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1. A projekt rövid bemutatása 

A projekt egy sajátságos közösségfejlesztő program, amely több mint 3 éven keresztül építi a 

kapcsolatokat a helyi lakosok között, és a célterületen belül. Célunk, hogy a lakosság közösségi 

szerepvállalása és felelősségtudata fokozódjon az évek alatt. A közösségi kezdeményezések 

megvalósuljanak, és a közösség cselekvőképessége növekedjen.  

A konzorcium tagjai:  

Árpádhalom Község Önkormányzata, konzorcium vezető 

Székkutas Község Önkormányzata 

Puszta Ötös Térségfejlesztő Egyesület 

Árpádhalom és Székkutas települések egymással határos falvak. A közöttük lévő kapcsolat régóta 

élő, hiszen egymás rendezvényeinek támogatása, családi-baráti kapcsolatok hosszú évek óta élővé 

teszik azt.  

A két település azonban adottságaiban jelentősen eltér egymástól. Mind történelmi múltjuk, mind 

földrajzi, infrastruktúrális adottságaikat tekintve. Árpádhalom egy 500 fős, korlátozott szolgáltatási 

körrel (rövid/megadott napokon nyitva tartású posta, gyógyszertár, orvos), alsó tagozatos általános 

iskolával rendelkező falu, aminek a tömegközlekedése is nehézkes, ritkák a buszok, vonat nincs. A 

település egésze egy erdő, átlátható, tiszta, egy erdei óvodával, történelmi épülettel, tágas parkkal 

(Károlyi-Berchtold kastély, katolikus templom) és a falu méretéhez mérten igen gazdag egész éves 

rendezvénynaptárral bír. Keresztülhalad rajta az Országos Kék Túra útvonal dél-alföldi szakasza, 

aminek köszönhetően tavasztól őszig sok turista halad át a településen, vagy áll meg és tölti ott az 

éjszakát a község vendégházában. 

Székkutas 2085 fős település, a 47-es út szeli ketté, amely az elmúlt években teljesen megújult, 

bicikliút köti össze Hódmezővásárhellyel és Békéscsabával, valamint vasúton is megközelíthető. 8 

osztályos általános iskola, sportkomplexum, legújabb elvárásoknak megfelelő főtér, kiszolgáló 

egységek, gyógyszertár, háziorvos, megújult egészségház, falumúzeum, szálláshelyek várják az 

idelátogatókat és szolgálják a helyi lakosokat. Egész évben számos programot szerveznek, 

amelyek változatos és színvonalas élményt nyújtanak a székkutasiaknak és a vendégeknek 

egyaránt. Számos civil szervezet működik a településen, akik aktív részesei a helyi eseményeknek, 

kezdeményezői és szervezői az rendezvényeknek, megmozdulásoknak. 

A jelentős infrastruktúrális különbségek ellenére azonos a két településben, hogy a 

lakosságszámhoz viszonyítva magasnak mondható a részvételi szám közösségi eseményeken, 

megmozdulásokon, igen aktív a közösségi élet.  

2. A közösségi interjúk  

2.1. Az interjúalanyok korosztályi megoszlása 

A harminchárom fővel készült interjú, az interjúalanyok korosztályi megoszlása a következő: 

20-30 éves 8 fő 

30-40 éves 3 fő 
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40-50 éves 7 fő 

50-60 éves 6 fő 

60-75 éves 9 fő 

Szerencsére sikerült jó néhány fiatal felnőttet megkérdezni, beszélgetésre hívni, és a 

visszajelzés alapján örülnének is megújuló helyi közösségnek, viszont a 30-40 éves korosztály 

közösségi jelenléte igen alacsony, ami az ajánlások és az így létrejött interjúk számából is 

látszik. Majd ahogy nő a kor, úgy nőtt ismét az aktivitás, és a nyitottság a válaszadásra. A 60 

éves kor körüli nyugdíjasok tették ki a válaszadók nagy százalékát, viszont többször is 

előfordult, hogy egy-egy aktív embert több interjúalany is ajánlott. 20 év alatti és 75 év feletti 

lakossal egyik településen sem készült interjú a projekt ezen szakaszában.  

