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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

Magyarszéken és a környező településeken élők közösségi kezdeményező- és 

cselekvőképességének fejlesztése és a közösségi szerepvállalás erősödése érdekében 

Magyarszék Község Önkormányzata a helyi értékek felismerése és tudatosítása, 

valamint a belső kohézió, összetartozás-tudat vizsgálata végett pályázatot nyújtott be 

a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002 „Helyi identitás és kohézió erősítése a Magyarszéki 

mikrotérségben” címmel, 9 önkormányzat konzorciumával. A konzorciumot 

Magyarszék Községi Önkormányzat vezetésével, Bodolyabér Község Önkormányzata, 

Magyarhertelend Község Önkormányzata, Kovácsszénája Község Önkormányzata, 

Oroszló Község Önkormányzata, Abaliget Községi Önkormányzata, Husztót Község 

Önkormányzata, Liget Község Önkormányzata és Mecsekpölöske Községi 

Önkormányzata alkotja. 

A konzorciumot alkotó településekről összefoglalóan elmondható, hogy természeti 

környezetükben, társadalmi-gazdasági helyzetükben, fennmaradt hagyományaik 

gyakorlásában hasonlóságot mutatnak egymással.  

A támogatói döntést követően a pályázat műszaki-szakmai tartalmának véglegesítése 

végett került sor a helyi lakosság, közösség felmérésére, amely felmérés módszertana 

három szakaszra különíthető el.  

Kérőíves interjúk kerültek felvételre a konzorciumban részt vevő települések vezetőivel, 

képviselőivel, illetve az adott település meghatározó közösségi szereplőivel. Az interjúk 

kiértékelését követően szélesebb körben közösségi beszélgetések kerültek 

megszervezésre, ahol a helyi problémák azonosítása után, azokra megoldást 

megfogalmazó javaslatok és különböző programok kerültek behatárolásra. A folyamat 

harmadik, lezáró lépéseként lakossági kérdőíves felmérés került felvételre, melynek 

eredményeként kibővítésre kerültek a közösségi beszélgetés során elsődlegesen 

rögzített javaslatok és programok a lakosság igényei mentén. 

Partnerségi megállapodások a pályázat előkészítési szakaszában, annak benyújtását 

megelőzően, illetve a közösségi felmérést megelőzően kerültek megkötésre a 

konzorcium területén aktívan működő civil szervezetekkel, intézményekkel a 

megvalósítás támogatása érdekében.  

Jelen dokumentumban bemutatásra kerülő Helyi Cselekvési Terv a közösségi felmérés 

eredményeit mutatja be, mely megalapozta a felmérés során beazonosításra került 

problémák megoldását segítő intézkedések, programok körét. Az egyes intézkedések, 

tevékenységek, programok megvalósításának ütemterve a … fejezet keretében kerül 

bemutatásra.  
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1. HELYZETELEMZÉS  

A Helyi Cselekvési terv a pályázat benyújtásakor meghatározásra került lehatárolás 

szerint készült el. A támogatási szerződés megkötését követően partnerségi fórum került 

összehívásra a konzorciumot alkotó települések önkormányzatainak részvételével, ahol 

felmérésre került a megvalósításhoz szükséges szakemberek szükséges összetétele, mint 

az önkormányzatok képviselői, szakmai megvalósítók, projektmenedzsment tagok és 

lehetséges önkéntes tagok. A partnerségi fórumot követően az egyes személyek 

felkérésre kerültek a programban történő részvételre.   

A projekt célterülete a Baranya megyében található Magyarszék és annak térsége. Az 

érintett települések egymással határosak vagy közös önkormányzati hivatalhoz 

tartoznak. A Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok: 

Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér, Liget, Oroszló. Abaliget, Husztót és 

Kovácsszénája községek pedig az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartoznak. 

Az egyes települések közös egységet alkotnak, mivel mindennapi működésüket, 

társadalmi-gazdasági folyamataikat, természeti környezetüket, megőrzésre került 

hagyományaikat tekintve hasonló adottságokkal rendelkeznek, egymással települési 

szomszédságban vagy közelségben helyezkednek el.  

 

1.1. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS MÓDSZERTANA  

A közöségi interjúk felvétele a közösség közérzetének, az egyén és a közösség 

kapcsolatainak, helyi identitás tartalmának, a fejlesztési elképzelések és cselevési 

kapacitások megismerésére irányult. Az interjú célja, hogy a felmérésben részt vevő 

lakosság részére bekapcsolódási lehetőséget teremtsen a fejlesztésbe, a közösség és a 

helyi társadalom életében cselekvő részvételre mozgósítson. Az interjúkat felvételét a 

közösségfejlesztőn kívül a lakosság köréből kiválasztásra került, a közösségért tenni 

akaró, önkéntesek támogatták. Munkamódszerünket tekintve a közösségfejlesztés 

során a kezdetektől törekedtünk a közösségi munkamód alkalmazására. A 

közösségfejlesztő feladata volt ebben a fázisban az önkéntesek felkészítése az 

interjúkészítés funkciójára és a módszertan megismertetése.  

A kapcsolatépítés első lépéseként megkeresésre kerültek az egyes települések 

polgármesterei, akik felkeresésüket követően, segítségükkel kerültek meghatározásra 

azok a testületi tagok, meghatározó közösségi személyek, akik bevonása kiemelt 

jelentőséggel bír a felmérés elvégzése során. A személyes megkeresések közvetlen 

beszélgetések keretében valósultak meg, néhány esetben korlátozódtak gyors 

kérdések megválaszolására.  

Településenként minimum 10 interjú került felvételre különböző életkorú, társadalmi 

helyzetű személy megszólításával, aki a helyi közösség életében meghatározó 

jelentőséggel rendelkeznek.  A folyamat eredményeként kialakult egy kép a helyi 

identitás tartalmáról, a helyi fejlesztési elképzelésekről és erőforrásokról, s a 

megkérdezettek cselekvési hajlandóságáról. 
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A közösségi beszélgetések megszervezésének funkcionális célja volt, hogy a közösségi 

interjúk során megismert tapasztalatok, feltárásra került problémák a közösség 

szélesebb körében nyilvánosságra és átbeszélésre kerüljenek. A közösségi 

beszélgetések eredményeként a résztvevők felismerték, hogy a feltárt problémák 

közösek, új megközelítésben, új perspektívában ismerték meg azokat, a közösségi 

felelősségvállalás, elköteleződés növekedett a folyamat során, a beszélgetések 

hozzásegítették a helyi ügyek közösségi kezelésének körvonalazását. A közösségi 

beszélgetések tagjai között polgármesterek, képviselőtestületi tagok, 

közösségfejlesztésben résztvevő személyek, valamint az általuk javasolt lakossági körből 

kiválasztott személyek kerültek meghívásra, mint például könyvtári dolgozók, civil 

szervezetek képviselői és tagjai, valamint az általuk bevonásra került szomszédok, 

ismerősök. A meghívottak száma 30-50 fős csoportot alkotott.  

Az első közösségi beszélgetés során bemutatásra kerültek a részvevők részére a 

közösségi interjúk során tapasztaltak, a feltárt problémák. A folyamat folytatásaként 

azonosításra kerültek azok a területek, amelyeket a résztvevők a legfontosabbnak 

ítéltek meg. Összeállításra került egy tematika, mely mentén közös megállapodás 

értelmében rendszeres közösségi beszélgetések összehívásával megvitatásra kerültek 

az egyes témakörök.  

A beszélgetések során fogalmazódtak meg azok a kérdések és cselekvési alternatívák, 

amelyek köré a közösségi cselekedeteket lehetséges szervezni. Meghatározásra került 

a közösségi felmérés eszközeként szolgáló kérőív kérdései. A nyilvános beszélgetéseket 

közösségi tervezés követte.  

A közösségi beszélgetés eredményeként tovább bővült azon személyek köre a 

lakosságból, akik aktívan szeretnének cselekedni a településért, a közösségi 

felelősségvállalás, elköteleződés tovább erősödőt a résztvevők körében.  

A közösségi felmérés célja volt, hogy a közösségi beszélgetések során meghatározásra 

került kérdőív a lakosság lehető legszélesebb köréhez eljusson, kitöltésével a lakosság 

bevonásra kerüljön a közösségfejlesztési folyamatba, és a lakosok 

véleménynyilvánításukon keresztül megtapasztalják, hogy aktív résztvevői a folyamat 

alakításának.  

A közösségi felmérés elvárásai voltak, hogy a folyamat eredményeként a helyi 

cselekvők köre további szélesedik, a lakosságot valóban érdeklő problémákról széles 

körű véleményhalmaz kerül összegyűjtésre, és visszajelzést kapunk a közösség tagjainak 

cselekvési hajlandóságáról és cselekvési kapacitásról.  

A kérdőívek lakossághoz történő eljutásában és begyűjtésében a korábban ismertetett 

szakmai megvalósítók és önkéntesek közreműködtek. A lakosság egy része elzárkózott 

a válaszadástól, de nagyobb részben támogatták a kezdeményezést a kérdőívek 

kitöltésével a helyi közösség fejlesztésére vonatkozólag.  
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1.2. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI  

A fent bemutatott módszertan szerint valamennyi településen lefolytatásra kerültek az 

igényfelmérések, melynek eredményei az alábbiakban kerülnek összefoglalásra. 

1.2.1. INTERJÚK EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA  

Az interjúk során a lakosság egy része került megszólításra. Az interjúkon négy alapvető 

kérdést tettek fel a felmérés készítői: 

1. Mit talál jónak az adott településen való életben? 

2. Mit talál rossznak az adott településen való életben? 

3. Min változtatna és hogyan? 

4. Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

Az interjúk során fontos volt, hogy több társadalmi, szociális és demográfiai háttérből is 

megszólítsunk embereket, ezzel egy átfogó kép készült a település véleményéről.  

1. ábra: A közösségi interjúk során megszólított személyek száma településenként 

 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 
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Az egyes településeken elvégzett interjúk eredményeinek összefoglalása az 

alábbiakban kerül bemutatásra. 

 

1. táblázat: Magyarszék településen a közösségi interjúk által feltárt értékek és problémák bemutatása 

MAGYARSZÉK 

Mi jó az itteni életben? Mi rossz az itteni életben? 

→ családi kötődés, gyökerek 

→ Pécs város elérthető közelsége 

→ természeti adottság, nyugodt 

környezet 

→ viszonylag jónak mondható 

közlekedés 

→ munkába járás esetleges nehézségei 

→ sportolás, szabadidő eltöltés feltételei 

hiányosak 

→ átmenő forgalom nagysága (66-os főút) 

Min változtatna és hogyan? 

→ gyermekprogramok szervezése 

→ olyan programok megvalósítása, ahol megismerkedhetnek az emberek a hagyományos 

kézműves mesterségekkel 

→ olyan események szervezése, ahol az idősek átadhatják a fiataloknak a tudásukat (kötés, 

hímzés, állattenyésztés) 

→ hagyományőrző néptánccsoportok alakítása a legkisebbeknek 

→ életmódvezetési (gyermeknevelés, helyes pénzgazdálkodás), bűnmegelőzési előadások 

szervezése felnőtteknek 

→ helyi fiatalság összekovácsolása egy vezető által klubszerű foglalkozásokkal (pl. filmvetítés, 

önismeret, életvezetés stb.) 

→ több és részletesebb tájékozódás lehetősége (tájékoztatás) 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

→ részvétel a programok, rendezvények szervezésében, lebonyolításában 

→ részvétel a programokon, rendezvényeken 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 
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2. táblázat: Abaliget településen a közösségi interjúk által feltárt értékek és problémák bemutatása 

ABALIGET 

Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz az itteni életben? 

→ természet közelsége 

→ nyugalom 

→ szolgáltatások mennyisége és minősége 

→ kevés helyi munkalehetőség 

→ Pécs városba induló tömegközlekedés rossz 

minősége 

→ a vendéglátás szezonalitása 

→ a helyi bolt drága és rövid nyitvatartási 

ideje 

→ rossz minőségű út (szennyvízberuházást 

követően) 

Min változtatna és hogyan? 

→ több, színvonalasabb közösségi program 

→ ifjúságnak több szórakozási és sportolási lehetőség 

→ társasági helyszínek 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

→ az idősebb korosztály rendelkezik ötletekkel, viszont kellő támogatás hiányában az ötletek 

nem jutottak el a megvalósítás fázisába, támogatottságra van szükség 

→ részvétel a szervezésben 

→ ötletekkel való segítség 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 

 

3. táblázat: Bodolyabér településen a közösségi interjúk által feltárt értékek és problémák bemutatása 

BODOLYABÉR 

Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz az itteni életben? 

→ családi kötődés, gyökerek 

→ nyugodt falusi élet 

→ város elérthetősége 

→ viszonylag jó közlekedés 

→ szolgáltatók hiánya 

→ nincs élelmiszerbolt 

→ nincs vendéglátás 

Min változtatna és hogyan? 

→ élelmiszerbolt és vendéglátóegység újbóli megnyitása 

→ orvosi rendelő fejlesztése 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

→ közösségi munkával való hozzájárulás 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 
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4. táblázat: Mecsekpölöske településen a közösségi interjúk által feltárt értékek és problémák bemutatása 

MECSEKPÖLÖSKE 

Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz az itteni életben? 

→ családias környezet 

→ családi kötődés, gyökerek 

→ kikapcsolódási, sportolási, szórakozási 

lehetőség hiánya 

→ munkahelyek hiánya 

Min változtatna és hogyan? 

