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I. PROJEKT BEMUTATÁSA 

 

A projekt egy célterületen, de két településen zajló közösségfejlesztési folyamat, amely több éven 

keresztül segíti a helyi lakosok kezdeményező- és cselekvőképességének fokozását. 

 

I/1. A projekt megvalósításának célja, hogy a közösségfejlesztés szakmai módszertanát 

követve, fokozza a célterületen élő lakosság közösségi részvételét, aktivitását, szerepvállalását, 

együttműködve a település különböző szektorainak partnereivel, döntéshozóival. További cél, hogy 

a helyi lakosok közös célok mentén tudjanak gondolkodni, tevékenykedni és elköteleződni, annak 

érdekében, hogy lakókörnyezetük, lakóközösségük élhetőbbé váljon, és helyben hozzá tudjanak 

jutni a saját igényeiknek megfelelő szabadidős és kulturális programokhoz. 

 

I/2. Alapvető célkitűzés: a helyi közösségek tagjai minél nagyobb számban vegyenek részt a 

helyi társadalmi életben és aktívan járuljanak hozzá a saját helyzetüket érintő döntésekhez. A 

társadalmi részvétel növelése mellett új együttműködések, meglévő de még közösségi 

használatba-tudásba nem került belső erőforrások kerüljenek a felszínre, melyek visszahatnak a 

helyi közösségi életre. A tervezésbe - döntésekbe történő bevonás jelentős mértékben javítja a 

helyi programok hatékonyságát is. A projekt megvalósítása során, nagy hangsúly van a 

településeken működő civil szervezetek és kisközösségekkel való együttműködés 

megvalósításában, hisz a programelemek sikerességéhez elengedhetetlen a közösségekkel való 

együttműködés, közös gondolkodás. A megvalósítás során alkalmazott módszerek, alapelvek 

kulcsszavai: részvétel és közösség 

 

I/3. Részvétel célja: elősegíteni a településeken élők aktív közreműködését helyi ügyekben - részt 

veszek annak a közösségnek az életében, ahová tartozom. 

 

I/4. A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. 

Fontos cél, hogy mindenki azon társadalmi szükséglete, mely szerint „tartozzon valahová és 

valakikhez”, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját 

életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben 

való részvételre.  

A projekt szakmai tevékenységeinek megvalósítása érdekében mindkét településen a 

közösségfejlesztők elkészítették a közösségi interjúkat és vezetik a közösségi beszélgetéseket is. 

A közösségi beszélgetéseken a helyi problémákra keresnek helyi válaszokat a résztvevők és a 

helyi értékekre alapozott fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg.  

A projekt tevékenységei mindkét településen a helyi kulturális intézményrendszer (SZEKMI, 

IKSZT) bevonásával valósulnak meg. Az intézmények munkatársai már a projekt tervezésébe is 

bevonásra kerültek, a megvalósítást is partnerségi együttműködésben végezzük.  
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II. A TELEPÜLÉSEK BEMUTATÁSA 

 

A projektben résztvevő települések Csongrád megye északi részén Szentes járásban találhatóak.  

A települések teljes lakosságszámukkal érintettek a projekt megvalósításában. A projektben egy 

célterületként kerültek kijelölésre. 

 

Szegvár és Derekegyház földrajzi elhelyezkedését tekintve egymással határos községek, mely 

kiterjed a szervezetek és az egyének kapcsolatrendszerére is. A települések együttműködése 

évekre, sőt évtizedekre visszamenőlegesen datálható. Jelenleg közigazgatási rendszerüket 

körjegyzőségben látják el. 

Szervezeti és szakmai partnerséget tekintve is szoros kapcsolat köti össze Őket. A szervezeti 

szinteken túlmenően számos közösségi rendezvény, civil kapcsolat, rokoni, baráti és családi 

kötelék erősíti a településközi kapcsolatot. 

A két település lakosságszáma jelentős mértékben eltér egymástól, hiszen Szegváron közel 

háromszor annyian élnek, mint Derekegyház településen. Az infrastrukturális ellátottság és a 

közszolgáltatások színvonala, valamint a várostól való távolság hasonló képet mutat.  

Számos olyan adottsága van a két településnek, amelyek méltán vetítik előre a további 

együttműködés, fejlesztési célok még hatékonyabb kiaknázását, a település közös értékeinek 

(Kastélyok, Kórógy - csatorna, összekötő út, néptánc hagyománya..) fenntartása mentén. A 

természeti értékek hasonlósága, ”történelmi” gyökereik a Puszta Ötös térségi egyesület működése 

megfelelő alappal szolgál a sikeres és eredményes együttműködéshez, közös fejlesztési célok 

megvalósulásához. 

 

Mindkét településen számos civil és formális csoport működik, akik potenciális segítőivé válhatnak 

a közösségi programoknak. A két szomszédos település fejlődése nagyon sok szálon kötődik 

egymáshoz.  

 

Ezen tényeket figyelembe véve határozták el, hogy a két település összefogása mentén közösen 

kívánnak részt venni a projektben.  

 

II/1. Szegvár település Csongrád megyében, Szentestől délre helyezkedik el. Keleten 

Derekegyház, délen Mindszent határolja. Szegvár ősrégi település, mely az i.e. 4450-től 

folyamatosan lakott. Az Árpád korban négy falu létezett itt. Csongrád vármegye székhelyeként 

működött több, mint 100 éven keresztül 1776-1883-ig. 

Lakosainak száma igen változó volt. Az 1960-as 7000 lakosú települést ma már csak 4443 fő lakja. 

Szegvárt a „Vizek falvának” is nevezik, mivel két folyó: a Kurca és a Kórógy ér is keresztül folyik 

rajta, a Tisza pedig a falu határában kanyarog. Természetes tava is van a nagyközség 
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központjában: a Kórógy és a falu határában: a Lándor-tó, melyek horgászásra kiválóan 

alkalmasak. Parti növényzetben, állatvilágban gazdag a folyók és tavak partja.  

A település építészeti értékei megyei szinten is kimagaslóak, melyek megőrzése a jelen és utókor 

számára is közös felelősséget jelent. Legfontosabb értékek a Károlyi Kastély (volt vármegyeháza), 

a katolikus és a református templom, a Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény és a Szélmalom. A 

település határában lévő Tűzköves lelőhelyen találták a Sarlós Isten szobrot, mely beírta Szegvár 

nevét a történelmi atlaszokba. 

Szegváron az alapvető települési funkciókat öt intézmény látja el, a Szegvári Közös 

Önkormányzati Hivatal, a Forray Máté Alapfokú Művészeti Iskola és AMI, a Kurca Parti Óvoda, az 

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, valamint a Szegvári Közművelődési és Muzeális 

Intézmény (SZEKMI). Állami fenntartásban működik a Kastély épülete, mely Innovációs, Oktatási 

és Képző Központ nevet viseli. 

 

A település közintézményei az elmúlt évtizedben teljes körűen felújításra kerültek, jelenleg is 

folyamatban van az általános iskola és az óvoda teljes körű felújítása uniós pályázatból. 

