrás) 
- kismesterek kézműves foglalkozás, népdalok tanulása 

(Jászdózsa) 
- A farkas és a hét kecskegida papír színházas előadás után 

foglalkozás a gyerekekkel, képesség fejlesztés (Jászdózsa) 
- Mesedélután kicsiknek és nagyoknak (Jászivány) 
 



 

 

Generációk közötti szakadék Generációkat összehozó 
programok megvalósítása 

- lelki közösségépítés-ajándékkészítés (Alattyán) 
- sportoljunk közösen (Jánoshida) 
- "Nagyanyáink nyomában" - hagyományok átörökítése 

(Jászladány) 
- „Ősszel érik…”: népi ételek, mesterségek (Jászladány) 
- Mezőgazdasági és Géptörténeti Magángyűjtemény nyílt napja, 

szeretet, vendéglátással kiegészítve (Jászkisér) 
- Főzőverseny (Jászkisér) 
- diafilm délután gyermekeknek, szülőknek (Jászladány) 
- Kézműves foglalkozás (Jászapáti) 
- levendulaszüret, kézműves foglalkozás (Jászapáti) 
- „Távol és mégis közel” hagyományőrző délután (Jászivány) 
- szomszédolás a gasztronómia jegyében Jászapátiakkal, 

Jászkisériekkel (Jászivány) 
- A főtéri adventi koszorú közös elkészítése, díszítése (Jászdózsa) 
- „Öleld körbe a könyvtárat” flashmob (Jászivány) 
- Filmvetítés „Sose halunk meg” c. közösségi beszélgetés 

(Jászdózsa) 
- Újszülöttek fái (Jászszentandrás) 

 
 

Civil szervezetek, 
közösségek közti felszínes 
kapcsolat, széthúzás 

Közös programszervezés, 
közös élmények megszerzése 
a településeken belül és a 
települések közösségei között 

- Helyi civil szervezetek találkozója, munkájuk, eredményeik 
bemutatása – vendéglátás (Alattyán) 

- tűzoltók és civil szervezetek vetélkedője (Jászalsószentgyörgy) 
- Kapcsolatépítés, közösségalakítás Kirándulás – 

Jászalsószentgyörgy – Római Katolikus templom – Erzsébet 
malom – Lovas centrum – kerékpártúra (Alattyán) 

- kerékpáros kirándulás Jánoshidára (Alattyán) 
- Jánoshida meghívása. Település bemutatása pusztabuszozással, 

nevezetességek megtekintése (Jászalsószentgyörgy) 
- Szomszédolás: Örömíjász verseny: a Jászapáti járásból és más 

településekről is érkeznének résztvevők a versenyre. Kézműves 
foglalkozás + néptánc (Jászalsószentgyörgy) 

- Jászdózsára szomszédolás (Jászalsószentgyörgy) 
- "Bivalyfesztivál": szomszédos közösséget megismerő közös 

tevékenység szervezése, jászkiséri hagyományok felelevenítése 
(Jászkisér) Aradi vértanúk napja – megemlékezés közösségi 
szervezéssel, műsorokkal, civil szervezetek részvételével 
(Jászladány) 

- téltemető közösségi akció (Jászapáti) 
- Jászszentandrás-Jászivány: karácsonyra hangolódás jegyében 

szomszédolás, közös mézes kalács, grillázs készítés 
(Jászszentandrás) 

- Jászszentandrási Kamarakórus testvértelepülési kapcsolat 
erősítése okán vendégül látja Székelyszentlélek-Bogárfalva 
településről érkező kórust, kultúra közvetítése céljából. 
(Jászszentandrás) 

- Jászsági horgászverseny (Jászsági települések meghívása) 
(Jászdózsa) 

- 20 éves a Jászapáti Templomért Alapítvány: közös ebéd, grillázs 
készítés (Jászapáti) 

- főzőversenyek civil szervezetek, intézmények részére (Jászapáti) 
- Mindszenti tanulmányút (Jászapáti) 
- jászszentandrási kamarakórus testvértelepülési kapcsolatainak 

erősítése (Jászszentandrás) 
- helyi sajtó napja alkalmából találkozó (Jászszentandrás) 



 

 

Elöregedő társadalom - 
Idősek helyzete 

idősek közösségben tartása 
(főként kulturális 
programokkal) 

- Gecse Árpád festőművész életének, munkásságának ismertetése 
előadás keretében (Alattyán) 

- Szilva Fesztivál: helyi termékek bemutatója, lekvárfőző verseny, 
pálinka mustra (Helytörténeti Egyesület) (Jászalsószentgyörgy) 

- Jászsági ételek bemutatása, közös elkészítése, elfogyasztása 
(pandúrgulyás készítése) (Jászalsószentgyörgy) 

- kedvenc versek megosztása, magyar szerzők művei, jánoshidai 
költők művei (Jánoshida) 

- Szabadtéri koncert Jászapáti vegyeskar (Jászladány) 
- Öregfiúk találkozója” - Focisták régen és most (Jászkisér) 
- Művelődési ház rózsakertjének, illetve egy közterületi rózsakert 

örökbefogadása (Jászladány) 
- Olvasókör létrehozása (Jászdózsa) 
- az ONCSA áldásos tevékenysége a Jászságban (Jászapáti) 
- Jásziványi Őszidő Nyugdíjas Klub és a Jászapáti Városi Könyvtár 

Nyugdíjas Klubjának találkozója (Jászapáti) 
- Dalos találkozó és hangverseny közös ebéddel, beszélgetéssel 

(Jászapáti) 
- Hagyományos étkezés – csigatészta készítés (Jászszentandrás) 
- Városi Könyvtár Nyugdíjas klub negyedéves névnapok közös 

megünneplése (Jászapáti) 
- Honismereti vetélkedők (helyi szinten) (Jászdózsa) 
- Teadélután (Jászdózsa) 
- Nyugdíjas klub találkozó Jászszentandráson (Jászivány) 
- féléves névnapok közös ünneplése (Jásziványi nyugdíjasok) 

(Jászivány) 
- Jászapáti-Jászszentandrás nyugdíjas klub + helytörténeti klub 

találkozója (Jászszentandrás) 
- Felső-tanyai iskolások találkozója (Jászszentandrás) 

 



 

 

Lakóhelyhez, közösséghez 
való tartozás hiánya, 
elidegenedés 

Lokálpatriótizmus, helyi 
identitás, összetartozás 
erősítése, hagyományőrző 
programok 

- viseletek, népi munkák, táncok, Jászság természeti értékei 
bemutatása (Alattyán) 

- Helyi értékek bemutatása, falufelfedező túrával 
(Jászalsószentgyörgy) 

- Fánksütés hagyománya a településen (Alattyán) 
- Helyi identitás kialakítása, hagyományápolás, közösségépítés, 

Helyi népi mesterségek bemutatója (Alattyán) 
- Fotókiállítás Alattyán múltjából (Alattyán) 
- “Túrák” fotókiállítás (Jászalsószentgyörgy) 
- Jász ünnep (Jászapáti járás településeinek rendezvénye 

Budapesten) 
- Jótékonysági fánksütés+civil szervezetek vetélkedője 

(Jászalsószentgyörgy) 
- Könyvbemutató Alattyáni lakosok, származásúak műveiből 

(Alattyán) 
- értéktár létrehozása helyi értékek keresése (Jászkisér) 
- közösségi video készítése (Jászladány) 
- Apáról-fiúra”: Gyermekjátékok bemutatója, népdalok, népi 

mondókák, rigmusok tanulása (Jászkisér) 
- Imázs és reklámfilm készítése (Jászdózsa) 
- "Jászszentandrás képekben" régi fotók kiállítása, helytörténeti 

gyűjt. Bemutatása, ismeretterjesztés a kiállítás kapcsán, helyi 
értékekről (Jászszentandrás) 

- Aktív babák-aktív mamák (közös bábkészítés, festés, 
foglalkozások) (Jászdózsa) 

- „Mienk” – helyi szellemi értékek, eredmények bemutatása 
(Jászdózsa) 

- „Rád hagyományozom” Jászsági énekek tanulása, jász népviselet 
bemutatása, hagyományos mesterségek kipróbálása (Jászivány) 

- „Hazafutás” (Jászszentandrás) 
- Viseletek, hímzések, Rácz Aladár kiállítás (Jászapáti) 
- Megújuló férfi és női viseletek kiállítása (Jászapáti) 
- Dósai Alkotótábor kiállítása (Jászdózsa) 
- Tudománytörténeti kiállítás (Jászdózsa) 
- „Jászivány anno” kiállítás az aratás múltjáról és jelenéről 

(Jászivány) 
- Tematikus kézműves kiállítás otthon elkészült művekből 

(Jászivány) 
- A természet lágy ölén fotókiállítás (Jászszentandrás) 
- Szent Mihály napi tűzgyújtás (Jászdózsa) 
- Vendégség Székelyszentlélek településen kultúra közvetítés 

céljából (Jászszentandrás) 
- Közös vers- és prózamondás a Költészet Napja tiszteletére 

(Jászszentandrás) 



 

 

Fiatalok megszólítása, 
bevonása programokba 

támogatás az igényeiknek 
megfelelő programok 
szervezésében 

- X-tér civil társaság fiatalok általi létrehozása, klub jelleggel, 
rendszeres programok megtartására fiatalok részére, önkéntes 
fiatalok általi szervezéssel. (Jánoshida) 

- Hidi napok – közösségi szervezéssel, önkéntes fiatalok 
bevonásával (Jánoshida) 

- Pályaorientációs fórum, (Iskolásoknak különböző szakmák 
bemutatása) (Jászalsószentgyörgy) 

- Tökös nap: falu szintre emelve (szülők+gyermekek) bevonásával): 
verseny, vetélkedő (Jászalsószentgyörgy) 

- Sándor János emlékverseny (Jászalsószentgyörgy) 
- Zagyvaparti nyárzáró (Jánoshida) 
- Polgárőr nap: helyi civil szervezetek és vállalkozók 

összefogásával programok (fiatalok megszólítása, ismeretátadás) 
(Jászkisér) 

- fánk szépségverseny online (Jászladány) 
- verselő masnik (Jászladány) 
- online Mikulás játék (Jászladány) 
- „Szeretni kell és szeretve lenni jó!”- lakatfal kialakítása Szent 

Bálint ünnepéhez kapcsolódva (Jászladány) 
- Darts Verseny (Jászladány) 
- Ifjúsági lelki délután (Jászapáti) 
- sárkányeregetés (Jászdózsa) 
- Helyi ifjúsági klub találkozója (Jászivány) 
- sportos baráti találkozó (Jászivány) 



 

 

Lakosok bevonása nehéz a 
közösségi életbe 

Minőségi, közösségi 
programok szervezése (sport, 
kultúra, hagyományőrzés, 
zene, szabadidő terén), 
hasznos informáló programok 
megtartása 

- A helyi túracsoport szervezésében, Jánoshidai Természetjárók 
gyalogtúrája (Jánoshida) 

- Filmklub szervezése: közös érdeklődési körrel rendelkezők 
összeszerveződése (Jászalsószentgyörgy) 

- Éljünk egészségesen" – előadás (Jászalsószentgyörgy) 
- falukép alakítás – ötletbörze (Alattyán) 
- Alattyán mezőgazdaságának múltja, jelene, gazdálkodók 

lehetőségei – előadás, kötetlen beszélgetés (Alattyán) 
- Jászok határok nélkül: sport és közösségépítő rendezvény 

(Jánoshida) 
- Futball világbajnokság meccseinek megtekintése kivetítőn a 

közösség összekovácsolására (Jászalsószentgyörgy) 
- szellemes karaoke vetélkedő (Jászalsószentgyörgy) 
- Jászsági író-olvasó találkozó (Alattyán) 

Pilvax Irodalmi Kávéház: Az 1848-as szabadságharc emlékére 
rendezett irodalmi est. (Jánoshida) 

- Hagyományőrző Veterán Szántóverseny Gép és 
Gépésztalálkozó: Traktorok szántóversenye, traktorok ügyességi 
versenye, felvonulása, Veterán autók, motorok bemutatója, 
szalmabála díszítő verseny, cséplési bemutató, íjászbemutató 
(Jászkisér) 

- Jászkiséri piknik (Jászkisér) 
- Hagyományőrző disznóvágás (Jászladány) 
- Jászszentandrási termelők adventi bemutatkozása 

(Jászszentandrás)  
- Az ügyfélkapu használata – tájékoztató előadás alakosság 

részére: az ügyfélkapu rendszerrel kapcsolatos ismeretekkel 
(Jászszentandrás) 

- Jász-reneszánsz művészeti szimpózium: kerekasztal-
beszélgetés, régészeti előadás, helyi bormustra, zenés megnyitó. 
(Jászszentandrás) 

- színdarab (Örömóda angol módra) (Jászivány) 
- Csere-bere kézműves bazár (Jászapáti) 
- színházi előadás: „Meseautó”, „Karinthy örök” és „Ilyennek 

hazudtalak” (Jászdózsa) 
- retro vetélkedő (Jászdózsa) 
- Íjászbemutató (Jászdózsa) 
- Fánksütő verseny (Jászdózsa) 
- Családi halas nap – kézműves foglalkozások, horgászat, közös 

ebéd (Jászapáti) 
- Táncház (Jászapáti) 
- Amatőr színházi előadás (Jászszentandrás) 
- Gyertek hozzánk vendégségbe – háztáji klubok, ökokörök 

meghívása, egészséges életmód közvetítése (Jászapáti) 
- Az internet veszélyei gyermekeinkre (Jászdózsa) 

közösségi tér, szórakozóhely 
hiánya 

közösségi terek, szórakoztató 
programok biztosítása (zene, 
buli) 

- zenés piac (Jánoshida) 
- Szent Mihály napi utcabál (Jánoshida) 
- Jászok világtalálkozója (Jászkisér) 
- Közösségi koncert (Jászladány) 
- Hidi napok (Jánoshida) 
- Zagyvaparti nyárzáró (Jánoshida) 

Információáramlás hiánya közösségi oldalak, plakátok 
használata, kiadványok, 
tájékoztató füzetek készítése 

- Falukönyv készítése, bemutatása (Jászalsószentgyörgy) 
- eltelt 3 év munkájának bemutatása, fotókiállítás+kiadvány 

(Alattyán) 
- programajánló összeállítása (Jászkisér) 

- szakmai tapasztalatcsere, eredmények bemutatása záró 
rendezvényen + kiadvány készítése (Jászapáti) 



 

 

roma lakosság integrálódása a roma lakosság számára is 
kikapcsolódást nyújtó 
programok, hátrányos 
helyzetűek és nem hátrányos 
helyzetűek közös programjai 

- Roma családi nap (Jászkisér) 

közbiztonsággal kapcsolatos 
problémák 

közbiztonsággal, 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
tájékoztatás 

- Bűnmegelőzési és közbiztonsági táborok (Alattyán) 
- Drogprevenciós előadás (Jászdózsa) 
- Polgárőr nap: helyi civil szervezetek és vállalkozók 

összefogásával programok (fiatalok megszólítása, ismeretátadás) 
(Jászkisér) 

 

köztisztasági problémák szemétgyűjtési, 
településszépítési akciók, 
összefogások 

- közösségi hulladékgyűjtés (Jászalsószentgyörgy) 
- Környezetszépítés-faültetés (Alattyán) 
- Családok közösségek fája, fák ültetése, folyamatos gondozás 

(Alattyán) 
- Városközpont szépítése (Jászkisér) 
- „A legszebb virágos udvar” verseny, eredményhirdetés Falunapon 

(Jászszentandrás) 
- falutakarítási akció (Jászszentandrás) 

Infrastrukturális problémák közösségi összefogással 
történő fejlesztések 

- Játszótér felújítása közösségi részvétellel, az „Ez a hely a Tiéd” 

Egyesülettel (Jánoshida) 

 
 

IV. A PROJEKT TAPASZTALATAI 
 
 
Az egyes települések vonatkozásában eltérő negatívumok és pozitívumok voltak tapasztalhatók a 
megvalósítás során. Ez annak függvénye volt, hogy az adott település mennyire összetartó és aktív 
közösségekkel rendelkezik, valamint milyen a helyi közigazgatás és a helyi civilek kapcsolata. Sajnos a 
megvalósítási folyamatot jelentősen megzavarta és korlátozta a COVID-19 miatt kialakult járványhelyzet, 
hiszen számos programot nem lehetett lebonyolítani, emiatt pedig átütemezésre vagy új programok 
megtervezésére volt szükség, számolva a változó közösségi igényekkel is. Akár a járványhelyzet miatt, akár 
az adott településen tevékenykedő közösségek jellemzői miatt, az egyes településeken más és más 
tapasztalatokat szereztek a közösségfejlesztésben résztvevők azokban a kérdésekben, melyek a közösségi 
élet fejlődésére, a részvételi hajlandóságra, az új személyek bevonására, az elégedettségre, a projekt 
köztudatban való elterjedésére vonatkoztak. De nem csak a közösségek milyensége határozta meg az ezzel 
kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat, hanem az is, hogy maga a település milyen pozitív és negatív 
adottságokkal, problémákkal, lehetőségekkel, készségekkel rendelkezik. Ezek szintén településenként 
eltérőek lehetnek, azonban mivel egy azon térségben és járásban található egymáshoz közel lévő 
településekről van szó, a közösségek hasonló tapasztalatokat szereztek a projekt megvalósítása során az 
alábbi kérdésekben. 
 