2.2. A közösségi interjúk készítésének módja, körülményei 

A közösségi interjúkra meghívott alanyokat néhány szempont szerint választottuk ki a 

konzorciumi tagokkal: aktivitás a helyi közösségi életben, civil szervezeti tagság/vezetés, 

véleményformáló szerepkör, amelyet a lakosság is elfogad. Ez alapján összeállt egy lista, amely a 

folyamat során ajánlások útján bővült tovább. Valamint spontán települési látogatás alkalmával a 

helyi vendéglátóhelyen, üzletben kérdeztem meg eladókat, pincéreket, postást néhány mondatos 

projekt ismertetés után, hogy volna-e ideje egy rövid beszélgetésre. Alapvetően nyitottak voltak, és 

a helyszínen le is folytattuk a beszélgetést, ahol pozitív véleményeket fogalmaztak meg, konstruktív 

ötleteik voltak, és néhányuk a későbbi együttműködés lehetőségét is felvetette teljesen önként. 

Az alanyok nyitottan és érdeklődve fordultak a beszélgetés felé voltak, akik a beszélgetés során 

meglepődve gondolkoztak el, hogy miért is szeretnek településükön élni, majd a változtatások során 

néhányszor panaszt, majd kreatív ötletet, megoldási javaslatot is megfogalmaztak.  

2.3. A közösségi interjúk tapasztalatai 

2.3.1. A két település közösségi életének, érdeklődésének helyzetképe az interjúk alapján 

A két település közösségi élete sokban összehasonlítható. Mindkét falu rendelkezik egy 

aktív közösségi maggal, akikre mindig számíthatnak, ha valami rendezvényt, megmozdulást kell 

szervezni. Ki kell emelni, hogy kis településeken az önkormányzattal való jó együttműködés még 

fontosabb és szervesebb része a közösségnek, mint egy nagyobb városban. Sok esetben, és az év 

nagy részében ez természetes folyamatként működik, de az megfigyelhető, hogy alapvetően az 

emberek elfogadják az önkormányzat javaslatait, akár háttérbe szorítva saját gondolataikat és 

elképzeléseiket. Majd utólag kritikákat fogalmaznak meg és olykor elégedetlenek. Az interjúk során 

sok ötletet és igényt jegyeztem le, amelyek egy része már korábban is jelzésre került a helyi 

önkormányzatok felé. Egy részére már esetleg reagáltak is, másik részére majd ezután. A lakosság 

és az önkormányzatok közötti kommunikáció alapjaiban jónak mondható mindkét faluban, és a 

rendezvények megszervezését is kéz a kézben bonyolítják Árpádhalmon és Székkutason is, már 

évek óta. 
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Az interjúkból kiderült, hogy a megkérdezettek többsége születésétől fogva a településen él, ők 

nagyon elkötelezettek a falu fejlődése, megmaradása mellett. Az ő esetükben gyakrabban 

fogalmazódott meg teljesen érzelmi alapon, hogy miért élnek az adott faluban, ők nem mindig 

tudták, vagy akarták felsorolni a konkrétumokat, mert nekik önmagában ott élni örömforrás, és a 

falujukat, mint a csend, a nyugalom, a biztonság szigetét írták le.  

A beköltözöttek esetén a kis közösségek előnyeit emelték ki, hogy a közösség befogadó, jól érzi ott 

magát, nem feltétlenül érzi, hogy ő „gyüttmönt”.  

Közös pont volt még az elöregedő falu problémaként való megélése, a fiatalok bevonásának 

nehézsége és a már meglévő civil szervezetek, aktív csoportok megújítása, fiatalítása – hiszen a 

benne aktívan dolgozók, segítők már több mint 15 vagy akár 20 éve is dolgoznak, és úgy érzik, nem 

akarja senki átvenni tőlük a közösségi munkát, de akkor ők mikor tudnak végre pihenni? - merült fel 

a kérdés.  

Árpádhalmon több beszélgetés során is merültek fel infrastruktúrát és mobilitást érintő problémák, 

kérdések, ötletek. Árpádhalom vasúttal nem megközelíthető és az odavezető utak állapota sem 

kifogástalan. Főként az Árpádhalmot Orosházával összekötő út állapota aggasztó, amit viszont 

sokan használnának, ha lehetne. Emiatt a fiatalok mozgástere is szűkebb, kerülő útra szorulnak, 

nagyon kevés a buszjárat, és még autóval is nehéz Orosháza felé a közlekedés, ami a 

munkavállalást és az iskolaválasztást is leszűkíti számukra. A szolgáltatások is korlátozottak, a 

tanyagondnoki szolgálat nélkülözhetetlen a településen élők számára, annak bővítése, még 

hatékonyabbá tétele sokat javíthatna a településen élők komfortérzetén.  