 

Szegvár településen működő másik konzorciumi tag bemutatása: 

 

II/1/A) TŰZKÖVES HAGYOMÁNYŐRZŐ, ISMERETTERJESZTŐ, KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY SZEGVÁR 

 

Az Alapítvány célja Szegváron a hagyományőrző, ismeretterjesztő és kulturális tevékenység 

összefogása, támogatása, fejlesztése. A nemzeti kultúra művelése és gazdagítása, helyi 

hagyományok ápolása, megőrzése.  A fiatalok és idősebb korosztály kulturális és szabadidős, 

egészségmegőrző, életmódjavító programok szervezése.  A Szegváron működő más civil 

szervezetekkel összefogás megvalósítása, erősítése.  

Az Alapítvány tevékenysége a célokban megfogalmazott hagyományőrzéssel, 

ismeretterjesztéssel, kulturális tevékenységgel összefüggő rendezvények szervezése. Önképzés 

lehetőségeinek biztosítása. Lovas táborok szervezése, lebonyolítása. Fiatal korosztály egészséges 

életre nevelése. Idősebb korosztály igényeinek megfelelő közösségi programok szervezése. 

Testvér települési kapcsolatok ápolása. 

 

III. 2. Derekegyház Csongrád megyében található község, a település Szentestől 

Hódmezővásárhelytől 26, Orosházától 24 km-re fekszik, jelenleg a községet 15941 fő lakja.  

A településszerkezet különlegessége, hogy Derekegyház központjától 8 km-re található 

Derekegyház-Tompahát, mely közigazgatásilag Derekegyházhoz tartozik, de külön belterülettel 

rendelkezik. Tompahát lakossága 226 fő. Barátságos, családias, falusi környezet jellemzi.  

                                                                 
1
 KSH adat (2018. január 1.) 
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Derekegyház mai település formája a Károlyi-uradalom falujából alakult ki, a szétszórt puszták és 

majorok egyesítésével. 

A falu természeti kincsekben gazdag, területén nagy kiterjedésű erdőkkel és vízfelületekkel. A 

horgászok számára a Kórógy-ér és a Kéktói Ökoturisztikai Park gazdag zsákmányt biztosít. A 

változatos alföldi tájban gyönyörű kirándulóhelyek találhatók a környező erdőkben, pihenőkkel, 

forrásokkal és gazdag vadállománnyal - a terület igen híres a vadászok körében. A vadregényes 

erdei utak fogatozásra, lovaglásra, terepfutásra adnak lehetőséget. 

Az elmúlt években több intézmény és épület felújítása, korszerűsítése történt meg, 

ezek közül számos fejlesztés bővült ki megújuló energiák hasznosításával.  

A művelődési ház IKSZT-vé válását követően bebizonyosodott, hogy az épület külleme mellé 

szemléletformálás is társulhat, hiszen a település lakói szívesebben töltik szabad idejüket kellemes 

környezetben, kor vívmányainak megfelelő technikai eszközök között, változatos programokon.  

A település új épületekkel is gazdagodik, a falu központjában templom, több pontján pedig 

szociális otthonok épülnek, melyek szerepe a munkaerő megtartásában is nagy szerepet játszik. 
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III. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS - SZEGVÁR 

 

Település: Szegvár 

Közösségi felmérés kitöltött kérdőívek száma: 261 db 

Közösségfejlesztő neve: Puskásné Halál Ágnes 

III/1. Bevezető 

 

Szegvár település kedvezményezettként vesz részt a TOP 5.3.1-16-CSI-2017-00015 kódszámú „A 

helyi identitás és kohézió erősítése Szegvár és Derekegyház településeken elnevezésű projekt 

lebonyolításában”. A projektet 2018. 06. 14-én mutattuk be településünkön az első közösségi 

beszélgetés alkalmával, az interjúkészítés összefoglaló beszámolójával egyidejűleg. 

Településünk közösségi életének sajátossága, hogy több mint egy évtizeddel ezelőtt már zajlott 

közösségi felmérés, melynek eredményeképpen sok ember számára ismert volt a szakmai munka 

menete, folyamata, módszertana. 

Az első mérföldkő teljesítéséig négy alkalommal tartottunk közösségi beszélgetést. A témákat 

meghatározták az interjúalanyok javaslatai, melyeket prioritási sorrendbe helyeztünk és ezzel 

párhuzamosan néhány kezdeményezés el is indult a településen (pl. digitális tudásátadás 

szeniorkorúak részére).  

A közösségi beszélgetések során nagy hangsúlyt helyeztünk a kezdeményezések 

kibontakozására a közösségi beavatkozásokra, valamint a közösség aktív tagjainak 

együttműködési készségeinek fokozására és a hálózatépítésre. 

A részt vevő lakosok száma általában 26-30 fő között volt. A megszólítás és a szervezés során 

hangsúlyt kapott a civil szervezetek vezetőinek és tagjainak a bevonása is. 

A közösségi beszélgetések során folyamatosan visszacsatoltuk az addigi eredményeket és a 

projekt folyamatát, előrehaladását, biztosítva ezáltal a helyi nyilvánosság lehetőségeit és a lakosok 

információval való ellátásának fokozását. 

 

III/2. KÖZÖSSÉGI INTERJÚK: 

 

2018. június végén zárult a közösségi interjúk elkészítése és feldolgozása. Módszertanilag 

determinált kérdések felvetése önmagában kezdeményező és aktivizáló hatású.  

A véleményformáló személyek kiválasztása mindig nagy érdeklődéssel tölti el a kérdezőket. A 

megszólított alanyok közül mindenki válaszolt a kérdéseinkre és a későbbiekben is aktívan részt 

vettek a közösségi beszélgetéseken. A településhez való kötődés, identitás magasnak mondható, 

mely előrevetíti a cselekvőképesség és felelősségvállalás képességet a közösségi életben. Az 

értékelést követően gazdag információt kaptunk a település életének változtatására irányuló 

javaslatok vonatkozásában. 
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III/3. HELYZETELEMZÉS: 

 

A helyzetelemzés a helyi cselekvési terv elkészítését szolgáló közösségi interjúkra, közösségi 

beszélgetésekre és a közösségi felmérés eredményeire épül. A településen jellemző problémák és 

kihívások, megoldandó problémák felmérése érdekében kérdőíves módszert alkalmaztunk. A 

lakossági véleményeket, ötleteket és javaslatokat a következő részben fejtjük ki. 

 

III/4. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI: 

 

2018 szeptemberben kezdtük el a kérdőív tartalmi összeállítását a helyi közösségi maggal, 

maximálisan építve az addig beérkezett véleményekre, javaslatokra, ötletekre. 

Összesen nyolc alkalommal találkoztunk, hogy minél közérthetőbb kérdéseket tehessünk fel a 

lakosok számára. Egy közösségi beszélgetés témájául szolgált, „World Cafe” módszerrel, a 

kérdőív strukturális felépítése, fejezeteinek, tartalmának minél részletesebb kifejtése és rögzítése. 