 
 
Negatívumok a megvalósítás során 
 

- A 12 éves korosztálytól egészen a 30 éves korosztályig a lakosság nagy része inaktív a 
közösségi programokban való részvétel (szervezés, lebonyolítás) szempontjából. A 
programok megvalósításába nehezen, vagy egyáltalán nem kapcsolhatók be. (Jászdózsa) 

- A társadalmi együttműködés szintjét alacsonynak értékelték Jászkiséren a projekt kezdetekor. 
- A projekttel kapcsolatban igazán negatív tapasztalat nem volt. Az előfordult, hogy egy-egy 

programra nagyobb létszámú résztvevőt vártak, azonban a covid miatt sokan távol maradtak 
így a résztvevői szám sokszor a vártnál kevesebb volt. (Alattyán) 

- Lemorzsolódás következett be a bevontak körében, 
a közösségi beszélgetéseken egyre kevesebben 
jelentek meg, bizonyos programoknál sikerült elérni, 
hogy idősek és fiatalok is jelen legyenek, de voltak 
programok, ahol kezdetben jelen voltak a fiatalok, 
később már nem. A közösségi terekben való 
részvételt nagyban akadályozta a pandémia, azt 



 

 

követően szinte csak azok vettek részt, akik szorosan kapcsolódtak a programokhoz. 
(Jászalsószentgyörgy) 

- Eleinte nehezen kezdtek részt venni a lakosok a programokban, de az idő elteltével mindig 
egyre több résztvevőt tudtunk bevonzani a programok által. (Jászivány) 

- Először mindenki nagyon lelkesen vetette bele magát a közreműködésbe, de ez a kezdeti 
aktivitás gyorsan lelohadt. A szervezésbe érdemben alig tudtuk bevonni a civileket. 
(Jászladány) 

- A sok civil szervezet között kevéssé bontakozott ki valódi együttműködés (Jászapáti) 
- Egyetlen negatívum a megvalósítás során, hogy a pandémia miatt egyfajta bezárkózás volt 

megfigyelhető, nehezebben lehetett kimozdítani az embereket, lassabban indult újra a 
közösségi élet. Nehézségként említendő, hogy a hátrányos helyzetűeket (főként 
mozgáskorlátozottak, romák, nagyon idős, beteg emberek) nagyon nehéz volt elérni és 
megszólítani. Köreikben az érdeklődés és a részvételi hajlandóság alacsony. (Jánoshida) 

 
 
Pozitívumok a megvalósítás során 
 

- a Jászdózsa településre költözők között nagyobb a nyitottság a programokra, az aktív 
részvételre 

- A programok megvalósítása során a közösségi összefogás, az együttműködés magas szintje 
tudott létrejönni. A helyi fiatalok több kezdeményezést is tettek a közösségi élet fellendítésére 
elsősorban a kerékpár sport területén. (Jászkisér) 

- A helyi civilek jól megszólíthatók és nyitottak a közösségi együttműködés iránt az 
érdeklődésnek megfelelő közösségépítő programok kapcsán. Azok, akiket segítőként kértek 
fel, minden esetben önként és azonnal elvállalták a feladatot. A programoknak állandó 
látogatói köre alakult ki. (Alattyán) 

- Sok jó program valósult meg, melyek közösségi megmozdulásokat eredményeztek, melynek 
eredményeként több programot sikerült falu szintre emelni, melynek megtartására a 
továbbiakban is van igény. (Jászalsószentgyörgy) 

- A projekt ösztönzően hatott a helyi civilekre, a helyi közösségek között aktívabb lett az 
együttműködés, több közös programot szerveztek, több volt a személyes találkozás 
(Jászszentandrás) 

- Nagyon sok hasznos plusz programot tudtunk megvalósítani, melyek összehozták a falu 
apraja nagyját és a kb. 400 fős lakosságszámhoz viszonyítva magas volt az érdeklődés. 
(Jászivány) 

- A nyugdíjas klubok tagjai egymáshoz való közeledése, a klubok közötti távolság egyre jobban 
csökkent. Fontos, hogy most már együtt is szerveznek programokat és ez korábban 
elképzelhetetlen volt és a fiatalokat is próbálják bevonni programjaikba. A projekt hatására 
lehetősége volt a közösségnek magát változatos programok szervezésében kipróbálni és 
ebben a fenntartó önkormányzat partner volt. (Jászladány) 

- a jánoshidai helyi fiatalok a projekt kezdetekor is jelen voltak a korosztályuknak szóló 
programok szervezésében, azonban a projekt hatására egy kis helyi társasággá alakultak és 
még aktívabban és önállóbban vettek részt a programok megszervezésében és számuk a 
projekt ideje alatt gyarapodott is. Mindemellett a többi civil szervezet közti együttműködés és 
kapcsolat is erősödött, különösen pozitív, hogy sikerült szinte az összes nyugdíjas klubot 
mozgósítani és csatlakoztak új fiatalok is a megvalósításba, ők együtt is tevékenykedtek a 
megvalósítás során, mely csökkentette a generációk közti szakadékot. Pozitívum továbbá, 
hogy a bevont segítők, a szervezők elég rugalmasak voltak ahhoz, hogy alkalmazkodjanak 
egymáshoz, a közösséghez, az igényekhez. (Jánoshida) 

- az adott programok szervezésébe, lebonyolításába sikerült új önkénteseket bevonni, akik 
korábban nem vettek részt a helyi közösségekben. Több embert sikerült bevonni az új 
programokba, mint számítottuk (Jászapáti) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

A közösségi beszélgetésekhez képest mi valósult meg? 
 

- A közösségi beszélgetéseken tervezett programokhoz képest kb. azok fele megvalósult a 
TOP-5.3.1 konstrukció keretében. Mivel a projekt 2022.07.31. nappal befejeződik, ezért a 
még meg nem valósult programok szervezéséhez az önkormányzat és a közművelődésben 
részt vevők továbbra is segítséget nyújt a civileknek. A meg nem valósult programok közül 
van esély arra, hogy még ez évben elindulhasson néhány kezdeményezés megvalósítása. 
(Jászdózsa) 

- Jászkisér településen számos program megvalósult a közösségi beszélgetéseket követően 
azokból, melyek itt kerültek tervezésre pl.: városszépítés, „Pattanj nyeregbe!” közösségi akció, 
gát kerülő kerékpárverseny, sportrendezvények, focimeccsek. 

- A kezdeti közösségi beszélgetéseken arról volt szó, hogy jó volna, ha a különböző 
korosztályokat meg tudnánk szólítani, a hagyományőrzés, a helyi szokások megőrzése 
érdekében. Olyan programok szervezését tartottuk fontosnak, amelyek minden korosztály 
számára biztosítanak közösségi élményt. Sikerként értékeljük, hogy kezdetben megtervezett 
programok nagy részét sikerült megvalósítanunk, némi átszervezés és módosítás a 
járványhelyzet miatt azonban szükséges volt. (Alattyán) 

- Akik a projekt indulásakor lelkesek voltak, segítettek utána is, de voltak akik nem voltak 
nyitottak, mely befolyásolta a programok megvalósítását, szükség esetén átütemezést, vagy 
program módosítást tett szükségessé (Jászalsószentgyörgy) 

- Próbáltuk a cselekvési tervbe beépíteni a beszélgetéseken elhangzottakat, melyek nagy 
méretékben meg is tudtak valósulni. Megvalósult a Jász reneszánsz vonulat: szimpózium, 
játszóház, tánctanulás, fesztivál a témakörhöz kapcsolódóan. A tervezett kirándulások a covid 
miatt nem tudtak megvalósulni az utazási hajlandóság csökkenése miatt. (Jászszentandrás) 

- A közösségi beszélgetéseket követően feltérképeztük, hogy kit milyen programra lehetne 
bevonni, valakit a határjárás megszervezésre, az ifjúság összehozására, kézműveskedésre 
stb. (Jászivány) 

- Már a projekt elején is a fiatalok aktivitásának hiánya volt a település legnagyobb problémája. 
Voltak próbálkozások a helyi fiatalok közösségi aktivitásának növelésére, de csak ideig óráig 
sikerült őket bevonni, a folyamatos jelenlétüket nem sikerült megtartani. Azonban a pandémia 
ideje alatt megtartott online megvalósult programokba sok fiatal és gyermek kapcsolódott be. 
Nagyrészt a projekt elején tervezett programok megvalósultak, de voltak, amelyek a 
pandémia és forráshiány miatt nem tudtak megvalósulni. (Jászladány) 

- A projekt elején tervezett volt a fiataloknak szóló zenés programok megvalósítása, a játszótár 
használhatóvá tétele, a fiatalok összekovácsolása, sportos rendezvények, melyek mind 
megvalósultak. (Jánoshida) 

- A közösségi beszélgetéseken felmerült ötletekhez képest kb. a fele valósult meg teljesen, 
vagy részlegesen, vagy hasonló formában. A pandémia miatt is nagy átszervezések voltak 
szükségesek a cselekvési tervben. (Jászapáti) 

 
Indokok 
 

- Az okok amiért egy-egy program nem valósult meg az, hogy a civil szervezetek, vagy az 
illetékes civilek kapacitás hiányában nem tudták megszervezni az adott eseményt. Azok a 
programok pedig, amelyek sikeresen megvalósultak annak volt köszönhető, hogy össze 
lehetet egyeztetni a személyeket, a helyet és az időt. (Jászdózsa) 

- A sok közös munka hatására javult a civil szervezetek közti együttműködés, csökkent az 
egymás melletti elbeszélés, egyre több vitát sikerült megoldani (Jászkisér) 

- A kezdeti cselekvési tervben foglalt terveknek megfelelően igyekeztünk megszervezni a 
programokat, melyek a közösségi beszélgetéseken alapultak, pl.: közös kirándulás, 
hagyományok megismerése, közösségi beszélgetések, közbiztonsági és bűnmegelőzési 
tábor. A programok szervezésébe az eltelt évek 
folyamán bevontuk mindazokat, akik a projekt 
kezdetekor részt vettek a közös tervező munkában, 
így biztosítva a közös kezdeti elképzelések 
megvalósulását. (Alattyán) 

- A pandémia nagyon negatív hatással volt 
Jászalsószentgyörgyön a közösségi életre, pedig 



 

 

előtte egy viszonylag összekovácsolódott kis csapat volt a településen. (Jászalsószentgyörgy) 
- A meg nem valósult programok a járványhelyzet miatt lehetetlenedtek el a bevezetett 

korlátozások hatására, mely magával hozta azt is, hogy mivel viszonylag idős a lakosság 
összetétele, ők koruknál fogva jobban vigyáztak magukra, de egyébként is látható volt, hogy 
a félelem távol tartotta a közösségi élettől a lakókat és az emberek fokozatosan bezárkóztak 
és nehéz újra megmozgatni őket, csak lassan kezdtek új életre kelni a civilek, klubok. A 
megvalósult programokhoz nagyban hozzájárult az új szervezők egyénisége, hozzáállása. 
Lendületet, friss szemléletet hoztak egy-egy újabb elgondolású rendezvénnyel. 
(Jászszentandrás) 

- Az alapos tervezésnek köszönhetően a kezdetben tervezett programok nagy része 
megvalósult, azonban a pandémia itt is közbeszólt, amiatt átütemezés és módosítások is 
szükségessé váltak. (Jászivány) 

- A pandémia miatt az érintett programok egy részét módosítani és átütemezni kellett, mivel a 
bevezetett korlátozások nem tették lehetővé közösségi programok megtartását. Egyes 
programok meghiúsulásának oka pedig az időközben fellépő forráshiány volt, mivel egy-egy 
program nagy költséget jelentett volna a költségvetésnek és arra nem lett volna fedezet. 
(Jászladány) 

- A programok megvalósulását nagyban segítette a helyi önkéntes fiatalokból álló csapat, 
valamint a helyi nyugdíjasok is, akik magukénak érzik a települést. (Jánoshida) 

- Jászapáti esetében, mely kb. egy 8000 fős város, kevésbé beszélhetünk olyan összetartó és 
együttműködő civil közösségekről, mint egy kisebb településen. Esetünkben sok civil 
szervezet tevékenykedik, bár legnagyobb részük nem állandó és nem rendszeres jelleggel. 
Akikre igazán számítani lehet a helyi programok megszervezése és lebonyolítása kapcsán 
csak néhány civil szervezet és a hozzájuk kapcsolódó önkéntesek, segítők, támogatók. A 
közösségi beszélgetéseken elhangzott ötletekhez képest azért is valósult meg valamilyen 
formában csak a fele, mert olyan közösségeket szerettünk volna támogatni, akik magukénak 
érzik a közösségért való cselekvést, szívesen szerveznek programokat és formálják a helyi 
közösségeket. A programokat így hozzá kellett igazítanunk a közösségi igényekhez, 
aktivitáshoz, a megvalósítási hajlandósághoz, a megvalósítók kapacitásához. (Jászapáti) 

 
Közösségi élet fejlődése, részvételi hajlandóság 
 

- Fejlődött a közösségi élet Jászdózsa településen. Új közösségek is alakultak, mely során 
aktívabb emberek kerültek be a társadalmi életbe, fejlődött az összetartás. Sikerült színt vinni 
a helyi közösség életébe és kicsit felrázni őket. A legnagyobb öröm, hogy új és aktív 
közösségek formálódtak a projekt során, melynek példájára 2021-ben újabb aktív közösség 
jött létre civil kezdeményezésre (Jászdózsa) 

- A sok közös munka hatására javult a civil szervezetek közti együttműködés, csökkent az 
egymás melletti elbeszélés, egyre több vitát sikerült megoldani (Jászkisér) 

- A cselekvési tervben leírt valamennyi program megvalósult, ami igazolja, hogy a közösségi 
élet fejlődött, igény volt és van a közös programokra, hiszen a megszólított emberek 
megmozdultak, szervezőként, vagy látogatóként részt vállaltak a programokból. Egyetlen 
programot sem kellett lemondani azért, mert nem érdeklődtek volna iránta. Mivel egy több 
mint 4,5 évet felölelő projektről van szó, rengeteg program valósult meg és ez pozitív 
hatással volt az összetartozás érzésére, különösen, hogy azóta is folyamatosan merülnek fel 
újabb ötletek, melyek alátámasztják a közösségi cselekvés iránti igényt, a közösség 
motivációját. (Alattyán) 

- A pandémia nagyon negatív hatással volt a település életére. A helyi közösségi vezetők 
személye, hozzáállása is sokat számít. A nyugdíjas klubnak pl. lett egy új vezetője aki agilis, 
magáénak érzi a csapatot és fellendítette az életet. A helytörténeti körnél kiosztják a 
feladatokat. Sokan csak akkor vettek részt, amíg az ő programjuk tartott a máséban már nem 
nagyon vettek részt. Mindemellett sok magánéleti 
elfoglaltság is csökkentette a közösségi aktivitást. 
Összességében fejlődött is az összetartás a 
településen meg nem is. A korábbi kemény mag, 
akik a projekt elején is együttműködtek, maguktól 
segítőkészek ma is, az ő összetartásuk erősödött. A 
falu szintre emelt programoknál voltak egyéb 



 

 

résztvevők, érdeklődők is, akik máskor nem vettek részt programokon. (Jászalsószentgyörgy) 
- Már a projekt elindulása előtt is aktív volt a közösségi élet. A megvalósítási időszakban 

anyagiakban nagy segítséget kaptak a civilek a tevékenységük, elképzeléseik 
megvalósításához, így a projekt ösztönzően hatott a helyi civilekre, a helyi közösségek között 
még aktívabb lett az együttműködés, több közös programot szerveztek, több volt a 
személyes találkozás is, ezzel pedig nyitottabbak lettek az emberek egymás iránt, nagyobb 
segítségnyújtási hajlandóság volt tapasztalható. (Jászszentandrás) 

- A projekt mindenképp pozitív hatással volt a közösségekre, összehozta a falu lakosságát, új 
barátságok, ismeretségek köttettek, amely által erősödött az összetartás. Igyekeztünk 
megszüntetni a generációk közötti szakadékot és közös programokat szervezni a fiataloktól a 
nyugdíjasokig. (Jászivány) 

- Pozitívumként említendő, hogy elindult egyfajta közös gondolkodás a civilek között, illetve 
egy-egy feladatrész kidolgozásához segítség is érkezett kívülről. A közös munka hatására 
megerősödött azoknak a személyeknek a jelenléte a közösségben, akik eddig is jelen voltak 
a település életében. A projekt hozadéka volt továbbá, hogy létrejött egy új közöség, a Kreatív 
Kézimunka Kör, amely olyan szépkorú tagokkal rendelkezik, akik segítségével könnyen 
szervezhetők kreatív kézműves programok ünnepkörökhöz kapcsolódva. Jászladány 
teleépülésen lassan elindult egy folyamat, nagy előrelépés ugyanis, hogy a nyugdíjas 
korosztály összekovácsolódott a projekt megvalósítási időszakában, amely példaértékű az 
aktív korosztály számára is. (Jászladány) 

- a helyi közigazgatás és a civilek, civil szervezetek, valamint a kulturális intézmények között 
erősödött a kapcsolat, nagyon sok helyi hagyományokat őrző és felelevenítő program 
valósult meg, valamint célunk volt, hogy az egyes programok lehetőleg minden korosztályt 
megszólítsanak. Nagyon sok program a projekt nélkül nem valósult volna meg. A részvételi 
hajlandóság változó képet mutatott annak függvényében, hogy épp milyen esemény zajlik. 
(Jászapáti) 

- Sikerült a településen jobban összekovácsolni a fiatalokat és az idősebbeket, a civil 
szervezeteket ha egy-egy program megszervezéséről, lebonyolításáról volt szó. A 
megvalósított tanulmányutakra sok új résztvevőt sikerült bevonni, de a korábban 
megvalósított eseményekre is sikerült újakat bevonni mind az idősebb, mind a fiatalabb 
korosztályban. (Jánoshida) 

 
 
Elégedettség 
 

- Jászdózsán a megvalósítás során elégedettség volt tapasztalható. 
- Jászkiséren a megvalósult programok erősítették a résztvevők közötti összetartást és 

változatos programok valósultak meg a lakosság részére, mely örömet okozott a 
résztvevőknek, de a szervezőknek is. 

- Alattyánon minden esetben pozitív visszajelzések érkeztek. 
- A résztvevők visszajelzései alapján jó csapat van Jászalsószentgyörgy településen. 
- A visszajelzések alapján a megrendezett programokkal döntő többségben elégedett volt a 

lakosság Jászszentandráson. 
- A lakosság elégedett volt minden programmal, a vírus helyzet után kicsit lassabban indult be 

az élet, de azért akkor is sikerült több programot megvalósítani. Lehet kevesebb létszámmal, 
de mindenki jól érezte magát. (Jászivány) 

- A programokon résztvevők elégedettek voltak és örömmel fogadták a programokat. 
(Jászladány) 

- Mind a megvalósításba bevont személyek, mind az eseményeken résztvevők jól érezték 
magukat és örömet okozott a közösségi élet megtapasztalása, illetve tenni a közösségért. 
(Jászapáti) 

- A megvalósítás során mind a bevont segítők, 
önkéntesek, mind a résztvevők örömüket lelték a 
változatos programokban. (Jánoshida) 

 
 
 
 
 



 

 

Új cselekvők bevonása 
 

- Jászdózsán sikerült új személyeket bevonni a megvalósításba 
- A kerékpár sportos megmozdulások hatására egyre több fiatal (óvodások, iskolások) vett 

részt a szervezésben is, valamint a városszépítésbe is egyre többen csatlakoztak és ma már 
szinte az összes ünnepkörhöz vállalják a lakosok a város díszítését (Jászkisér) 

- A programok szervezői gárdája nagyjából állandósult az évek során, illetve a programok 
látogatói köre is mutat állandóságot, de csaknem minden eseményen jelentek meg új 
érdeklődők, támogatók. (Alattyán) 

- A falu szintre emelt programoknál tudtunk újabb személyeket bevonni a megvalósításba. A 
fotóklub esetében is sikerült újakat bevonni, sokat segített a fényképész is, aki a könyv 
szerkesztésében részt vett, emellett segítettek az óvónők, íjászok is az ötletelésben, 
pakolásban. Őket később azért volt nehezebb bevonni, mert több személy esetében 
munkahely váltás történt. (Jászalsószentgyörgy) 

- Viszonylag sok új embert sikerült bevonni a szervezésbe, megvalósításba. Életkorban is 
különböző korcsoportokat sikerült megszólítani. A fiatalok és a középkorosztály is 
képviseltette magát az előkészítésben és a részvételben is. Továbbá a településre a projekt 
időtartama alatt sok új lakó költözött, akik szívesen bekapcsolódnak a programok szervezési 
munkáiba vagy a részvételbe is. (Jászszentandrás) 

- Sikerült új személyeket bevonni a lakosok közül. (Jászivány) 
- Bár keveseket sikerült bevonni újként a programok szervezésébe, ők azóta is lelkes segítők 

minden alkalommal. (Jászladány) 
- Szerencsére sikerült jó néhány új segítőt, önkéntest bevonni a programok lebonyolításába, 

akik mivel jól érezték magukat, vélhetően a jövőben is számíthatunk rájuk, ahogyan volt ez a 
megvalósítás időszakában is. (Jászapáti) 

- A projekt hatására jobban összekovácsolódott egy aktívan cselekvő kemény mag, mely 
bővülni is tudott további fiatalokkal, nyugdíjasokkal. Különösen sok új személy vett részt a 
tanulmányutakon. (Jánoshida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

V. JÓ GYAKORLATOK 
 

 
 
A legsikeresebb, a projekt jóvoltából újonnan megvalósuló programok, egyben jó gyakorlatok 
településenként, melyekre a legnagyobb igény mutatkozott, ezért a projekt befejezésével is meg 
kívánja valósítani a közösség akár önkormányzati segítséggel, akár csak közösségi összefogással: 
 