Többen megfogalmazták, hogy szívesen segítenének, ha megszólítva éreznék magukat, pl. a falu 

szépítésében. Az volt érezhető, hogy személyes megkeresést, esetleg konkrét feladatot várnának, 

és akkor majd eljönnek, mert úgy fontosnak éreznék magukat. A falu zöld területeinek kiterjedése 

igen nagy, többen virágosítást, köztéri padok kihelyezését felújítását javasolnák, amit közösségi 

munkában meg is valósítanának. Valamint a kiránduló turizmus fellendítése érdekében biciklis 

megállóhelyek, pihenők, nyilvános mosdó kialakítását tartanák szükségesnek.  

Nosztalgiaként az interjúalanyok többsége felidézte a nyolcvanas években Árpádhalmon zajló 

megyei ifjúsági táborokat, amelyekre kivétel nélkül pozitív és boldog emlékképek kerültek elő. Már 

javaslattal is éltek, hogy gyűjtsünk a táborokról emlékeket, fotókat, felvételeket, mert sajnos kevés 

van, és erre meg is tettük az első lépéseket. Az értékelő beszélgetésen egy ifjúsági találkozó 

megszervezése fogalmazódott meg, amire a közösség nagyon lelkesen és aktívan reagált, így 

várhatóan a tervezés folyamatába bekerül a találkozó. 

Valamint hiányként került még a közösségi leltárba a falu múltjának feltárása, helytörténeti kiadvány 

megszerkesztése, esetleg egy kis tájház kialakítása, hiszen Árpádhalom történelmileg is régi 

település, régészeti lelettel, és honfoglalás kori emlékekkel. De a helyi emberek, családok történeté t 

is szívesen látnák, olvasnák a faluban lakó, vagy onnan elszármazott, oda még érzelmileg kötődő 

emberek.  
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Székkutason az infrastruktúra csak pozitív formában került elő, és mint lakosságmegtartó erő 

szerepel, hiszen folyamatosan fejlődik, földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan sokkal előnyösebb 

helyzetben van, mint Árpádhalom. A fiatalok is előnyként emelték ki, hogy könnyen be tudnak jutni 

több városba is, ezért nem biztos, hogy szükséges lesz elköltöznie. A helyi rendezvényeknek szinte 

versenyezniük kell a városi eseményekkel, és ez nehézség is lehet a közösségi események 

megszervezésekor.  

A fejlődést, a jó megközelíthetőséget és megfelelő mobilitást sokan kiemelték, és hogy mindezek 

mellett a falusi életérzést megőrizve tud Székkutas egy hangulatos, élhető hely maradni. A többség 

bizakodva tekint a jövő felé. A helyi közösségek hosszú évek óta vállalnak kiemelkedő szerepet a 

falu életében, sok aktív civil szervezet működik a településen, akikre lehet számítani. Egy saját 

közösségi hely, és az utazásaikhoz való nagyobb hozzájárulás, (falubusz) merült fel igényként, 

valamint az utánpótlás problémája, ami a legtöbb főként idősebb csoportot érint. 

Voltak, akik Székkutas értékeinek hatékonyabb bemutatását, a turisták, vendégek fogadásának 

jobb megszervezését is fontosnak tartják, mindezt azért mert büszkék Székkutas értékeire, azt 

bemutatásra érdemesnek és érdekesnek tartják.  

2.3.2. Részvételi szándék a projektben és a közösségi tervező műhelyeken, beszélgetéseken 

Az interjúk zárásaként minden alkalommal meg lettek hívva az interjúalanyok, akik 

többségében nyitottak voltak, és lehetőségeikhez mérten ígérték, hogy ha tehetik, eljönnek. Volt, aki 

előre jelezte, hogy most a magánélete több odafigyelést kíván, így a folyamatban már nem vesz 

részt aktívan, de most szívesen válaszolt. Összességében az megfigyelhető, hogy a többség 

leterhelt, a már hagyományosan vállalt szerepei, munkahelye, családja mellett még plusz eseményt 

nehezen tud beilleszteni. Azért az egyébként is aktív közösségi emberek ígérték a részvételt és 

valóban meg is jelentek az első összegző beszélgetéseken. Azt előre jeleztük, hogy ezek családias, 

kötetlen formában fognak zajlani, és igyekszünk időkeretet is szabni, hogy ne legyen parttalan a 

beszélgetés, vagy esetleg újra és újra előkerülő problémák kitárgyalásának helye.  