Konkrét tervet készítettünk a kérdőívek eljuttatásával kapcsolatban, bevonva a civil szervezeteket, 

a helyi nyilvánosságot (Önkormányzati Kiadvány) és a közösségi események adta lehetőségeket.  

A kérdőívek eljuttatásánál figyelembe vettük a fiatal generáció időbeosztását, akik könnyen kezelik 

a digitális technika alkalmazását és vidéken dolgoznak, őnekik elektronikus felületen kínáltuk meg 

a kérdőívek kitöltését, vállalva azt a kockázatot, hogy a bevonáshoz személyesen is meg kell 

keresnünk Őket. A válaszadók aránya ezzel a módszerrel megközelítette a 40 %- ot.  

Az önkéntesek, a civil szervezetek vezetőit, valamint informális csoportok, klubok segítségét 

igénybe véve hatékonyabbá tettük a lakosokhoz való eljuttatást, majd egyidejűleg kijelöltük és 

nyilvánossá tettük a begyűjtési pontokat, mint a Polgármesteri Hivatal kabinet iroda és az 

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézményben elhelyezett doboz. 

 

III/5. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

 

Az első fejezet a „megismerhetnénk Önt?” kérdéskörre épült, amely a kitöltő személyek adatainak 

megismerésére irányult, a nemek arányára, az életkor szerinti megoszlásra illetve iskolai 

végzettségre és a foglalkoztatási viszonyra kérdeztünk rá. Elmondható, hogy az adatok alapján 

magasabb arányban szerepeltek a hölgyek, mint a férfiak. Ebből arra következtettünk, hogy más 

településekhez hasonlóan a hölgyek aktivitása nagyobb a közösségi életben. A férfiak bevonására 

továbbra is aktívan kell törekedni, növelve ezen belső erőforrás kiaknázását. 
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1. ábra 

 

Kíváncsiak voltunk a korosztályi eloszlás arányára, mivel tudatosan törekedtünk a fiatalabb 

korosztály megszólítására is, elképzeléseink beigazolódtak, Meg kell jegyezni, hogy a 30-50 év 

közötti korosztály kitöltési hajlandósága alulmaradt más korosztályhoz képest, valószínűsíthetően 

családi és munkahelyi kötöttségeik okán. 

 

2. ábra 

 

Az iskolai végzettséget vizsgálva magas a közép és felsőfokú végzettségűek aránya. Az előbbiek 

aránya 25 %-os, míg az utóbbiak elérik a 32 %-ot. A foglalkoztatási jogviszony vizsgálatánál 30%- 

a közszférában dolgozó személy, 20% - a nyugdíjban részesülők aránya és meglepően magas 17 

% a tanulói jogviszonnyal rendelkezők aránya. A megkérdezettek közül 41% nevel gyermeket 

háztartásában. 
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3. ábra 

 

A második fejezet kérdésköre arra irányult, hogy a kitöltő személyek szeretnek-e a településen 

élni. Az ötös skála szerint, a két legmagasabb kategória (4,5) „szeretek, nagyon szeretek itt élni” a 

válaszadók közel felét (45 % és 34%) teszik ki. Ez szintén erős kötődést mutat a települési 

identitás alakulásában, mely visszaköszön a közösségi interjúk során adott válaszokkal is. 

 

Szinte minden megkérdezett szeret a településen élni, a válaszokból ennek oka is kiderül. Mivel 

legfontosabbnak a családi és rokonsági köteléket hangsúlyozták továbbá a csendes, nyugodt és 

biztonságos környezetet. Többen megfogalmazták szomszédaik segítő, támogató attitűdjét. 

Arra a kérdésre, hogy mi hiányzik a településen a szaküzleteket (pl. papírüzlet), a délutáni orvosi 

ügyeletet, a közterület felügyeletet, a munkahelyek hiányát jelölték. Az utóbbi felvetés ambivalens, 

hiszen számos helyi vállalkozás munkaerőhiánnyal küzd.  

 

A harmadik fejezet a település történeti és kulturális értékeinek ismereteire kérdez rá. Konkrétan, 

„Milyen történelmi értékeket ismernek a településen”? Általánosságban elmondható, hogy 

minimum 3-at ismernek, de vannak, akik ennél is többet jelöltek.  

 

Legismertebbek a Szélmalom, a falumúzeum, a Kastély, a katolikus és református templom, a 

közterületi szobrok, a Sarlós isten szobra, Golgota festmény, de említették a Kendergyárat, a Sáp-

halmot és a Csordajárást is. Értékként jelölték a települést övező legendákat (Kurcza, Rózsa 

Sándor) és a híres fafaragókat is. Arra a kérdésre, hogy mennyire ismerik ezen értékeket, 

jellemzően azt a választ adták, hogy „nagyjából ismerem” 55 %, míg a „jól ismerem” 20 %, mely 

válaszok egyértelműen pozitív képet mutatnak és utal arra is, hogy az oktatási intézményekben 

nagy hangsúlyt helyeznek a gyermekek településtörténeti ismereteinek bővítésére. A 

megkérdezettek motivációt mutatnak arra, hogy részt vegyenek helytörténeti sétákon, a település 
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történetét bemutató előadásokon, interaktív formában vagy a helyi televízió műsorain keresztül. 

Regisztráltunk arra vonatkozó felvetést, hogy folytatni kellene a régészeti feltárásokat.   

A hagyományok felelevenítésének lehetőségeinél választ kaptunk új ötletekre, de szinte minden 

kitöltő fontosnak tartja a település hagyományainak ápolását. A nyílt kérdésre adott válaszokból 

idézve. „gyermeknapi kirakodóvásár”, lucázás, tollfosztás, pünkösdölés, gyékény és 

nádfeldolgozás, régi mesterségek bemutatását fogalmazták meg. A legtöbben a 

„kisboldogasszonynapi búcsú” –t hiányolták. Meg kell említeni azokat a válaszadókat is, akik 

kevésbé tartják fontosnak a hagyományok felelevenítését. 

 

A negyedik fejezet a turisztikai és fejlesztési témák köré csoportosult. 

 

Arra a kérdésre, hogy mi vonzza Szegvárra a turistákat, a legtöbben a település természeti 

szépségét és értékeit jelölték, kevesebb számban a kulturális és közösségi rendezvények 

vonzerejét is kiemelték.  

A közösségi beszélgetésen felmerült a turistaösvények kialakításának lehetősége a határban, 

illetve webes, telefonos applikáción keresztül is elérhető szolgáltatásfejlesztés lehetősége. A 

kérdőív ezért tartalmazta ilyen részletességgel a felvetést. 

 

A válaszadók magas számban igazolták (86%) ezen fejlesztés fontosságát, mely kiterjesztését 

gyalogos és kerékpáros közlekedésre is alkalmazhatónak gondolják. A válaszadók magas 

aktivitást mutatnak helytörténeti sétákon (85 %) való részvételre is, ahol megismerhetik a település 

és környékének építészeti, történelmi és természeti értékeit, épületeit, történetét és kincseit. 