 
Jászapáti 
 
A projekt hatására elsőként valósult meg a településen a „Zenés nyári esték” című négy alkalmas kulturális 
zenei programsorozat, mely közösségi szervezéssel és lebonyolítással valósult meg és óriási érdeklődés 
övezte és jellege miatt egyedülálló volt. Szintén a projekt hatására valósult meg a „Gyertek hozzánk 
vendégségbe” című program, mely háztáji klubok, ökokörök részvételével egy közös tapasztalatcserét, 
tudásmegosztást szervezett a tudatos és egészséges életmód témakörében. Szintén örömmel fogadták a 
rendezvényt, mivel a témakör iránt nagyon sok érdeklődő van és egyre fontosabb a lakosok életében a 
tudatos, egészségesebb, fenntarthatóbb élet megteremtése. Egy régi hagyományt is sikerült feléleszteni a 
településen a farsangi időszakban megtartott téltemető kiszebáb égetéssel, mely korábban sosem valósult 
meg a városban. Nagy népszerűségnek örvendett továbbá a táncház, a kézműves foglalkozások és 
kiállítások is, melyekre a jövőben is nagy igény mutatkozik és a közösségek meg kívánják tartani. 
A megvalósítás során pozitívum volt, hogy sikerült újabb segítőket bevonni a megvalósításba, annak 
ellenére, hogy egy nagyobb lélekszámú városban még nehezebb mozgósítani a lakosságot mint egy kisebb, 
nagyobb összetartással bíró településen. Elmondható továbbá, hogy erősödött az önkormányzat és a civil 
szervezetek közötti együttműködés is. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jászdózsa 
 
Két igazán sikeres program indult el a projekt hatására 2018-tól. Az egyik az olvasókör, mely mögött civil és 
könyvtári közös kezdeményezés volt, a másik a bababirodalom. Az olvasókör témavezetője egy irodalmi 
szakember. Jó gyakorlat, hogy minden évben más-más téma köré építik a könyveket. 2 havonta tartanak 
összejöveteleket és minden korosztályt megcéloznak. Az olvasókör immár nevet is kapott, egy helyi, nagy 
tiszteletben álló pedagógusról nevezték el „Révfy Margit” Olvasókörnek. 
A bababirodalom során a legkisebbek és szüleik állnak a fókuszban. A foglalkozások kéthetente és mindig új 
témákkal kerülnek megrendezésre. A témákon túl a közösségi összetartás és összefogás is megjelenik, 
hiszen az anyukák már készültek bábelőadással, ahová mindent maguk készítettek, festettek, varrtak. 
Bábokat készítettek és meséltek, a falunapon felléptek. 2021-ben a Falu karácsonyán közösen is énekeltek 
a családok az ünnepi műsor keretén belül.  
A bababirodalom programok során létrejött közösség tovább kívánja vinni azt a szándékát, hogy 
falunapokon és adventi rendezvényeken műsorokkal lépjen fel. 
Sikerként könyvelhető el, hogy a pályázat hatására új és aktív közösségek jöttek létre az olvasókör és a 
bababirodalom programok jóvoltából. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Jászivány 
 
A pályázat által nagyon sok új hasznos programot sikerült megvalósítani a településen. A kézműves 
foglalkozások, sportos rendezvények, a gasztronómiával, hagyományőrzéssel kapcsolatos programok, a 
színházi előadás összehozták a falu apraja nagyját. A színházi előadás különösen nagy érdeklődésnek 
örvendett. A közösségi beszélgetések alkalmaival az igények megfelelően mérte fel a település. Felkutatták, 
hogy kit mi érdekelne, miben venne részt szívesen és annak megfelelően alakították ki a programokat, így 
elmondható, hogy a projekt elején tervezett programok nagy része megvalósult. A megvalósított programok 
pozitív hatással voltak a közösségre, mivel összehozta a falu lakosságát, új barátságok, ismeretségek 
köttettek. Törekedtek arra, hogy a generációk közötti szakadékot csökkentsék és minden korosztály 
megtalálja a neki megfelelő programot akár szervezésről, akár csak a részvételről legyen szó. A projekt 
hatására sikerült új személyeket bevonni a szervezésbe és fejlődés mutatkozott az összetartásban is. 
A pozitív tapasztalatoktól ösztönözve a fiatalok, a gyermekek a jövőben is szeretnének kézműves 
foglalkozásokat tartani más-más tematikával az adott ünnephez kapcsolódva. Továbbá a projekt hatására 
megvalósított határjárást is azóta minden évben megtartják és mivel nagyon népszerű lett a gyermekek és a 
felnőttek körében is, a jövőben is meg kívánják szervezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Jászszentandrás 
 
A projekt hatására a különböző településen élő és aktívan tevékenykedő csoportok, civil szervezetek, klubok 
erősebb együttműködést alakítottak ki. Több közös programot szerveztek, több volt a személyes találkozás a 
projekt hatására, nem számítva a Covid-19 okozta járvány miatti korlátozások időszakát. 
Összességében a helyi közösségek között aktívabb lett az együttműködés. A legtöbb látogatót vonzó, 
legsikeresebb és a térségben is egyedülálló rendezvénye a projektnek a Jász reneszánsz fesztivál volt, mely 
szinte az egész települést megmozgatta és melynek gondolata a projekt elején is felvetődött. Végül pedig 
megvalósult a Jász reneszánsz vonulat, melyben helyet kapott egy szimpózium, játszóház, tánctanulás és 
megannyi program a reneszánszhoz kapcsolódóan. 
A településen viszonylag sok új embert sikerült bevonni a szervezésbe, a megvalósításba a különböző 
korcsoportokból. A projekt hatására a szervezés okán a bevont személyek nyitottabbak lettek egymás iránt 
és fejlődött a felelősségérzet egymás és a település iránt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jászkisér 
 
Még a közösségi beszélgetések alkalmával vetődött fel a város 
szépítésében való részvétel ösztönzése, akciók megtartása, 
ezáltal a gyerekek nevelése a közvetlen környezet szépítésére, a 
környezetvédelemre. Az ötlet megvalósult, hiszen önkéntesek 
bevonásával történt meg a városközpont virágosítása. Az adventi 
időszakban pedig civil szervezetek, munkahelyi kollektívák fogtak 
össze a városi fenyőfa feldíszítése és a központi park ünnepi 
díszbe öltöztetése céljából. 2021. óta már a húsvét, aratás, az ősz, 



 

 

a halloween időszakához kapcsolódóan is vállalják a lakosok a díszítést, mely nagy előrelépés a helyi 
lakosok közötti összefogás erősítése kapcsán egy közös cél érdekében. 
A másik – szintén a projekt keretében elindult – sikeres megmozdulás volt a „Pattanj nyeregbe!” közösségi 
akció, amikor a településen élő fiatalok kezdeményezésére egy éjszakai víztározó gát kerülő kerékpár 
verseny valósult meg, melyet követően a közösség kedvet kapott további kerékpáros megmozdulásokhoz is 
(pl. nappali gátkerülés, ügyességi verseny óvodásoknak, kisiskolásoknak). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jászladány 
 
Jászladány nagyközség területén 3 nyugdíjas klub működik már hosszú idő óta. A projekt indulásakor 
mindhárom képviseletében a közösségi beszélgetéseken jelen voltak. Heti rendszerességgel a művelődési 
házban tartják klub-találkozásaikat. A közösségi beszélgetések után az Életet az Éveknek Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub vezetője és a tagok elhatározták, hogy a művelődési ház előtt található Rózsakertet örökbe 
fogadják: gaztalanítják, kapálják és metszik a növényeket. Ahogyan akciójuk elindult, úgy csatlakozott 
hozzájuk a többi klub is és a település egy-egy frekventált virágos részét kezdték el művelni. A 2018 óta 
eltelt időszakban az idősek mellé a fiatalok fokozatosan felzárkóztak, és most a Jászladányi Móra Ferenc 
Általános Iskola pedagógusai vették át a stafétát a nyugdíjasoktól. Ez a jó gyakorlat folytatódik tehát a 
településen. 
A projekt hatására nyugdíjas klubok tagjai egymáshoz egyre közelebb kerültek, a klubok közötti távolság 
egyre inkább csökkent. Jelenleg már együtt is szerveznek programokat, és ez korábban elképzelhetetlen 
volt. Ahogy a többi civil közösség, ők is próbálják a fiatalokat bevonni programjaikba. 
A pályázat hatására lehetőségünk volt továbbá magunkat változatos programok szervezésében is kipróbálni 
(pl. lakatfal építése, generációk közötti tudásátadás, kiállítások, online programok, szomszédolások, 
koncertek stb.), amelyben minden támogatást megkaptak a közösségek a Fenntartótól. 
Pozitívumként mondható el, hogy elindult a közös gondolkodás. Létrejött a Kreatív Kézimunka Kör, amely 
olyan szépkorú tagokkal rendelkezik, akik segítségével könnyen szervezhetők kreatív kézműves programok 
ünnepkörökhöz kapcsolódva. Ezenkívül azoknak a személyeknek a jelenléte még jobban erősödött, akik 
eddig is jelen voltak a közösségi életben. 
A jövőben a Tojásfa díszítését továbbra is meg kívánják valósítani közösségi szinten, valamint Bálint-napon 
a Lakatfalhoz terveznek programokat, illetve a Kreatív Kézimunka Kör bevonásával a település 
karácsonyfáját közösen kívánják feldíszíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alattyán 
 
A pályázat keretében minden évben 1-1 alkalommal, alkalmanként 5-5 nap időtartamban, összesen 5 
alkalommal megtartásra került egy bűnmegelőzési és közbiztonsági napközis tábor színes programokkal, 
együttműködve az általános iskolával és a helyi polgárőrséggel. A program iránt nagy volt az érdeklődés, 
mely ösztönzőleg hatott az újbóli megvalósításra és ezt a hagyományt a jövőben is tovább szeretné vinni a 
közösség, melyet az önkormányzat és a polgárőrség támogatni fog. 
Sikeresnek bizonyultak továbbá azok a programok, amelyek a hagyományok, régi mesterségek, viseletek, 
táncok bemutatását, ápolását szolgálták. A helyiek tervezik a továbbiakban is hasonló, az idősebb generáció 
bevonásával tudásmegosztó foglalkozások szervezését. Ugyancsak sikeres volt az a foglalkozás, ahol az 
idősebbektől leshették el a fiatalok a fánksütés fortélyait. A programok sikerétől ösztönözve további régi 
hagyományos ételek készítését szeretnék megismerni a közösségekben. 
A projekt keretében környezetvédelemmel kapcsolatos előadások, író-olvasó találkozó, helyi amatőr 
művészek munkáinak megismertetése, kirándulások, kerékpártúrák, fotókiállítások is megvalósultak, 
melyeket nagy érdeklődés övezett, ezért ehhez hasonló programokat a projekt befejezését követően is 
szeretne megvalósítani a település és szélesebb körben kívánja bevonni a lakosságot is mind a közösségi 
szervezésbe, mind a részvételbe. 
A tevékenységek megvalósítása során erősödött az együttműködés az aktív civil szervezetek között és a 
lakosok is nyitottságot mutattak a közösségépítő programok iránt, továbbá sikerült önkéntes segítőket, 
támogatókat is bevonni. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jánoshida 
 
Jánoshida legnagyobb rendezvényei, melyek a projektből valósultak meg elsőként közösségi összefogással, 
az alábbiak: 

- Halloween est: Az első, főként helyi fiatalok által történő megvalósítását követően minden 
évben megrendezték és egyre több résztvevővel valósult meg. 

- X-tér civil társaság fiatalok általi létrehozása: kiemelkedő esemény a község életében, hiszen 
a legtöbb településen nagyon nehéz feladat a fiatalok mozgósítása, a közösségi 
eseményekbe való bevonása. A településen azonban nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a 
helyi fiatalok igényeikkel meg merjék keresni a döntéshozókat és lehetőséget is adnak 
számukra, hogy a korosztályuknak megfelelő programot szervezhessenek némi koordinálás, 
irányítás mellett. Ez a hozzáállás az önkéntes fiatalok tovább növekvő táborát eredményezte 
a megvalósítási időszakban. 

- Zagyvaparti nyárzáró: a helyi önkormányzat és kulturális intézményei mellett óriási szerepe 
volt a megvalósításban a helyi fiataloknak az ötleteléstől kezdve a lebonyolításig. A 
rendezvény olyannyira sikeres volt, hogy az első megvalósítás óta minden évben 
megszervezik a településen. 

- Játszótér felújítása közösségi összefogással: régi vágya volt a lakosoknak, hogy a játszótér 
felújításra kerüljön, így a közösségek összefogtak a megvalósítás érdekében, a közös 
munkát pedig utcabállal ünnepelték. 48 fő vett részt a megvalósításban, mely egy jelentős 
résztvevői szám egy társadalmi munkában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jászalsószentgyörgy 
 
2019. második felében valósult meg először a szilva nap, melyet azóta minden évben megtartanak, úgy mint 
a Tökös napot és az íjász versenyt is. Korábban ezek a programok nem voltak faluszintűek, azonban a 
pályázat és egy önkéntes csoport, valamint a Helytörténeti Egyesület tagjai segítségével sikerült kiterjeszteni 
és hagyományt teremteni, ugyanis egy nagyon népszerű programmá vált.  
A Sándor János kerékpáros emlékverseny szintén egy nagy érdeklődést keltő program volt, ezért a jövőben 
az iskolákra is szeretnék kiterjeszteni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI. ÖSSZEFOGLALÓ 

 
 
A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú „Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 
településének összefogásával” elnevezésű projektben összesen 134 db negyedéves közösségi esemény, 
míg 80 db féléves program, folyamat valósult meg 2018.02.01-2022.07.31. között. A megtartott programokon 
összesen közel 10.700 fő vett részt, akik közül 4.900 fő vallotta magát munkaerőpiaci szempontból 
hátrányos helyzetűnek. A résztvevőkre vonatkozó vállalt célértékeket ezzel jelentősen túlteljesítettük. 
 
Meg kell említenünk azonban, hogy a COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzet a legtöbb településen 
negatívan befolyásolta a közösségek életét (hol nagyobb, hol kisebb mértékben), mivel a veszélyhelyzet 
alatt a Kormány jelentősen korlátozta a közösségi események megtartását és a megbetegedéstől való 
félelem a 2020-as évben, valamint 2021-es év első felében visszavetette a résztvevői hajlandóságot, 
ugyanis a korlátozó intézkedések hatására az amúgy is nehezen mozgatható és közös cselekvésre 
ösztönözhető lakosság egyre jobban bezárkózott. 
 
A konzorciumi tagok által gyűjtött tapasztalatok viszont ennek ellenére azt mutatják, hogy a projekt hatására 
sikerült új cselekvőket bevonni a szervezésbe, megvalósításba, a településért való közös gondolkodásba, a 
megvalósításban résztvevőknek örömet okozott a közös munka és a programokkal elégedettek voltak a 
látogatók, több igazán nagy sikerű esemény is megvalósult. 
Bár a közösségek aktívabbak és lelkesebbek voltak a vírushelyzet előtt, jelenleg a célunk az, hogy 
visszaállítsuk a pandémia előtti állapotot, azt továbbfejlesszük és a jövőben is olyan tevékenységeket, 
programokat valósítsunk meg, melyek megfelelnek a közösségek igényeinek, különös figyelemmel arra, 
hogy a projekt keretében több olyan program, kezdeményezés is indult a bevont településeken, melyek nagy 
sikerűek voltak és a továbbiakban is meg kívánják őket valósítani, viszont már a jelen pályázati forrás 
támogatása nélkül önkormányzati vagy egyéb támogatókon keresztül, lehetőséget adva a továbbiakban is a 
tenni akaró, aktív önkénteseknek, közösségeknek; folytatva a közösségfejlesztési munkát mely a TOP-5.3.1-
es projekt hatására nagyobb jelentőséget kapott a konzorcium tagjainál, hiszen a munka eredményeként a 
programkínálat jelentősen színesedett és a közösség érdekeit szolgáló közösségi akciók is megvalósultak. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

VII. MELLÉKLETEK 

 
1. számú melléklet: Közösségi interjúk összesítése 
2. számú melléklet: Közösségi beszélgetések összesítése 
3. Közösségi felmérések eredményei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. számú melléklet: Közösségi interjúk összesítése 
 

KÖZÖSSÉGI INTERJÚK ÖSSZESÍTÉSE 

 

Projektünk 2018. február 1-jén indult és a Jászapáti járás 9 településének összefogásával valósul 

meg. A projekt célja, hogy a települési identitást erősítő folyamatokat indítsunk el, illetve közösségi 

részvétellel, tervezéssel valósuljanak meg a közösség által tervezett, igényként felmerülő 

szabadidős, kulturális programok. 

 

Minden településen bevonásra került a helyi szinten közösséggel foglalkozó személy, illetve a 

kulturális intézmény munkatársa, akik valamennyien (9 főből 5 fő) már részt vettek az EFOP-1.3.1-

15-2016-00001 azonosítószámú „Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” kiemelt 

projekt által szervezett „kulturális közösségfejlesztés gyakorlata” című szakmai továbbképzési 

programon. Mivel 4 fő munkatárs a képzésre történő jelentkezési feltételek miatt nem tudott részt 

venni a képzésen, számukra a 2018. április 17-én Tiszafüreden megtartott szakmai műhelynap adott 

lehetőséget a projekttel kapcsolatos ismereteik elmélyítésére, valamint arra, hogy kérdéseikre 

választ kapjanak és sikeresebben el tudjanak indulni a közösségfejlesztési folyamat 

megvalósításában, elősegítésében. 

 

A fentiek következtében, eredményeképp a kulturális intézmények bevont munkatársai, valamint a 

közösség aktivitást mutató tagjai a pályázati felhívásnak megfelelően közösségi interjúkat 

készítettek (minimum 30 db-ot településenként), melyek az alábbiakban kerülnek bemutatásra 

településenként összesítve. 

 

A feltett kérdések az alábbiak voltak a közösségfejlesztési módszertani útmutató alapján: 

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

2. Min változtatna és hogyan? 

3. Mivel járulna hozzá a változásokhoz? 

 

 

JÁSZIVÁNY (31 db interjú) 

 

Pozitívumként jelent meg a személyes kötődés (család, rokonok, barátok, ismerősök), a csendes, 

nyugodt környezet, a jó közbiztonság, a jó közösség, az összefogásra való képesség, a sok 

színvonalas rendezvény. 

 

Az interjúalanyok negatívumként jelölték meg a bevásárlási lehetőségek hiányát, a vízminőséget, a 

nehézkes hétvégi tömegközlekedést, az óvoda, iskola hiányát, a kevés munkalehetőséget, az 

ügyintézési lehetőségek korlátozottságát, a szennyvízelvezetés hiányát, a nem megfelelő boltot, 

valamint azt, hogy a fiatalok számára kevés szórakozási lehetőség kínálkozik. A válaszadók 

nagy része úgy érzi nem tud az infrastrukturális adottságokon változtatni, de a programok 

szervezésében, lebonyolításában szívesen részt vesznek. 

 

A megkérdezettek a lakosokat nagyobb számban vonnák 

be a települési programok szervezésébe, nagyobb 

érdeklődést keltenének kulturális téren, szociális 

segítségnyújtást kezdeményeznének a rászorultak számára az 

igényelhető ellátásokkal kapcsolatos fokozott tájékoztatás 

által, több közös program szervezését szeretnék, mely 

kapcsán a generációk összehozhatók. 



 

 

Problémaként merült fel, hogy a közösségi programokon főként ugyanazok az emberek vannak, 

nehéz új érdeklődőket bevonni, továbbá sok esetben hiányolják a programokat az itt élők, azonban a 

meglévő programokat nem látogatják. 

 

A megkérdezettek fontosnak tartják a fiatalok helyben tartását, számukra kulturált szórakozási 

lehetőségekre lenne szükség, egy közösségi térre, több sportolási lehetőségre. 

 

Mindemellett megfogalmazódtak olyan igények is, melyre közvetlen ráhatása a közösségi 

részvételen alapuló összefogásnak kevésbé van, mivel azok létrehozásának, fenntartásának 

gazdasági, pénzügyi esetleg jogi korlátai vannak. Ilyenek: szennyvízelvezetés megoldása, üzlet, bolt 

működése a településen, óvoda, iskola létrehozása, településre vezető közút állapota, vízminőség, 

ügyintézési lehetőségek, a fiatalok településre csábítása, helyben tartása. 