→ munkahelyteremtés 
 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

→ a megkérdezettek szeretnének hozzájárulni a változásokhoz, de annak módját nem tudták 

megfogalmazni 

→ rendezvényeken való részvétel 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 

 

5. táblázat: Magyarhertelend településen a közösségi interjúk által feltárt értékek és problémák bemutatása 

MAGYARHERTELEND 

Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz az itteni életben? 

→ családi házas nyugodt környezet 

→ van óvoda, iskola 

→ rossz közlekedési viszonyok 

→ a lakosság nagy része közmunkából él 

→ szórakozási, sportolási lehetőségek hiánya 

→ bolt nyitva tartás 

Min változtatna és hogyan? 

→ több gyermekprogram 

→ főzőklub 

→ konditerem, focipálya, tornaklub 

→ fiatalok összefogása egy vezetővel 

→ játszótér felújítása 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

→ nagyrészt a programokban való részvételre korlátozódik  

→ néhány ember esetében szervezésben való segítség 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 
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6. táblázat: Oroszló településen a közösségi interjúk által feltárt értékek és problémák bemutatása 

OROSZLÓ 

Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz az itteni életben? 

→ nyugodt környezet 

→ kedvezőtlen vásárlási lehetőségek 

→ kevés munkalehetőség 

→ rendezvények számának növelése 

Min változtatna és hogyan? 

→ közlekedés 

→ bevásárlóbusz indítása 

→ leányvásár bevezetése 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

→ részvétel a programok szervezésében, lebonyolításában 

→ részvétel a programokon 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 

 

7. táblázat: Husztót településen a közösségi interjúk által feltárt értékek és problémák bemutatása 

HUSZTÓT 

Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz az itteni életben? 

→ nyugodt, csendes környezet 

→ kevés ember 

→ könyvtár 

→ rossz közlekedési viszonyok 

→ munkahelyek hiánya 

Min változtatna és hogyan? 

→ az egyes változásokhoz való hozzájárulás módját nem tudták megfogalmazni 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

→ a megkérdezettek szeretnek a településen élni, ellenben nagyobb változásokat nem 

támogatnak, az egyes változásokhoz való hozzájárulás módját nem tudták megfogalmazni 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 
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8. táblázat: Kovácsszénája településen a közösségi interjúk által feltárt értékek és problémák bemutatása 

KOVÁCSSZÉNÁJA 

Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz az itteni életben? 

→ csend, nyugalom 
→ nincs szennyvízhálózat 

→ nincs bolt 

→ buszközlekedés rossz minősége 

→ sportolási lehetőségek hiánya 

Min változtatna és hogyan? 

→ szennyvízhálózat kiépítése 

→ kerékpárút építése 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

→ a település 30-50 év közötti lakossága a tervek előkészítésébe bevonható 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 

 

9. Táblázat - A közösségi interjúk által feltárt értékek és problémák Kovácsszénáján 

LIGET 

Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz az itteni életben? 

→ nyugalom 

→ mindenki ismer mindenkit 

→ a falu zsák jellege 

→ zsákfalu (nincs átmenő forgalom) 

→ turizmus hiánya 

→ munkahelyek hiánya 

→ buszközlekedés rossz minősége 

→ hivatalos ügyek intézésére nincs helyi 

lehetőség 

Min változtatna és hogyan? 

→ fiatalok bevonása a közösségi életbe 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

→ részvétel a programok szervezésében, lebonyolításában 

→ munkájukkal 

Forrás: saját szerkesztés, 2019. 
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KONZORCIUMI ÖSSZEFOGLALÓ  

Mi a jó az itteni életben? 

A településen élők visszajelzései értelmében összefoglalóan a természeti környezet 

közelségét, a nyugalmat említették, valamint a város közelségének pozitív hatását, 

amely elérését a közlekedési módok némely település esetében támogatnak. 

Mi a rossz az itteni életben? 

A helyben elérhető munkahelyek száma, sportolási és kikapcsolódási lehetőségek 

hiánya került megemlítésre.  

Min változtatna és hogyan? 

A települések egy része a helyi lakosság generációinak összekapcsolásán, a fiatalok 

helyben tartásán változtatna közösségszervezéssel, míg más települések a hiányzó 

egészségügyi, közlekedési infrastruktúrát fejlesztenék.  

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

A települések többsége a rendezvényszervezés kapcsán önkéntes munka keretében 

járulna hozzá a változások megvalósításához. Néhány település nem tudta 

megfogalmazni, hogy az észlelt szükségletek változtatásához hogyan tudna egyéni 

szinten hozzájárulni. Ezeknél a településeknél fokozottabb közösségfejlesztő munka 

szükséges ahhoz, hogy a települési kötödés és a közösségi kötődés növekedjen. Az 

idősebb generáció motiváltságának fenntartásához, fontos, hogy az általuk felvetett 

ötletek meghallgatásra találjanak, kiegészítésre, pontosításra kerüljenek a 

megvalósíthatóságot szem előtt tartva, és a generációs különbségek csökkentése 

érdekében a tervezési folyamatba a fiatalok bevonásra kerüljenek.  

 

1.2.2. KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA  

A közösségi beszélgetések során a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, 

feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatala, közösségivé tétele és 

megbeszélése valósult meg. A közösségi beszélgetés a meghívott interjúalanyok és az 

általuk bevont szomszédok, ismerősök, valamint a helyi intézmények képviselőinek 

körében történt a közösségfejlesztő vezetésével. 

Az első közösségi beszélgetésen a kezdeményezők az egybegyűltek nyilvánossága előtt 

beszámolnak az interjúk során szerzett tapasztalataikról, a feltáruló értékekről, közösségi 

problémákról, helyi ügyekről, majd felkérték a jelenlévőket arra, hogy válasszák ki ezek 

közül a számukra legfontosabb területeket. A lista összeállítását követően, közösen 

megállapodtak a témák megvitatásának sorrendjében és az időpontokban.  

A következő nyilvános közösségi beszélgetéseken a közösség interjúkkal aktivizált tagjai 

mindig egy általuk kiválasztott témakört járták körül. 

E beszélgetések során fogalmazódtak meg azok a kérdések és cselekvési alternatívák, 

amelyek köré a közösségi cselekedetek szerveződnek. 

A közösségi beszélgetések eredményeként tovább bővül a helyi cselekvők köre, 

megszületett a terv, hogy a kapott válaszok, javaslatok alapján mik integrálhatók 

leginkább a közösségi életbe/projektbe. 
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Tárgya: A települések értékeinek feltárása 

Részvevők száma: 10-15 fő településenként 

→ Időpont: 2018.11.19. 

Magyarszék Községi Önkormányzat 

→ Időpont: 2018.11.19. 

Helyszín: Mecsekpölöske Községi Önkormányzat 

→ Időpont: 2018.11.19. 

Helyszín: Magyarhertelend Község Önkormányzat 

→ Időpont: 2018.11.22. 

Helyszín: Liget Községi Önkormányzat 

→ Időpont: 2018.11.22. 

Helyszín: Bodolyabér Község Önkormányzat 

→ Időpont: 2018.10.23.  

Helyszín: Abaliget Községi Önkormányzat 

→ Időpont: 2018.10.23.  

Helyszín: Husztót Község Önkormányzat  

→ Időpont: 2018.10.30. 

Helyszín: Oroszló Község Önkormányzata 

→ Időpont: 2018.10.30. 

Helyszín: Kovácsszénája Község Önkormányzata 

1.2.3 A KÉRDŐÍV EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA  

A konzorciumban részt vevő településeken kérőíves felmérésre került sor. A kérőívek 

tartalmára vonatkozólag a kérdéssor településenként más helyezett a középpontba, 

ellenben szerepeltek olyan általános kérdések is a kérdéssorban, melyek mindegyik 

település kapcsán azonosak voltak, mint például a nemi megoszlásra, iskolai 

végzettségre, foglalkozási típusokra, gyermeknevelésre választ adók.  

A konzorciumi településeken összesen 159 fő vett részt a kérőívek kitöltésében 

hozzájárulva ehhez a pályázat keretében tervezett fejlesztés megalapozásához. A 

felmérés alapján kiértékelésre került eredmények az alábbiakban kerülnek 

bemutatásra.  

A válaszadók nemi megoszlása kapcsán a női többségi részvétel került kimutatásra, 

ellenben ez az adat nem relatív pontosságú, mivel a felmérés napközben, munkaidő 

alatt zajlott.  
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2. ábra: Válaszadók nemek szerinti megoszlása 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

 

Kor szerinti megoszlást tekintve 4 korcsoport szerint kerültek a válaszadók 

csoportosításra, mely szerint 0-35 év közöttiek 20%-ban, 36-50 év közöttiek 27%-ban, 51-

65 év közöttiek 35%-ban, 66 év felettiek 18%-ban vettek részt a kérőívek kitöltésében a 

válaszadók közül.  

 

 

3. ábra: A válaszadók korcsoportok szerinti megoszlása 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

 

A legmagasabb iskolai végzettség kapcsán a válaszadók 1%-a kevesebb mint 8 

osztállyal rendelkezik, 25% 8 osztállyal, 37%-nak szakmunkás végzettsége, 26 % 

érettségivel, 6% főiskolai és 5% egyetemi végezettséggel rendelkezik. Elmondható, hogy 
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a települések többségében a válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége szerint 

érettségivel vagy szakmunkás végzettséggel rendelkezik.  

 

4. ábra: A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

 

 

 

Az egyes foglalkozási típusok kapcsán 2% válaszolt úgy, hogy jelenleg tanulmányait 

folytatja, 45% alkalmazottként dolgozik, 18% saját vállalkozást működtet, 26% nyugdíjas, 

5% munkanélküli, 4% egyéb foglakoztatott a válaszadók közül. 

5. ábra: A válaszadók foglalkoztatási típus szerinti megoszlása 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 
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A családi állapotot tekintve 44%-a a válaszadóknak házasságban él, 25% egyedülálló, 

21% özvegy, 10% élettársi kapcsolatban él a válaszadók közül. 

6. ábra: A válaszadók családi állapot szerinti megoszlása 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

Az adott településen eltöltött idő kapcsán 4 csoportba soroltuk a válaszok lehetőségeit, 

melyek szerint születése óta 33% él az adott településen a válaszadók közül, kevesebb, 

mint 10 éve 15%, 10-20 éve 9%, több, mint 20 éve 43%. Összefoglalóan megállapítható, 

hogy a megkérdezettek többsége régebb óta él az adott településen, a válaszadók a 

környezetüket és a közösségüket feltételezhetően jól ismerik, igényeikről, szükségleteikről 

kialakult véleménnyel rendelkezhetnek.  

7. ábra: Válaszadók településen eltöltött idő szerinti megoszlása 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

A kérdőív vizsgálta a válaszadó településhez kapcsolható kötöttségét, mely során 11% 

válaszolt úgy, hogy nem szeret az adott településen élni, 17% közömbösséget mutatott, 

10% nem tudta megfogalmazni a kötöttséggel kapcsolatos érzelmeit, és kiemelkedőn 

62% válaszolt úgy, hogy kötődik a településéhez, szeret az adott faluban, községben 
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élni. A válaszadók 38%-a esetében fontos a fejlesztő munka során a közösségi munka 

keretében feltárni, azonosítani azokat az okokat, amelyek a településhez való kötöttség 

gyengülését okozták.  

8. ábra: Válaszadók települési kötöttséghez való viszonyulása érzelmi szinten 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

Az adott településhez kapcsolható kötöttség vizsgálatára irányult szintén a következő 

kérdés is, mely arra keresett válaszokat, hogy melyek voltak azok a motivációs tényezők, 

melyek a válaszadókat támogatták abban, hogy az adott településen telepedjenek le 

családjukkal. A válaszadók 26%-át családi - és rokoni kapcsolatok kötik az adott 

településhez, 6% azért választotta az érintett települést otthonának, mivel az ingatlanok 

értéke kedvezőbb volt részükre, mint a környező városokban, 9% önellátási lehetőségek 

meglétére hivatkozott, 9% a településhez kapcsolható munkahely végett telepedett le, 

43% a falusias környezet végett választotta a települést, és mindössze 13% nem tudta 

meghatározni a motivációját, amiért úgy döntött, hogy az adott települést választja 

családja otthonaként.  
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9. ábra: Válaszadók települési kötöttséghez való viszonyulása motivációs szinten 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

Magyarországot az elöregedő társadalom és a fiatal lakosság elvándorlása jellemzi, 

amely a Baranya megyében található településekre is levetíthető. A következő kérdés 

arra kereste a választ, hogy a megkérdezettek hogyan észlelik a település népesség 

szerinti fejlődését. 28% nyilatkozott arról, hogy a település növekedését észleli, 28% szerint 

csökken a lakosság száma, 28% szerint nem történik változás a népesség adataiban, 

18% nem tudott a kérdésre választ adni.  

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 
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10. ábra: Lakónépesség változása 2014-2019 között az érintett településeken 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

A fenti ábrából látható, hogy az érintett településeken 5 éves időszakot vizsgálva 

jellemző volt a lakónépesség csökkenése, mely alól kivételt három település mutat, ezek 

Abaliget, Liget és Kovácsszénája. A népesség növekedésére részben magyarázatot ad 

a turizmus fejlődése, valamint elzártabb településekről lévén szó visszavezethető a 

természet közvetlen közelségre, önfenntartó életmód népszerűségének növekedésére. 

A közösségek homogenitásának, illetve heterogenitásának kérdését elsősorban az 

interjúk eredményeiből kívántuk felvázolni. A felmérésből megállapítható, hogy a 

válaszadók Összegezve megállapítható, hogy társadalmi passzívitást egyéni szinten is 

érzékeli a lakosság, mely magyarázza a közösségi szinten jelentkező széthúzó 

magatartás jelentkezését is.   