Többen megfogalmazták olyan információs tábla, térkép létrehozását, a település központjában, 

mely tartalmazza a fontos épületeink elérését, helyét és történeti, tájékoztató információkat 

tartalmaz. Javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy készüljenek a település történetét és értékeit 

bemutató prospektusokat, kiadványokat, illetve a honlapon váljon elérhetővé ilyen tartalom. 

 

Felmerült, hogy a településről elszármazott híres emberek meghívásával népszerűsítsük Szegvár 

vonzerejét. Szívesen vennék, ha évente megemlékeznénk a településhez kötődő olimpikonokról. A 

felmérés több szakaszában is elhangzott a Kurca partjának rendbe tétele, tanösvény kialakítása, 

vízi sportoknak lehetőséget adni, akár egy stég építésével. Ötletként került leírásra állatfarm, 

állatsimogató létrehozása. Innovatív ötletként un. fotópontok kialakítását is fontosnak tartják. 

 

Az ötödik fejezet a településfejlesztés és a nyilvánosság témakörét foglalja magába. 

A legtöbb felvetés a meglévő kerékpárút állapotára vonatkozott, annak felújítását szorgalmazzák. 

Többen írták, hogy szeretnék a kerékpárút építésének folytatását az egész településen (a 

vasútállomásig). A válaszadók között javasolták Szentes és Mindszent települések felé is a 

kerékpárút megépítését. Szintén fejlesztendő területnek említik a játszóterek állapotának javítását, 
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az utcanevek kitáblázását, információs panelek kihelyezését, a főutca fásítását, a tekepálya 

felújítását. A belterületi utak állapotát sokan kifogásolják, mely a település vezetői számára is 

ismert probléma és jelenleg több érvényes kivitelezési engedély van utak építésére, valamint a 

helyi településüzemeltetési KFT eszközbeszerzéseiben, beruházásai során is kiemelt feladatnak 

tekinti az utak kátyúzását, javítását. 

Javasolt fejlesztések futópálya megépítése, kerékpártárolók, melyek kamerával megfigyelhetőek. 

A közösségi hely kialakítására vonatkozó kérdésre számos javaslat érkezett. Régóta ismert 

probléma fiatalok számára kulturált szórakozóhely kialakításának szükségessége. A válaszok 

közül kiemelném a Kastély pincéjében javasolt elsősorban fiatalok számára kialakítandó közösségi 

helyet, de érkezett javaslat a volt presszó épületére is, és a használaton kívüli önkormányzati 

épületekre. Szabadtéri helyként a Kórógy-tó partján elhelyezkedő szabadidős park fejlesztését 

jelölték meg célként, mely helyen az eszközbővítés szintén folyamatban van. Itt megfogalmazták 

egy szabadidős-sportkomplexum létrehozásának gondolatát és sportpálya környékének 

rendbetételét is. A Kórógy - tó melletti szabadidőparkban a válaszadók szeretnének több padot és 

az illemhelyek számának növelését. Legaktívabb visszajelzés a településszépítéssel kapcsolatban 

történt, mely relevanciát mutat a közösségi interjúk eredményeivel és a közösségi 

beszélgetéseken elhangzottakkal is.  

 

A nyilvánosság témakörnél, arra a kérdésre, hogy milyen forrásból tájékozódik a település ügyeit 

érintően a legtöbben a közösségi médiát (64 %) jelölték, valamint magas a helyi Kurca televízióból 

(46 %) és a szomszédoktól, ismerősöktől szerezett információ aránya (50 %). Ezt követi az 

Önkormányzat közösségi oldala és a Szegvári napló olvasottsága, utóbbi az idősebb korosztály 

számára preferált. Többen észrevételezték, hogy a település hivatalos honlapján szeretnének több 

információhoz jutni, illetve. A civil szervezetek általi találkozások, közösségi események is 

lehetőséget teremtenek az emberek közötti információcserére, valamint nagyon gazdag 

képdokumentáció áll rendelkezésre, melyek aktualizálva és archiválva vannak folyamatosan.  

 

A hatodik fejezet a közösségi programokra, folyamatokra kérdez rá. A településen hosszú évek 

óta kialakult struktúrája van az akcióknak, tevékenységeknek. A Művelődési ház, az 

Önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek is magas színvonalon végzik ezen 

tevékenységüket, egymást kiegészítve. A civil szervezetek, közösségek bemutatkozását,  

kiállítását pl. méhészettel foglalkozó családi közösségek, szintén említik, mint közösségépítő 

tevékenységet, ezen javaslatok beépítésre kerültek a rendezvénynaptárba. Hagyománya van a 

munkahelyi közösségek és a családok által szervezett eseményeknek is. Legtöbben a Tó - 

fesztivált, a falunapokat, valamint a Bor és kalácsfesztivál rendezvényeit látogatják. 
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Ezeken a programokon tetten érhető, hogy a szomszédos településekről is érkeznek résztvevők. 

Arra a kérdésre, hogy „milyen típusú kezdeményezéseket látnának még a településen?” - a 

következő válaszok születtek: 

- ismeretterjesztő előadások (történelmi, egészséges életmód, gyermeknevelés) 
- operett előadások, kirándulások 
- színházlátogatás 
- különböző korosztályok számára elérhető koncertek, zenei szolgáltatás 
- író - olvasó találkozók 
- aratónap, „bolond lakodalom” 
- lóversenyek 
- driftverseny  

 

4. ábra 

 

Tudásátadás, ismeret és készségfejlesztés szintjén szintén érdeklődés és igény realizálódik pl. 

digitális ismeretek, senior témakör, tanítana-tanulna, háztartási ismeretek, gazdasági, vállalkozás 

és marketingismeretek, pályázatírás témakörökben. 

A válaszadók kifejezték azon igényüket, hogy a tervezett programok előtt egy hónappal kerüljenek 

meghirdetésre, akár szórólap formájában minden háztartásba. 

 

A civil szervezeti tagság vonatkozásában elsősorban a különböző szabadidős tevékenységekre 

alakult szervezeteknek tagjai a válaszadók, de erős aktivitás van a sport, kulturális és kézimunkát 

végző csoportok vonatkozásában is. Ez szorosan összefügg a településen nyilvántartott magas 

számú bejegyzett szervezettel és azzal a ténnyel, hogyha kialakul egy közös érdeklődésű csoport, 

akkor informálisan, klubszerűen tevékenykedik a közösségi élet további javítása érdekében. Az 
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idősebb korosztály jelezte azon igényét, hogy szeretnék ha a fiatalabb korosztály is aktívabban 

részt venne a közösségi programok szervezésében illetve a hagyományok átörökítésében. A 

Tűzköves Alapítvány nagyon sok aktivitást vállal a sportolni vágyók igényeinek kielégítésére, 

sportprogramok, akciók, események szervezésére. Felmerült a szomszédos és környékbeli 

sportszervezetekkel való szorosabb együttműködés, mely beépítésre került a rendezvénynaptárba. 