2.3.4. A beszélgetések során felszínre került helyi konfliktusok 

A beszélgetések során kevés konfliktus került elő, voltak, akik az anonimitás miatt vállalták, hogy 

egy-egy kritikát fogalmazzanak meg, akár egy másik csoport, vagy a helyi vezetés felé. Az emberek 

különbözősége itt is megmutatkozott, hiszen voltak, akik mint egyén fogalmaztak meg elvárásokat 

és igényeket, míg mások tényleg a falu és a közösség szintjén gondolkoztak, és mondták el mind a 

pozitív, mind a negatív gondolataikat, érzéseiket. Mint minden kis településen előfordultak itt is 

olyan kérdések: Ki jön még a találkozóra? – előre vetítve, ha az a valaki jön, akkor ő nem, vagy 

fordítva. Az ilyen helyzetek feloldása még előttünk áll, az esetlegesen egymásnak feszülő energiák 

közösségivé fordítása a projekt egyik célja. Azt viszont kiemelhetem, hogy nem voltak politikai 

feszültségek, vagy bármilyen politizálás, ami igen pozitívan hatott mind az egyéni, mind a közös 

beszélgetésekre. 
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2.3.5. Mivel tudna hozzájárulni a közösségi élet eseményeinek megvalósulásához? 

Idézném a válaszokat, amelyek igen sokfélék: 

- mindennel, amit a két kezemmel meg tudok csinálni 

- jelenleg is a munkája erről szól 

- önkéntesként – szervezésben, lebonyolításban részt venne 

- amire csak szükség van 

- kapcsolataival 

- gazdálkodással kapcsolatban programszervezés (szakembert hív, szervezni segít) 

- jelenlegi munkájával is azt teszi, a közösség aktív tagja 

- civil tevékenységével most is segít 

- programok szervezésében 

- gyermekprogramok megszervezésében 

- hív embereket 

- ötletelés, közös gondolkodás 

- munkaközösségekben szívesen részt vesz 

- kétkezi munkájával 

- tudását átadná 

- program lebonyolításában 

- a kérdőívezés megvalósításában 

 

3. Közösségi beszélgetések 

 

A projekt kezdete óta 10 közösségi beszélgetés zajlott a településeken, mindkét településen 5-5. Az 

első közösségi beszélgetéseken megfogalmaztunk néhány ötletet, gondolatot, elvárást - 

általánosságban. Folyamatosan ismertettem az elkészült interjúk eredményeit, amivel mindig 

tovább tudtunk lépni. Árpádhalmon hamar előkerült a nosztalgia, az ifjúsági klubtalálkozók – nem 

volt olyan interjúalany, aki ne említette volna. Valamint már ekkor beszéltek az emberek arról, hogy 

hiányzik a múlt feltárása, a helyi emberek emlékeinek összegyűjtése. Minden alkalommal téma volt 

a falu szépítése, virágosítása is. 

 

Székkutason szinte mindenki beszélt arról, hogy a fiatalokat kellene valahogy megnyerni a falunak, 

jó lenne ha visszaköltöznének, vagy itt is maradnának a faluban. A civil szervezetek képviselői is 

említették és a közösségi beszélgetések alkalmával is napirenden volt a szervezetek fiatalítása, az 

50-es és 40-es korosztály megszólítása. Mert visszaemlékeztek rá, és a 20-25 éves szervezetek 

alapítói maguk is ehhez a korosztályhoz tartoztak mikor elkezdtek együtt dolgozni a faluért és 

egymásért.  
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Árpádhalmon az egyik közösségi beszélgetés alkalmával sikerült az időseket megszólítani, ami 

azért kiemelten fontos, mert Árpádhalmon nincs nyugdíjas klub, és napközi foglalkoztatás sincs 

csak ebéd kihordás, és a szociális munkások egyéb segítő tevékenysége igényelhető a faluban. 

Reményüket fogalmazták meg egy idősek napközi otthona és egy nyugdíjas klub megalakulását 

illetően. 

Székkutason pedig a helyi tanárnő és a sportkör egyik tagja segítségével sikerült közel 30 fiatalt 

összehívni a Pince Klubba egy beszélgetésre, ahol nagyon sok ötletet, véleményt, és gondolatot 

fogalmaztak a saját és a településük jelenét és jövőjét illetően. Beszéltek arról mit szeretnének, ha 

lenne még a faluban, miért szeretnek itt élni, és esetleg mi tartaná őket Székkutason.  