 

Az interjúkból kiderült, hogy a lakosok saját, önkéntes munkájukkal szívesen hozzájárulnak a 

pozitív irányú változásokhoz a településen. Leginkább fizikai segítségnyújtással, az információk 

áramoltatásával, tájékoztató szóróanyagok terjesztésében, faluszépítésben, közösségi munkával, a 

rendezvények, programok szervezésében tudnak segíteni, illetve nyitottak arra, hogy 

megkeresésük esetén a közösségi munkát támogassák, segítsék, továbbá nyitottak arra, hogy 

szívesen részt vegyenek programokban. 

 

 

JÁSZDÓZSA (31 DB INTERJÚ) 

 

A megkérdezettek a település pozitív oldalának tartják a nyugalmat, a szép természeti környezetet, 

azt, hogy a helyiek ismerik egymást, segítőkészek, könnyebb barátkozni, mint egy városban, jó 

programokat kínál a település, jó a közbiztonság. A településen tartó legnagyobb erő mindemellett a 

személyes kötődés: a család, barátok, rokonok, ismerősök. 

 

Negatívumként jelentek meg olyan tényezők, melyekre a projekt szempontjából kevesebb ráhatása 

van a közösségnek. Ilyenek: utak állapota, víz minősége, munkahelyek hiánya, tömegközlekedés 

korlátozottsága. 

A településen lévő életet, hangulatot illetően többen a széthúzást, az összetartozás hiányát, a 

közönyösséget, az irigységet, a lakosok településhez való negatív hozzáállását, a szórakozási 

lehetőségek hiányát, a fiatalok elvándorlását, a sportolási lehetőségek hiányát, a fiatal cselekvő 

közösségek hiányát, a közösségi élet hiányát jelölték meg. 

 

Az interjút adók mindezen szeretnének változtatni. Céljuk az lenne, hogy a lakosság összetartozás 

érzését fokozzák, önszerveződő közösségek alakuljanak, felkeltsék a lakosok érdeklődését, 

kimozdítsák a fiatalokat és helyben tartsák őket. Szeretnék, ha a civil szervezetek 

bemutatkozására fórum jönne létre, ellenségeskedés helyett összetartás jellemezné őket. 

 

Az interjúk során az alábbi ötletek születtek, melyek megvalósításában az aktív mag részt venne 

szervezési készségeivel, önkéntes munkájával, egymás tájékoztatásával, gyerekek, fiatalok 

ösztönzésével, ötletekkel, a programokban való részvétellel, 

saját pozitív példamutatással, mindezek célja pedig a 

közösségi összefogás kultúrájának megteremtése, az 

összefogás, a közös tervezés lenne az alábbiak 

megvalósítására: 

• játszótér rendbehozatala 



 

 

• több sport és szórakozási lehetőség a fiataloknak 

• faluszépítés – virágokkal 

• börzék többszöri megtartása 

• utánpótlás nevelés 

• szemléletformálás 

• több nyári szünidei program 

• klubok, új sportágak létrehozása 

• pályázatok írása 

• mesedélutánok, énekek betanítása gyerekeknek 

• ismeretterjesztő előadások (életvezetés) 

• élőzenés koncertek 

• helyi rádió létrehozása 

• kreatív energiák ösztönzése 

 

 

JÁNOSHIDA (31 DB INERJÚ) 

 

A településen lévő élet pozitívumai az interjúk alapján a sok jó program, a rendezett, szép falu, a jó 

közösség, a vidéki élet előnyei (friss levegő, nyugalom, természetesebb életvitel), az, hogy az itt 

lakók ismerik egymást, ez utóbbi azonban hátrány is tud lenni egyben. A legnagyobb helyben tartó 

erő azonban mégis a gyökerek: gyermekkor, a család, barátok, rokonok miatti személyes kötődés. 

 

Kevésbé vonzó a településben, hogy hiányzik a szabadtéri sportolásra kialakított hely (a 

szabadidőpark elavult), a kulturált „beülős” szórakozóhelyek a fiatalok számára (pl. étterem, 

fagyizó), melyek nem zárnak be korán, és  esténként össze tudnának gyűlni a fiatalok. Probléma a 

faluban a fiatalok elvándorlása, a falu elöregedése, a romákkal kapcsolatos integrációs problémák, a 

rongálás, a lakosok széthúzása. Ez felül elmondott problémák a munkalehetőségek hiánya, a 

ruházati üzlet hiánya, melyekre közvetlen ráhatással a közösség kevésbé van. 

 

Az interjúalanyok nagy része szórakozóhely létrehozásában látja a fiatalok helyben tartásának 

lehetőségét, ezenkívül hiányolják a használható játszóteret, több zenei programot a fiataloknak. 

Fontosnak tartják a fiatalok helyben tartását, szabadtéri sportok bevezetését, pl. lovaglás, melyhez 

saját lovat is tudna biztosítani egy válaszadó. Szükség lenne ehhez a a szabadidőpark 

korszerűsítésére. A fiataloknak szóló rendezvények szervezésébe bevonnák a fiatalokat, és a 

környező településeken lakókat is megmozgatnák vele, valamint a közösségi életbe bevonnák a 

különböző korosztályokat. 

 

A megkérdezettek leginkább a programok szervezésében, lebonyolításában, illetve önkéntes 

munkájukkal, közösségi munkájukkal vennének részt. Megosztanák szellemi, gyakorlati 

tudásukat, valamint fizikai munkával is hozzájárulnának a változásokhoz pl. a játszótér 

használhatóvá tételéhez. Segítenének a lakosok programokba való bevonásában szóróanyagok 

terjesztésével, illetve szemétszedő akciókban vennének részt a Zagyva-part megtisztítása érdekében. 

 

JÁSZKISÉR (31 DB INTERJÚ) 

 

Az interjút adók számára a településhez való kötődés a 

családot, a rokonokat, barátokat jelenti elsősorban, ez köti 

őket ide leginkább. Szeretik a kisvárosi életet, többen itt 



 

 

születtek, erősen kötődnek a településhez a megszerzett élményeik, a jó közösség miatt, melynek 

részesei. Sok civil szervezet működik Jászkiséren. Többeket a munkahely is a városhoz köt. 

 

Negatívumként említették a közbiztonságot, a lakosok közönyösségét, a rosszindulatot, az 

érdektelenséget, a közömbösséget, a környezettel szembeni igénytelenséget, a negatív szemléletet, 

a lakosok közti széthúzást, a romákkal kapcsolatos integrációs problémákat. Többen gondolják úgy, 

hogy emiatt szemléletformálásra, tájékoztató előadásokra lenne szükség, hogy nyitottabbak, 

pozitívabb gondolkodásúak legyenek. Szükség van ezért a személyes példamutatásra, a pozitív 

hozzáállásra, melyet nagyon sokan elmondtak. 

 

E településen is probléma a kevés munkalehetőség, illetve a megfelelő szolgáltató szféra hiánya (pl.: 

üzletek, szakembere), továbbá a fiatalok elvándorlása, függetlenül attól, hogy Jászkisér város. 

 

További problémaként említették többen a közösségi összejövetelre alkalmas tér hiányát, mivel 

nem tudnak a fiatalok igényes helyen összegyűlni, beszélgetni. Fontos lenne tehát a közösség 

megtartó erejét erősíteni és helyben tartani a fiatalokat. 

 

A lakosok a fenti problémák kezelését a pályázatok beadásában, közösségi színtér kialakításában, 

a fiatalok civil szervezetekbe való bevonásában (utánpótlás nevelés), a közös programok 

szervezésében, a szórakozási lehetőségek növelésében a közös beszélgetésekben, tervezésben, a 

környezettudatos életmód kialakításában, szemléletváltásban látják. Fontos lenne kialakítani a 

fiatalokban a közösséghez tartozás érzését, hogy némi vonzerőt jelentsen a nagyobb városokkal 

szemben a közösség, ahová tartozónak érzi magát. 

 

A változásokhoz a megkérdezettek a pályázatok figyelemmel kísérésével, benyújtásával, 

közösségépítő fórumokon való részvétellel, kreativitásukkal, szervezőkészségükkel, személyes 

példamutatásukkal, szabadidejük feláldozásával, a programok szervezésével, lebonyolításával, 

saját erőforrásaik (leginkább szellemi tőke, tudás, tapasztalat, anyagi támogatás) felajánlásával 

járulnának hozzá. 

 

JÁSZLADÁNY (32 DB INTERJÚ) 

 

A megkérdezettek leginkább azt szeretik a településben, hogy itt él a családjuk, a rokonaik, barátaik, 

itt vannak a gyökereik, ide születtek, ismerik a helyieket, szeretik a vidéki környezetet (friss levegő,  

nyugalom). Többeket a munkájuk is a településhez köti. 

 

Negatívumok a fiatalok, a szakemberek elvándorlása, a szemetes utcák, a sok romos, pusztuló 

ház látványa, a közönyösség, nemtörődömség, a lakosok fásultsága, a környezet rongálása, a 

közbiztonság romlása, a bűnesetek növekedése, az integrációs problémák. Többen említették a 

kevés program-, illetve szórakozási lehetőséget, mely alatt egy közösségi helyet értettek, ahol a 

fiatalok kulturáltan összegyűlhetnének beszélgetni és lenne ott étkezési lehetőség is, mely nyitva 

lenne hétvégén, illetve esténként is. 

 

A negatívumok kezelése érdekében legtöbben szórakozóhely 

létrehozását szorgalmaznák, mely összejövetelekre adna 

lehetőséget a fiataloknak, közösségi összefogással 

szólítanák meg a lakosokat, hogy minél több embert 

tudjanak bevonni programokba, és összefogásukat erősítsék.  

 



 

 

Nagyon fontos a fiatalok helyben tartása kisebb közösségi összejövetelekkel (pl.: nyársalás, film-

klub, játékdélután, kiállítások, színház, retro találkozó, főzés, kézműveskedés) 

Szükség lenne továbbá egy szemléletváltásra, közösségi tervezésen alapuló programokra, a 

közösségi erőforrások mozgósítására, a roma lakosság bevonására a programok szervezésébe, a 

közbiztonság javítására, a környezet szebbé tételére. 

 

E folyamatokhoz a válaszadók önkéntes munkával, közösségi munkával, programok 

szervezésével, lebonyolításával, tudásukkal, tapasztalataikkal (pl.: kreativitás, ötletek, 

falutisztító nap szervezése, programokra toborzásban való segítés), szabadidejük feláldozásával, 

az új kezdeményezésekhez való csatlakozással járulnának hozzá. 

 

 

 

 

ALATTYÁN (34 DB INTERJÚ) 

 

Az itt élőket a család, a barátok, ismerősök, a jó közösség, a szép természeti környezet, a vidéki 

élettel járó előnyök, a helyiek ismerete, munkájuk köti ide leginkább. Pozitívum, hogy közel vannak 

a nagyobb városok, adott az élelmiszer termesztés, a gazdálkodás lehetősége, jó programokat kínál 

a település. 

A települést kevésbé tartják vonzónak az elhanyagolt környezet, az utak állapota, a rongálások, 

a romák integrációs problémái, a romló falukép, a sok rossz állapotú ingatlan miatt. Problémát 

jelent a fiatalok elvándorlása, a közbiztonság, a szemetelés, a szórakozási lehetőségek hiánya, 

nincs játszótér, park, gondot jelent mindezek mellett a lakosok közömbössége, érdektelensége is. 

A munkalehetőségek számával sincsenek megelégedve az itteniek. 

 

A fenti problémákra megoldási javaslatként jött fel, hogy esztétikusabbá kell tenni a környezetet 

közösségen keresztül, a rongálásokat szankcionálni kellene, térfigyelő kamerák elhelyezésére 

lenne szükség, több virág, fa ültetésével szebbé lehetne tenni a köztereket, a környezetet, tisztább 

környezetet kellene teremteni (szemetesek nagyobb számú kihelyezésével). Szüksége lenne a 

lakosoknak egy játszótérre gyermekeik részére, a zöld területeket jobban ki lehetne használni, 

növelni kellene a közbiztonságot, több közösségi programot kellene szervezni közösségi 

összefogással, valamint ösztönözni kellene a fiatalokat a helyben maradásra. 

 

A megkérdezettek szervezőkészségükkel, önkéntes munkájukkal, virágok, fák ültetésének 

vállalásával, koordinálásával, közösségi munkával, a játszótér elkészítésében való részvétellel, 

kétkezi munkával, a szülők bevonásával a környezeti nevelésbe, tárgyi felajánlásokkal, személyes 

példamutatással, rendezvények megvalósításával járulnának hozzá a változásokhoz. 

 

 

JÁSZSZENTANDRÁS (30 DB INTERJÚ) 

 

Az összesített interjúk alapján a településen való élet pozitívuma a nyugodt, hangulatos, csendes 

környezet, a jó közbiztonság, a befogadó barátságos emberek, 

az igényes, aktív közösség, mely összetartó és baj esetén a 

lakosok képesek összefogni és egymást segíteni. A 

településen sok civil szervezet működik, melyek önállóan 

dolgoznak, sok ötletük van és közös munkát is folytatnak. A 

megkérdezettek a személyes kötődésen (család, barátok, 



 

 

otthon, munka) és a nyugodt környezeten kívül pozitívumként értékelik, a strand közelségét, mely 

helyben található, illetve a színvonalas programokat. 

 

Hátrányként említették, hogy a fiatalok elvándorlása jellemző, kevés a munkalehetőség, 

hiányoznak a nagyobb boltok, valamint a szórakozási lehetőségek. 

 

Az előbbiek miatt fontos lenne a fiatalok helyben tartása, számukra, illetve középkorosztály 

számára is kulturált közösségi teret/helyet kellene kialakítani (pl. kávézó). Több közösségi 

programra lenne szükség a különböző korosztályok bevonásával, főként a nyári időszakban, 

gondolván a gyermekekre is. Szorgalmaznák több sportolási lehetőség megteremtését a strandra 

érkezők és a külföldi turisták miatt is (pl. teniszpálya, edzőhelyek létesítése köztereken) 

 

Többen elmondták, hogy az idősek nappali ellátásának megoldására lenne szükség. Fontosnak 

tartják a civileknek szóló erkölcsi megbecsülést a végzett munkájukért, a testvértelepülések közötti 

kapcsolatok erősítését, a lakosság nagyobb létszámú bevonását a programokba. Infrastruktúrát 

érintő igényként merült fel az útfelújítás, a művelődési ház felújítása, a víz minőségének javítása, a 

munkahelyteremtés. 

 

Az interjút adók szívesen részt vennének a programok, rendezvények szervezésében önkéntes 

alapon, felajánlásokkal támogatnák azokat, saját munkájukkal, ötleteikkel, kapcsolataikkal, zenei 

programokkal, tudásukkal, fizikai segítségnyújtás (pl. felújításban) révén könnyítenék meg a 

közösség életét. 

 

 

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY (31 DB INTERJÚ) 

 

 

A megkérdezettek jelentős hányada említette első helyen azt, hogy kötődésének oka első sorban a 

személyes gyökerek (gyerekkori élmények, otthon, család, barátok, rokonok, az itteni emberek 

szeretete) megléte. Szeretik a vidéki környezetet melyben élnek, a nyugalmat, a csendet, a sok jó 

programot, a biztonságot, a jó közösséget. Számos válaszadó elmondta, hogy a falu jelentős 

fejlődésen esett át az utóbbi években, mely jelenleg is jellemző. 

 

A településen való élet során a kevés szórakozási lehetőségről számoltak be, mely alatt a közösségi 

tér hiányát értették, ugyanis az esti kikapcsolódás lehetősége nem biztosított a fiatalok számára. 

Ezenkívül több programra lenne szükség a számukra. Említésre került továbbá a bevásárlási 

lehetőségek hiánya, a munkalehetőség hiánya, a lakosok megszólításának nehézsége, a generációs 

szakadékok áthidalása, a programokon való szinte ugyanazon személyek általi alacsony részvétel, a 

lakosok bezárkózása. 

 

A változások érdekében úgy gondolják szemléletváltásra, közösségépítésre, közös ötletelésre, az 

emberek nyitottságának megteremtésére, az intézmények, szervezetek és lakosok közötti 

fokozottabb kommunikációra lenne szükség. Mindennek megvalósítását több közösségi program 

(fiataloknak, időseknek, hagyományőrzés, szabadidős) 

megtartásában, a lakosok igényeinek megkérdezésében, 

meghallgatásában, szórakozási lehetőségek létrehozásában 

látják. Fontosnak tartják a fiatalok összehozását, a fiatalok 

és idősek egymás felé közelítését. Mivel kevés helyben a 

munkalehetőség, vállalkozásokat ösztönöznének a 



 

 

betelepülésre, ezért a település népszerűsítését is fontos feladatnak látják. 

 

Az interjút adók szervezőkészségükkel, tapasztalataik megosztásával, ötleteikkel szívesen 

hozzájárulnának a programok, rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, 

megvalósításához. Részt vennének a település, illetve programjai népszerűsítésében 

marketingeszközökkel. Egyéni tudásukat, anyagi támogatásukat adnák a közösségi munkához és 

személyes példamutatással ösztönöznék a lakosokat, hogy a legjobbat hozzák ki a lehetőségeikből 

és részesei legyenek az aktív közösségi szerepvállalásnak. 

 

JÁSZAPÁTI (30 DB INTERJÚ) 

 

A megkérdezettek nagy részét a személyes gyökerek (család, barátok, munka), valamint a vidékies 

élet szépségei, a szép, jó környezet kötik a településhez. A kisváros megfelelő infrastruktúrával 

rendelkezik, az ügyintézés lehetősége megoldott helyben, a legtöbb minden beszerezhető a helyi 

boltokban.  

 

Negatívumként emelték ki az etnikai problémákat, a bűnözést, az utcai szemetelést, a 

közbiztonság helyzetét, a sok elhagyott ingatlant, a hétvégi szórakozási lehetőségek hiányát, a 

generációk közti szakadékot, a közösségi tér hiányát a fiatalok számára, illetve a fiatalok, 

valamint a jó szakemberek elvándorlását. 

 

A főként társadalmi problémákkal küzdő város helyzetének javítása érdekében a válaszadók 

csapatépítő jelleggel csapatmunkával hoznának létre kikapcsolódási lehetőséget (pl.: sport, 

versenyek a szabadidő hasznos eltöltése érdekében). Meglátásuk szerint közösségi térre, több 

programra (pl.: zenei, sport) lenne szüksége a fiataloknak. Kibontakozási lehetőséget kellene adni 

a tehetségeseknek. A közbiztonság javulását kell elérni, ezáltal is vonzóbbá tenni a fiatalok 

számára a várost. Követendő pozitív példákat népszerűsítenének a szemléletváltás, az egyéni 

fejlődés, majd a közösség erősítése érdekében. Fontos lenne ugyanis a lakosok összetartásának 

fokozása a széthúzással szemben.  

A város népszerűsítése érdekében hatékonyabb marketingtevékenységre lenne szükség. 

A városban sok civil szervezet működik önállóan, azonban a köztük, illetve a civil szervezetek és 

lakosok közti kommunikáció, kohézió gyenge, a közösségi összefogást erősíteni kell. 

 

Igényként merült fel a megkérdezettek részéről a termálfürdő fejlesztése, mivel turisztikailag 

kiemelt szerepe van és fontos lenne a turizmus ösztönzése ezáltal is a város vonzóbbá tétele. 

 

A válaszadók a programszervezésben és lebonyolításban, a programokra való toborzásban, 

rendezvények szervezésében, személyes példamutatással, saját önkéntes munkájával, lelki-anyagi 

támogatással, ötletekkel, tudásával, szorgalmával, kapcsolatrendszerével, tárgyi felajánlással, 

kivitelezésben való részvétellel járulnának hozzá a közösség életének jobbá tételéhez, 

összetartásának erősítéséhez. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A konzorciumot alkotó 9 településen elvégzett interjúk 

alapján megállapítható, hogy bizonyos problémák szinte az 

összes településen előfordulnak, fennállásuk elsőrangú 

probléma. Ilyenek: 



 

 

 

− a fiatalok, szakemberek elvándorlása nagyobb városokba az ottani szélesebb 

munkalehetőségek és színvonalasabb oktatás igénybevétele érdekében. 