 

11. ábra: A közösség homogenitásának, illetve heterogenitásának vizsgálata 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 
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A fejlesztendő területekre vonatkozó specifikus kérdés 8 területet határolt le a 

kérőívben. A válaszadók visszajelzése szerint a munkahelyteremtés, közösségépítés és a 

turisztika azok a területek, melyek kiemelkedően fejlesztésre szorulnak az érintett 

települések vonatkozásában.  

12. ábra: Fejlesztendő területek megoszlása a válaszadók igénye szerint 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

5 terület vonatkozásában vizsgáltuk a válaszadók személyes hozzáállását, 

kezdeményező-kapcsolódási készségét a közösség fejlesztési folyamat 

megvalósításban való részvétel kapcsán, mely során megállapításra került, hogy 25% a 

tervezési szakaszban, 22% szervezési feladatokban, 26% programokon való 

részvételben, 5% pályázatfigyelésben támogatná a közösségfejlesztési folyamat 

sikerességét. 16% zárkózott el a folyamatban való részvétel elől. 

13. ábra: Válaszadók megvalósításban történő részvétele kapcsán kapcsolódási területek szerinti megoszlása 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 
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Az alábbi kérés arra kereste a választ, hogy a lakosság mely típusú tevékenységek 

megvalósítását helyezné előtérbe a közösségfejlesztési folyamat során. Az alábbi 

sorrend állapítható meg a visszajelzésekből. A lakosság legnagyobb arányban 

rendezvények megvalósítását támogatja, másodsorban közösségi alkalmak, 

klubfoglalkozások megszervezését, valamint harmadsorban társadalmi munkák 

szervezését venné szívesebben a projekt keretében.  

14. ábra: A válaszadók preferencia sorrendje a megvalósítandó tevékenységi típusokkal kapcsolatban 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

A klubfoglalkozások típusainak preferencia sorrend vizsgálata esetében a lakosság 17%-

a kerekasztal megbeszélések megszervezését, 16% főzőklubban való részvételt, 

tornaklubok megszervezését, kézműves klubok megszervezését támogatná.  

15. ábra: Klubfoglalkozások típusaira vonatkozó preferencia sorrend 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 
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A közösségi felmérés során vizsgáltuk a közösség mezőgazdasági tevékenységben való 

részvételét is, mely eredményeként 5% állította a válaszadók közül, hogy 

mezőgazdasági tevékenység a megélhetési forrása, 49% család számára termel háztáji 

mezőgazdasági termelésben, 46% állította, hogy nem vesz részt semmilyen 

mezőgazdasági termelésben.   

16. ábra: Válaszadók mezőgazdasági tevékenység végzésre irányuló megoszlása 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

Helyi termék előállítására irányuló kérdésünkre 11% válaszolta a megkérdezettek közül, 

hogy előállít valamilyen helyi terméket.  

 

17. ábra: Válaszadók részvétele helyi termék előállításában 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 
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A közösségi tudásmegosztásban való részvételi hajlandóság kapcsán 58% nyilatkozott 

úgy a válaszadók közül, hogy valamely feltétel teljesülésének függvényében részt 

venne a közös tudásmegosztásban, 23% egyértelműen aktív részvétellel válaszolt, 19% 

utasította el a kezdeményezést. 

18. ábra: Válaszadók közösségi tudásmegosztásban való részvételi hajlandóságának megoszlása 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

A fennmaradt hagyományok összegyűjtése során elsődleges feladatként arra fókuszált 

a kérőív, hogy a megkérdezett lakosság hány százaléka ismer olyan hagyományt, 

amelyet megőrzésre értékesnek ítél. Mindössze 22%-a nyilatkozott a lakosságnak arról, 

hogy ismer olyan helyi hagyományt, melyet értékesnek tart a közösségi felmérés során 

feltárni, feleleveníteni. 

19. ábra: Válaszadók értékes, megőrzendő helyi hagyományra vonatkozó ismereti aránya 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 
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A népi kézműves termékek előállításával kapcsolatban arra irányult a kérdésünk, hogy 

a lakosság hány százaléka ismer olyan népi kézműves termék előállításával foglalkozó 

mesterembert, hagyományművészt, vállalkozót, kisiparost, aki munkájával különleges 

terméket állít elő. A megkérdezett lakosság mindössze 15%-a nyilatkozott arról, hogy 

ismer a fentiekben felsorolt szakembert.  

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

A következő kérdés arra irányult, hogy a válaszadók hány százaléka ismer olyan helyi 

specialitású ételt vagy italt, helyben megtermelt vagy elérhető mezőgazdasági 

különlegességet, növényt, őshonos állatot, mely köré rendezvény imázs kapcsolható. A 

válaszadók 9% nyilatkozott arról, hogy rendelkezik olyan információval, amely 

hasznosítható ezirányban. 

20. ábra: Válaszadók helyi étel, ital, mezőgazdasági különlegesség, növény, őshonos állat ismeretére vonatkozó 

aránya 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 
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A következő kérdés arra keresett választ, hogy a lakosság hány százaléka ismer olyan 

helybélit, akinek kedvenc hobbija mások számára is érdekes lehet: például fest, farag, 

bőrt, fémet, csontot munkál, gyermekjátékokat készít, sző, fon, hímez, illetve gyűjt 

valamit. A megkérdezett lakosság 17%-a válaszolt úgy, hogy ismer a fenti 

szempontoknak megfelelő helybélit.  

21. ábra: Válaszadók ismereti aránya a közösség számára értékes hobbit gyakorló helybélire vonatkozólag 

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 

Az alábbi kérdés a lakosság preferencia sorrendjének vizsgálatára irányult a helyi 

turisztikai attrakciókkal kapcsolatban, mely szerint a közösségi parkok, a termálfürdő, a 

települések templomai, tavak, faluházak, tájházak a lakosság részéről jelentősebbnek 

ítélt helyben elérhető látványosságok.  

 

Forrás: Közösségi felmérés alapján saját szerkesztés, 2019. 
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A kérdőívben lehetőséget adtunk a válaszadóknak a szabadszöveges válaszra is. Arra 

a kérdésünkre, hogy ismernek-e olyan egyéb értéket, ami a kérdőíven nem szerepel, 

de kiemelkedőnek tartja (helyi ismeret, tudás, érdeklődésre számot tartó érdekesség) 

az alábbi válaszok érkeztek. Abaliget estében kiemelte a lakosság a cseppkőbarlangot, 

Magyarhertelend a gyalogtúráit, népzenei – néptánc fesztáválját, Kovácsszénája a 

sajtüzemét, Liget retro iskoláját, gyümölcs feldolgozóját, Oroszló Dutkai Pál könyvét.  

 

1.3. TERVEZÉSI MÁTRIX  

A tervezési mátrixban kerülnek bemutatásra a közösségi felmérés eredményeként 

megállapításra került intézkedések és azok ütemezése, mely egyben prioritási 

sorrendet is képez.  

A közösségi felmérés során felszínre került problémák egy részének megoldása 

túlmutat a konzorciumban részt vevő települések önkormányzatain, civil 

szervezeteken, a közösségen, ilyen problémák pl. a munkanélküliség megoldása, a 

bolt hiánya, a közösségi közlekedés hiányosságai, infrastruktúra hiányosságai. Ezek a 

problémák az alábbi tervezési mátrixban nem kerültek bemutatásra, mivel 

megoldásuk nemzetgazdasági beavatkozást vagy külső szereplő, pl. vállalkozó 

részéről történő beavatkozást igényelne.  

10. táblázat: Tervezési mátrix 
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Új civil szerveződések 

megalakítása 
     Közösségfejlesztő 

A közösségi feltárást végző helyi 

lakosok, a kezdeményezők, 

kérdezők, értékelők már maguk 

egy közösséget alkotnak. 

Cselekvésük hatására növekszik a 

helyi cselekvés iránt elkötelezettek 

köre, új civil szerveződések 

alakulnak. A közösségi felmérés, 

tervezés bekapcsolódásra, a 

közösség, a helyi társadalom 

életében történő cselekvő 

részvételre mozgósít  

Történeti feltárás - 

települési értékárak 

elkészítése 

     
Települések 

polgármesterei 

Települések döntéshozóinak a 

közösségi értékfeltárás 

folyamatának elfogadása  

     Közösségfejlesztő 

Aktivisták, értékfeltárást 

kezdeményező emberek 

felkutatása, helyi szervezetek, 

intézmények bevonása  

     Közösségfejlesztő 
Értékek dokumentálása és 

felvétele az értékleltárba 

     Közösségfejlesztő 
Kiadvány készítése, 

fotódokumentáció 

     Közösségfejlesztő 
Nyilvánosság közzététel: értékek 

bemutatása 

Közösségi akciók, 

tevékenységek, 

események 

megvalósítása 

     
Települések 

polgármesterei 
Programterv megalkotása 

     Szakmai vezető 
Ütemezés, rendezvénynaptár 

elkészítése 

 
 

  Szakmai vezető Eszközbeszerzés 
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Civil szervezetekkel, 
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     Szakmai vezető 
Kreatív kuckó összefoglalása, 

dokumentálása 

Helyi nyilvánosság 

fórumainak 

megteremtése 

     Közösségfejlesztő 
Információs csatornák számba 

vétele 

    Közösségfejlesztő 

Információk nyilvános közzététele, 

folyamatos frissítése a helyi 

közösség bevonásával 

Részvételi fórumok 

elindítása, 

működtetése 

 
    Polgármester 

Lakossági fórumok működtetése, 

közösségfejlesztési folyamat 

eredményeinek kiértékelése 

  
 

  Szakmai vezető Cselekvési terv aktualizálása 

Információs pont 

kialakítása 

 
    Polgármester Információs pont kijelölése 

 
    Polgármester 

Információs pont kialakításához 

szükséges beszerzési eljárások 

folytatása 

     Polgármester Eszközbeszerzés 

   
 

Polgármester 
Információs pont működtetése, 

folyamatos frissítése 

Stratégiai 

dokumentumok 

áttekintése, 

megújítása: helyi 

esélyegyenlőségi terv, 

közművelődési 

rendelet 

     
Települések 

jegyzői 

Stratégiai dokumentumok 

áttekintése részvételi fórumok 

keretei közt 

     
Települések 

jegyzői 

Stratégiai dokumentumok 

megújítása 

Közösségfejlesztő 

animátor képzés 

     Szakmai vezető 
Képzési lehetőségek számba 

vétele, képzés kiválasztása 

     
Könyvtári 

munkatárs 

"Cselekvő közösségek-aktív 

közösségi szerepvállalás" képzés 

     Szakmai vezető Közösségfejlesztő animátor képzés 

     Szakmai vezető 

Infokommunikációs 

akadálymentesítés külső szervezet 

bevonásával 

Bűnmegelőzést és 

közbiztonság javítását 

segítő programok és 

közlekedésbiztonsági 

programok 

     Szakmai vezető Programterv megalkotása 

     Szakmai vezető Ütemezés 

  
 

  Szakmai vezető Beszerzési eljárások lefolytatása 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 
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1.4. PROJEKTET MEGELŐZŐ KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA  

A közösség nagy szerepet játszik az egyén fejlődésében, szocializációjában, ezért 

nagyon fontos, hogy a célterületen élők „valahova tartozása”, a közösség szükséglete 

ki legyen elégítve. Ezeknek az igényeknek a biztosítását a településeken szerveződött 

civil szervezetek, mint alapítványok, egyesületek, asszonykórusok, klubok, valamint az 

önkormányzati kezdeményezések adják.  

A célterületen élőkről általánosságban elmondható, hogy a közösségi életben való 

részvételi hajlandóságuk alacsony, a lakosság motiválatlan, közcélú programokban 

való önkéntes részvételük csekély. Ennek fő oka a mai társadalomra jellemző 

érdektelenség, az önös érdekek előtérbe helyezése.  

A lakosságot többnyire térítésmentes szórakoztató programokkal és szolgáltatásokkal 

lehet motiválni, ezért az önkormányzatok lehetőségeikhez képest igyekeznek évente 

több közösségkovácsoló rendezvénnyel, programmal színesíteni a települések 

mindennapjait.  