Mindkét településen készültünk a kérdőív összeállítására, egy minta készült, amelyet közösen 

véleményezett és kiegészített, vagy változtatott meg a csoport. Ami elkészült a beszélgetéseken 

résztvevők és a helyi vezetés együttműködéséből jött létre, mert mindkét helyen aktív résztvevők 

voltak mindvégig a település önkormányzatainak képviselői is. Ez azért volt fontos, mert egyből 

tudtak reagálni a helyiek kérdéseire, igényeire – kiderült néhány dologról már folyamatban van, 

vagy pályázott rá az önkormányzat, igyekszik megoldani az adott helyzetet.  

A kérdőívek kijuttatásában is közös megegyezés született, mindkét helyen a háztartásokba való 

eljuttatást tartották kiemelten fontosnak, hogy mindenki találkozzon vele, tudjon róla, hogy zajlik egy 

folyamat a községben. Viszont megfogalmazódtak azok az aggályok, amik sajnos be is igazolódtak, 

hogy kevés kérdőív jut vissza ezzel a módszerrel. Ezen kívül javasolták, hogy az intézményi 

gyűjtődobozok mellett legyenek üres kérdőívek, hogy az egy háztartáson belüli több kitöltésre 

legyen mód.  

A kijuttatást az önkormányzatok, a tanyagondnoki szolgálatok segítségével oldottuk meg.  

4. Kérdőívek 

Ahogy a korábbi pontban leírtam a kérdőívek kijuttatása háztartásonként történt, a civil szervezetek, 

intézményi vezetők és kollégák bevonásával zajlott a lakosság tájékoztatása és minden egyéb 

fórumon – internet, hirdetőtáblák, személyes. A legforgalmasabb helyekre kerültek kihelyezésre a 

gyűjtődobozok. A megadott határidőkig 162 kitöltött kérdőív érkezett vissza. A kijutatott 

kérdőíveknek több mint 10%-a. (összesen 1200 darab került kinyomtatásra) 

Nembeli megoszlás 
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Korosztályi megoszlásban a válaszadók fele 50 év alatti, másik fele pedig 50 év feletti. 30% a 60 év 

feletti válaszadók száma, közülük is több 70 és még 80 év feletti válaszadók is voltak. A 30 év 

alattiak aránya 12%, míg a 30-40 éves korosztály arányszáma az összes válaszadóból 34%.  

Többségeben, háromnegyed részben nők válaszolták meg és hozták vissza a kérdőívet. Ez a szám 

megmutatja az általános aktivitási nemi arányokat is, hiszen sokkal több nő vesz részt önkéntes 

megmozdulásokban, mint férfi, ez még egy közösségi beszélgetés alkalmával is téma volt. 

 

 

A diagramról látszik, hogy a válaszadók 60%-a születése óta lakik a településen, a többi szám nagy 

szórást mutat, beköltözők, településre házasodók körében. Ez magyarázza az erős érzelmi 

kötődést, és érzelmi alapú választ a  

miért szeret itt élni kérdésre: 
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itt születtem, csendes,  

csendes, rendezett,  

csend, nyugalom, 

közvetlen emberek, 

csendes, nyugodt hely 

Csend, nyugalom, 

Szép tiszta település, két játszótér, cukrászda, sportolási lehetőség is van. 

Közel van minden, nyugodt,  

problémamentes, csendes kis falu,  

jó levegő, csendes környék, itt kaptam munkát,  

jó az infrastruktúra, jó levegő, Mert jó az ellátás 

nyugodt légkör,  

itt az otthonom,  

megöregedtem,  

a szülőfalum 

a falu a szívemhez nőtt, 

 jó kis közösség, 

 véletlenül alakult így, figyelünk egymásra, nincs gond a szomszédokkal,  

csend és nyugalom,  

számomra élhető, 

 itt építettünk családi házat 

 

Többségében a nyugalmat, a csendet és a szép környeztet emelték ki a település erősségeként, és 

amiért szeretnek itt élni. A befogadó és jó közösség is sokaknál szerepelt.  

 

A válaszadók több, mint háromnegyede szeret, vagy nagyon szeret a településén élni. Ez egy 

igazán jó kiindulási alap egy közösségfejelsztő folyamat elindítására, folytatására.  
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A családi állapot kérdést az egyik beszélgetésen találtuk szükségesnek, hogy lássuk hány embert 

érinthet a magányosság, egyedüllét érzése, akiket esetleg máshogy kellene megszólítani, 

elérni.