− a fiatalok megszólítása, bevonása programokba, civil szervezetekbe az utánpótlás érdekében 

− a generációk közti szakadék 

− közösségi tér, szórakozóhely hiánya a fiatalok számára 

− közönyösség, érdektelenség 

 

Egyes településeket érintő problémák: 

 

a roma nemzetiségiek integrációjával kapcsolatos problémák 

a közbiztonság és a környezet állagának romlása 

köztisztaság (szemetelés) 

a közösségek széthúzása, érdekellentétek, személyeskedések 

bevásárlási lehetőségek hiánya 

szolgáltatások elérésének korlátozottsága 

infrastrukturális problémák (pl.: utak állapota, vízminőség, óvoda, iskola hiánya) 

 

Az adott településen való életnek a legfőbb pozitívumai: 

 

• személyes kötődés (család, barátok, ismerősök) 

• a helyiek ismerete, jó kapcsolatok 

• szép, nyugodt, csendes vidéki, természeti környezet 

• a vidéki élettel járó előnyök (friss levegő, nyugodtabb életvitel) 

 

 

 

 

A megkérdezettek általánosságban az alábbi módokon változtatnának: 

 

Az interjúk alapján pozitívum a csendes, nyugodt vidéki környezet, a család, barátok, a jó közösség 

visszatartó ereje. Ezért is tartják fontosnak olyan közösségi programok megtartását, illetve azokba a 

lakosság bevonását, hogy érzelmi kötődés alakulhasson ki a pozitív közösségi élmény 

következtében. Érezvén ugyanis az adott közösséghez való tartozást nagyobb eséllyel marad 

szülőfalujában az egyén, mintha ez a kapocs teljesen hiányozna. Ez azért is fontos, mert a falvak, 

kisvárosok jelenleg társadalmi szinten is küzdenek a fiatalok elvándorlásának problémájával, az 

elöregedéssel.  

 

Az interjúk alapján több közösségi programot (kulturális, zenei, sport, szabadidős), azokba a 

lakosok minél nagyobb arányú bevonását szeretné a megkérdezettek nagy része, valamint közösségi 

tér kialakítását, létrehozását biztosítanának a fiatalok számára. A településeken megkérdezettek 

közvetve, vagy közvetlenül felismerték a közösségi összefogás szükségességét, annak érdekében 

hogy a településen élők életét jobbítani tudják. Fontosnak 

tartják a lakosok véleményének megkérdezést az igényeiknek 

megfelelő programok létrehozása érdekében, továbbá azt, 

hogy ők maguk is részt vegyenek a saját programjaik 

megszervezésében. 

 

 



 

 

Leginkább az alábbiakkal járulnának hozzá a változásokhoz: 

 

• Programok, rendezvények szervezésében való részvétel 

• önkéntes, közösségi munka 

• saját erőforrások felajánlása (anyagi, szellemi tőke, tudás, tárgyi felajánlás, ötletek, 

kapcsolatrendszer) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. számú melléklet: Közösségi beszélgetések összesítése 
 

 
A KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK EREDMÉNYEI 

 
 

A közösségi beszélgetések alkalmaival a közösségi interjúkban résztvevők, a helyi intézmények 

képviselői, munkatársai, a civil szervezetek, valamint az interjúalanyok által meghívott lakosok, 

ismerősök kerültek meghívásra, illetve figyelemfelhívó plakátok is kihelyezésre kerültek. Az összes 

résztvevő száma összesen 222 fő. 

 

Az első közösségi beszélgetésen az interjúk összesített eredményeit ismertette a szakmai vezető, a 

kulturális közösségfejlesztő mentor, valamint a helyi szinten bevonásra került közösségfejlesztő a 

konzorciumban résztvevő 9 településen. Bemutatásra kerültek az interjú kérdéseire adott válaszok 

összesítve, kategóriákba sorolva, melyből kiemelésre kerültek a azok a problémák, lehetőségek, 

vélemények, melyeket a legtöbben említettek. A résztvevők így átfogó képet kaptak arról, hogy a 

megkérdezettek hogyan viszonyulnak a településhez, melyek a pozitívumai, negatívumai, 

lehetőségei, nehézségei a településen való életnek, min változtatnának és hogyan, valamint mivel 

járulnának hozzá a változásokhoz. 

 

Bár a jelenlévők tisztában voltak annak a településnek a helyzetével, ahol élnek, visszaigazolást és 

megerősítést kaptak az eredmények által arról, hogy mi az amin tényleg fontos változtatni, mire 

lenne igénye a lakosoknak és azért mit képesek és hajlandóak tenni. Sokaknak volt „aha” élménye, 

melynek következtében elindult az eredményekről való beszélgetés, mely során szóba került a 

település, illetve az ott élők múltja és a jelenlegi helyzet vélt okai. 

 

A közösségi beszélgetések során a közösségi interjúk eredményeiről való tájékoztatást követően a 

helyi civil szervezetek, közösségek, csoportok kerültek felsorolásra, ismertetésre a lakosok által. 

Általános információkat biztosítottak a közösségekben zajló munkáról, tagjaikról, képességeikről. A 

kulturális közösségfejlesztő mentor segítségével összegyűjtöttük a település erősségeit, a lakosok 

készségeit, problémáit, lehetőségeit, mely során visszaköszöntek a közösségi interjúk eredményei. 

 

A közösségi beszélgetések során feltárt múltbeli és jelenlegi helyzetből, problémákból kiindulva 

megfogalmazódtak lehetőségek a nehézségek kezelésére, valamint egyre több ötlet és hozzászólás 

született, a jelenlévők egyre nyíltabban beszéltek az őket foglalkoztató témákról. Több településen a 

korábbi és meglévő jelenbeli rendezvényeiket, programjaikat is bemutatták. 

 

Az egyes beszélgetések alkalmaival felmerülő ötletek a további közösségi beszélgetéseken egyre 

konkrétabbá váltak, illetve továbbra is merültek fel új ötletek és azok körvonalazódtak konkrét 

programokká, valamint az azokat megvalósítani kívánó szervezetek, önkéntesek köre, a tervezett 

helyszínek, időpontok esetében is megfogalmazódtak a konkrétabb elképzelések, így elindult a 

közösségi tervezés a cselekvési terv összeállítása, a rendezvénynaptár megalkotása. 

A közösségi beszélgetések tartalmi csoportjait minden település maga határozta meg, így a 

települések által fontosnak vélt pontok eltérőek a célterületeken, illetve egyes településeken. 

 

Az alábbiakban a közösségi beszélgetéseken elhangzottak 

kerülnek bemutatásra településenként. 

 

 



 

 

Jászapáti Résztvevők észrevételei 

Készségek 

 

• Önkéntesség 

• dekoráció 

• szervezőtevékenység  

• újrahasznosítás  

• előadások tartása hírességekről 

• szakkör – kézműves – újrahasznosítás 

• környezetvédelem népszerűsítése 

• generációs tapasztalatok átadása 

• karitatív tevékenység 

• környezetvédelem 

• színjátszás  

• énekkarban éneklés  

• kiállítások szervezése (képzőművészeti, iparművészeti) 

• alkotótábor szervezése 

• jászságból elszármazottak segítése, vendégül látása 

• idegenvezetés 

• szálláslehetőség megoldása 140 fő számára tudna 

biztosítani az iskola 

• egészségre nevelő előadások, terápiák 

 



 

 

Civil szervezetek 

− Mozgássérültek helyi csoportja (bejegyzett) (idősebbek) 

− Látássérültek helyi csoportja 

− Jászsági Önkéntes Fiatalok Csoportjának Egyesülete 

(adományok gyűjtése, nagyon aktívak) 

− Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség (idősebbek) 

− Egyházi Caritas 

− Jászapátiak Baráti Egyesülete 

− Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány 

− Jásztánc Alapítvány 

− Városi Vegyeskar Egyesület (idősebbek) 

− Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

− Jászapáti Polgárőr Egyesület 

− Hétszínvilág (idősebbek) 

− Jászapáti Színjátszókör (idősebbek) 

− Vándorffy János Honismereti Kör (idősebbek) 

− Muskátli Népdalkör 

− Nefelejcs Nyugdíjasklub 

− Városi Könyvtár Nyugdíjas Klubja 

− Virág Klub – nyugdíjas klub 

− Horgászegyesület 

− TSZ nyugdíjasklub 

− Jászapáti Városi Sportegyesület 

− Városi Vöröskereszt 

− Jász Alkotók Köre (JAK) 

− Rejtvényfejtő Klub (idősebbek) 

− Kézimunka szakkör (idősebbek) 

− Csipkeverő kör 

− Nagycsaládosok Egyesülete 

− Kígyó Dojo Harcművészeti Sportegyesület 

− Diáksport egyesület 

− Hölgy klub 

− Nippon zengó 

− Hip-hop csoport 



 

 

Programok 

nyugdíjas klubok: sok kirándulás, rendszeres összejövetelek, 

kiállítás megnyitókra járnak, egészségügyi programokat 

látogatnak. 

 

2018.  

április 28. színházi előadás Vándorszínház előadás 

május 1. majális: motoros felvonulás, májusfa állítás, díszítés, 

rock koncert – Polgármesteri Kabinet szervezi 

május 6. Redemptios ünnepség: fáklyás felvonulás 

május 15. : templomi koncert Jászberényi kórus 

színházi előadások a műv házban 

május 24. Mátraverebély-Szentkút gyalogos zarándoklat 88 

km 

május 26. gyereknap – faültetés – közösségépítés, sportpályán 

gyerekprogramok Panna kútja környékén faültetés. Ahány 

gyerek születik, kap egy facsemetét és azt gondozhatja 

Bükkszentkereszt – gyógynövénytúra 

Babfesztivál – Város napja 

Aratónap – Jásziványon lesz 

Jászsági randevú júl közepe – augusztus közepe 

JAK tábor július első két hete, kiállítás megnyitóval zárul 

táborok (Erzsébet tábor, sporttábor, gyermektáborok, néptánc 

tábor, parki parti 

 

 

Jászivány Résztvevők észrevételei 

Készségek 

 

• hangosítás 

• szervezőkészség  

• aktív részvétel  

• pingpong  

• technikai segítségnyújtás  

• éneklés, énekkar  

• főzés, sütés  

• szállítás 

• karaoke  

• kézműves foglalkozások szervezése  

• információ áramoltatása, közvetítése  

• szociális segítségnyújtás, a rászorultak segítése, önkéntes 

alapon tájékoztatása (pl. települési támogatásokról) 

 



 

 

Civil szervezetek 

• civil szervezetek jól működnek, programokat együtt 

terveznek, együttműködnek, a kommunikáció jónak 

mondható, jóban vannak egymással. 

• Őszidő Nyugdíjas Klub 

• Jásziványi Polgárőr Egyesület 

• Jásziványért Egyesület 

• Jásziványi Asztalitenisz Klub 

• Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 

• Népdalkör 

• Rejtvényklub 

• Egyházközség 

 

Programok 

- május 6.: Anyák napja 

- május 26. Családi nap: süteménysütő verseny, nyársalás, 

lángos, Bánfi Ferenc énekel, ugrálóvár, Író-olvasó 

találkozó – Sás Károly 

- május 26.: Nyugdíjas Klub Jászszentandráson 

vendégeskedik. 

 

- Július 7.: Aratónap: Tihanyi Tóth Csaba énekel, Ihos 

József humorista fellép, helyi népdalkör fellépése, Zizi-

labor paródia, aratóverseny, arató ételek bemutatása, népi 

ételek főzőversenye.  

 

Problémák 

- szociálisan rászorulók segítése, tájékoztatása 

- fiatalok szórakozási lehetőségei korlátozottak 

 



 

 

Ötletek 

- Anonim gyűjtőládában kérdések összegyűjtése 

- Faluújság 

- Ki mit tud? - Vetélkedő gyerekeknek 

- Néptánc bemutató - szomszédolás Jászapáti-Jászivány 

- Divatbemutató 

- Népi viselet bemutatása, felvonulás 

- Kézműves foglalkozás: gyékényből, szalmából tárgyak 

készítése (szalmabáb), bemutatója, kiállítása => 

Együttműködés Jászivány-Jászszentandrás között: 

szomszédolás (óvodás korosztály megcélozása) 

- Jászsági Alkotók Köre – Jászapáti-Jászdózsa 

szomszédolás. Alkotó tábor, festmény kiállítás 

- „Jászivány anno”: régi fényképek gyűjtése aratással 

kapcsolatban -aratófotók kiállítása 

o Jászsági hímzések kiállítása – kézimunka kiállítás 

- Sparhelt feletti falvédő pl.: „Aki asszony akar lenni, tudnia 

kell sütni-főzni” kiállítás (idézetek összegyűjtése) 

 

További ötletek: 

- kapcsolatrendszer felhasználása 

- szalmafonás, szalmabáb készítés, csuhédísz készítés 

- Jászkisér – Szüle Katalin – játszóház, kézműves 

foglalkozások, csuhé tárgyak készítése, népi technikák (pl. 

nemezelés) 

- Jászapáti - Tajti Erzsébet – Jásztánc alapítvány – népi tánc, 

népi viselet bemutatása- 

- nagyobb tájékoztatás az igényelhető támogatások 

igénybevételéről 

 

 

Jászszentandrás Résztvevők észrevételei 



 

 

Erősségek 

 

- szarvasgomba 

- termál turizmus 

- homoktövis üzem 

- motoros fesztivál 

- szép, nyugodt természeti környezet (nyugalom és a béke 

szigete) 

- vérszilvafa virágzás 

- nincs szegregáció 

- jó közbiztonság 

- színvonalas programok 

- helytörténet gyűjtemény 

- óvodásokkal és az általános iskolásokkal meglévő aktív 

kapcsolat 

- templom és az akkusztikája 

- Jászladánnyal, Jászkisérrel, Jászivánnyal, Jászapátival való jó 

települési kapcsolatok 

- testvértelepülési kapcsolat: Székelyföld, Lengyelország, Laon 

– francia kapcsolat 

Civil szervezetek 

- Aranykalász Citera Zenekar 

- Pacsirta Nyugdíjas Klub 

- Helytörténeti Klub 

- Gyöngy Női Klub 

- Jászszentandrási Kamarakórus 

- Kunráth Sándor Pávakör 

- Polgárőrség 

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

- FC Sportegyesület 

- IPA – Nemzetközi Rendőr Szervezet 

- szülői munkaközösség 

- vöröskereszt 

- néptánccsoport (iskolás – Vágó Éva, óvodás – Andrási István) 

- jóga csoport 

- Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, 

Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért 

Közalapítvány  

 



 

 

Problémák 

- Kevés jászszentandrási tanár van, 3-4 tanár csak óraadó 

- Információ áramlás hiánya, facebook nem elég ahhoz, hogy 

mindenkihez eljusson az információ 

- Szinte hiányzik a 20-50 év körüliek részvétele a programokon. 

Ők az a korosztály akiknek nincs ideje középiskolába, 

munkába történő ingázás, család, háztartás miatt 

- a fiatalok a városokba járnak szórakozni, a középiskola miatt 

elvándorolnak a településről, a nagyobb városok elcsábítják 

őket. 

- A fiatalok elvándorlásának másik oka a munkahelyek hiánya. 

- kb. 50 évvel ezelőtt 1960-70-es években 5000 fő felett volt a 

lakosság, most 2400 fő körül van: a fiatalok elvándorolnak, a 

falu elöregszik 

- Ha a környező településekről (főként Jászivány, Jászkisér, 

Jászladány) nem itt járatnák általános iskolába, óvodába a 

gyermekeket a szülők, az iskola bezárna a létszámhiány miatt. 

- Korábban működött waldorf iskola, de a fizetőképes kereslet 

hiánya miatt bezárt 



 

 

Ötletek 

- információáramlás biztosítása facebookon kívül 

(újsághirdetésekkel is a Jász szó című újságban, valamint 

szórólapokkal, plakátokkal) 

- Programok fiatalok számára: sportrendezvény a fiatalok 

aktivizálására (pl. kerékpár, futás), családi hétvége 

- Nyugdíjas Klub: Jászladánnyal, Jászkisérrel, Jászivánnyal, 

Jászapátival való jó települési kapcsolatok – szomszédolás, 

közös rendezvények 

- Szentandrás nevű települések találkozója → közösségi 

szintűvé bővíteni, helyi vállalkozókat bevonni újra, ahogy az 

korábban is volt 

- szabadtéri színpadra lenne igény → közösségi térként lehetne 

használni 

- nyugdíjas találkozó (Heves, Kisköre, Jászszentandrás): 13 klub 

találkozója a jászszentandrási strandon 

- Fogacsi búcsú 

- idősek nappali ellátása, támogatása 

- strand fejlesztése 

- szomszédos nyugdíjas strandolás kerékpárral 

- szüreti nap – csuhébaba készítés, pávakör, szőlő 

- Arató ünnep Jászivánnyal, Jásziványon (2018. július 7.) 

Huszárovics Antalné Katika – szalmafonó 

- „Fut a szentandrás”  

- Az egyik résztvevő elmondta, hogy évekkel ezelőtt a Jászapáti 

gimnáziumnak saját folk zenekara volt. A helyi zenekarral 

együtt fel tudnának lépni Jászapátin, vagy Jászszentandráson. 

 

Jászdózsa Résztvevők észrevételei 

Erősségek 

 

- emberi kapcsolatok, horgászat – holt, élő Tarna 

- kreativitás 

- lakók tudása, képessége 

- íjászat, kajakozás, lovaglás: + oktatás , verseny, tábor 

- cserkész szervezet → szabálykövetés 

- volt színjátszókör korábban 



 

 

Civil szervezetek 

- Horgászegyesület – aktívak gyerekek, utánpótlás – 

gyerekeknek ingyenes, verseny-közös főzés 

- Dósai Alkotótábor – aktívak nyílt nap szervezése, tanácsadás, 2 

hetes, festőművészek jönnek, iskolában hirdetik meg – aktív 

kommunikáció a pedagógusokkal! Probléma a szülő 

hozzáállása. 

- Dósai Női Szalon - aktívak 

- Hagyományőrző Íjász Klub - aktívak 

- Polgárőrség - aktívak 

- Honismereti Szakkör - aktívak 

- Bozóky János Kulturális Egyesület - aktívak 

- Sportegyesület 

- Dósa Községek Múltjáért, Jelenéért, Jövőjéért Alapítvány 

- Dalma dance – heti egyszer 

- olvasókör kéthavonta egyszer 

- Baba birodalmi foglalkozások – havonta egyszer – pozitív 

hozzáállású szülők csoportosulása – szülők nevelése a 

gyereken keresztül, illetve a gyerek neveli a szülőt 

Problémák 

- rongálás – kihelyezett hirdetmények, táblák – letépik, betörik 

az üveget 

- a  fiataloknak sok elfoglaltsága van – nem lehet őket bevonni, 

nem jönnek, nem tudnak jönni a fiatalok – időbeosztás miatt, 

mai rohanó élet. 

- a civil szervezetek sokszor egymás ellen, nem egymásért 

vannak 

- sok inaktív civil szervezet 

- gyerekek viselkedési problémái – közösségi ház odaadásáért 

senki nem meri vállalni a felelősséget, így a fiataloknak nincs 

hely ahová beülhetnek az esti órákban, illetve hétvégén. 

- Az emberek nem azért nem mennek el, mert nem tudnak róla, 

hanem azért mert közömbösek. 

- Ismétlődő programok vannak. 

- Mióta az iskola nem az önkormányzat tulajdonában van 

problémásabb a fiatalok bevonása, a kapcsolattartás, mivel 

helyileg nincsenek, vagy alig vannak jelen. 