Az Egyesített Kulturális és Muzeális Intézmény szolgáltatásai ismertek a településen, minden 

korosztály számára nyitott, jelenleg számukra a kihívást az jelenti, hogy nem tudnak minden 

rendezvénynek megfelelő adottsággal rendelkező helyiséget biztosítani (pl. akadálymentesítés).  

A táborokra vonatkozó kérdésnél megjelent az óvodáskorúaknak szervezett táborokra vonatkozó 

igény. 

 

Összegezve a közösségi programokra vonatkozó igényeket úgy tűnik minden válaszadónak van 

igénye a programokra. Szinte minden irányú, témájú programlehetőséget bejelöltek: 

Hagyományőrző rendezvények, közlekedésbiztonsági előadások, családfakutatás, elszármazottak 

találkozója, közösségek szomszédolása, közösségi történetek kiállítása, közösségi találkozók, 

falunap, lakossági és vállalkozói fórumok stb.  

 

A válaszadók véleménye szerint minden korosztálynak kellene programot szervezni, lehetőleg 

több kisebbet, a legtöbben hét végére időzítenék a rendezvényeket. Szívesen látnának 

klubfoglalkozásokat is:  

Általában a kérdőívek végiglapozása és áttekintése közben az volt a tapasztalat, hogy azokra a 

kérdésekre, amelyeknél adottak a lehetséges válaszok, szinte mindenki aláhúz valamilyen adott 

lehetőséget, de az önálló válaszadásnál ennek ellenkezője tapasztalható. Említést érdemel, hogy 

többen köszönetüket fejezték ki azon személyek, szervezetek irányába, akik rendszeresen 

közreműködnek a közösségi programok szervezésében. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A kérdőívek alapján egyértelműen elmondható, hogy a szegvári lakosok szeretik a településüket, 

szeretik a lakóhelyüket, és biztonságosnak tartják. Az is nyilvánvaló, hogy szeretnek részt venni a 

rendezvényeken 

 

A személyes megszólítás által lehet bevonni leghatékonyabban a rendezvények és programok 

szervezésébe. A nagy rendezvények szervezése széleskörű lakossági igény, hiszen több olyan 

nagy rendezvény is van Szegváron, mint a Falunap, Tó fesztivál, Kalácsfesztivál. Ezeket kedvelik 

és szeretik az emberek, viszont megfogalmazták, hogy szívesen látnának új programelemeket is, 

így kerül megszervezésre a Tó fesztivál égisze alatt a helyi hagyományos ételek készítésére 

vonatkozó gasztro találkozó. Mindezek ellenére, fontosnak tartják a több kicsi rendezvény 

szervezését is. 

Összességében elmondható, hogy a szegvári lakosok érdeklődők, nyitottak a rendezvények 

események iránt, a kivitelezésben, együttműködésben szervezésben szükséges még a motiváció 

folyamatos fenntartása, növelése, de ettől függetlenül elégedettek és a lehetőségükhöz mérten 

bevonhatóak. Az is kiderült, hogy mindenkinek egyaránt fontos a kapcsolatok és a hagyományok 

ápolása, hiszen ragaszkodnak a meglévő eddigi rendezvényekhez, de szívesen látnak új 

kezdeményezéseket is.  

 

A rendezvények összeállításánál figyelembe vettük a kérdőív összesítésének eredményeit, a 

lakosok igényeit és elvárásait. 
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Megoldandó probléma Tervezett Beavatkozás 

A lakosság folyamatos aktivizálása Érdeklődés motiváció fenntartása, a programok 

és rendezvények iránt, új programok tervezése 

Nagyobb létszámú, elsősorban fiatalokat 

bevonó, önkéntes munkát vállaló személyek 

körének bővítése  

 

Idősebb személyek tudásátadása, példamutatás 

a közösségi életbe való aktivizálódás területén 

Többszöri személyes és telefonos megkeresés 

a rendezvényszervezésekbe való bevonása 

A tervezett programok és rendezvények 

ismertetése 

Lakossági fórumok folyamatosan, a helyi 

nyilvánosság módszereinek bővítése, 

finomítása 

Közlekedésbiztonsági előadások  

Hagyományok őrzése Bor és kalácsfesztivál (szüreti hagyományok 

felelevenítése, szőlőtermesztés történetének 

feltárása, néptánc hagyományainak 

fenntartása.)  

hagyományos ételek készítése.(halászlé, 

kakaspörkölt, csirkés tarhonya, tyúkhúsleves 

stb.) 

közösségek történetének (méhészek, régi 

tárgyak, régi mesterségek) kiállítása kiállítás 

Generációk közötti kapcsolatok erősítése Falunap (bevonva a helyi lakosokat csoportokat, 

figyelembe véve 

Fiatal elszármazottak találkozója 
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7. TERVEZETT RENDEZVÉNYEK BEMUTATÁSA SZEGVÁR: 

 Megnevezés 
Tervezett 

időpont 

Tervezett 

helyszín 
Program célja Program tartalma 

Együttműkö

dő partner 

Bevonandó 

közösségek 

Tervezett 

költségek (Ft) 

1. 

Falunap, 

méhészeti 

kiállítás 

2019.08.19. 

Kultúrház 

és 

sportpálya 

Méhészettel foglalkozó 

családok és közösségek 

találkozása,  

szomszédos települések 

méhészeinek meghívása 

Méhészeti kultúra 

bemutatása, szakmai 

találkozó 

helyi közösségek és 

szomszédos közösségek 

találkozása 

 

Gazdakör, 

helyi 

méhészek, 

múzeum 

Minden 

korosztály 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 500 000 Ft 

 

 

2 

Kórógy-tavi 

gasztrofesztivá

l 

2020.július 

Kórógy tó 

és 

környéke 

A település egyik legszebb 

természeti környezetében 

megvalósuló szabadidős 

rendezvény, mely során a 

helyi gasztrokultura 

hagyományai kerülnek 

bemutatásra  

Családok és baráti 

társaságok főznek, 

hagyományos ételeket, pl. 

halászlé, csirkéstarhonya 

Hátrányos 

helyzetű 

csoportok, 

nyugdíjasklu

bok, 

mozgássérült

ek 

civil 

szervezetek 

Minden 

korosztály 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 353 000 Ft  

 

 
Tapasztalat 

csere 

2020. 

szeptember 

Erdély, 

testvértelep

ülés 

A projekt célja a jó 

gyakorlatok cseréje, 

tapasztalatok cseréje. 

Közösségi munka 

módszertani 

sajátosságainak 

megismerése, jó gyakorlatok 

adaptálása.  