 

 

Közel 30% tart aktív és jó kapcsolatot a szomszédaival, a többség csak az általános udvariassági 

formulákat és érintkezést tartja a szomszédaival, de mintaként a jól működő szomszédságokat be 

lehet mutatni, szomszédolókat szervezni a településen, hogy a közösség ezáltal is erősödjön. 
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Ismerve a helyi viszonyokat, civil szervezeteket, és társaságok egy részét, a fenti válaszból az derül 

ki, hogy van több csoport, akik nem érzik megszólítva magukat. Árpádhalom községben nincs 

nyugdíjasklub, és a helyi fiataloknak szervezete. Székkutason is a fiatalok (18-30 éves korosztály) 

hiányolják egy saját klub létezését, több ifjúsági program szervezését. Valamint a középkorosztály 

egy része, akik esetleg szívesen vennének részt programokban, de még nem nyugdíjasok, nincs 

már kisgyermekük, de nem is fiatalok. Így viszont nehezen találják azt a meglévő kört, ahova 

csatlakozhatnának, illetve feltételezhető, hogy nincs meg a kezdeményező kulcsember, aki 

elkezdene egy folyamatot. 

 

A többség úgy érzi tud befolyással lenni a lakóhelyét érintő kérdésekre, de így 

is sokan vannak, akik teljesen közömbösek, illetve nem gondolják, hogy 

valójában érdekli a döntéshozókat a véleménye. 
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Ennél a pontnál nagyon fontos visszajelzés volt, hogy a hagyományos tájékoztatási formák még 

mindig nagyon működőképesek, és sokan tájékozódnak a nyomtatott sajtó által. 60,5% figyeli a 

faluban kihelyezett plakátokat, és szórólapokat, amik kijutnak a háztartásokba.  

Arra a kérdésre, hogy mely területen tartja szükségesnek az összefogást sokféle válasz érkezett. 

Többségében az idősek megsegítése, többféle sport tevékenység, szemétszedés és faluszépítés, 

valamint a fiatalok megtartása voltak a kiemelt területek.

 egymás segítése 

 klubok létrehozása,  

 Falu határának szemétmentessé 

tétele,  

 úthálózat 

 A hitélet erősödését tartanám nagyon 

fontosnak,  

 illetve a nyugdíjas korú férfiak 

aktivitását. 

 Szórakozás 

 Szemétszedés 

 új állások megteremtése 

 közlekedés 

 idősek, egyedülállók segítése 

 a hátrányos helyzetű gyerekek 

támogatása 

 fiatalok és gyermekes családok 

esetében 

 minden területen az igazság szerint 

 idősek gondozása 

 idős emberek segítése  

 külterületeken élők hátrányban vannak 

 mindegyiken, az on-line lehetőségek 

 sport, túra 

 munkahely teremtés 

 sport 

 rászorulókat segíteni 

 szemét begyűjtése 

 ifjusági klub 

 minden területen 

 fiatalokat kellene megszólítani 

 falufejlesztés 

 segíteni az embereknek 

 fiatalok megtartása 

 járdák javítása 

 idősek segítése 

 zöld program 

 nyugdíjasklub 

 környezet megóvása 

 kisebb vállalkozások 

 munkahely 

 faluszépítés 

 házi segítségnyújtás 
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A székkutasi fórumok működése többségében megfelelő, legalábbis számát tekintve 

mindenképpen. A válaszadók kis része szerint nem veszik csak figyelembe a véleményét, viszont 

34% el sem megy a fórumokra, a számukat mégis megfelelőnek tartja, csak nem megy el.  
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Az árpádhalmi programok közül a legnépszerűbbek: 

A falusi disznótor, nőnapi ünnepség, gyereknap, falunap, a mikulás és karácsonyi ünnepség. 

Székkutason legszívesebben a nőnapi ünnepségen, gyereknapon, falunapon, adventeken és a 

karácsonyi ünnepségen vesznek részt, de népszerűek a jótékonysági bálok is és sokakat 

megmozgatnak a táncgálák. 