- Túl sok rendezvény van egy időpontban a környéken. 

 



 

 

Szükségletek 

- információáramlás növelése, mivel a meghirdetett 

programokra kevesen jönnek, ezért több ponton kellene 

hirdetni  – információs tábla kihelyezése, személyes értesítés 

a tagoknak, használóknak 

- nagyobb méretű tábla kitétele a piacnál, templomnál (központi 

tábla elhelyezése) a tájékoztatás érdekében. 

- Fel kellene mérni a szükségleteket, hogy milyen tudással, 

képességekkel rendelkeznek, milyen igényei vannak a 

lakosságnak. 

- Közömbösség → aktivizálás → szülők aktivizálása a gyereken 

keresztül, lehet a gyerek el akar menni, de a szülő nem 

foglalkozik vele. 

- szükségletek felmérése, ki milyen tudással rendelkezik – lakók 

tudása, képessége, kreativitása 

- óvodások, iskolások bevonása 

- civil szervezetek közötti együttműködésre lenne szükség, nem 

ellenségeskedésre – civil kerek asztal – többször, pl. közös 

főzéssel egybekötve 

- színesíteni kellene a programokat – marketingtevékenység 

- klubhelyiség biztosítása a fiataloknak – mivel zárva van, 

felügyelet kell – polgárőrségnek nincs intézkedési joga, nem 

vállal felelősséget 

Ötletek 

- idősek-fiatalok összehozása 

- hulladékhasznosítás – gyerekeknek – környezettudatosságra 

nevelés 

- gyereknapi - mozgósítás 

- kortárs közösségek - megtalálni azokat a fiatalokat a 

közösségekben, akik hangadók, véleményformálók lehetnek. 

- Önkéntesség, önállóság fejlesztése 

- szórakozási tér fiataloknak 

- ifjúsági közösségek – sport 

- társasjáték klub (kártyaklub) – tizenéveseknek 12-18 év, 18+ 

- Jászdózsai és Jászkiséri íjászok összehozása – 

Bivalyfesztiválba bevenni őket 

- jó gyakorlat átvétele: Gödöllő -helyi plébánia – férfi klubot 

csináltak fiataloknak felügyeletet, hogy pl. 20 fiatalt felügyel 

egy helyen és teret ad nekik  

 

 

 

 

 

 



 

 

Jászkisér Résztvevők észrevételei 

Készségek 

 

- kulturális szinten csoportok összeszervezése (szervezőtevékenység) 

- városszépítésben való részvétel, arra nevelés – Kertbarát kör 

- ismerettségi rendszer felajánlása 

- gépgyűjteményhez, fotókiállításhoz anyagok biztosítása 

- kreativitás, ötlet megvalósítás 

- kezdeményezés az elszármazott fiatalok visszacsábítására 

- utánpótlásnevelés 

- pályázatírás 

- versmondás (városi rendezvényeken való szereplés, moderátori 

szerepvállalás) 

- szántóverseny szervezése 

- játszóház biztosítása 

- origami 

- „Pattanj terepre” lakossági kezdeményezés: sportszervezés, 

marketing kapcsolat építés 

- technikai megvalósításhoz való hozzájárulás, technikai eszközök 

biztosítása 

- eszközök kölcsön adása 

- a helyi tűzoltó egyesület szívesen fogad felkéréseket 

rendezvényszervezésben való közreműködést, együttműködést 

illetően 

- „Kék lámpás” horgászverseny polgárőrökkel, tűzoltókkal, 

rendőrökkel 

- önkéntesség nevelő értékei 

- rendezvények szervezése 

- fiatalok aktivizálása 

- civilek és önkormányzat közti kapcsolattartás 

- kézimunka szakkör, jász-hímzés megismertetése, életben tartása 

- kapcsolatok országszerte más nyugdíjas klubokkal 

- nyugdíjasok kapcsolata óvodásokkal a kölcsönös tapasztalatszerzés 

céljából (versmondás, éneklés 

- személyes példamutatás, mint érték – ezáltal megszerettetni  

fiatalokkal programokat, tevékenységeket 

 



 

 

Problémák 

- sok rendezvény, melyet egymásra rászerveznek az információ 

áramlás hiánya miatt 

- a sok rendezvény miatt nagyon megoszlik a lakosság, színvonaluk 

csökken 

- a megfelelő munkaerő hiánya 

- etnikai problémák 

- a civil szervezeteknél problémát jelent a fiatalok bevonása, az 

utánpótlás 

- felelősség érzet hiánya a fiataloknál 

- túlzott szülői féltés, a gyermek korlátozása, mely miatt hasznos, 

közösségépítő programokból maradnak ki. Nehéz emiatt megfelelő 

programot szervezni a gyermekeknek, melyre a szülő elengedi 

- ingázó fiatalok – mivel más településre járnak iskolába, kikerülnek a 

településen élők látóköréből 

- a lakosság nagy része elvárja, hogy ingyenesen, sok programot 

szervezzenek mások és másoktól várják a segítséget 

- sok civil szervezet nem adja be az adott évre szóló programját 

- a rendezvényeken sokan elvárják az ingyenes étkezési lehetőséget 

- sok esetben előtérbe kerülnek a személyes problémák, a széthúzás, 

önzőség, egymásra mutogatás 

- reklamációk annak ellenére, hogy a rendezvények ingyenesek. A 

kritikusok nem tettek a megvalósításért, viszont kinyilvánítják 

nemtetszésüket. 

- Sok fiatal „félre van tolva” ha kezdeményező szándéka lenne 

- az újításokat nehezen fogadják a fiataloktól az idősebbek 

- a rendezvényeken standoknál kevés a valódi érdeklődő 

- rendezvények dinamikájának, minőségének, az érdeklődők 

számának stagnálása, csökkenése, megrekedése, megszokottá válása 

lett jellemző 

- nyilvánosság fórumainak hiánya 

 



 

 

Ötletek 

- a programokkal koncentrálni a lakosságot, kevesebb rendezvény 

programot, de minőségileg jobbat nyújtani 

- civilekkel való nagyobb fokú együttműködés 

- a gyermekkel együtt a szülőt is bevonni a programokba, vagy 

fordítva 

- a programtervek év elején készüljenk el, mely végleges. Arról 

tájékoztatást kapjanak szóban és írásban is az érintettek. 

- A programokra történő rászervezések elkerülése érdekében az 

érintettek kommunikáljanak egymással 

- „sátor-tábor” 

- a reklamálók/kritikusok bevonása a programtervezésbe 

- a tevékenységek, programok közösségi összefogással történő 

megvalósítása a környezet szebbé tétele érdekében 

- „Tiszta udvar, rendes ház” cím bevezetése újra 

- Újításokra van szükség a településen való élet fellendítéséhez, a 

meglévő programokat új elemekkel kell feltölteni, közösségi 

tevékenység által kell megvalósítani. 

- Civil majális: saját arculat bemutatása, főzőverseny 

- városszépítés összefogással, szakértői tervezéssel 

- divatfotózás, divatbemutató fiataloknak 

- biciklitúra – szemétszedéssel kombinálva 

- közösségi munkában, rendezvényszervezésben részt vevők díjazása, 

elismerése 

- felelősségtudat kialakítása 

- gyermek/diák önkormányzat – polgármester választás 

- színjátszó szakkör – gyerekeket, fiatalokat be lehetne vonni 

- helyi termék kivitele külföldi testvértelepülésre 

- diákcsereprogram 

 

 

 

Jászladány Résztvevők észrevételei 



 

 

Készségek 

 

- sportéletre nevelés, szervezés  

- fiatalok aktivizálása  

- közbiztonságért – polgárőrségért való tevékenykedés 

- programszervezés  

- támogatás az önkormányzat részéről 

- programok megvalósítása  

- kreativitás megoldások  

- süteménysütés, tortamester  

- aktív részvétel  

- szülők aktivizálása  

- kertszépítés  

- éneklés 

- horgolás 

- rejtvényfejtés  

- könyvtár népszerűsítése, olvasás  

- dekorációk készítése  

- kommunikációs készség  

- főzés, sütés  

- nyugdíjas klub – segítség 

- sajtókommunikáció 

- jóga 

- egészségre nevelés 

- frizura készítés 

- kapcsolatteremtés – fiatalok aktivizálása 

- környezet tisztán tartása, környezetvédelem, szépítés 

- társastánc 

- hangulat fokozása 

- plakáttervezés 

- informatika 

- játszóház lebonyolítás 

- nemezlabda 

- ördöglakat 

- nyári tábor gyerekeknek 

- családterápia (fiatal pároknak, gyermeket váróknak: előadások, 

csoportfoglalkozások) 

- szórólapterjesztés 

 



 

 

Problémák 

- A fiatalok megszólítása nehéz – közös főzés alkalmával, 

versenyekkel esély nyílhat rá. Pl.:  

o piknik – május eleje – lövészklub: célbalövés verseny 

o Hagyományos disznóvágás – kolbásztöltő verseny (január) 

o Az Erzsébet-Katalin bál (november) zenés rendezvényen 

megjelennek a fiatalok, főleg ha van vendéglátás – ott 

lehetőség nyílhat a fiatalok megszólítására 

 

o A fiatalok megszólításában a facebookos közösségi 

beszélgetéseknek van óriási szerepe, valamint fontos a fiatalok 

igényeinek felmérése a közösségi média adta lehetőségek 

kihasználásával.  

- a programokon a látogatók szinte ugyanazok 

- fiatalok, szakemberek elvándorlása 

- romák integrációs problémái, megszólításuk, aktivizálásuk, 

közösségi programba való bevonásuk 

- szórakozási hely hiánya a fiatalok számára, mely hétvégén késő estig 

nyitva van és kulturált 

- példakép hiány 

 

- Az óvodások, iskolások irányítottan részt vesznek programokon, 

őket, illetve rajtuk keresztül a szülők aktivizálására lenne szükség. 

Ötletek 

- hagyományőrző disznóvágás 

- túraszervezés pl. biciklitúrák 

- közvélemény-kutatás 

- közösségi tér kialakítása a fiataloknak 

- vetélkedő, versenyek 

- Ladányi erőpróba 

- új dolgokhoz közvélemény kutatás 

- akadályverseny 

- Piknik: nincs verseny → verseny hirdetése, amely hagyománnyá 

válik 

- Ifjúsági hittancsoport működik a településen – aktivizálásuk! 

- mise – mozgósító erő, aktivizáló 

 

 

Alattyán Résztvevők észrevételei 



 

 

Erősségek 

 

- Kolbásztöltő fesztivál 

- Zsir on the fest: profitorientált rendezvény, 

magánkezdeményezésből nőtte ki magát. A rendezvényből a 

falunak csak annyi hozadéka származik, hogy a falu neve 

ismertebbé vált. Korlátozó tényező a rendezvénnyel kapcsolatban, 

hogy az elindulásakor még ingyenes volt és közösségi szervezés 

által valósult meg, azonban mára belépőjegyessé vált és magas 

nevezési díjak vannak. 

- Gecse Árpád emlékház erősség lehetne, mivel alkotótábor 

szervezésére adna lehetőséget – de eddig még nem fektettek pénzt 

a felújításába. 

- testvértelepülési kapcsolatok kihasználása, kiszélesítése 

- jó kezdeményezéseket támogat az önkormányzat 

 

- Aranyalkony Nyugdíjas klub nagyban mozgósítható – 75 fő tagja 

van. A nyugdíjas klub keretein belül működik: a táncos lábú mamik 

művészeti tánccsoport, Alattyáni Hetedhét Teátrum 

színjátszócsoport 

 

Problémák 

- önkormányzat támogató szerepe – több támogatásra lenne szüksége 

a civil kezdeményezéseknek, civil szervezeteknek 

- Gecse emlékház felújításra szorul 

- fiatalok megszólítása: Az általános iskolát követően szinte 

kikerülnek a település életéből. Az iskola helye szerinti település 

jelenti többnyire a szórakozási lehetőségeket. Aktivizálásuk, 

bevonásuk a település iránti érdektelenség és a nagyobb városok 

felé való orientálódásuk miatt nehéz. 

 



 

 

Ötletek 

- rendvédelmi tábor – iskolában és külsős helyszíneken 

- közlekedésbiztonság külső szakértők bevonásával 

- Fiatalok bevonása a közösségekbe pl. polgárőr egyesületbe, 

önkéntes tűzoltóság újraszervezése 

- falukép alakítása, szépítése 

- faültetés – gyermekszületéskor: park létrehozása 

- térfigyelő rendszer kiépítése 

- virágosítás, virágládák – közösségi virágültetés önkéntesség 

keretében a Fő utca mentén, illetve az iskola előtt – szakértői 

tervezéssel (javaslat: Fekete Béla Corvinus Egyetem 

Kertészmérnök szakán végzett helyi lakos, akinek megkeresését az 

egyik résztvevő vállalta. 

- fa ültetése – pl. gyermekek parkja – megvalósítás önkéntesekkel + 

pl. a legaktívabbnak jutalom kirándulás nyugdíjasok mozgósítása 

hozzá + iskolások bevonása a programba, családok megmozgatása 

- faluújság 

- hangosbemondó – tájékoztatás az aktualitásokról 

- hirdetőtábla – információs tábla készítése a művelődési ház elé 

- információk terjesztése – facebook oldalon 

- szórólapozás – az információ eljuttatása az internettel nem 

rendelkezők és a  

- „Alattyán legszebb utcája” címért való verseny kiírása (önkéntes 

akció keretében) – növények biztosítása az ültetéshez egy utcában, 

a mikrokörnyezet közösségének erősítése céljából – virágládák, 

cserepek kérése 

- utcanév táblák, jelzőtáblák elhelyezése szükséges lenne (pl.: fából) 

- virágtermesztés – közmunkaprogrammal 

- kava parti motoros találkozó kezdeményezés – már volt egyszer, 

kétszer 

- „Mozgások éjszakája” családok sportversenye (önkéntesek 

bevonásával): Akrobatikus Rock'n roll csoport bemutató, Katus 

Attila – egészségfejlesztés, egészséges életmód tanácsadás, 5 

sportág – minden korosztály megmozgatására: zumba, futás, 

kerékpár (5 bádogdoboz kötése a kerékpárhoz), jóga, séta. A 

résztvevők versenyfüzetet kapnának, melybe pecsétet kaphatnak 

minden állomáson, illetve ajándékot, valamint vizet. 

- Ifjúsági Klub hagyományának újraélesztése 



 

 

Civil 

szervezetek 

- Aranyalkony Nyugdíjas Klub – Táncoslábú Mamik tánccsoport 

- Férfikórus 

- Hetedhét Teátrum – színjátszócsoport 

- Zumba Klub 

- Jóga Klub 

- Gecse Árpád Helytörténeti Kör 

- Alattyán Községért Alapítvány (bejegyzett) 

- Főzőklub (havi) 

- Kézműves Klub (heti) 

- Baba mama klub 

- Gazdálkodj okosan klub 

- Horgászegyesület (bejegyzett) 

- Vadásztársaság 

- Bábszínház (alakulása folyamatban) 

- Együtt Egymásért Kisebbségi Klub (alakulása folyamatban) 

 

Igény: majorett csoport létrehozása 

 néptánccsoport újraélesztése 

 sakk csoport újraélesztése 

 küzdősport lehetőségének megteremtése 

 sport csoport/egyesület létrehozása 

 

 

Jánoshida Résztvevők észrevételei 

Erőforrások 

 

- falunap 

- faluszínház 

- kastély 

- könyvtár 

- szabadtéri színpad 

- nagyterem 

- hangosbemondó 

- facebook felület – információáramlás 

- Zagyva-part – zöldövezet 

- Zagyva (híd) kupa - focikupa – szabadtéri Zagyva parton – zártkörű 

volt 

- rendezvények 

- halloween parti 

 



 

 

Szükségletek 

− kevés az érdeklődő: - tartalom? Kommunikációs csatorna? Cél: az 

érdeklődők számának növelése 

 

Érdeklődés alábbhagyott amikor bulikat szerveztek (ellaposodtak a 

programok), mert nem volt visszajelzés, így nem tudták min 

kellene változtatni, hogy újra érdekes legyen → információ 

áramlása nagyon fontos lenne 

 

Információáramlás - milyen információs felületet lehetne kitalálni, 

ami mindenkit elér? 

oda-vissza kommunikáció fontossága, a bejövő igények alapján 

tudnak módosítani programokon, alakítani a meglévőkön. 

 

- Nyári tábor 

- zebra (falu és a Túlát között, a 32-es úton való átkelés 

megkönnyítése érdekében) 

- buszközlekedés 

- ifjúsági közösségek létrehozása 

 

Civil 

szervezetek 

- sportegyesület - 5 különböző sport csoport  

- 2 db nyugdíjas klub 

- népdalkör – több településre hívják 

- kamarakórus – női kar 

- férfi kar – több településre hívják 

- citera klub 

- foltvarró kör 

- hímzőkör 

- Baba klub 

- polgárőr egyesület 

- Ez a hely a Tiéd Egyesület 

- színjátszókör 

- kabaré csoport 

- természetjáró csoport 

- Zagyva parti nyárzáró szervezők (önkéntesekkel) 

- információáramlás: információs pont létrehozása 

- fiatalok bevonása 

- rendezvény közös szervezése (feladatok beosztása, stáb felállítása) 

- zebra és egyéb közlekedés -  Szülők nem merik elengedni egyedül 

a gyereket a túláton (a települést szétválasztó úton) 

- orvosi rendelő 

 



 

 

Ötletek 

- iskolai büfé 

- mozi (alkalmi szabadtéri vetítések Jászladánnyal?) 

- strandra 

- Településnek egy közös facebook oldal, könnyebb egyet figyelni, 

ahol minden információ megjelenik, mintha a különböző 

szervezetek oldalait kellene külön-külön figyelni. 

- Téma szerinti direkt marketing 

- települési facebook oldal 

- fiatalok tanítanák internetezni tanulni az időseket ők pedig pl. 

főznek, sütnek nekik. 

- Állatkert 

- civil kerekasztal, fórum létrehozása 

- Zagyva parti nyárzáró – fiatalok megkeresése, hogy segítenének a 

szervezésben, lebonyolításban – önkéntesség 

 

 

 

Jászalsószentg

yörgy 

Résztvevők észrevételei 

Erősségek 

 

- hang 

- műsorvezetés, moderálás II 

- reklám, marketing II 

- vizuális kommunikáció, művészeti előadások szervezése, 

mentorálása 

- fotó, grafika, rajzolás II 

- kreatív technikák alkalmazása 

- programszervezés III 

- ének 

- arcfestés II 

- képreklám, video 

- csillámtetoválás 

- közösségi média (facebook, instagram) – fiatalok mozgósítása 

- bűnmegelőzés IIII 

- informatika technikai oldala 

- szóróanyag terjesztése 

- vetélkedők szervezése 

- sütemények készítése (rostélyos) IIII 

- közösségépítés - nyugdíjasok mozgósítása 

- digitális zenei szolgáltatás 

- egészséges életmód terjesztése III 

- tűzvédelmi, megelőzési bemutatók szervezése 

- túra szervezés, előadás természetvédelmi témakörben 

- fotókiállítás 



 

 

Programok 

- május 1.: babgulyásfőző verseny, íjászat, virtus vetélkedő, 

arcfestés, csillámtetkó, sporthorgász verseny, lovagoltatás, bohóc 

gyerekműsor, Rozmaring asszonykórus, Dalma dance műsora, 

Csordás Tibor ex Fiesta pop zenei koncert 

- május 6.: túra – Budai Arborétum Martonvásár 

- május 11. : zenés gyermekműsor óvodásoknak - Sás Károly  

- május 12.: Retro disco 

o Kerekítő foglalkozás minden hónap első hétfőjén: 

mondókák, népi dalok játszása szülők és gyerekek 

részvételével 

- május 19.: polgárőr nap: közlekedésbiztonsági verseny, 

főzőverseny, bűnmegelőzési stand, előadások, barátságos 

labdarúgó mérkőzés, „szertelen sziget” drogprevenciós stand, kresz 

oktató szimuláció, virtus vetélkedő, Experience koncert (Jászapáti 

járásbeli tagokkal), ugrálóvár, „pusztabuszozás” 

- július 2.: Ákom bákom bábcsoport előadása 

- július 27-28: 1. bivalyfesztivál: veteránautó találkozó, íjászat, 

csillámtetkó, vízibivaly múzeum megnyitója, pálinka-, 

szürkemarha mustra, tábortűz, retro zóna, gasztro: 

főzőverseny+reggeli kóstoló, kézműves kirakodó vásár, bivalyfogat 

felvonulás,  

- augusztus 20.:  családi nap: bohócműsor, lovasbemutató, 

gólyalábasok, szekérszínház, sörbemutató, Kátai Lilla énekel, 

Ossian koncert, Érzés koncert, szűrővizsgálat, camping lesz. 