Az elmúlt két évben az alábbi rendezvények kerültek lebonyolításra az érintett 

településeken: 

11. táblázat: A projektet megelőző időszakban lebonyolított rendezvények listája Magyarszéken 

MAGYARSZÉK 

Rendezvény megnevezése Időpont Helyszín 

Sváb bál 2019.02.23 Sportcsarnok 

Húsvéti Játszóház 
Húsvét 

környékén 
Önkormányzat 

Május 1. ünnepség Május 1. 
Patak völgye 

Pihenőpark 

Gyereknap 
Május utolsó 

hétvégéje 

Patak völgye 

Pihenőpark 

Juniális 
Június utolsó 

hétvégéje 

Kishertelendi 

Pihenőpark 

Falunap Búcsú 

Augusztus 

utolsó 

hétvégéje 

Faluközpont 

Szüreti felvonulás Szeptember 
Egész falu 

területén 

Idősek világnapja November Önkormányzat 

Templomi hangverseny December Templom 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 
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12. táblázat: A projektet megelőző időszakban lebonyolított rendezvények listája Abaligeten 

ABALIGET 

Rendezvény megnevezése Időpont Helyszín 

Motoros találkozó Augusztus 
Abaligeti 

Camping 

Falunap Augusztus Központ 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 

13. táblázat: A projektet megelőző időszakban lebonyolított rendezvények listája Bodolyabéren 

BODOLYABÉR 

Rendezvény megnevezése Időpont Helyszín 

Roma nap Augusztus Faluközpont 

Falunap Augusztus Faluközpont 

Adventi készülődés December Közpark 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 

14. táblázat: A projektet megelőző időszakban lebonyolított rendezvények listája Mecsekpölöskén 

MECSEKPÖLÖSKE 

Rendezvény megnevezése Időpont Helyszín 

Tökös nap 
Minden év 

októberében 
Önkormányzat 

Idősek napja 

Az idősek 

világnapjához 

legközelebbi 

szombat 

Önkormányzat 

Gyertyagyújtási ünnepség 
Adventi 

időszakban 
Faluközpont 

Mikulás ünnepség 
December 6. 

körül 
Önkormányzat 

Húsvéti játszóház 
Húsvét előtti 

hétvége 
Önkormányzat 

Falunap 
Június utolsó 

hétvégéje 
Faluközpont 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 
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15. táblázat: A projektet megelőző időszakban lebonyolított rendezvények listája Magyarhertelenden 

MAGYARHERTELEND 

Rendezvény megnevezése Időpont Helyszín 

Szüreti felvonulás Szeptember Faluközpont 

Falunap Augusztus Faluközpont 

Búcsú Október Faluközpont 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 

 

16. táblázat: A projektet megelőző időszakban lebonyolított rendezvények listája Kovácsszénáján 

KOVÁCSSZÉNÁJA 

Rendezvény megnevezése Időpont Helyszín 

Virágkert háztáji és 

kézműves vásár 
Május Önkormányzat 

Angyalkert - karácsonyi 

háztáji vásár 
December Önkormányzat 

Augusztus 20-i ünnepség Augusztus Faluközpont 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 

 

17. táblázat: A projektet megelőző időszakban lebonyolított rendezvények listája Huszóton 

HUSZTÓT 

Rendezvény megnevezése Időpont Helyszín 

Elszármazottak találkozója Július 
Husztóti 

templom 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 

 

18. táblázat: A projektet megelőző időszakban lebonyolított rendezvények listája Ligeten 

LIGET 

Rendezvény megnevezése Időpont Helyszín 

Gyümölcs Fesztivál Nyár Faluközpont 

Falunap   Faluközpont 

Szüreti felvonulás 
Október első 

szombatja 
Falu 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 
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19. táblázat: A projektet megelőző időszakban lebonyolított rendezvények listája Oroszlón 

OROSZLÓ 

Rendezvény megnevezése Időpont Helyszín 

Leányvásár   Faluközpont 

Szüreti felvonulás   Faluközpont 

Templomi hangverseny December Templom 

Falunap   Faluközpont 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 

 

1.5. FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA  

A fejlesztés alapvető célja a konzorcium településein élő lakosság helyi identitásának 

és a közösség kohéziójának erősítése, melynek eszköze a közösségfejlesztés. A projekt 

keretén belül a település szintű cselekvő közösségek kialakítása, megerősítése, amelyet 

a lakosság társadalmi kapcsolatainak és konzorciumi települési szintű kapcsolatainak 

megerősítése révén kívánunk elérni. A mentális egészség fenntartásához 

elengedhetetlen a társadalmi összetartozás megélése, a társadalmi hasznosság 

kinyilvánítása, ezért célunk, hogy a jelenlegi passzív lakossági attitűdben változást érjünk 

el, egyéni szinten a lakosság saját közösségi életének szervezőjévé váljon.  

A hazai és nemzetközi célkitűzésekkel párhuzamosan a projekt célkitűzése a közösségi 

kezdeményező- és cselekvőképesség fejlődése, a közösségi szerepvállalás 

megerősítése, távlati célként a kijelölt célterületen elhelyezkedő települések közösségei 

közötti együttműködés kialakulása. 

Az ismertetett célok a korábbi fejezeben bemutatásra került módszertan 

végrehajtásával elérhetővé válnak, mivel a Cselekvési Terv és a projekt szakmai 

tartalmának meghatározása a helyi lakosság igényfelmérésére épült, amely alapján 

kerültek felvázolásra a beavatkozási irányok, valamint a projekt részletes tematikája. 

Speciális célkitűzés, hogy a projekt megvalósítása során bizonyos közösségi 

kompetenciák erősödjenek a lakosságban, mint az együttműködési készség, az 

egymásra figyelés, segítségnyújtás, a kezdeményezőkészség, az önkéntesség, 

identitástudat, településhez való kötődés.  

További cél, hogy a közösségben rejlő rejtett kulturális értékek, helyi tudás, hozzáértés, 

tapasztalat és közösségi segítési lehetőségek feltárásra kerüljenek, ezáltal alapot adva 

önszervező, informális tanulási folyamatok beindításának a helyi közösségben. 

Magyarszék és térségében jellemző a fiatal generációra, hogy felnőtté válás 

folyamatában nem ismeri meg a közösség múltjában rejlő szellemi értékeket és 

hagyományokat. Megszakadt az a kapcsolat az egyes generációk között, amely a 

múltban még segítette az egyéni tudás és gyakorlati tapasztalati tudás átörökítését és 

hagyományaink gyakorlását. Fontos számunka a közösségfejlesztő munka keretében 

ezeknek a generációs szintű kapcsolatoknak az újraépítése, mely során célunk, hogy a 

fiatal, idősödő és idős korosztály egymás életébe és készségeibe nyerjen bepillantást, 
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azokat támogassa, segítse. Ezalatt azt értjük, hogy a generációk érdeklődési köre, 

hiányterületei, képességei egymásra felhajtó erőként hatnak, a fiatal korosztályt az 

idősebb tanítja valamely készségre és viszont, az idősebb korosztály szabadidős 

programot szervez a fiatalabbaknak, az idősebb korosztály felügyeletet nyújt a 

fiatalabbaknak. A közös programok úgy kerülnek megszervezésre, hogy abban 

mindegyik korosztály aktív feladatot kap.  

Az értékfeltáró és értékőrző tevékenység széleskörű, helyi összefogáson alapuló 

közösségi folyamat, melynek célja a település közössége által meghatározott értékek 

felismerése és dokumentálása, azok rendszerezése, szakszerű feldolgozása és 

közzététele. Ezt a funkciót hivatott a helyi értéktár kialakítása és részben a cselekvési 

terv ellátni. 

Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő 

közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok 

alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági 

programok valósulnak meg. 

A projekt céljainak 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 

mikrotérség tekintetében egymás hagyományainak megismerése, pl. Magyarszék 

tekintetében a településrészek egységessé kovácsolása hagyományőrző 

rendezvényekkel, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok bevonása a 

rendezvények megszervezésébe. 

 

1.6. SWOT-ANALÍZIS  

A SWOT analízis az elmúlt évtizedekben általánosan elterjedt helyzetértékelő rendszer, 

amely a feltárt helyzetkép egyes elemeinek csoportosítását végzi el megadott rendszer 

szerint, azért, hogy a logikai összefüggések az egyes elemek között világossá váljanak, 

és így az egyes problémák ellenszerét könnyebben meg lehessen találni. A SWOT igen 

sokféle, rendszerint összetett dolog értékelésére használatos és az adott terület már 

feltárt sajátosságait az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek kategóriákban 

csoportosítva minősíti azokat, és ezzel együtt a rendszerint összetett helyzetet is. 

A SWOT nem állapít meg új problémákat, hanem az előzőleg lefolytatott helyzetkép 

egyes összetevőit csoportosítja, hogy aztán az erős oldalak kihasználhatók, a 

gyengeségek pedig kiküszöbölhetők lehessenek. A Cselekvési terv SWOT analízise sem 

tár fel problémákat, hanem a megelőző, a konzorcium összetevőit elemző fejezetből 

emeli ki azokat a problémákat, amelyek megoldása lényeges változást hozhat a 

települések életében, valamint a térségnek megmutatkoznak olyan kompetenciái, 

amelyekkel a feltárt hiányosságok megoldását elő is segíteni. 
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20. táblázat: SWOT-analízis 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Kellemes, nyugodt, falusias környezet Fogyó népesség, elvándorlás, elöregedés, 

kedvezőtlen közlekedés miatt a helyiek 

többsége a közeli városba jár dolgozni 

Szép természeti adottságok A programokon való részvételben a helyi 

lakosság érdektelensége, inaktivitása 

Jó együttműködés a civil szervezetekkel, az 

iskolával és az óvodákkal 

A kistelepülések egy részében kevés a 

ténylegesen működő vállalkozás 

A meglévő oktatási, kulturális, művelődési 

szociális intézmények színvonalas szakmai 

munkája, az ott dolgozók szoros 

együttműködése 

Kevés a jól képzett szakember 

Családsegítő szolgálat minőségi működése A hátrányos helyzetű családok magas száma 

Internet elérhetősége, nyilvános WiFi 

működtetése 

A mikrotérség területén nem mindenhol 

megoldott a nyilvános WiFi 

Elkötelezett, nyitott vezetés Települések érdekütközése 

Lehetőségek Veszélyek 

Óvodák bölcsődével történő bővítése 3 

településen 

A társadalmi együttműködés elmaradásából 

adódó feszültségek 

A helyi értékek irányi igény, kereslet növelése A mikrotérségen belüli szegénység területi 

fokozódása, szegregáció, diszkrimináció 

eredményeképpen kialakuló lakossági 

elégedetlenség 

Eszközfejlesztés pályázatok segítségével, 

valamint gyerekek táboroztatása, pl. ifjúsági 

szálláson 

Széthúzó közösség 

Helyi civil társadalom megerősítése, a helyi 

társadalomban rejlő képességek kiaknázása 

Érdektelenség, az elöregedő lakosság, az 

idősödő emberek aktivizálásának problémái 

Kulturális, szociális, köznevelési, ifjúsági 

intézményekkel, civil szervezetekkel, 

nemzetiségi önkormányzatokkal, 

vállalkozókkal, egyéb szervezetekkel való 

együttműködések megerősítése, fejlesztése 

A célcsoportok hatékony elérésének 

nehézségei, csökkenő részvételi aktivitás a 

települések életében és rendezvényein 

A közszolgáltatásokhoz és egyéb lakosságot 

segítő információkhoz való hozzájutás 

elősegítése 

Gyermeklétszám csökkenése, az értelmiségi 

családok elköltözése 

Humán erőforrások felszínre kerülése, ezek 

aktivizálása 

Forráshiány 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019. 
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2. TERVEZETT KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA  

2.1. VÉGREHAJTANI, LEBONYOLÍTANI KÍVÁNT PROGRAMOK, ESEMÉNYEK, KÉPZÉSEK 

BEMUTATÁSA  

A megvalósítandó programok a projekt céljaihoz kapcsolódóan, a helyi igényre 

alapozva kerültek meghatározásra, figyelembe véve a felhívás előírásait. A 

tevékenységek tervezésénél a kiemelt szempont volt a helyi kezdeményezésekre építés 

és az alulról jövő jelleg érvényesítése. A projekt keretében az identitáserősítő 

tevékenységek mellett bűnmegelőzési-, közbiztonsági- és közlekedésbiztonsági 

programok megvalósítása is betervezésre került. 

A közösségi felmérés eredményeként meghatározásra kerültek azok a tevékenységek, 

melyek a projekt keretében megvalósításra kerülhetnek, illetve a körvonalazódott azon 

tevékenységek köre, melyek a pályázati felhíváshoz való illeszkedés hiányában más 

forrás keretében kerülnek megvalósításra.  
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21. táblázat: Végrehajtani kívánt programok, rendezvények, képzések bemutatása 

Tevékenység 

megnevezése 

Cél Feltételek Célcsoport Részletes leírás 

A települések közösségi 

tevékenységének 

történeti feltárása és 

elérhetővé tétele: 

települési értéktárak 

elkészítése 

A tevékenység célja a működési 

tapasztalatok, közösségi feladatok, 

értékek, jó gyakorlatok feltárása, 

bemutatása, megőrzése a kontinuitás 

fenntartása, új értékek létrehozásának 

elősegítése érdekében. 

személyi: 

közművelődési 

intézmények 

szakemberei, 

irodaszerek, terem, 

számítógép 

kapacitás 

Az érintett 

települések 

lakosai, 

közösségfejlesz

tő 

szakemberek, 

település 

vezetői 

A projekt által érintett térség 

meglévő közösségi 

tevékenységének feltárását 

tervezzük. Az értékfeltárás adott 

település közösségei által 

meghatározott értékek felismerését 

és dokumentálását, azok 

rendszerezését, szakszerű 

feldolgozását és közzétételét 

szolgálja  

A települések történeti 

feltárása: települési 

meserészek elkészítése 

A tevékenység célja, hogy a 

gyűjtésben résztvevő, illetve a projekt 

területén élő családok mindegyike 

részesüljön a kiadványból, hogy a 

következő generációknak is átadhassa 

a helyi kulturális örökségüket immáron 

írott formában. 

Közművelődési 

szakemberek, 

polgármesterek, 

valamint szakértő 

bevonása. 

Könyvszerkesztés és 

nyomtatás. 

Az érintett 

települések 

lakosai, 

idősebb 

korosztály 

bevonásával. 

Összegyűjtjük a településekre 

jellemző helyi meséket, mondákat, 

anekdotákat a helyi lakosság 

körében a 9 település mindegyikén, 

szakértő vezetésével. Ezeket 

kiadvány formában is elkészíttetjük.  