Milyen típusú programokon venne részt szívesen kérdésre kimagaslóan sokan válaszolták, hogy 

szervezett színházlátogatásokon vennének részt. Ezen kívül sokakat érdekelne a kézműves kör 

(felnőtteknek), természetjáró/környezetvédő klub vagy csoport, illetve főzőklub, vagyis 

gasztronómiával, egészséges és hagyományos ételekkel kapcsolatos csoport.  
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A válaszadók túlnyomó többsége szívesen venne részt faluszépítő akcióban, hiszen azonnali 

eredménye, kézzel fogható értéke lesz. Ez egy igazán jó közösségformáló esemény, ahol aktív és 

produktív munkát tud végezni a közösség, és tényleg bárki részt vehet rajta, ebben az eseményben 

mindenki fontosnak és hasznosnak érzi magát. Ezekkel az akciókkal el tudunk érni a megvalósítási 

időszak alatt olyan célterületi lakosokat, akik egyébként másfajta rendezvényre nem szívesen 

jönnek el.  

 

A padok kihelyezésével kapcsolatban konkrét javaslatok is érkeztek, amelyeket továbbítani fog a 

közösség az önkormányzat felé, illetve közösségi összefogásban helyeznek ki padot a 

megvalósítási időszak alatt. 
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Meglepően sokan válaszoltak erre a kérdésre, és a programok között is többen javasolták a 

természetjáró, környezetvédő klubot. Van érdeklődés és nyitottság a lakosság körében a zöld 

programokra.  
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Árpádhalom nagy hiánya a település történetét feltáró munka, könyv, kiadvány. Sokan a helyiek és 

a már elszármazottak is igényelnék valamilyen nyomtatott mű elkészültét. Többen az interjúk során 

azt válaszolták, hogy nem csak a hivatalos történelmi adatokra, hanem az elmúlt évszázad 

személyes emlékeire, fotóira, történeteire, családi legendáriumokra is kíváncsiak volnának, jó lenne 

ezeket összegyűjteni. Alkalomszerűen a kérdőív alapján nyitottak is lennének rendszeres feltáró 

munkára. A közös történetmesélés, és nosztalgiázás mindig jó hangulatú programok, amelyekbe  az 

idősebb korosztály is könyebben bevonható. 
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Székkutason sok értéket tekintenek magukénak a helyiek, és a nemzeti parkkal való 

együttműködésben is látnának lehetőséget. A többség véleménye szerint nincs megfelelően 

kihasználva és népszerűsítve Székkutas, mint turisztikai célpont pedig több színvonalas 

vendégháza, szép múzeuma, és fejlett infrastruktúrája jó alapot biztosítana erre. Nagy 

hiányosságként élik meg, hogy a Piroska emlékeknek még nincs megfelelő és állandó kiállítói tere. 

Többen a vasútállomást és annak környékét is rendezettebbé tennék, hiszen a Piroska kultusz is 

oda köthető. 
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5. Cselekvési Terv 

A Helyi Cselekvési Terv a közösségek bevonásával, a helyi vezetéssel való egyeztetéssel, az 

eddigi hagyományok figyelembe vételével és a lehetőségek számbavételével készült el.  

A tervezés során a helyi intézményekkel is kapcsolatban voltak a közösségek, hiszen ilyen kis 

településeken mindennapos a szerephalmozás –  a védőnő, vagy az iskola igazgatója egyben aktív 

civil. Törekedtünk a Helyi Esélyegyenlőségi Programokhoz való illeszkedésre mindkét településen, 

mindezt a kérdőívben és a beszélgetésekben felvetettekhez igazodva. Sokféle igény és meglévő 

érték került a látótérbe. A közösségek a folyamat során többször megfogalmazták mindkét 

településen, hogy szerintük falujuk több figyelemre érdemes, értékes és szép. Ezért közösen kell 

lépéseket tenniük és ez a közös tervezés egy megvalósításhoz vezető út.  

Bevonandó közösségek, partnerek 

- helyi lakosok, önkéntesek – pl.:akik megnevezték magukat a kérdőívekben 

- célterületen vállalkozók 

- célterületi önkormányzatok 

- helyi intézmények 

- szomszédos települések civil szervezetei 

Kirajzolódó célok: 

- összefogás a múlt feltárására - Árpádhalom 

- fiatalok összefogása, együtt és helyben tartása, elismerése 

- faluszépítés, virágültetés 

- fenntarthatóság, szelektív szemétgyűjtés megoldása 

- rendezvények színvonalasabbá tétele 

- fiatalok igényéhez is igazodó programkínálat 

- többféle sportos esemény – illetve többféle sport beépítése a meglévő rendezvényekbe 

- klubok, egyéb önszerveződő közösségek létrejöttének támogatása 

- falu marketing – színvonalas rendezvényekkel, rendezett környezettel, virágos parkokkal, 

vendéglátással 
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Várható eredmények 

A célterületen élők lakossága másfajta tapasztalatokkal rendelkezik, ezért a várható eredmények, 

amelyek számmal nem írhatóak le a két település tekintetében eltérőek. A változás, és az 

eredmény, amiért dolgozunk az emberben és azon keresztül a közösségben zajlik, és megfordítva 

– a közösségben, majd azon keresztül az emberben. 