- szeptember 1.: Roma nap 

- október: Nyugdíjas klub találkozó 

- december: Angyali érintés koncert, Mindenki karácsonya, 

Szilveszteri buli 



 

 

Civil 

szervezetek 

- Íjász Klub – Szentgyörgy Íjászai – Helytörténeti Kör (nem 

bejegyzett) 

- Egészség Klub (nem bejegyzett) 

- Polgárőr Egyesület (bejegyzett) 

- Életet az éveknek Nyugdíjas Klub (nem bejegyzett) 

- Ifjúsági Egyesület (bejegyzett) 

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület (bejegyzett) 

- Helytörténeti Kör (bejegyzett) 

- Természetjárók Baráti Köre (nem bejegyzett) 

- Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (nem bejegyzett) 

- Caritas egyházi csoport (nem bejegyzett) 

- Jászalsószentgyörgyi Községi Sportegyesület (bejegyzett) 

- Néptánc csoport 

- Dalma dance tánccsoport 

- Kempo, Kung fu – harcművészeti csoport 

- Szentgyörgyi Óvodásokért Alapítvány (zárt körű) 

- Jóga Klub 

- Kertbarátok Köre 

- Sporthorgász Egyesület 

- Vöröskereszt 

Problémák 

- víz minősége 

- a lakosság motiválatlansága 

- fiatalok megszólítása, bevonása 

- közösségi tér hiánya 

- kevés szórakozási lehetőség 

- generációk közti szakadék 

- programok ismétlődése 

- utánpótlás nevelés a civil szervezetek számára (fiatalok 

bevonásának problémája) 



 

 

Ötletek 

- fiatalok bevonása bűnmegelőzési programokba 

- azt megszervezni, hogy a fiatalok helyben tudjanak szórakozni 

- filmvetítés a szabadban 

- tréningek a pozitív gondolkodással, életvezetéssel kapcsolatban 

(zenével, beszélgetésekkel) 

- flash mob figyelemfelkeltő akció (formáció – generációkkal 

közösen) 

- Szent György napon látványosságok körül ölelése 

-  video készítés Jászalsószentgyörgyről marketingcéllal: a település 

népszerűsítése, megismertetése érdekében 

- saját youtube csatorna 

- fotókiállítás települési eseményekről 

- lakosok kéznyoma vászonra 

- időkapszula elhelyezése 

- zenés rendezvények 

- romkocsma létrehozása (étkezési lehetőséggel pl. hamburger, mivel 

az nem kapható a településen) 

- előadások tartása a közösségi média felelős használatáról, melyen a 

fiatalabb és idősebb generáció is megszólításra kerül 

- nótaest időseknek 

- óvodai programok nyilvánossá tétele, kiterjesztése a településre 

(pl.: sütőtök fesztivál) 

- toborzónap (tűzoltó, polgárőr) az utánpótlás nevelés érdekében 

- kiadvány készítése a civil szervezetek megismertetése érdekében 

azok tevékenységéről 

- „Falusi esték” Jászalsószentgyörgy vonatkozásában: régi 

mesterségek bemutatása, hagyományos ételek elkészítése: 

pörkölttorta, csigatészta készítés, csorba leves főzés, rostélyos 

kalács készítése, jászsági népviseletbe öltözés 

- elszármazottak találkozója 

- KRESZ oktatás 

 

 

A közösségi beszélgetések alapján megállapítható, hogy a települések főbb problémáit az 

alábbiak jelentik: 

 

• A fiatalok kulturált szórakozási lehetőségei korlátozottak. Ennek oka a megfelelő közösségi 

tér hiánya és az érdeklődésüket felkeltő programok hiánya. 

• A fiatalok bevonása nehéz a közösségi életbe, a közösségi munkába, mivel többnyire más 

településen tanulnak, dolgoznak, majd elvándorolnak olyan településekre, mely több 

lehetőséget tartogat számukra. 

• A lakosság bevonása szintén nehézkes a közösségi programok szervezésébe, a közösségi 

életbe. A szervezésben, illetve a programokon szinte ugyanazok a résztvevők. A szélesebb 

lakosság körében érdektelenség, közömbösség 

figyelhető meg. 

• Az információáramlás hiányát is problémának találták 

a legtöbb településen, azonban ennek egyik okaként a 

lakosság érdeklődésének hiányát jelölték meg, mivel a 

programokat meghirdetik a közintézményeknél, de 



 

 

sokan nem nézik meg. 

 

A beszélgetések során körvonalazódó ötletek alapján leginkább a fiatalok helyben tartása, 

élménnyel történő ellátása, így bennük az identitás, az összetartozás érzés erősítése a cél, hogy ne 

vándoroljanak el a településről, mert akkor a településnek idővel nem lesz jövője. 

 

A közösségi beszélgetéseken résztvevő fiatalok saját korosztályukra vonatkozóan mondták, hogy 

mennyire nehéz őket bevonni a közösségi életbe, nagyrészt nincsenek is jelen, mert máshová járnak 

iskolába, dolgozni. Ami leginkább érdekli őket az a zenei fesztiválok, rendezvények, illetve a sport. 

 

A beszélgetések során konkretizálódtak olyan programötletek, melyek során a rendezvénynaptárba 

beépítésre kerültek ilyen események, összekapcsolva azt a kultúrával, hagyományőrzéssel is. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a közösségi beszélgetéseken résztvevőknek igénye van arra, 

hogy minőségi, közösségi programok jöjjenek létre és abba a lakosság minél nagyobb arányát be 

tudják vonni, a helyi civil szervezeteket megismerje a lakosság szélesebb köre is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. számú melléklet: Közösségi felmérések eredményei 

 
KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
 
Közösségi felmérés két alkalommal történt a Cselekvési Terv elkészítését megelőzően, online és papír alapú, 
megkérdezéses kérdőíves felmérés alapján. 
 
Az alábbiakban célterületekre bontva kerül bemutatásra az első, majd a második közösségi felmérés 
eredménye. 
 

I. ELSŐ KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 
 

Az első felmérés alkalmával a válaszadók száma 179 fő volt, összesen 14 kérdésre kellett választ adniuk.  
A kérdéseket és a felmérések eredményeit az alábbiakban mutatjuk be. 
 

I. CÉLTERÜLET : JÁSZAPÁTI, JÁSZDÓZSA, JÁSZIVÁNY, JÁSZSZENTANDRÁS 

• kérdés:  Mely kategóriába esik az életkora? 

 
 

• kérdés: Neme 

 
 
 

• Mi a hobbija, érdeklődési köre? Mivel töltöd/töltenéd 

szívesen a szabadidődet?  



 

 

A válaszadók  arányát és válaszait az alábbi táblába foglaljuk össze, településenként. A megkérdezettek 

érdeklődési köre igen változatos a célterülten, a szórakozás, zene, tánc, közösségi programok, 

önkéntesség a településeken élők számára egyértelműen fontos a felmérésé alapján. 

 

• Mely település a lakóhelye? (Ahol ténylegesen tartózkodik) 

 
• Érzelmi kötődésem erőssége a lakóhelyemhez 

A válaszadók az alábbi arányba kötődnek településükhöz: 
1 -5 % 

2 - 4,5 % 



 

 

3 - 20,1 % 

4 - 35,8 % 

5 - 34,6 % 

 

• Munkavégzés helye, tanulók esetében az iskola helye 

 
 
 

 

• Érzelmi kötődésem  erőssége a munkavégzés/oktatás helye szerintei településekhez: 
A válaszadók érzelmi kötődése a településekhez magas, közel 70%-uk az 1-5 terjedő skálán a 4,5 
erősséget jelölték meg. A településen élők és tanulók számára fontosak célterület települései. 

• A kérdőív további kérdéseit az alábbi választott település vonatkozásában kívánom kitölteni. 
A választott településnek a Jászapáti járásban kell lennie. A kiválasztás szempontja lehet a 
kötődés erőssége, a hely- és emberismeret, a felelősségérzet, az eltöltött idő mennyisége és 
minősége stb. 
Lakóhely szerinti település (amennyiben a Jászapáti járásban található) 84,4 % 

Munkahely/iskola helye szerinti település (amennyiben a Jászapáti járásban található)   

         15,6 %  

• Hogyan érzi magát a településen? (1 – egyáltalán nem jól, 5 – nagyon jól) 

1 - 5,6 % 

2 - 12,3 % 

3 - 29,6 % 

4 - 35,8 % 

5 - 16,8 % 

10.  Milyen pozitívumokkal rendelkezik Ön szerint a település? 



 

 

 

  

− Melyek a negatívumai a településen való életnek? 

 
 

− Mit változtatna és hogyan? 



 

 

 
 
 
 
 
 

− Ön szerint mivel tudna hozzájárulni pozitív változásokhoz a településen? 

 
 

14. Szeretne részt venni ebben a folyamatban? 
Igen  49,7 % 

Nem  15,1 % 



 

 

Nem tudom 35,2 % 

 
A felmérés következtetései, eredményei: 
A négy településen általánosan elmondható, hogy a kérdőívek kitöltésében túlnyomó többséggel a 25-59 év 

közöttiek vettek részt. A válaszadók két harmada nő volt. A vizsgált célterület településein a lakosság hobbija 

szerteágazó, de településenként más – más tevékenység élvez prioritást, a szórakozás, zene, tánc, 

közösségi programok, önkéntesség a településeken élők számára egyértelműen fontosak a felmérés 

alapján. 

 
A válaszadók érzelmi kötődése az 1-5 ig terjedő skálán 84,4%-ban 3-4-5 számot kapott, tehát a válaszadók 
nagy többsége kötődik a célterület településéhez. 52,6%-uk jól, vagy nagyon jól érzi magát a célterületen. 
A pozitívumok közül a legmagasabb arányt a vidék, természet közelsége, a közösségek, ismerősök egymás 
iránti elkötelezettsége kapta valamennyi településen. Negatívum pedig a munkalehetőség, infrastruktúra 
hiánya; Jászapátin a közbiztonság hiánya, bűnözés aránya, valamint valamennyi vizsgált területen a kevés 
látnivaló, kevés szórakozási lehetőség és a rendezvények hiánya. 
A válaszadók nagy része a változáshoz hozzájárulna, szívesen venne rész a közösségek életbe, 
bonyolítana le programot, valamint szívesen vállalna önkéntes tevékenységet is. 
 

 
II. CÉLTERÜLET : JÁSZKISÉR, JÁSZLADÁNY 

 
kérdés:  Mely kategóriába esik az életkora? 

 
kérdés: Neme 

 
Mi a hobbija, érdeklődési köre? Mivel töltöd/töltenéd szívesen a szabadidődet?  

A válaszadók  arányát és válaszait az alábbi táblába foglaljuk össze, településenként. A megkérdezettek 

érdeklődési köre igen változatos a célterülten, inkább az aktív 

szabadidős tevékenységek kaptak több választ, de fontos a 

család, gyerekek, hagyományok, zene, tánc, buli, szórakozás 

is a településeken. 



 

 

 
Mely település a lakóhelye? (Ahol ténylegesen tartózkodik) 

 
Érzelmi kötődésem erőssége a lakóhelyemhez 

A válaszadók az alábbi arányba kötődnek településükhöz: 
1 -5 % 

2 - 4,5 % 

3 - 20,1 % 



 

 

4 - 35,8 % 

5 - 34,6 % 

Munkavégzés helye, tanulók esetében az iskola helye 

 
 

Érzelmi kötődésem  erőssége a munkavégzés/oktatás helye szerintei településekhez: 
A válaszadók érzelmi kötődése a településekhez magas, közel 70%-uk az 1-5 terjedő skálán a 4,5 
erősséget jelölték meg. A településen élők és tanulók számára fontosak célterület települései. 

A kérdőív további kérdéseit az alábbi választott település vonatkozásában kívánom kitölteni. A 
választott településnek a Jászapáti járásban kell lennie. A kiválasztás szempontja lehet a 
kötődés erőssége, a hely- és emberismeret, a felelősségérzet, az eltöltött idő mennyisége és 
minősége stb. 
Lakóhely szerinti település (amennyiben a Jászapáti járásban található) 84,4 % 

Munkahely/iskola helye szerinti település (amennyiben a Jászapáti járásban található)   

         15,6 %  

Hogyan érzi magát a településen? (1 – egyáltalán nem jól, 5 – nagyon jól) 

1 - 5,6 % 

2 - 12,3 % 

3 - 29,6 % 

4 - 35,8 % 

5 - 16,8 % 

10.  Milyen pozitívumokkal rendelkezik Ön szerint a település? 



 

 

 

• Melyek a negatívumai a településen való életnek? 



 

 

 
 

• Mit változtatna és hogyan? 

 
 

• Ön szerint mivel tudna hozzájárulni pozitív 
változásokhoz a településen? 



 

 

 
 

14. Szeretne részt venni ebben a folyamatban? 
Igen  49,7 % 

Nem       15,1 % 

Nem tudom 35,2 % 

 
A felmérés következtetései, eredményei: 
A négy településen általánosan elmondható, hogy a kérdőívek kitöltésében túlnyomó többséggel a 25-59 év 

közöttiek vettek részt. A válaszadók két harmada nő volt. A vizsgált célterület településein a lakosság hobbija 

szerteágazó, de településenként más – más tevékenység élvez prioritást, inkább az aktív szabadidős 

tevékenységek kaptak több választ, de fontos a család, gyerekek, hagyományok, zene, tánc, buli, 

szórakozás is a településeken. 

 
A válaszadók érzelmi kötődése az 1-5 ig terjedő skálán 84,4%-ban 3-4-5 számot kapott, tehát a válaszadók 
nagytöbbsége kötődik a célterület településéhez. 52,6%-uk jól, vagy nagyon jól érzi magát a célterületen. 
A pozitívumok közül főként a Jászkiséri válaszadók nagyon sok lehetőséget megjelöltek a településen, így a 
településen már meglévő programokat, közösségi életet is. A Jászladányi válaszadók nem sok pozitívumot 
jelöltek meg a településen, de a természeti környezetet mindenképpen előnybe részesítették. Negatívum 
pedig a munkalehetőség, infrastruktúra hiánya; közbiztonság hiánya, bűnözés aránya, valamint a kevés 
látnivaló, kevés szórakozási lehetőség és a rendezvények hiánya került megjelölésre. 
A válaszadók nagy része a változáshoz hozzájárulna, szívesen venne rész a közösségek életbe, 
bonyolítana le programot, valamint szívesen vállalna önkéntes tevékenységet is. 
 
 

III. CÉLTERÜLET : ALATTYÁN, JÁNOSHIDA, 
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 

 
 

• kérdés:  Mely kategóriába esik az életkora? 



 

 

 
 
 
 
 
 

• kérdés: Neme 

 
• Mi a hobbija, érdeklődési köre? Mivel töltöd/töltenéd szívesen a szabadidődet?  

A válaszadók  arányát és válaszait az alábbi táblába foglaljuk össze, településenként. A megkérdezettek 

érdeklődési köre igen változatos a célterülten, a szórakozás, zene, tánc, a településeken élők számára 

egyértelműen fontos a felmérés alapján. Az Alattyáni válaszadók számára a horgászat,míg 

Jászalsószentgyörgyön a válaszadók körében a kultúra került legnagyobb számmal megjelölésre. 

 



 

 

 

• Mely település a lakóhelye? (Ahol ténylegesen tartózkodik) 

 
• Érzelmi kötődésem erőssége a lakóhelyemhez 

A válaszadók az alábbi arányba kötődnek településükhöz: 
1 -5 % 

2 - 4,5 % 

3 - 20,1 % 

4 - 35,8 % 

5 - 34,6 % 

• Munkavégzés helye, tanulók esetében az iskola helye 



 

 

 
 

 

• Érzelmi kötődésem  erőssége a munkavégzés/oktatás helye szerintei településekhez: 
A válaszadók érzelmi kötődése a településekhez magas, közel 70%-uk az 1-5 terjedő skálán a 4,5 
erősséget jelölték meg. A településen élők és tanulók számára fontosak célterület települései. 

• A kérdőív további kérdéseit az alábbi választott település vonatkozásában kívánom kitölteni. 
A választott településnek a Jászapáti járásban kell lennie. A kiválasztás szempontja lehet a 
kötődés erőssége, a hely- és emberismeret, a felelősségérzet, az eltöltött idő mennyisége és 
minősége stb. 
Lakóhely szerinti település (amennyiben a Jászapáti járásban található) 84,4 % 

Munkahely/iskola helye szerinti település (amennyiben a Jászapáti járásban található)   

         15,6 %  

• Hogyan érzi magát a településen? (1 – egyáltalán nem jól, 5 – nagyon jól) 

1 - 5,6 % 

2 - 12,3 % 

3 - 29,6 % 

4 - 35,8 % 

5 - 16,8 % 

10.  Milyen pozitívumokkal rendelkezik Ön szerint a település? 



 

 

 

 

 

- Melyek a negatívumai a településen való életnek? 



 

 

 
 

- Mit változtatna és hogyan? 

 
 
 
 
 

- Ön szerint mivel tudna hozzájárulni pozitív 
változásokhoz a településen? 



 

 

 
 

14. Szeretne részt venni ebben a folyamatban? 
Igen  49,7 % 

Nem       15,1 % 

Nem tudom 35,2 % 

 
A felmérés következtetései, eredményei: 
A négy településen általánosan elmondható, hogy a kérdőívek kitöltésében túlnyomó többséggel a 25-59 év 

közöttiek vettek részt. A válaszadók két harmada nő volt. A vizsgált célterület településein a lakosság hobbija 

szerteágazó, de településenként más – más tevékenység élvez prioritást, a szórakozás, zene, tánc, a 

településeken élők számára egyértelműen fontos a felmérés alapján. Az Alattyáni válaszadók számára a 

horgászat, míg Jászalsószentgyörgyön a válaszadók körében a kultúra került legnagyobb számmal 

megjelölésre. 

 

A válaszadók érzelmi kötődése az 1-5 ig terjedő skálán 84,4%-ban 3-4-5 számot kapott, tehát a válaszadók 
nagy többsége kötődik a célterület településéhez. 52,6%-uk jól, vagy nagyon jól érzi magát a célterületen. 
A pozitívumok közül a legmagasabb arányt a vidék, természet közelsége, a közösségek, ismerősök egymás 
iránti elkötelezettsége kapta valamennyi településen. Negatívum pedig a munkalehetőség, infrastruktúra 
hiánya; valamint valamennyi vizsgált területen a kevés látnivaló, kevés szórakozási lehetőség és a 
rendezvények hiánya. 
A válaszadók nagy része a változáshoz hozzájárulna, szívesen venne rész a közösségek életbe, 
bonyolítana le programot, valamint szívesen vállalna önkéntes tevékenységet is. 
 