Közösségi akciók 

tevékenységek, 

események 

megvalósítása  

Találkozási alkalom megteremtése 

láttatni az egyének sokaságát – 

szimbolikusan és fizikailag is, 

információgyűjtés az egyénektől, 

azonosságok, közös pontok, tényezők 

megtalálása, további kapcsolódási 

lehetőségek megteremtése. A 

jelenlegi helyi társadalom számára is 

releváns ünnepi hagyományok 

összegyűjtése, hiteles feltárása, jelen 

helyzethez történő adaptálása, azzal a 

Személyi szakmai 

vezető tárgyi: 

terem vagy 

szabadtéri helyszín 

esetén sátor, 

asztalok, padok, 

irodaszerek 

Az érintett 

települések 

lakosai 

A rendezvényeken jelentős szerepet 

kapnak a helyi értékek, termékek, 

hagyományok, gasztronómia stb. 

bemutatása.   
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céllal, hogy a jelen napokhoz kötődő 

események újbóli megszervezése által 

erősödjön a helyiek identitástudata. 

Tanulókörök szervezése Célja, hogy a lehető legegyszerűbb 

módon tárjuk fel, rendszerezzük és 

adjuk át egymásnak azt a tudást, 

tapasztalatot, hozzáértést, melyet 

önszerveződő formában, informális 

tanulási módszerrel átadhatók 

egymásnak a helyi közösségekben 

személyi: szakmai 

vezető, 

közművelődési 

intézmények 

szakemberei, 

tárgyi: összejöveteli 

terem, irodaszerek, 

számítógépes 

kapacitás 

Az érintett 

települések 

lakosai 

8-12 fős létszámmal önképző körök, 

tanulókörök kerülnek 

megszervezésre tapasztalatcsere, 

tudás átadás céljából minimum 3-3 

alkalommal. Témái: kreatív kuckó, 

főzőklub, informatika, varrószakkör, 

fotó szakkör 

Helyi nyilvánosság 

fórumainak 

megteremtése, 

meglévők fejlesztése 

A nyilvánosság teret nyújt a 

legkülönbözőbb véleménycseréknek, 

információkhoz juttat, illetve segíthet 

az információk közötti eligazodásban, 

az öntudatosabbá vállalásban. 

Hozzájárulhat az önkifejezése és az 

önmeghatározás kifejlődéséhez, az 

önszerveződés és az együttműködés 

feltétele, biztosíthatja a humán 

erőtartalékok mobilizálódását és 

általában a közmegegyezés, a 

racionálisabb döntés létrejöttét. A 

nyilvánosság – főként a helyi 

nyilvánosság – jelentősége az is, hogy 

az embereknek lehetőséget kínál arra, 

hogy a helyi társadalmon belül, de a 

társadalom és az állam között is 

valamilyen módon kontrollálják a 

közhatalmat. A jól működő 

nyilvánosság a hatalom érdeke is, 

hiszen ezáltal javul a rálátása a 

személyi: szakmai 

vezető, helyi 

szervezetek, 

önkormányzatok, 

civil szervezetek 

képviselői, lakosság 

közösségfejlesztő, 

önkéntesek; tárgyi: 

terem, irodaszerek, 

számítógépes 

kapacitás, 

hirdetőtáblák, 

oszlopok, polcok, 

fényképező, 

kamera 

Az érintett 

települések 

lakosai, 

vállalkozók, 

együttműködő 

partnerek 

http://www.magyarszek.hu/ honlap 

fejlesztése, facebook profil 

kialakítása valósul meg, melyben a 

helyi lakosok szerkesztőként és 

tartalom előállítóként részt vesznek. 

Az információs felületeken 

megjelenítésre kerülnek a projekt 

aktuális és soron következő 

eseményei, akciói, rendezvényei, 

fórum részvételi lehetőségei stb.  



 

 

41 

polgárok érdekeire, problémáira. A 

fejlesztés ennek a folyamatnak a 

tudatos alakításában, fenntartásában 

zajló, ezt segítő folyamat. Egyrészt 

tudatosítja az érintettekben ennek a 

jelentőségét, s azt, hogy az egyén és 

közösség részvételének egyik 

legfontosabb feltétele, hogy átlássa és 

alakítani, formálni tudja ennek a 

kialakulását, elmélyítését. 

Részvételi fórumok 

elindítása, működtetése, 

meglévők fejlesztése 

Célja a helyi társadalmat érintő 

kérdések megvitatása, a döntésekben 

való részvétel lehetőségének 

biztosítása. A lakosság részvételével 

történő problémafeltárás, elemzés és 

tervezés folyamatában az 

állampolgári attitűd fejlesztése, hogy a 

tagok átéljék: "ez az én településem, 

közöm van hozzá, hatással lehetek, 

alakíthatom a körülöttem lévő világot" 

személyi: 

közösségfejlesztő, 

aktív, cselekvő 

tagok, a találkozót 

levezető 

moderátor; tárgyi: 

közösségi tér (pl. 

közösségi ház, 

iskola, könyvtár) 

Az érintett 

települések 

lakosai, 

közösségfejlesz

tő 

szakemberek, 

település 

vezetői, 

együttműködő 

partnerek 

A helyi cselekvési terv elkészítését 

követően összesen 8 db részvételi 

fórumot tartunk. A részvételi fórumok 

keretében többek között a 

közösségfejlesztési folyamat 

eredményeit értékelik ki a 

résztvevők, az értékelt hatásokat 

elemzik és javaslatot tesznek e helyi 

cselekvési terv aktualizálására 

A település társadalom- 

és gazdaságfejlesztése 

tekintetében 

meghatározó 

dokumentumok közül a 

helyi cselekvési tervhez 

illeszkedő stratégiai 

dokumentumok 

részvételi fórumok keretei 

között való áttekintése, 

megújítása 

Cél az érintett teleülések stratégiai 

dokumentumainak megújítása 

személyi: 

közösségfejlesztő, 

aktív, cselekvő 

tagok, település 

vezetői; tárgyi: 

terem, irodaszerek, 

számítógép 

kapacitás 

Az érintett 

települések 

lakosai, 

közösségfejlesz

tő 

szakemberek, 

település 

vezetői 

Helyi esélyegyenlőségi program, a 

muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL 

törvény 77. §-a szerinti 

közművelődési rendelet 

áttekintése/megújítása  



 

 

42 

Közösségfejlesztési 

folyamatokról tájékoztató 

közösségi információs 

pont kialakítása és 

működtetése 

A tevékenység célja egy széles 

hozzáférést biztosító, könnyen 

megközelíthető helyen lévő 

tájékoztatási pont kialakítása, ahol az 

érintett település közösségei 

megbízható és naprakész 

felvilágosítást kapnak a települések 

életére hatást gyakorló legfontosabb 

közhasznú (helyi, köznapi, mindennapi, 

közérdekű, közösségi, általános) 

információkról. 

személyi: szakmai 

vezető/közösségfejl

esztő, aktív, 

cselekvő tagok, 

település vezetői; 

tárgyi: terem, 

irodaszerek, laptop, 

projektor, vászon, 

asztalok, székek 

Az érintett 

települések 

lakosai, 

közösségfejlesz

tő 

szakemberek, 

településvezet

ők 

A közérdekű információs 

szolgáltatás helyszíne a művelődési 

ház épülete 7396 Magyarszék 

Kossuth l. 51. Az információs ponton 

közhasznú információk lesznek 

elérhetők településenként (pl. 

programajánlatok, önkormányzati 

dokumentumok, hírek stb.) 

Közösségfejlesztő 

animátor képzés 

Tevékenység célja, hogy a 

közösségfejlesztőket képessé tegyük a 

helyi társadalom mozgósítására, 

működésbe hozatalára. Cél, hogy a 

résztvevők elsajátítsák a 

közösségfejlesztés alapismereteit és 

képessé váljanak kulturális 

intézményeket célzó fejlesztési 

folyamatok generálására. Alkalmazzák 

az aktivizáló, nyilvánosságot fejlesztő, 

közösségi tervező és közösségi tanulási 

módszereket, együttműködéseket, 

szakmailag segítsék a kibontakozó 

közösségi együttműködést. 

Személyi: képzés 

résztvevői; tárgyi: 

irodaszerek 

Kiválasztott 

személyek, akik 

részt vesznek a 

képzésen 

Közösségfejlesztő végzettség 

megszerzése. Kovácsné Zloszki 

Veronika részt vesz egy 120 órás 

„SZPK-000009-16-04 4 03 3 

Közösségfejlesztő” képzésen. A 120 

tanórából 94 óra elmélet, melyen 

belül 50 elmélet és 44 gyakorlat, 

amelyek egymástól nem vállnak el, 

a megkülönböztetés a képzési 

módszerek különbözőségét jelenti 

cselekvő közösségek – aktív 

közösségi szerepvállalás” kiemelt 

projekt által biztosított 30 kontaktóra 

+ 30 óra távoktatás időtartamú 

képzésen Balogh Péterné vett részt. 
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Tanulmányutak 

szervezése 

Célja új együttműködések kialakítása, 

a meglévők fejlesztése, a közös 

gondolkodás megteremtése és a jó 

gyakorlatok megismerése. 

Személyi: szakmai 

vezető; tárgyi: busz 

Animátor és 

települési 

központi 

vezetők, 

partner 

szervezetek 

20 fő részvételével belföldi 

tanulmányút megvalósítása, 

melyen a közösségfejlesztési 

folyamatban érintett szakemberek 

és a települések vezetői vesznek 

részt tapasztalatcsere céljából. A 

tanulmányutak eredményeként 

együttműködések fejlesztése, jó 

gyakorlatok megtekintése valósul 

meg, melyek a települések 

közösségfejlesztési folyamataiba 

beépítésre kerülnek a kirándulást 

Kapolcsra, a művészetek völgyébe 

tervezzük. 

Infokommunikációs 

akadálymentesítés 

A tevékenység célja hátrányos 

helyzetű, enyhe, vagy súlyos 

fogyatékkal élő személyek számára a 

projekttel kapcsolatos információk 

hozzáférésének biztosítása 

Személyi: külső 

szakember; tárgyi: 

terem, számítógép, 

kapacitás 

Érintett 

települések 

fogyatékkal 

élő lakosai 

A projekt keretében meglévő 

honlapon aloldal kerül kialakításra 

egyrészt a nyilvánossági feladatok 

teljesítésének érdekében másrészt a 

projekt megvalósítása során az 

egyes rendezvények népszerűsítése 

érdekében. A létrehozott aloldal 

tekintetében megvalósításra kerül a 

kötelező projektarányos 

infokommunikációs 

akadálymentesítés 
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Nyilvánosság biztosítása Célja az Európai Unió és Magyarország 

társfinanszírozásában nyújtott 

támogatás céljáról, mértékéről, 

felhasználásáról és egyéb 

információkról a nyilvánosság számára 

tájékoztatás nyújtása 

Személyi: külső 

szakember, tárgyi: 

számítógépkapacit

ás 

Érintett és 

környező 

települések 

lakossága 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra 

vonatkozó feladatok ellátása. 

"Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei" c. dokumentum, 

valamit az "Arculati kézikönyv" 

előírásai alapján. Feladatok: a 

kedvezményezett működő 

honlapján a projekthez kapcsolódó 

tájékoztató (aloldal) megjelenítése 

és folyamatos frissítése a projekt 

fizikai zárásáig; a beruházás 

helyszínén "C" típusú tájékoztató 

tábla elkészítése és elhelyezése; 

kommunikációs célra alkalmas 

fotódokumentáció készítése; 

sajtóközlemény kiküldése a projekt 

zárásáról, sajtómegjelenések 

összegyűjtése; Térképtér feltöltése a 

projekthez kapcsolódó tartalommal 

Bűnmegelőzést és 

közbiztonság javítását 

segítő programok 

szervezése 

Célja, hogy egy jobb, biztonságosabb 

környezetben élhessünk. További célja 

az elkövetővé válás, az áldozattá válás 

és a bűnalkalmak csökkentése 

Személyi: szakmai 

vezető, 

közösségfejlesztő, 

önkéntesek; tárgyi: 

terem vagy 

szabadtári helyszín 

esetén sátor, 

asztalok, padok, 

irodaszerek 

Az érintett 

települések 

lakosai 

A helyi közösség biztonságérzetét 

javító intézkedéseket, a 

településeken élők önvédelmi 

képességeit célozzuk megvalósítani 

szakemberek bevonásával oly 

módon, hogy a lakosság, gyermek-, 

felnőtt- és időskorú korosztályt 

egyaránt mozgósítsuk 
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Közlekedésbiztonsági 

programok 

Célja a közlekedésbiztonság 

fejlesztése, a balesetek számának 

csökkentése 

Személyi: szakmai 

vezető, 

közösségfejlesztő, 

önkéntesek; tárgyi: 

terem vagy 

szabadtéri helyszín 

esetén sátor, 

asztalok, padok, 

irodaszerek 

Elsődleges 

célcsoport a 

védtelen 

közlekedők 

(gyalogosok, 

kerékpárosok) 

és a 

gépjárművezet

ők 

A védtelen közlekedők 

közlekedésbiztonságát szolgáló 

kampány megvalósítása 

programterv szerint 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés, 2019.
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2.2. KÉPZÉSEK BEMUTATÁSA  

A pályázati felhívás értelmében: 

A támogatási kérelemben biztosítani kell, hogy a megvalósításban részt vevő 

közösségfejlesztő, valamint a konzorciumi partnerként bevonásra kerülő közművelődési, 

könyvtári, muzeális intézmény és közművelődési közösségi színterek legalább egy-egy 

munkatársa és a projekt szakmai vezetője a program megkezdését követő legfeljebb 3 

éven belül közösségfejlesztő végzettséget/képesítést/tanúsítványt szerezzen, az alábbi 

képzési lehetőségek egyikének keretében (kivéve, ha már rendelkezik az azok vagy az 

55 345 03 0000 00 00 azonosítószámú Közösségi-civil szervező felsőfokú szakképesítés 

keretében korábban megszervezett végzettséggel/képesítéssel/tanúsítvánnyal): 

− az SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai 

programkövetelmény alapján engedélyezett felnőttképzési program; 

− a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 

képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján akkreditált, 

legalább 120 óra időtartamú, közösségfejlesztés témájú szakmai továbbképzési 

program; 

− 55 345 02 azonosító számú Közösségfejlesztő animátor OKJ képzés; 

− Közösségszervező BA szak; 

− közösségi és civil tanulmányok MA szak. 