 

Az Árpádhalmon élők egy kis közösséget alkotnak, akik ott aktív szerepet vállalnak és töltenek be 

többségében intézményi dolgozók, és esetleg az ő barátaik, családtagjaik. Erre a magra tud 

számítani a helyi közösség, akikhez eseménytől és programtól függően csatlakoznak érdeklődők.  

Árpádhalom esetében a projekt kiemelt célja, hogy a helyi közösség civil (nem intézményi) 

közössége is kezdeményező szerepet vállaljon, merjen vállalni, és aktív önkéntesként tegyen 

települése élhetővé tételéért. A közösségfejlesztés során olyan szemléletet kívánunk kialakítani a 

helyi lakosokban, hogy érezzék ők is aktív részesei, alakítói lehetnek településük életének, 

figyelembe veszik őket és véleményüket. Fontosak a település és a már működő csoport számára 

is. Láttatni kell, hogy ők is tudnak értéket teremteni, új dolgokat létrehozni, és a közösségük 

hasznos tagjává válni. A múltjuk feltárásán keresztül, az emlékeik újraélésével szeretnék látni és 

láttatni magukat. 

 

Székkutason ezzel szemben hagyománya van az aktív civil életnek, sok kezdeményező, aktor él a 

településen, akik évek, évtizedek óta meghatározzák a település közösségi életét. Az közösségi 

események mozgatórugói, az önkormányzattal együtt és helyett dolgoznak, szerveznek 

eseményeket. Bennük fogalmazódott meg az igény, hogy fiatalodjanak a szervezetek, jó lenne új 

embereket, más civileket bevonni a közösségi életbe.  

 

Székkutason a közösségfejlesztési folyamat kiemelt célja a fiatalok (18-30) bevonása, számukra 

sportesemények, meglévő rendezvények új tartalmainak hozzájuk igazítása lenne az egyik eszköz. 

Valamint a 40-50 éves korosztály bevonása a már létező civil szervezetekbe, vagy újak 

kezdeményezése, ami megfelel az ő igényeiknek. Van hagyománya a közösségi életnek, 

munkának, a kalákának, a civil szervezetek is igen hatékonyan tudnak együtt dolgozni, önállóan is 

szoktak rendezvényeket lebonyolítani. Ezért remélik, hogy egy kis plusszal felfrissíthetik 

programjaikat, rendezvényeiket és legfőképp tagjaikat, valamint a falu lakóit.  

 

Mindezek a fejlesztések, amelyeket a cselekvési terv szolgál a kistelepülések túlélését, az ott élők 

önbecsülését, a kisközösségek egyedülálló értékét, és védőháló szerepét erősítik, amely a helyiek 

életminőségét, hétköznapjait teszi szebbé, boldogabbá. 

 

 

 

 

"Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket.  

Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük 

kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek." 

(Goethe)  
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A rendezvénynaptárból, és az abban szereplő elmúlt két évből látszik, hogy a közösségek eddig is 

éltek, dolgoztak, és terveztek. A projekt időszakot követő két évben is megújult erővel, több és új 

önkéntessel, civillel tervezik továbbvinni az addigi rendezvényeket, klubokat. A projekt célja, ha 

megvalósul, a rendezvények fenntartása, továbbvitele nem fog gondot okozni a közösségeknek, 

hiszen megtanulják érvényesíteni az érdekeiket, kifejezni a vágyaikat, és elvárásaikat, a vezetést 

együttműködővé teszik, és a döntéshozást közösségibb alapokra helyezik. Ezáltal biztosítható a 

projekt során megszülető klubok, események, újítások továbbvitele, mert az évek során fontossá, 

és hagyománnyá válnak, amiért érdemes dolgozni, és amit a közösség már nem fog elengedni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a rendezvénynaptár és a cselekvési tervet 

részletező táblázat. 

 