A települési közösségek 

történetének feltárása, 

helyi értékek 

megjelenítése, 

hagyományőrző 

csereprogramok 

bemutatása 

 

Kodáros 

Egyesület 

Parajd 

Község 

Önkormányz

ata 

Aktív korú 

felnőttek, 

fiatalok és 

gyermekek 

Egyéb 

szolgáltatási 

költség: 

1.500.000 Ft 
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3. 

Falunap 

(kulturális 

program 

operett)  

2021. 

augusztus 
Sportpálya 

A település kulturális 

kínálatának bővítése,la 

kossági igényekre való 

válasz 

. 

Különböző koncertek.  

Önkormányz

at, Szegvári 

Egyesített 

Közművelődé

si és 

Muzeális 

Intézmény  

Teljes 

lakosság 

és a környező 

települések. 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 500 000 Ft 
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8. TERVEZETT RENDEZVÉNYEK BEMUTATÁSA TŰZKÖVES ALAPÍTVÁNY: 

 

 Megnevezés 
Tervezett 

időpont 

Tervezett 

helyszín 
Program célja Program tartalma 

Együttműködő 

partner 

Bevonandó 

közösségek 

Tervezett 

költségek (Ft) 

1. 

Borfesztivál 

(szőlő 

termesztés 

történetének 

feltárása)  

2019.októ

ber 

Kultúrház és az 

épület előtt lévő 

közterület 

A település 

szőlőtermesztési 

kultúrájának megismerése  

településtörténeti feltárás, 

településrész elnevezések 

eredetének vizsgálata 

(Szőlőkalja) 

SZEKMI Múzeum a település 

teljes 

lakossága 

Egyéb szolgáltatási 

költségek: 

2 000 000 Ft 

 

 

2. 

Mozgás napja 

(szomszédoló 

rendezvény) 

2020.ápril

is 

Kultúrház és az 

előtte lévő 

közterület 

a program célja, hogy a 

mozgás iránt elkötelezett 

személyek 

kapcsolatépítéssel más 

településekről érkezőkkel 

együtt sportoljanak 

Mozgásban az egészséged 

életmód preferálása, új 

személyek bevonása az aktív 

életbe 

helyi 

sportegyesületek 

Oktatási 

intézmények 

Aktív korú 

felnőttek, 

fiatalok és 

gyermekek 

Egyéb szolgáltatási 

költségek:  

1 000 000,- Ft 

 

4. 

Szüreti fesztivál(  

szüreti szokások 

must készítés, 

borkészítés 

2020.októ

ber 

Kultúrház és az 

előtte lévő 

közterület 

A település egyik 

legjelentősebb kulturális 

programjának bővítése 

hagyományok és 

népszokások feltárásával 

 

helyben élő családok 

megismertetése a szüreti 

szokásokkal, úgymint 

mustkészítés, préselés, 

csőszfeladatok, v 

csőszködés 

borkészítés bemutatása, 

bordalok megismertetése 

civil szervezetek, 

helyi termelők, 

kulturális 

szakemberek 

Minden 

korosztály 

Egyéb szolgáltatási 

költségek:  

1 706 000 Ft  

5. 

 

Sportolj velünk 

(olimpikonokról 

kiállítás) 

2021. 

május 

Kulturház és 

környéke 

A program célja 

megismertetni a 

lakosokkal a településen 

élt, illetve a településhez 

jelentősen kötődő 

A rendezvény célja, hogy 

híres sportmúlttal rendelkező 

személyek a közösségi 

tudatba kerüljenek és 

példaként szolgáljanak az ifjú 

helyi sport és civil 

szervezetek, 

helyi oktatási és 

nevelési 

intézmények, 

Felnőttkorú 

lakosság és 

az ifjú 

generáció 

Egyéb szolgáltatási 

költségek 

:1 000 000 FT 
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olimpikonokat kiállítás 

szervezésével 

generáció számára  Polgárőr 

egyesület 

6. Tapasztalatcsere 
2021. 

augusztus  

Lengyelország, 

testvértelepülés 

A projekt célja a jó 

gyakorlatok cseréje, 

tapasztalatok cseréje. 

Közösségi munka 

módszertani 

sajátosságainak 

megismerése, jó 

gyakorlatok adaptálása. 

A települési közösségek 

történetének feltárása, helyi 

értékek megjelenítése, 

hagyományőrző 

csereprogramok bemutatása 

 

 

Lewin Brzeski 

Önkormányzata 

Aktív korú 

felnőttek, 

fiatalok és 

gyermekek 

Egyéb szolgáltatási 

költségek: 1 500 

000 Ft 

 

6. 

Borfesztivál 

(néptánc 

hagyományfeltár

ása) 

2021. 

október 

Kultúrház és 

környéke 

A település néptánc 

hagyományainak 

megőrzése, más 

településen működő 

csoportok  megismerése, 

több generáció bevonása. 

A néptánckultura különböző 

tájegységeinek 

megismertetése, 

koreográfiák, népdalok 

megismertetése, 

népviseletek megtekintése.  

Önkormányzat, 

Szegvári 

Egyesített 

Közművelődési 

és Muzeális 

Intézmény  

Teljes 

lakosság 

és a környező 

települések. 

Egyéb szolgáltatási 

költségek:  

2 000 000 Ft 

 

7. 

Fitt nap, 

közösségek 

futóversenye  

2022. 

április 

Kultúrház és 

környéke 

A lakosok részéről 

felmerült igény, hogy több 

generációt vonjunk be a 

mozgásos és 

futórendezvényekre, 

ennek az igénynek 

kívánunk itt helyt adni  

. 

A mozgásos rendezvények 

népszerűsítése, kortól 

függetlenül, életmódváltás 

elősegítése, pozitív példák 

adoptálása, generációk 

segítsék egymást a 

mozgáskultúra erősítésében 

Helyi futó klub, 

karate klub, 

Fociklub 

DSK 

A teljes 

lakosság 

megszólítása 

Egyéb szolgáltatási 

költségek: 

1 000 000 Ft 
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9. TERVEZETT RENDEZVÉNYEK BEMUTATÁSA DEREKEGYHÁZ: 

 

 Megnevezés 
Tervezett 

időpont 

Tervezett 

helyszín 
Program célja Program tartalma 

Együttműködő 

partner 

Bevonandó 

közösségek 

Tervezett 

költségek (Ft) 

1. Ősz-Feszt 
2019. 

szeptember 

IKSZT, 

Derekegyház 

Célunk egy olyan őszi 

közösségépítő program 

létrehozása, mely értéket 

közvetít és minden 

korosztályt megszólít. 

Szabadtéri színházi 

előadás, 

gyermekfoglalkozások, 

koncert, ízek utcája. A 

program során 

felelevenítésre kerülnek az 

őszi mezőgazdasági 

hagyományok. 

Dereklencse Képíró 

Egyesület, DaDalia 

Galeria,  

Dr. Brusznyai Árpád 

Művelődési Ház és 

Könyvtár – IKSZT 

Derekegyházi Sportkör 

Egyesület - Derce 

Néptánccsoport 

a település 

teljes lakossága 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

2 000 000  Ft 

 

 

2. Falufarsang  
2020.febru

ár 

IKSZT, 

Derekegyház 

A farsangi hagyományok 

felelevenítése, 

népszokások 

megismerése 

Hagyományőrző program 

busókkal, jelmezes 

felvonulással, kiszebáb 

égetéssel. A programot 

álarcosbál zárja. 