 
 

II. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 
 
A második felmérés alkalmával a válaszadók száma 409 fő volt, 
összesen  8 kérdésre kellett választ adniuk és megadhatták a 9. –
dik részben a válaszadók elérhetőségüket, amennyiben szeretnék, 



 

 

hogy a megvalósítás során felvegyék velük a projektlebonyolítók a kapcsolatot. 
A második felmérés nem célterületenként, hanem projekt szinten került meghirdetésre.  
A 1. célterületen élő válaszadók száma a felmérésben összesen 172 fő volt, ebből 89 fő Jászapáti, 24-24 fő 
Jászivány és Jászszentandrás, 35 fő Jászdózsa településekről. 
 
Feltett kérdések: 

- Mely kategóriába esik az életkora? 
- Neme 
- Melyik településen él? 
- Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat a település vonatkozásában? 

- Információáramlás biztosítása 
- Közösségi beszélgetések, fórumok 
- Fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe 
- Kulturált szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a fiatalok számára 
- Lakosság bevonása a település életében, programok szervezésébe 
- Civil kerekasztal a problémák megbeszélésére 
- Helyi tudás, erőforrások feltárása 
- Településszépítés 
- Együttműködés erősítése az önkormányzatok és a lakosok között 
- Környezetvédelem, település tisztasága 

- Mennyire elégedett az alábbiakkal? 
- Együttműködés és bizalom mértéke a közösség szereplői között 
- Információkkal való ellátottság 
- Település által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség (egészségügyi, szociális, 

művelődési, szabadidő, sport) 
- A településen elérhető programok minősége, mennyisége 

- Mely programok iránt érdeklődne és venne részt rajtuk? 

- Gasztronómia 

- Sport 

- Közösségi/önkéntes munka 

- Kultúra 

- Zene 

- Közösségi találkozók, események 

- Generációk közti tudásátadás 

- Kézműves foglalkozás 

- Hagyomány örzés 

- Helyi értékek, örökségek feltárása 

- Kiállítások 

- Település szépítés 

- Szemléletformálás 

- Egyéb, mint ……….. 
- Részt venne önkéntesen igényeinek megfelelő programok szervezésében, lebonyolításában, melyek 

célja a közösségi összefogás és tervezés? 

- igen, alkalmanként 

- igen, rendszeresen 

- nem 
- Részt venne közösségi felmérés végzésében, hogy az eredmény alapján közösségi összefogással 

segítsék a település életét, közösen szervezzenek programokat? 

- igen 

- nem 
- Amennyiben szeretné, megadhatja nevét és 
elérhetőségét, hogy a közösségfejlesztési folyamat érdekében 
felvehessük Önnel a kapcsolatot. 
 
 
 



 

 

I. CÉLTERÜLET : JÁSZAPÁTI, JÁSZDÓZSA, JÁSZIVÁNY, JÁSZSZENTANDRÁS 
 
A kérdőívekre adott válaszok kiértékelése: 

 
 

 

 
 

- Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat a település vonatkozásában? 
A válaszadók többsége fontosnak és nagyon fontosnak tartja valamennyi kérdést a célterületeken.  



 

 

 
A felmérésből látható, hogy a célterületen nagyon fontosnak tartják valamennyi településen a válaszadók a  

- Környezetvédelmet, település tisztaságát 

- Együttműködés erősítését az önkormányzatok és a lakosok között 

- Településszépítést 

- Lakosság bevonását a település életében, programok szervezésébe 

- Kulturális szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a fiatalok számára 

- fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe 

- valamennyi településen fontos továbbá az információ áramlás biztosítása. 
 

- Mennyire elégedett az alábbiakkal? 
Együttműködés és bizalom mértéke a közösség szereplői között 
Információkkal való ellátottság 
Település által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség (egészségügyi, szociális, művelődési, 
szabadidő, sport) 
A településen elérhető programok minősége, mennyisége 

A felmérésből jól látszik, hogy a válaszadók többsége kevésbé elégedett, vagy elégedetlen a fenti kérdések 
vonatkozásában.  

 
 
- Mely programok iránt érdekődne és venn részt rajtuk? 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
7. Részt venne önkéntesen igényeinek megfelelő programok szervezésében, lebonyolításában, melyek 
célja a közösségi összefogás és tervezés? 

 
 

- Részt venne közösségi felmérés végzésében, hogy az eredmény alapján közösségi összefogással 
segítsék a település életét, közösen szervezzenek programokat? 
 



 

 

 
 
A felmérés következtetései, eredményei: 
A válaszadók közel két harmada 20-59 év közötti, 68,5%-uk nő. A 1. célterületen élő válaszadók száma a 
felmérésben összesen 172 fő volt, ebből 89 fő Jászapáti, 24-24 fő Jászivány és Jászszentandrás, 35 fő 
Jászdózsa településekről. 
Legfontosabbnak tartják a felmérésben résztvevők a  környezetvédelmet, település tisztaságát, 
együttműködés erősítését az önkormányzatok és a lakosok között, településszépítést, lakosság bevonását a 
település életében, programok szervezésébe, kulturális szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a 
fiatalok számára, fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe, továbbá valamennyi településen 
fontos továbbá az információ áramlás biztosítása. 
 
A felmérésből jól látszik, hogy a válaszadók többsége kevésbé elégedett, vagy elégedett a közösségek 
együttműködésével és egymás iránti bizalmával, az információ ellátottsággal, a településeken nyújtott 
szolgáltatásokkal, és a településeken elérhető programok minőségével, mennyiségével.  
A legtöbben a zene, sport, kultúra, település szépítés, kézműves foglalkozás, hagyomány őrzés válaszokat 
jelölték meg érdeklődési körüknek, legtöbben a zenét. Magas a válaszadók szám a közösségi/önkéntes 
munka, valamint a közösségi találkozók, események témában is.  
Arra a kérdésre, hogy rész venne e önkéntesen programok szervezésében, lebonyolításában a válaszadók 
több mint 2/3-a valamennyi településen igennel válaszolt. 
A válaszadók több mint fele részt venne közösségi felmérésekben is, annak érdekében, hogy közösségi 
összefogással segítsék a célterületek településeinek életét, közös programok szervezésében; Jászdózsán 
és Jásziványon a válaszadók aránya 75%, vagy e fölötti. 
 

II. CÉLTERÜLET : JÁSZKISÉR, JÁSZLADÁNY 
 

A második felmérés alkalmával a válaszadók száma 409 fő volt, összesen  8 kérdésre kellett választ adniuk 
és megadhatták a 9. –dik részben a válaszadók elérhetőségüket, amennyiben szeretnék, hogy a 
megvalósítás során felvegyék velük a projektlebonyolítók a kapcsolatot. 
A második felmérés nem célterületenként, hanem projekt szinten került meghirdetésre.  
A 2. célterületen élő válaszadók száma a felmérésben összesen 100 fő volt, ebből 55 fő Jászkisér, 45 fő 
Jászladány településekről. 
 
Feltett kérdések: 

- Mely kategóriába esik az életkora? 

- Neme 

- Melyik településen él? 

- Mennyire tartja fontosnak az 
alábbiakat a település vonatkozásában? 

- Információáramlás biztosítása 



 

 

- Közösségi beszélgetések, fórumok 

- Fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe 

- Kulturált szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a fiatalok számára 

- Lakosság bevonása a település életében, programok szervezésébe 

- Civil kerekasztal a problémák megbeszélésére 

- Helyi tudás, erőforrások feltárása 

- Településszépítés 

- Együttműködés erősítése az önkormányzatok és a lakosok között 

- Környezetvédelem, település tisztasága 

- Mennyire elégedett az alábbiakkal? 

- Együttműködés és bizalom mértéke a közösség szereplői között 

- Információkkal való ellátottság 

- Település által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség (egészségügyi, szociális, 
művelődési, szabadidő, sport) 

- A településen elérhető programok minősége, mennyisége 

- Mely programok iránt érdeklődne és venne részt rajtuk? 

- Gasztronómia 

- Sport 

- Közösségi/önkéntes munka 

- Kultúra 

- Zene 

- Közösségi találkozók, események 

- Generációk közti tudásátadás 

- Kézműves foglalkozás 

- Hagyomány örzés 

- Helyi értékek, örökségek feltárása 

- Kiállítások 

- Település szépítés 

- Szemléletformálás 

- Egyéb, mint ……….. 

- Részt venne önkéntesen igényeinek megfelelő programok szervezésében, 
lebonyolításában, melyek célja a közösségi összefogás és tervezés? 

- igen, alkalmanként 

- igen, rendszeresen 

- nem 

- Részt venne közösségi felmérés végzésében, hogy az eredmény alapján 
közösségi összefogással segítsék a település életét, közösen szervezzenek 
programokat? 

- igen 

- nem 

- Amennyiben szeretné, megadhatja nevét és elérhetőségét, hogy a 
közösségfejlesztési folyamat érdekében felvehessük Önnel a kapcsolatot. 

 
A kérdőívekre adott válaszok kiértékelése: 



 

 

 
 

 

 
 

- Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat a település vonatkozásában? 
A válaszadók többsége fontosnak és nagyon fontosnak tartja valamennyi kérdést a célterületeken.  
 



 

 

 
A felmérésből látható, hogy a célterületen nagyon fontosnak tartják valamennyi településen a válaszadók a  

- Környezetvédelmet, település tisztaságát 

- Együttműködés erősítését az önkormányzatok és a lakosok között 

- Településszépítést 

- Lakosság bevonását a település életében, programok szervezésébe 

- Kulturális szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a fiatalok számára 

- fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe 

- információ áramlás biztosítása. 
 

- Mennyire elégedett az alábbiakkal? 
Együttműködés és bizalom mértéke a közösség szereplői között 
Információkkal való ellátottság 
Település által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség (egészségügyi, szociális, művelődési, 
szabadidő, sport) 
A településen elérhető programok minősége, mennyisége 

 
A felmérésből jól látszik, hogy a válaszadók többsége kevésbé elégedett, vagy elégedett a fenti kérdések 
vonatkozásában. Arányaiban valamennyi feltett kérdésre közel azonos megoszlással adták meg válaszaikat 
a felmérésben résztvevők. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
- Mely programok iránt érdekődne és venn részt rajtuk? 

 

 



 

 

 
 
7. Részt venne önkéntesen igényeinek megfelelő programok szervezésében, lebonyolításában, 
melyek célja a közösségi összefogás és tervezés? 

 
 

- Részt venne közösségi felmérés végzésében, hogy az eredmény alapján közösségi 
összefogással segítsék a település életét, közösen szervezzenek programokat? 

 
 
A felmérés következetetései, eredményei: 
A válaszadók közel két harmada 20-59 év közötti, 68,5%-uk nő. A 
2. célterületen élő válaszadók száma a felmérésben összesen 100 
fő volt, ebből 55 fő Jászkisér, 45 fő Jászladány településekről. 
Legfontosabbnak tartják a felmérésben résztvevők a  



 

 

környezetvédelmet, település tisztaságát, együttműködés erősítését az önkormányzatok és a lakosok között, 
településszépítést, lakosság bevonását a település életében, programok szervezésébe, kulturális 
szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a fiatalok számára, fiatalok helyben tartása, bevonása a 
közösségi életbe, továbbá valamennyi településen fontos továbbá az információ áramlás biztosítása. 
 
A felmérésből jól látszik, hogy a válaszadók többsége kevésbé elégedett, vagy elégedett a közösségek 
együttműködésével és egymás iránti bizalmával, az információ ellátottsággal, a településeken nyújtott 
szolgáltatásokkal, és a településeken elérhető programok minőségével, mennyiségével.  
A legtöbben a zene, sport, kultúra, település szépítés, kézműves foglalkozás, hagyomány őrzés válaszokat 
jelölték meg érdeklődési körüknek. Legtöbben 223 –an a zenét. Magas a válaszadók szám a 
közösségi/önkéntes munka, valamint a közösségi találkozók, események témában is.  
Arra a kérdésre, hogy rész venne e önkéntesen programok szervezésében, lebonyolításában a válaszadók 
több mint 2/3-a valamennyi településen igennel válaszolt. 
A válaszadók több mint fele részt venne közösségi felmérésekben is, annak érdekében, hogy közösségi 
összefogással segítsék a célterületek településeinek életét, közös programok szervezésében. 
 

III. CÉLTERÜLET : ALATTYÁN, JÁNOSHIDA, JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 
 

A második felmérés alkalmával a válaszadók száma 409 fő volt, összesen 8 kérdésre kellett választ adniuk 
és megadhatták a 9–dik részben a válaszadók elérhetőségüket, amennyiben szeretnék, hogy a 
megvalósítás során felvegyék velük a projektlebonyolítók a kapcsolatot. 
A második felmérés nem célterületenként, hanem projekt szinten került meghirdetésre.  
A 3. célterületen élő válaszadók száma a felmérésben összesen 137fő volt, ebből 27 fő Alattyán, 26 fő 
Jánoshida, 84 fő Jászalsószentgyörgy településekről. 
 
Feltett kérdések: 

- Mely kategóriába esik az életkora? 

- Neme 

- Melyik településen él? 

- Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat a település vonatkozásában? 

- Információáramlás biztosítása 

- Közösségi beszélgetések, fórumok 

- Fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe 

- Kulturált szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a fiatalok számára 

- Lakosság bevonása a település életében, programok szervezésébe 

- Civil kerekasztal a problémák megbeszélésére 

- Helyi tudás, erőforrások feltárása 

- Településszépítés 

- Együttműködés erősítése az önkormányzatok és a lakosok között 

- Környezetvédelem, település tisztasága 

- Mennyire elégedett az alábbiakkal? 
- Együttműködés és bizalom mértéke a közösség szereplői között 
- Információkkal való ellátottság 
- Település által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség (egészségügyi, szociális, 

művelődési, szabadidő, sport) 
- A településen elérhető programok minősége, mennyisége 

- Mely programok iránt érdeklődne és venne részt rajtuk? 
- Gasztronómia 
- Sport 
- Közösségi/önkéntes munka 
- Kultúra 
- Zene 
- Közösségi találkozók, események 
- Generációk közti tudásátadás 
- Kézműves foglalkozás 
- Hagyomány örzés 
- Helyi értékek, örökségek feltárása 



 

 

- Kiállítások 
- Település szépítés 
- Szemléletformálás 
- Egyéb, mint ……….. 

- Részt venne önkéntesen igényeinek megfelelő programok szervezésében, 
lebonyolításában, melyek célja a közösségi összefogás és tervezés? 

- igen, alkalmanként 
- igen, rendszeresen 
- nem 

- Részt venne közösségi felmérés végzésében, hogy az eredmény alapján 
közösségi összefogással segítsék a település életét, közösen szervezzenek 
programokat? 

- igen 
- nem 

- Amennyiben szeretné, megadhatja nevét és elérhetőségét, hogy a 
közösségfejlesztési folyamat érdekében felvehessük Önnel a kapcsolatot. 

 
A kérdőívekre adott válaszok kiértékelése: 

 
 

 



 

 

 
 

- Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat a település vonatkozásában? 
A válaszadók többsége fontosnak és nagyon fontosnak tartja valamennyi kérdést a célterületeken.  

 
A felmérésből látható, hogy a célterületen nagyon fontosnak tartják valamennyi településen a válaszadók a  

- Környezetvédelmet, település tisztaságát 
- Együttműködés erősítését az önkormányzatok és a lakosok között 
- Településszépítést 
- Lakosság bevonását a település életében, programok szervezésébe 
- Kulturális szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a fiatalok számára 
- fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe 
- valamennyi településen fontos továbbá az információ áramlás biztosítása. 

 
- Mennyire elégedett az alábbiakkal? 

- Együttműködés és bizalom mértéke a közösség szereplői között 
- Információkkal való ellátottság 
- Település által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség (egészségügyi, szociális, 

művelődési, szabadidő, sport) 
- A településen elérhető programok minősége, 

mennyisége 
 



 

 

 
 

- Mely programok iránt érdekődne és venn részt rajtuk? 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
7. Részt venne önkéntesen igényeinek megfelelő programok szervezésében, lebonyolításában, 
melyek célja a közösségi összefogás és tervezés? 

 
 

- Részt venne közösségi felmérés végzésében, hogy az eredmény alapján közösségi 
összefogással segítsék a település életét, közösen szervezzenek programokat? 

 



 

 

 
 

 
A felmérés következetetései, eredményei: 
A válaszadók közel két harmada 20-59 év közötti, 68,5%-uk nő. A 3. célterületen élő válaszadók száma a 
felmérésben összesen 137fő volt, ebből 27 fő Alattyán, 26 fő Jánoshida, 84 fő Jászalsószentgyörgy 
településekről. 
Legfontosabbnak tartják a felmérésben résztvevők a  környezetvédelmet, település tisztaságát, 
együttműködés erősítését az önkormányzatok és a lakosok között, településszépítést, lakosság bevonását a 
település életében, programok szervezésébe, kulturális szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a 
fiatalok számára, fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe, továbbá valamennyi településen 
fontos továbbá az információ áramlás biztosítása. 
 
A felmérésből jól látszik, hogy a válaszadók többsége kevésbé elégedett, vagy elégedett a közösségek 
együttműködésével és egymás iránti bizalmával, az információ ellátottsággal, a településeken nyújtott 
szolgáltatásokkal, és a településeken elérhető programok minőségével, mennyiségével.  
A legtöbben a zene, sport, kultúra, település szépítés, kézműves foglalkozás, hagyomány őrzés válaszokat 
jelölték meg érdeklődési körüknek. Legtöbben 223 –an a zenét. Magas a válaszadók szám a 
közösségi/önkéntes munka, valamint a közösségi találkozók, események témában is.  
Arra a kérdésre, hogy rész venne e önkéntesen programok szervezésében, lebonyolításában a válaszadók 
több mint 2/3-a valamennyi településen igennel válaszolt. 
A válaszadók több mint fele részt venne közösségi felmérésekben is, annak érdekében, hogy közösségi 
összefogással segítsék a célterületek településeinek életét, közös programok szervezésében. 
 

A FELMÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
Valamennyi felmérés a célterület összes településén egyértelműen és vitathatatlanul alátámasztja a 
településen élők igényét a magasabb, és tartalmasabb közösségi élet, helyi identitás erősítésének irányába. 
A felmérésekből látható, hogy a helyi identitás erősítésének igénye valódi igény a helyi szervezetekben, 
lakosokban, a lakosság nyitott a közösségi megoldásokra, és erősen motivált a kulturális sokszínűség és a 
kulturális lehetőségek bővítése irányában.  
 
A településeken élők a jobb életminőség kialakításához akár önkéntesség útján is hozzájárulnának, ezzel 
változásokat eszközölve a települések élhetőbbé tételéhez, a fiatalok helyben tartásához.   
A felmérések egyértelműen alátámasztják, hogy szükséges új és 
újabb programok, közösség építő rendezvények megvalósítása a 
célterület településein.  
A célterületen élő lakosság számos témában részt venne 
programokban, a zene, kultúra, közösségi programok hiánya 
valamennyi településen megjelenik. Nagyon fontos a kultúrált 
szórakozási lehetőség, közösségi terek biztosítása, a fiatalok 



 

 

helyben tartása, település szépítése. 
 
Szükség van tehát arra, hogy települési identitást erősítő, de nem csak egy településre kiterjedő 
folyamatokat indítsunk el a célterületen és közösségi részvételre alapuló szabadidős, közbiztonsági, képzési 
programok segítségével járuljunk hozzá a települések élhetőbbé tételéhez. 
 
A felmérések során magas igény mutatkozik a célterület és a járás településeinek kulturális 
kapcsolatépítésére, és ápolására, ezért a Cselekvési Tervekben felvázolt programelemek egy részének ki 
kell térnie a térségben található szervezetek együttműködésére és közös programok megvalósítására is. 
 
Projektünk célkitűzései és a megvalósítandó projektelemek hozzájárulnak a települési HEP-ekben és az 
igényfelmérés során feltárt nehézségek, célcsoportjaink életkörülményeinek javításához, a 
népességmegtartáshoz és a közösségi programokon és az erősödő, közös identitáson keresztül a 
társadalmi kohézió erősítéséhez. 
 

 
 