A projekt megvalósítása során a pályázati felhívás fenti felsorolásait figyelembe véve 

kerül megvalósításra, a helyi körülményekhez igazodva a képzésben résztvevők száma, 

mely során figyelme vételre kerül közösségi tevékenységük és a képzés bemeneti 

feltétele.  

2.3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK PÉNZÜGYI FEDEZETÉNEK BEMUTATÁSA  

A tervezett tevékenységek megvalósításához pénzügyi fedezetet a TOP-5.3.1 projekt 

nyújt, mely keretében a tervezett programok támogatható tevékenységként kerültek 

megtervezésre.  

A projekt konzorciumi formában valósul meg, valamennyi tag saját költségvetéssel 

rendelkezik, a konzorcium vezetője a Magyarszék Község Önkormányzata. A 

költségvetés konzorciumi tagok közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be. 

22. táblázat: Pénzügyi forrás megoszlása a konzorciumi tagok között 

Konzorciumi tag 
Támogatás 

(Ft) 

Támogatás 

aránya 

Magyarszék Község Önkormányzat 42.037.694,- Ft 76,43% 

Abaliget Község Önkormányzata 2.877.444,- Ft 5,23% 

Bodolyabér Község Önkormányzat 1.640.304,- Ft 2,98% 

Husztót Község Önkormányzata 323.101,- Ft 0,59% 

Kovácsszénája Község Önkormányzat 323.101,- Ft 0,59% 
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Liget Községi Önkormányzat 1.640.304,- Ft 2,98% 

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2.877.444,- Ft 5,23% 

Mecsekpölöske Községi Önkormányzat 1.640.304,- Ft 2,98% 

Oroszló Község Önkormányzata 1.640.304,- Ft 2,98% 

Összesen 55.000.001,- Ft 100,00% 

Forrás: saját szerkesztés, 2019.  

 

23. táblázat: A tervezett tevékenységek pénzügyi fedezetének bemutatása 

Kapcsolódó tevékenység neve Költségviselő neve Elszámolható költség 

és támogatás 

Projektelőkészítés költségei Magyarszék Község 

Önkormányzat 

3.258.000,- Ft 

Projektmenedzsment költség Magyarszék Község 

Önkormányzat 

1.371.280,- Ft 

Beruházási költségek Magyarszék Község 

Önkormányzat 

2.261.419,- Ft 

Célcsoportok támogatásának 

költségei 

Magyarszék Község 

Önkormányzat 

1.296.000,- Ft 

Szakmai megvalósításban 

közreműködő személyek költségei 

Magyarszék Község 

Önkormányzat 

8.426.160,- Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

egyéb költségek 

Magyarszék Község 

Önkormányzat 

914.400,- Ft 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Magyarszék Község 

Önkormányzat 

24.510.435,- Ft 

Beruházásokhoz kapcsolódó 

költségek 

Bodolyabér Község 

Önkormányzat 

377.561,- Ft 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Bodolyabér Község 

Önkormányzat 

1.262.743,- Ft 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Abaliget Község 

Önkormányzata 

595.401,- Ft 

Szakmai megvalósításban 

közreműködő személyek költségei 

Abaliget Község 

Önkormányzata 

384.300,- Ft 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Abaliget Község 

Önkormányzata 

1.897.743,- Ft 
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Beruházáshoz kapcsolódó költségek Kovácsszénája Község 

Önkormányzat 

323.101,- Ft 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Liget Községi Önkormányzat 377.561,- Ft 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Liget Községi Önkormányzat 1.262.743,- Ft 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Husztót Község 

Önkormányzata 

323.101,- Ft 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Magyarhertelend Község 

Önkormányzat 

595.401,- Ft 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Magyarhertelend Község 

Önkormányzat 

1.897.743,- Ft 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Magyarhertelend Község 

Önkormányzat 

384.300,- Ft 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Mecsekpölöske Községi 

Önkormányzat 

377.561,- Ft 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Mecsekpölöske Községi 

Önkormányzat 

1.262.743,- Ft 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Oroszló Község 

Önkormányzata 

377.561,- Ft 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Oroszló Község 

Önkormányzata 

1.262.743,- Ft 

Forrás: saját szerkesztés, 2019.  

 

A tevékenységek megvalósítására az érintett települések önkormányzatai összesen 

55.000.001 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vett támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-

a.  Az érintett települések önkormányzatai a támogatási szerződés hatályba lépését 

követően előlegigényléssel éltek, mely által a projekt finanszírozása biztosítottá vált. A 

projektben elszámolni tervezett tevékenységek a Felhívás 3.1. pontjában 

meghatározott támogatható tevékenységek körébe tartoznak. 

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon 

került összeállításra. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve a projekt teljes 

előkészítési, megvalósítási- és fenntartási időszakában biztosítva lesz. A 

tevékenységekkel összefüggésben közbeszerzési/beszerzési eljárások kerülnek 

lefolytatásra, ahol a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező vállalkozó kerül kiválasztásra 

és megbízásra. A beszerzési eljárásban az értékelési szempontoknál a legkedvezőbb ár 

tényező mellett fontos szempont az ár-érték arány, értéket a pénzért elv, ahol az ár 

mellett a műszaki tartalom, a műszaki jellemzők, a minőség, az üzemeltetési költségek, 

a garancia, a referencia figyelembevételre kerül a költséghatékony gazdálkodás 

biztosításához. A fent leírtak alapján a projekt valamennyi tevékenysége esetében 

biztosíthatóvá válik a költséghatékonyság elve. 
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2.4. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS AZ IGÉNYFELMÉRÉSBŐL KIALAKULT 

EREDMÉNYEK KOHERENCIÁJÁNAK BEMUTATÁSA  

Az igényfelmérések alapján a pályázatba betervezett tevékenységek, szolgáltatások, 

az egyes tevékenységre elszámolható költségek módosításra kerültek, a pályázati kiírás 

támogatható tevékenységei és elszámolható költségeinek figyelembevételével. 

Meghatározásra, pontosításra kerültek a végrehajtani, lebonyolítani kívánt programok, 

események, részletes programterv készült. Megfogalmazása kerültek a tevékenységek 

céljai, a tevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi, személyi feltételek, ütemezés 

készült. A közösségi szintér kijelölésre került. 

 

2.5. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, AZ IGÉNYFELMÉRÉS ÉS A PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

KOHERENCIÁJÁNAK BEMUTATÁSA  

A tervezett tevékenységek és az igényfelmérések alapján elmutatható, hogy a projekt 

során tervezett és a megjelenő társadalmi igények többnyire lefedik egymást. Vannak 

bizonyos problémák (munkanélküliség, infrastrukturális hiányosságok stb.), melyekre 

jelen pályázat nem nyújt megoldást, viszont a betervezett tevékenységek (programok, 

rendezvények, képzések) során a helyi lakosság elsajátíthatja azokat a 

kompetenciákat, amikkel ezekre is megtalálhatja a megfelelő megoldást. A felmérések 

során megjelölt és a korábban betervezett tevékenységek elősegítik, hogy a helyi 

közösségek önszervező ereje növekedjen, őket képessé tegye többek közt arra, hogy a 

mindennapi életben és a munkaerőpiacon is jobban érvényesülhessenek. A pályázat 

céljaként is elvártan a szomszédolások és a települések közötti közös programok révén 

teljesül a helyi társadalmon belüli kezdeményező- és cselekvőképességének egy 

magasabb szinten történő alkalmazása. Mind a pályázat, mind a helyiek elvárása is 

egyben, hogy a térségben egy valós identitástudattal rendelkező közösség alakuljon ki, 

akik büszkék lehetnek értékeikre és hagyományaikra. A projekt részeként lefolytatott 

felmérésekkel bebizonyosodott, hogy azonosíthatók azok a csoportok, akik önkéntes 

munkájukkal a civil szervezetek mellett javítani tudnak a helyi viszonyokon. A 

beavatkozások 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 

települések vezetése, valamint a helyi közösségek is egy szorosabb együttműködést 

szorgalmaznak a térség minden szereplőjének bevonásával, hogy közös erővel 

biztosítani tudják a célterület, Magyarszék térségének fejlődését. 

 

3. CSELEKVÉSI ÜTEMTERV  

A cselekvési ütemterv a közösségi felmérés soroán megfogalmazott igények, továbbá 

a Pályázati Felhívás és a Felhíváshoz közzétett „Közösségfejlesztés módszertani 

útmutató” által lehatárolt keretek mentén kialakult szakmai tartalmat időbeli 

rendszerezi, felelősök, határidők és feladatok összefoglalásával. Az időbeliséget az 

átláthatóság érdekében sávos ütemtervben (Gantt diagram) ábrázoljuk.
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24. táblázat: Gantt diagram 

Tevékenység  

2018 2019 

Hónap Hónap 

9. 10. 11. 12. 1. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Beszerzési/közbeszerzési 

eljárások lefolytatása                                               
Helyi esélyegyenlőségi 

program áttekintése, 

megújítása 
                                              

Közművelődési rendelet 

áttekintése, megújítása                                               
Közösségi tevékenységek 

történeti feltárása és 

elérhetővé tétele: települési 

értéktárak elkészítése 

                                              

Közösségi akciók, 

tevékenységek, események 

megvalósításához 

kapcsolódó eszközbeszerzés 

                                              

Közösségi akciók, 

tevékenységek, események 

megvalósítása 
                                              

Tanulókörök szervezése                                               
Helyi nyilvánosság 

fórumainak (facebook, 

honlap) megteremtése, 

meglévők fejlesztése 

                                              

Helyi  nyilvánosság 

fórumainak működtetése                                               
Részvételi fórumok elindítása, 

működtetése, meglévők 

fejlesztése 
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A település társadalom- és 

gazdaságfejlesztése 

tekintetében meghatározó 

dokumentumok közül a helyi 

cselekvési tervhez illeszkedő 

stratégiai dokumentumok 

részvételi fórumok keretei 

között való áttekintése, 

megújítása 

                                              

Közösségfejlesztési 

folyamatokról tájékoztató 

közösségi információs pont 

kialakítása, eszközbeszerzés 

                                              

Közösségfejlesztési 

folyamatokról tájékoztató 

közösségi információs pont 

működtetése 

                                              

Infokommunikációs 

akadálymentesítés                                               

Nyilvánosság biztosítása                                               
Könyvtári munkatárs képzése                                               
Közösségfejlesztő animátor 

képzés                                               
Tanulmányutak szervezése                                               
Bűnmegelőzést és 

közbiztonság javítását segítő 

programok szervezése 
                                              

Közlekedésbiztonsági 

programok szervezése                                               
Közlekedésbiztonsági 

programokhoz kapcsolódó 

információs kiadvány 

elkészítése 

                                              

Projektmenedzsment 

biztosítása                                               
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Tevékenység  

2020 2021 

Hónap Hónap 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Beszerzési/közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 
                                      

Helyi esélyegyenlőségi program 

áttekintése, megújítása 
                                      

Közművelődési rendelet 

áttekintése, megújítása 
                                      

Közösségi tevékenységek történeti 

feltárása és elérhetővé tétele: 

települési értéktárak elkészítése 

                                      

Közösségi akciók, tevékenységek, 

események megvalósításához 

kapcsolódó eszközbeszerzés 

                                      

Közösségi akciók, tevékenységek, 

események megvalósítása 
                                      

Tanulókörök szervezése                                       

Helyi nyilvánosság fórumainak 

(facebook, honlap) megteremtése, 

meglévők fejlesztése 

                                      

Helyi  nyilvánosság fórumainak 

működtetése 
                                      

Részvételi fórumok elindítása, 

működtetése, meglévők fejlesztése 
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A település társadalom- és 

gazdaságfejlesztése tekintetében 

meghatározó dokumentumok 

közül a helyi cselekvési tervhez 

illeszkedő stratégiai 

dokumentumok részvételi fórumok 

keretei között való áttekintése, 

megújítása 

                                      

Közösségfejlesztési folyamatokról 

tájékoztató közösségi információs 

pont kialakítása, eszközbeszerzés 

                                      

Közösségfejlesztési folyamatokról 

tájékoztató közösségi információs 

pont működtetése 

                                      

Infokommunikációs 

akadálymentesítés 
                                      

Nyilvánosság biztosítása                                       

Könyvtári munkatárs képzése                                       

Közösségfejlesztő animátor képzés                                       

Tanulmányutak szervezése                                       

Bűnmegelőzést és közbiztonság 

javítását segítő programok 

szervezése 

                                      

Közlekedésbiztonsági programok 

szervezése 
                                      

Közlekedésbiztonsági 

programokhoz kapcsolódó 

információs kiadvány elkészítése 

                                      

Projektmenedzsment biztosítása                                       

Forrás: saját szerkesztés, 2019.
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A rendezvények és események során a meghatározott tételes cselekvési ütemtervet az 

alábbi táblázat foglalja össze. 