Dereklencse Képíró 

Egyesület, DaDalia 

Galeria,  

Dr. Brusznyai Árpád 

Művelődési Ház és 

Könyvtár – IKSZT 

Derekegyházi Sportkör 

Egyesület - Derce 

Néptánccsoport 

a település 

teljes lakossága 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 059  000Ft 

 

3. Kölyökfesztivál  
2020. 

május 

Furioso 

emlékpark 

Generációk közötti 

együttműködés erősítése, 

már a  fiatal korban a 

helyi identitástudat 

kialakítása. 

Vidám, fesztiváli forgatag: 

gyermek- és családi 

programok, vidám 

vetélkedők, légvár, 

különleges bemutatók, 

hagyományos ételkészítés. 

Dereklencse Képíró 

Egyesület, Kéktói 

Ménes,  

Tompaháti Közösségi 

Tér 

 

a település 

teljes lakossága 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 500 000 Ft  
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4. 
Tapasztalatcse

re 
2020.május 

Erdély, 

Zetelaka 

Határon túli magyarság 

összetartását erősítő 

tevékenységeinek 

megismerése 

A települési közösségek 

történetének feltárása, helyi 

értékek megjelenítése, 

hagyományőrző 

csereprogramok 

bemutatása 

 

 

Zetalaka község 

Önkormányzata 

 

Aktív korú 

felnőttek, 

fiatalok és 

gyermekek 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 500 000 Ft 

 

5. 
 Néptáncfesztiv

ál  
2020. július  

IKSZT, 

Derekegyház 

A település néptánc 

hagyományainak 

megőrzése, más 

településen működő 

csoportok megismerése, 

nemzetközi táncok 

felvonultatása, több 

generáció bevonása. 

 A térség 

néptánccsoportjainak 

találkozója, fellépések, 

táncház, a programot 

hagyományőrző népi rock 

koncert zárja. 

Dereklencse Képíró 

Egyesület, DaDalia 

Galeria,  

Dr. Brusznyai Árpád 

Művelődési Ház és 

Könyvtár – IKSZT 

Derekegyházi Sportkör 

Egyesület - Derce 

Néptánccsoport 

a település 

teljes lakossága 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek:  

2 000 000 Ft 

6. Öko nap  
2021. 

április  

IKSZT 

Derekegyház, 

Kórógy-ér 

Figyelem felhívása a 

természet védelmére, 

Kórógy-ér környékének 

megóvása. Ügyességi 

csapatvetélkedők, vízi és 

vízparti programok. 

A rendezvény folyamán a 

Kórógy-ér környékén  

Csapatverseny feladatokkal 

várjuk a gyerekeket a 

földön-vízen-levegő 

jegyében.    

Dereklencse Képíró 

Egyesület, DaDalia 

Galeria,  

Dr. Brusznyai Árpád 

Művelődési Ház és 

Könyvtár – IKSZT 

Derekegyházi Horgász 

Egyesület 

a település 

teljes lakossága 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 000 000 Ft 

7. 

Sport és 

egészségfeszti

vál  

2021. 

május  

IKSZT 

Derekegyház 

A lakosok részéről 

felmerült igény, hogy több 

generációt vonjunk be a 

mozgásos és 

futórendezvényekre, 

Futóverseny gyermek-, 

felnőtt és szenior 

kategóriákban. 

Sportbemutatók, aerobik 

maraton, egészségügyi 

Dereklencse Képíró 

Egyesület,  

Egészségfejlesztési 

Iroda - Szentes 

Dr. Brusznyai Árpád 

Művelődési Ház és 

a település 

teljes lakossága 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 000 000 Ft 
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ennek az igénynek 

kívánunk itt helyt adni . 

 

állapotfelmérés, előadások Könyvtár – IKSZT 

Derekegyházi Sportkör 

Egyesület - Derce 

Néptánccsoport 

8. 
Nemzetközi 

gasztro Nap 

2021. 

július  

IKSZT 

Derekegyház 

A program célja 

megismertetni a 

lakosokkal a településen 

élt, változatos kiállítás 

szervezése,  

Egyszerű, könnyed, nyári 

ételkülönlegességek, a 

szemet gyönyörködtető 

ételkompozíciók, gasztro 

versenyek neves zsűrivel, 

vetélkedők, ételfotó 

pályázat/kiállítás. 

Dereklencse Képíró 

Egyesület, DaDalia 

Galeria,  

Dr. Brusznyai Árpád 

Művelődési Ház és 

Könyvtár – IKSZT 

 

a település 

teljes lakossága 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

2 000 000 Ft 

9. 

Sport és 

egészségfeszti

vál –Szenior 

Sport Nap 

2022. 

április 

IKSZT 

Derekegyház 

A lakosok részéről 

felmerült igény, hogy több 

generációt vonjunk be a 

mozgásos és 

futórendezvényekre, 

egészségügyi 

állapotfelmérés, 

előadások szervezése 

Futóverseny gyermek-, 

felnőtt és szenior 

kategóriákban. 

Sportbemutatók, aerobik 

maraton, egészségügyi 

állapotfelmérés, előadások. 

Dereklencse Képíró 

Egyesület,  

Egészségfejlesztési 

Iroda - Szentes 

 

Dr. Brusznyai Árpád 

Művelődési Ház és 

Könyvtár – IKSZT 

 

a település 

teljes lakossága 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 000 000 Ft 

10.  Parasztolimpia  
2022. 

május  

Furioso 

emlékpark 

Generációk közötti 

együttműködés 

elősegítése, a település 

lakosainak aktív 

bevonása a 

rendezvénybe. 

Tréfás vetélkedő a 

Parasztolimpikon címért: 

talicska szlalom, 

csizmadobás, patkóhajítás, 

szalmabála gurítás és 

csacsigolás 

Dereklencse Képíró 

Egyesület, Kéktói 

Ménes,  

Tompaháti Közösségi 

Tér 

a település 

teljes lakossága 

Egyéb 

szolgáltatási 

költségek: 

1 500 000 Ft 
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IV. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS - DEREKEGYHÁZ 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS DEREKEGYHÁZ 
 

IV /1. Bevezető 

Derekegyházon 2018. április 1-én közösségfejlesztő folyamat indult, melynek keretében két 

fronton gazdagodhatnak a község lakói. Ez a „gazdagodás” rendkívülinek mondható Derekegyház 

életében, hiszen a korábban elnyert pályázatok szemmel jól látható infrastrukturális fejlesztéseit 

követően a település életében lehetőség nyílik a közösségi élet fellendítésére: magas színvonalon, 

komoly szakmai munka mellett, a lakosok aktív bevonásával. 