25. táblázat: Tételes cselekvési ütemterv 

Feladat megnevezése Feladat részletezés Határidő 

Feladat 

végrehajtásáért 

felelős személy(ek) 

ELŐKÉSZÍTÉS 

Tematika 

meghatározása 

Rendezvények, programok, 

események végleges 

tematikájának 

meghatározása a helyi 

igények alapján 

Tervezett 

dátum előtt 3 

hónappal 

Szakmai vezető, 

polgármesterek, 

önkormányzati 

képviselő testületek 

Időpont kijelölése Rendezvények, programok, 

események végleges 

időpontjának 

meghatározása, 

esetlegesen esőnap 

kijelölése 

Tervezett 

dátum előtt 3 

hónappal 

Szakmai vezető, 

polgármesterek, 

önkormányzati 

képviselő testületek 

Helyszín meghatározása Helyszínének kijelölése 

(fedett és/vagy szabadtéri) 

Tervezett 

dátum előtt 3 

hónappal 

Szakmai vezető, 

polgármesterek, 

önkormányzati 

képviselő testületek 

Szerződő partnerek 

kijelölése 

Típusától függően 1-3 

szervezet, fő kijelölése 

Tervezett 

dátum előtt 3 

hónappal 

Szakmai vezető, 

polgármesterek, 

önkormányzati 

képviselő testületek 
 

TERVEZÉS, SZERVEZÉS 

Programtervezés Végleges programterv, 

időterv, költségterv 

összeállítása 

Tervezett 

dátum előtt 2 

hónappal 

Szakmai vezető, 

polgármesterek, külső 

partnerek 

Humánerőforrás igény A lebonyolítás 

humánerőforrás igényének 

meghatározása. 

Humánerőforrás 

feladatainak konkrét 

megadása 

Tervezett 

dátum előtt 2 

hónappal 

Szakmai vezető, külső 

partnerek 

Előadók Előadók, résztvevők, 

programelemek 

meghatározása, 

ellenszolgáltatásra 

ajánlatkérés, 

szerződéskötés 

Tervezett 

dátum előtt 2 

hónappal 

Szakmai vezető, külső 

partnerek 

Anyagigény Anyagok, kellékek 

összeállítása, szükség 

esetén ajánlatkérés, 

beszerzés 

Tervezett 

dátum előtt 2 

hónappal 

Szakmai vezető, külső 

partnerek 
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Tárgyi igény Tárgyi feltételek 

meghatározása, szükség 

esetén ajánlatkérés, 

beszerzés 

Tervezett 

dátum előtt 2 

hónappal 

Szakmai vezető, külső 

partnerek 

Népszerűsítés Plakátok készítése, 

kihelyezése, facebook 

kampány indítása, további 

alternatív kommunikációs 

csatornák meghatározása  

Tervezett 

dátum előtt 2 

hónappal 

folyamatosan 

Szakmai vezető, 

polgármesterek 

Helyszín biztosítása A helyszín berendezése, 

elrendezése, díszítése, 

védelme 

Tervezett 

dátum előtt 1 

héttel az 

esemény 

végéig 

Külső partnerek 

Forrás: saját szerkesztés, 2019.  
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4. A PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BEMUTATÁSA  

Már a projekt tervezési szakaszába bevonásra kerültek együttműködő partnerek. A 

projekt támogatásához olyan civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok járultak 

hozzá, melyek céljai és tevékenységei összhangban vannak a Felhívásban 

meghatározott célokkal és a projekt céljaival, részcéljaival. Együttműködő egyesületek: 

• Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

• Magyarszékért Egyesület 

• Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület 

• Mecsekpölöske Fejlődéséért Egyesület 

• Mecsekpölöskei Polgárőr Egyesület 

Ezen célok elérése érdekében több szervezettel együttműködési megállapodást 

kötöttek, célként megfogalmazva a meglévő jó kapcsolatok további ápolását, és új 

kapcsolatrendszerek kiépítés A szervezetek segíteni kívánják a helyi önkormányzat 

munkáját, amellyel közösen tesznek annak érdekében, hogy a település élhetőbb, 

otthonosabb legyen. ét. 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében az alábbi együttműködéseket kialakítását 

tervezzük.   

26. táblázat: Partnerekkel megkötésre került együttműködési megállapodások tartalma 

Partnerek Együttműködés tartalma 

Magyarszéki Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Támogatja és biztosítja a programok 

megvalósítását és lebonyolítását 

Magyarszékért Egyesület Sporttal kapcsolatos rendezvények 

lebonyolításában nyújt segítséget 
Magyarszéki Önkormányzati 

Sportegyesület 

Mecsekpölöske Fejlődéséért 

Egyesület 

Rendezvények lebonyolításában segít 

Mecsekpölöskei Polgárőr 

Egyesület 

Rendezvény biztosításában segít 

Forrás: saját szerkesztés, 2019.  
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5. A PROGRAMOKTÓL ELVÁRT EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 

A program alapvető célja és egyben elvárt eredménye a helyi közösségek fejlesztése, 

azaz a célterület közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, 

valamint a közösségi szerepvállalás erősítése.   

A projekt során települési, mikrotérségi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési 

folyamatok, továbbá közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, 

szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok 

valósulnak meg, melyek a felsorolt területeken és témakörökben biztosítják a 

közösségek ismereteinek bővítését. 

5.1. A PROJEKTRE VONATKOZÓ OUTPUT INDIKÁTOR ÉS ELVÁRT CÉLÉRTÉKE  

Monitoring mutató Bázisérték 

dátuma 

Bázisérték Cél 

dátuma 

Cél 

változás 

Cél 

összes 

változás 

Cél 

kumulált 

A helyi társadalmi 

akcióba bevonás 

érdekében elért 

hátrányos helyzetű 

személyek száma 

    2022.01.31 48 48 48 

A helyi társadalmi 

akcióba bevonás 

érdekében elért 

hátrányos helyzetű 

személyek száma 

    2023.01.31 0 48 48 

A helyi társadalmi 

akcióba bevonás 

érdekében elért 

hátrányos helyzetű 

személyek száma 

    2024.01.31 0 48 48 

A helyi társadalmi 

akcióba bevonás 

érdekében elért 

hátrányos helyzetű 

személyek száma 

    2025.01.31 0 48 48 

Helyi társadalmi 

akcióban résztvevők 

száma 

2016.12.31 0         

Helyi társadalmi 

akcióban résztvevők 

száma 

    2018.10.31 90 90 90 

Helyi társadalmi 

akcióban résztvevők 

száma 

    2018.12.31 0 90 90 

Helyi társadalmi 

akcióban résztvevők 

száma 

    2022.01.31 4100 4100 4100 
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Helyi társadalmi 

akcióban résztvevők 

száma 

    2023.01.31 0 4100 4100 

Helyi társadalmi 

akcióban résztvevők 

száma 

    2024.01.31 0 4100 4100 

Helyi társadalmi 

akcióban résztvevők 

száma 

    2025.01.31 0 4100 4100 

Forrás: saját szerkesztés, 2019.  

5.2. A PROJEKTRE VONATKOZÓ MŰSZAKI -SZAKMAI EREDMÉNYEK  

Mérföldkő 

sorszáma 

Eredmény 

megnevezése 

Eredmény 

leírása 

Eredmény 

számszerűsíth

ető célértéke 

Eredmény 

számszerűsíth

ető 

célértékének 

mértékegysé

ge 

Eredmény nem 

számszerűsíthető 

egyéb 

tulajdonsága 

1. Támogató 

javaslat 

2 helyi 

intézmény, 

szervezet által 

adott, a 

projekt 

szükségességé

t indokló 

támogató 

javaslat 

2 db Támogató 

javaslatok 

beszerzése 

10. Közösségi 

akciók, 

tevékenységek

, események 

megvalósítása 

Legalább 

negyedévent

e egyszeri 

közösségi 

akciók, 

tevékenysége

k, események 

megvalósítása 

12 db Közösségi helyi 

identitást erősítő 

közösségfejleszté

si programok 

megvalósítása 

10. Közösségi 

információs 

pont 

kialakítása 

Magyarszéken 

A 

közösségfejles

ztési 

folyamatokról, 

annak 

eredményeiről

, az ahhoz való 

csatlakozás 

lehetőségeiről 

az érintetteket 

tájékoztató 

közösségi 

információs 

pont 

kialakítása 

1 db A pályázati 

felhívásnak 

megfelelő 

információs pont 

kialakítása 

Forrás: saját szerkesztés, 2019.  
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A projekt eredményeként, a helyi cselekvők köre tovább szélesedik, a közösségi 

identitás erősödik, új közösségi csoportok jönnek létre, új kapcsolatok, szomszédsági 

viszonyok, partnerségek alakulnak ki, a bevont szervezetek, közösségek száma 

várhatóan eléri a 15 db-ot. A tevékenységek eredményeként új tudások, kompetenciák 

jelennek meg a közösségben, a helyi értékek felszínre kerülnek. Az információs pont 

kialakítása, kiállítások, weboldal létrehozása által a helyi nyilvánosság fejlődik. 

 

6. KOCKÁZATELEMZÉS 

A kockázatelemzés célja annak megállapítása, hogy a cselekvési terv megvalósítása 

kapcsán felmerülő kockázatok milyen mértékben befolyásolhatják a tervezett 

tevékenységek eredményeit, illetve megvalósíthatóságát. 

A tevékenységek sikeres megvalósítása érdekében a felmerülő kockázatokkal előre 

számolni kell, fel kell készülni azok esetleges bekövetkezésére. A hatékony 

kockázatkezelés alapja a gyors, határozott döntés. 

Kockázat Lehetséges oka Hatásfok 

(0-3) 

Kockázatkezelési stratégia 

Környezeti 

kockázat 

Kedvezőtlen időjárás 3 A programok szervezése során kültéri 

fedett rendezvényekről is 

gondoskodunk, valamit úgy 

tervezünk, hogy a programok egy 

része zárt térben is (mint pl. közösségi 

tér, művelődési ház) is megtartható 

legyen. Indokolt esetben "esőnap" 

biztosítása. 

Környezeti 

kockázat 

Határidő csúszás 1 Alapos tervezés, ütemezés. A 

szakmai vezető és a 

projektmenedzser felügyeli a projekt 

ütemezésének megfelelő 

biztosítását, megvalósítását, szükség 

esetén a megvalósítási ütemtervet 

aktualizálják. 

Gazdasági 

kockázat 

Piaci árak változása 2 A projekt költségvetésének tervezése 

során körültekintően járunk el, 

megnéztük a jelenleg érvényes 

árakat, költségvetés készült. A 

projektmenedzsment folyamatosan 

figyeli a projekt pénzügyi haladását, 

szükség esetén él a 

változásbejelentés lehetőségével. 

Gazdasági 

kockázat 

Gazdasági környezet 

változása 

1 A gazdasági folyamatok hatásának 

kizárása, gazdasági környezet 

figyelemmel kísérése, gyors reagálás 

a menedzsment részéről. 
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Pénzügyi 

kockázat 

A projekt 

likviditásának 

biztosítása 

1 Önkormányzat esetében az 

utófinanszírozású tevékenységre 

igénybe vehető támogatási előleg 

100%-os, a Támogatási szerződés 

megkötését követően az előleg 

felvételével éltünk, mellyel a projekt 

folyamatos finanszírozása biztosítottá 

vált. 

Jogi kockázat Jogszabályi környezet 

változása 

1 A releváns jogszabályi környezet 

folyamatos figyelése. 

Társadalmi 

kockázat 

Információáramlás 

hiánya 

1 Megfelelő tájékoztatás, partnerségi 

kapcsolatok ápolása. 

Társadalmi 

kockázat 

Célcsoport 

érdeklődésének 

elmaradása 

1 A terveink előzetes igényfelmérésre 

épülnek. "Cselekvő közösség" 

megerősítése, aktív részvétel a 

települési rendezvényeken, 

programokon, eseményeken stb. 

Forrás: saját szerkesztés, 2019.  
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7. MELLÉKLETEK 

7.1. KÖZÖSÉGI FELMÉRÉS: KÉRŐÍV  

1. Ön neme?  

Nő: 

Férfi: 

 

2. Életkora? 

0-35 év: 

36-50 év: 

51-65 év: 

66 év felett: 

 

3. Legmagasabb iskolai végzettsége? 

Kevesebb, mint 8 osztály: 

8 osztály: 

Szakmunkásképző: 

Érettségi: 

Főiskola: 

Egyetem: 

 

4. Jelenlegi foglalkozása?   

Tanuló: 

Alkalmazott: 

Vállalkozó: 

Nyugdíjas: 

Munkanélküli: 

Egyéb: 

 

5. Családi állapota? 

Házas: 

Egyedülálló: 

Özvegy: 

Nem válaszol: 
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6. Mióta él a településen?    

Születése óta: 

Kevesebb, mint 10 éve: 

10-20 év között: 

Több mint 20 éve: 

 

7. Szeret itt élni? 

Nagyon szeretek: 

Inkább szeretek: 

Inkább nem szeretek: 

Nem szeretek: 

Nekem mindegy, hol élek: 

Nem tudom: 

 

8. Amennyiben Ön már családos, mi motiválta abban, hogy itt telepedjen le? 

Gyökerek: 

Munkahelye helyben található: 

Olcsóbb ingatlanárak: 

Falusias környezet: 

Önellátás lehetősége: 

Nem tudom: 

 

9. Ön szerint növekszik-e a falu lakossága? 

Igen, növekszik:   

 Inkább csökken: 

Nem változott az utóbbi időben: 

Nem tudom: 

 

10. Hogyan jellemezné települése lakosságát? 

Fiatalos, lendületes: 

Képzett: 

Képzetlen: 

Öregedő: 
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Összetartó: 

Széthúzó: 

Vegyes: 

Nem tudom: 

 

11. Mely területek fejlesztését tartaná fontosnak? 

Munkahelyteremtés: 

Kultúra: 

Turisztika: 

Infrastruktúra: 

Szolgáltatások: 

Egészségügy: 

Oktatás: 

Egyéb: 

 

12. Miben tudna hozzájárulni Ön a fejlődéshez? 

Szervezés: 

Ötletek: 

Tanácsadás: 

Pályázatfigyelés: 

Programokon való részvétel: 

Semmiben: 

Nem tudom: 

 

13. Milyen lakossági vagy önkormányzati kezdeményezésben venne részt 

szívesen? 

Közösségi alkalmak, klubfoglalkozások: 

Társadalmi munkák pl. virágültetés: 

Rendezvények: 

Semmiben: 

Nem tudom: 
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14. Milyen foglalkozásokon venne részt szívesen? 

Varróklub: 

Főzőklub: 

Kézműves klub: 

Tornaklub: 

Fotó szakkör: 

Ifjúsági klub: 

Kerekasztal beszélgetések: 

Néptánc: 

Nem vennék részt: 

Egyéb: 

 

15. Végez-e mezőgazdasági munkát? 

Igen, ez a munkám: 

Csak a család számára: 

Nem: 

 

16. Állít-e elő helyi terméket?  

  Igen:    Nem: 

 

17. Igényelné-e, hogy ismereteit a helyi közösség által bővítse? 

Igen:   

Nem: 

Talán: 

 

18. Ismer-e hagyományt, amit értéknek tart? 

Nem:   

Igen: 

 

19. Ismer-e a településen olyan mesterembert, hagyományőrzőt, művészt, 

vállalkozót, iparost, aki munkájával különleges értéket állít elő? Kérem, nevezze 

meg! 

Nem:   

Igen: 
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20. Tud-e valamilyen helyi specialitású ételről, italról? Kérem, sorolja fel őket! 

 

 

21. Tud-e valamilyen helyben megtermelt vagy itt található mezőgazdasági 

különlegességről, növényről, őshonos állatokról? Kérem, sorolja fel! 

Nem:   

Igen: 

 

22. Ismer-e olyan helybélit, akinek kedvenc hobbija mások számára is érdekes 

lehet: fest, farag, bőrt, fémet, csontot munkál, gyermekjátékokat készít, sző, fon, 

hímez, illetve gyűjt valamit? Kérem, sorolja fel őket! 

Nem:   

Igen: 

 

23. Ha vendége érkezik, mit mutat meg saját településéről és annak környékéről? 

 

24. Tud-e egyéb olyan értéket, ami a kérdőíven nem szerepel, de kiemelkedőnek 

tartja (helyi ismeret, tudás, érdeklődésre számot tartó érdekesség)? Kérem, írja 

le! 

 

 

 

7.2. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE  

1. kérdés  Települések  

Ön neme? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

erte
len

d
 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszén
ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Nő   12 31 8 19 6 8 6 14 6 110 

Férfi  3 13 2 13 4 2 4 4 4 49 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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2. kérdés   Települések   

Életkora? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

0-35  0 9 3 6 0 2 7 3 1 31 

36-50  8 9 2 7 6 2 2 2 5 43 

51-65  1 22 3 11 4 5 1 6 3 56 

66 év felett 6 4 2 8 0 1 0 7 1 29 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

3. kérdés  Települések 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettsége? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Kevesebb, mint 8 
osztály  

0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

8 osztály 5 5 0 11 4 3 2 7 3 40 

Szakmunkásképz
ő 

4 9 5 9 6 5 8 7 6 60 

Érettségi 6 17 5 7 0 2 0 3 1 41 

Főiskola 0 7 0 3 0 0 0 0 0 10 

Egyetem 0 5 0 2 0 0 0 0 0 7 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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4. kérdés  Települések    

Jelenlegi 

foglalkozása? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Tanuló  0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 

Alkalmazott 15 24 6 11 4 1 2 7 2 72 

Vállalkozó 0 3 0 9 4 0 0 7 6 29 

Nyugdíjas 0 12 2 7 2 6 8 3 1 41 

Munkanélküli 0 1 1 3 0 3 0 0 0 8 

Egyéb 0 3 1 2 0 0 0 0 0 6 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

5. kérdés  Települések  

Családi 

állapota? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Házas  7 25 3 15 3 3 0 10 4 70 

Egyedülálló 3 7 4 10 5 4 1 3 3 40 

Özvegy 5 3 3 3 2 3 9 4 1 33 

Egyéb 0 9 0 4 0 0 0 1 2 16 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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6. kérdés  Települések  

Mióta él a 

településen? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
ssze

sen
 

Születése óta 0 15 8 15 2 1 0 5 6 52 

Kevesebb mint 
10 éve 

2 10 0 3 3 1 2 1 1 23 

10-20 éve  1 3 0 1 5 4 1 0 0 15 

Több mint 20 
éve 

12 15 2 13 0 4 7 12 3 69 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

7. kérdés  Települések   

Szeret itt 

élni? (fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Nagyon 
szeretek  

3 33 10 19 6 2 0 15 10 98 

Nem szeretek 6 3 0 3 2 2 1 0 0 17 

Nekem 
mindegy hol 
élek 

6 2 0 3 2 4 9 2 0 28 

Nem tudom 0 5 0 7 0 2 0 2 0 16 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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8. kérdés  Települések   

Amennyibe

n Ön már 

családos, mi 

motiválta 

abban, hogy 

itt 

telepedjen 

le? (fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Gyökerek 0 15 4 12 0 0 0 3 8 42 

Munkahely 5 4 0 4 0 0 0 2 0 15 

Olcsóbb 
ingatlan  

0 1 0 1 0 0 8 0 0 10 

Falusias 
környezet 

10 14 6 10 5 10 2 11 0 68 

Önellátási 
lehetőségek 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 

Nem tudom 0 10 0 4 5 0 0 1 0 20 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

9. kérdés  Települések  

Ön szerint 

növekszik-e 

a falu 

lakossága? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyab
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Növekszik 0 21 4 7 0 0 0 10 3 45 

Csökken 7 3 2 15 2 6 3 2 5 45 

Nem változik 8 7 4 6 8 0 7 2 2 44 

Nem tudom 0 13 0 4 0 4 0 4 0 25 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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10. kérdés  Települések 

Hogyan 
jellemezné 
települése 
lakosságát? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertele
n

d
 

M
ecsekp

ö
lö

ske
 

K
o

vácsszén
ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
ssze

se
n

 

Fiatalos 0 4 0 0 0 0 0 4 3 11 

Képzett 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Képzetlen 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 

Öregedő 0 7 9 16 8 0 10 4 4 58 

Összetartó 0 4 0 6 0 10 0 2 1 23 

Széthúzó 10 21 1 7 2 0 0 4 2 47 

Vegyes 5 4 0 0 0 0 0 0 0 9 

Nem tudom 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

11. kérdés  Települések 

Mely területek 
fejlesztését 

tartaná 
fontosnak? (fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertele
n

d
 

M
ecsekp

ö
lö

ske
 

K
o

vácsszén
ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
ssze

se
n

 

Munkahelyteremtés 0 29 2 28 0 3 0 13 8 83 

Kultúra 2 13 0 4 6 2 0 3 0 30 

Turisztika 2 21 4 10 4 0 5 1 0 47 

Közösség építő 2 18 0 10 0 3 3 5 0 41 

Infrastruktúra 2 20 0 8 0 0 2 1 2 35 

Szolgáltatások 2 13 5 10 0 2 0 3 0 35 

Egészségügy 2 8 0 3 0 0 0 8 0 21 

Oktatás 3 1 0 4 0 0 0 1 0 9 

Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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12. kérdés  Települések   

Miben tudna 

hozzájárulni Ön a 

fejlődéshez? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Szervezés  10 11 3 5 5 0 3 2 6 45 

Ötletek  4 18 3 8 3 3 0 5 7 51 

Tanácsadás  1 3 1 1 2 3 0 0 2 13 

Pályázatfigyelés  0 2 0 1 0 3 3 0 0 9 

Programokon 
való részvétel  

0 23 3 11 0 1 3 7 6 54 

Semmiben  0 2 0 4 0 0 1 2 0 9 

Nem tudom  0 10 0 9 0 0 0 5 0 24 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

13. kérdés  Települések  

Milyen lakossági 

vagy 

önkormányzati 

kezdeményezésb

en venne részt 

szívesen? (fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Közösségi alkalmak, 
klubfoglalkozások  

8 22 4 9 0 2 0 6 7 58 

Társadalmi munkák 
pl. virágültetés  

2 19 4 15 0 2 2 6 6 56 

Rendezvények  5 19 2 12 10 4 4 6 8 70 

Semmiben  0 3 0 4 0 2 4 1 0 14 

Nem tudom  0 11 0 4 0 0 0 1 0 16 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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14. kérdés  Települések 

Milyen 

foglalkozások
on venne részt 
szívesen? 

(fő/%)  

M
agyarszé

k 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecse

kp
ö

lö
ske 

K
o

vács-szén
ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Varróklub  2 3 0 5 0 0 0 1 0 11 

Főzőklub  1 8 6 9 2 0 0 7 4 37 

Kézműves klub  0 8 3 6 2 0 0 2 4 25 

Tornaklub  0 12 1 8 2 0 0 3 1 27 

Fotó szakkör  0 5 0 3 0 0 0 0 3 11 

Ifjúsági klub  5 4 1 2 2 8 0 1 1 24 

Kerekasztal 

beszélgetések  
0 16 2 9 0 2 0 3 7 39 

Néptánc  0 8 4 5 0 0 0 2 4 23 

Nem vennék részt  5 6 0 4 2 0 10 2 0 29 

Egyéb  0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

15. kérdés  Települések 

Végez-e 

mezőgazdasá

gi munkát? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Igen, ez a 
munkám  

1 1 1 0 0 0 2 2 0 7 

Csak a család 
számára  

4 3 3 18 5 6 2 12 8 61 

Nem  10 6 6 14 5 4 6 4 2 63 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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16. kérdés  Település  

Állít-e elő 

helyi 

terméket? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Igen  0 4 0 5 1 1 0 5 1 17 

Nem  15 38 10 27 9 9 10 9 9 136 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

17. kérdés  Települések 

Igényelné-e, 

hogy 

ismereteit a 

helyi 

közösség 

által 

bővítse? 
(fő/%)  

M
ag

ya
rs

zé
k 

A
b

al
ig

et
 

B
o

d
o

ly
b

ér
 

M
ag

ya
rh

er
te

le
n

d
 

M
ec

se
kp

ö
lö

sk
e 

K
o

vá
cs

sz
é

n
áj

a 

H
u

sz
tó

t 

Li
ge

t 

O
ro

sz
ló

 

Ö
ss

ze
se

n
 

Igen  0 14 2 12 0 0 0 1 6 35 

Nem 0 13 0 7 0 1 0 7 1 29 

Talán  15 15 8 12 10 9 10 7 3 89 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

18. kérdés  Települések  

Ismer-e 

hagyományt, 

amit értéknek 

tart? (fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Nem  5 34 10 21 9 10 10 10 6 115 

Igen  10 4 0 7 1 0 0 6 4 34 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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19. kérdés  Települések  

Ismer-e a 

településen 

olyan 

mesterembert, 

hagyományőrz

őt, művészt, 

vállalkozót, 

iparost, aki 

munkájával 

különleges 

értéket állít elő? 
(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Nem  5 33 10 26 10 10 10 12 5 121 

Igen  5 5 0 3 0 0 0 3 5 21 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

20. kérdés  Települések 

Tud-e valami 

helyi 

specialitású 

ételről, italról? 

Tud-e 

valamilyen 

helyben 

megtermelt 

vagy itt  

található 

mezőgazdasági 

különlegességr

ől, növényről, 

őshonos 

állatról? (fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Nem  8 33 10 10 10 9 10 10 9 109 

Igen  2 5 0 0 0 1 0 2 1 11 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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21. kérdés  Települések 

Ismer-e olyan 

helybélit, akinek a 

kedvenc hobbija 

mások számára is 

érdekes lehet: fest, 

farag, bőrt, fémet, 

csontot munkál, 

gyermekjátékokat 

készít, sző, fon, hímez, 

illetve gyűjt valamit? 

(fő/%)  

M
agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Nem  10 21 10 23 10 10 10 9 1 104 

Igen  5 0 0 4 0 0 0 3 9 21 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

22. kérdés  Települések   

Ha vendége 

érkezik, mit mutat 

meg saját 

településéről? (fő)  
M

agyarszék 

A
b

aliget 

B
o

d
o

lyb
ér 

M
agyarh

ertelen
d

 

M
ecsekp

ö
lö

ske 

K
o

vácsszé
n

ája 

H
u

sztó
t 

Liget 

O
ro

szló
 

Ö
sszesen

 

Templom  0 1 0 3 0 0 0 1 9 14 

Park 10 0 3 0 0 0 0 0 5 18 

Faluház 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

Tájház 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

Szőlőhegy 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Játszóterek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Malom múzeum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pajta múzeum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Mókus suli 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tavak 0 1 0 0 10 0 0 0 0 11 

Termál fürdő 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 
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23. kérdés  Tud-e olyan egyéb értéket, ami a kérdőíven nem 

szerepel, de kiemelkedőnek tartja (helyi ismeret, tudás, 

érdeklődésre számot tartó érdekesség?   

Település   

1. Magyarszék - 

2. Abaliget Cseppkő Barlang 

3. Bodolyabér  - 

4. Magyarhertelend Gyalogtúra, Népzenei néptánc fesztivál  

5. Mecsekpölöske - 

6. Kovácsszénája Sajt üzem 

7. Husztót - 

8. Liget Retro iskola, gyümölcs feldolgozó 

9. Oroszló Dutkai Pál könyv 

Forrás: Közösségi felmérés alapján, saját szerkesztés; 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