 

A projektnek kevésbé lesznek kézzel fogható eredményei, többnyire inkább szemmel nem látható 

hatásai azáltal, hogy a lakosok képesek lesznek megfogalmazni igényeiket, majd tenni ennek 

érdekében, hogy végül családjukkal, lakóhelyükön élvezhessék közös munkájuk gyümölcsét. 

 

 Átfogó helyzetfeltárás:  

közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és közösségi felmérés keretében naprakész 

információkat kaptunk Derekegyház közösségi életéről, valamint a lakosok általános 

elégedettségéről. 

2018. április 1 – 2019. június 30. között 10 közösségi beszélgetést szerveztünk, melyeken 

az interjúk eredményeinek megismerésétől indultunk, a problémák súlyozásával folytattuk 

munkánkat, összeállítottuk a lakossági kérdőív kérdéseit, majd a lekérdezést és az 

elemzést követően  létrehoztuk a Helyi Cselekvési Tervet.  

Nehézséget jelentett, hogy Derekegyházon még nem került sor közösségi felmérésre, így 

nem volt egy olyan tapasztalt stáb, akik munkájára, tudására, tapasztalatára számíthattunk 

volna, valamint a lakosoknak is új volt a megkeresés ezen formája, így különösen nagy 

hangsúlyt fektettünk a kérdőívezés előkészítésre a helyi fórumokon keresztül (kérdőívezés 

célja, időtartama, kérdezőbiztosok kiléte) valamint a kérdőívek átadásakor/kitöltésekor a 

személyes kommunikációra. 

Összességében elmondható, hogy Derekegyházon kialakult egy lelkes csapat, akik a 

közösségi beszélgetések aktív résztvevői, valamint a kérdőívezés, feldolgozás önkéntesei. 

Megállapítható, hogy a projekt ezen szakasza – habár ez az alappillér - rejtetten zajlik, sok 

háttérmunkával, kevésbé látványos, mint a rendezvények lesznek. 

 

 Rendezvények, programelemek, melyeket a lakosság szeretne:  

2019. július 1 – 2022. június 30. között – 3 év alatt – Derekegyházon 9 rendezvény és 

további akciók valósulnak meg, melyek tematikája a lakosság igényeit tükrözi. Emellett 

megszervezzük a pályázat követelményeinek megfelelően a lakosság és szakértők 

bevonásával a Közlekedésbiztonsági programokat és Lakossági fórumokat. 
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IV /2. Közösségi interjúk 

Munkánk első lépéseként közösségi interjúkat készítettünk, négyszemközti beszélgetéseket 

kezdeményeztünk azokkal a lakosokkal, akik aktív résztvevői a közösségi életnek, építő jellegű 

véleménnyel, segítő szándékkal rendelkeznek és a közösség jobbá tételén munkálkodnak.  

Az interjúválaszok összesítése során megállapítható, hogy az idősebb korosztály, a foglalkoztatás 

szempontjából inaktívak helyi közösségi részvétele igen magas. Korábbi tapasztalataink is azt 

tükrözik, hogy a nyugdíjasok aktív közreműködése nélkül nehezen lenne megvalósítható egy- egy 

program. 

 

Az interjúalanyok többségével telefonos egyeztetés után a közművelődési intézményben 

találkoztunk, a nekik megfelelő időben és helyen.  

A beszélgetés előtt röviden összefoglaltuk a projekt céljait, menetét, előnyeit, a válaszok 

feldolgozása nem beazonosítható módon fog történni. 

 

Az interjúk végén az interjúalanyok meghívást kaptak a közösségi beszélgetésekre. A meghívást 

egytől egyig örömmel fogadták és úgy láttuk, hogy örülnek, hogy beleszólhatnak a község életébe, 

ott elmondhatják véleményüket, hangot adhatnak gondolataiknak. Másrészt megfigyelhettük, hogy 

az aktív emberek leterheltek (családi szerepük és munkahelyi elfoglaltságaik mellett), nem 

szívesen ígérnek olyat, ami több évre elköteleződést kíván, volt, aki óvatosan, puhatolózva vett 

részt a projekt kezdeti szakaszában.  

A projektben Együttműködési megállapodással rendelkező szervezetek viszont bátran és teljes 

mellszélességgel álltak a projekt mellé, hiszen ők már egyszer elkötelezték magukat a projekt 

mellé, több alkalommal beszéltünk szerepükről, fontosságukról a megvalósítás későbbi fázisában.  

 

IV /3. Helyzetelemzés 

Mint közösségfejlesztő, az alábbiak szerint értékelem Derekegyház közösségi életét, mely szintén 

a Helyi Cselekvési Terv alapját – mint kiindulópont - szolgálja: 

 

1. Derekegyházon a közösségi élet az alábbi formákban valósul meg: 

- munkahelyi közösségek: főként nagyobb munkahelyek dolgozóinak összefogása 

(névnapok, születésnapok megünneplése, közös családi programok, baráti társaságok 

kialakulása, kirándulások) 

pl. Ápoló Otthon, Polgármesteri Hivatal, Aranykalász Mezőgazdasági TSZ 
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- szülői munkaközösségek: óvodás, iskolás gyermekek szüleinek közössége, akik 

szervezett formában, egy általuk kijelölt vezető (szervező) segítségével a gyermekeik 

érdekében munkálkodnak (pl. játszótér felújítás, farsang, papírgyűjtés, kirándulás, stb.) 

pl. Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda, Koszta József Általános Iskola Derekegyházi 

Tagintézménye 

 

- civil szervezetek, klubok: azonos érdeklődési kör szerinti csoportok, akik hajlandóak tenni 

a településért szervezéssel, fellépéssel, önkéntes munkával (pl. sütemény/palacsinta 

sütés) pl. Örökzöld Nyugdíjas Klub, Derce Néptánccsoport, Dereklencse Képíró Egyesülte, 

stb. 

 

- Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár: nagy szerepe van a civil szervezetek, 

klubok, közösségek pártfogásában, segítésében (helyszín biztosítása, pályázatok írása, 

stb.) – és mindez fordítva is igaz: a civil szervezetek segítik a programokat fellépéssel, 

fotózással, sütemény sütéssel. 

Emellett a művelődési ház és büféje helyet ad azoknak a fiataloknak, időseknek, 

családoknak, akik hasznosan, társaságban szeretnék eltölteni szabadidejüket. 

 

- Tompaháti Közösségi Tér: a településszerkezet (külterület, zsákfalu) és ritka buszjárat 

miatt igen hangsúlyos szerepet kap a lakosság szabadidejének hasznos és aktív 

eltöltésében. Nagy rendezvényeibe a közösség aktív szerepet vállal, vendégül látják a 

környező településeket is. 

 

2. A közösségi életben résztvevők szempontjából az alábbi megállapítás tehető: 

A község rendelkezik egy aktív közösségi maggal, akikre számítani lehet egy-egy program 

szervezésekor. Az ő munkásságukat azonban nem szabad „magától értetődően” kezelni, 

folyamatos visszajelzéssel, hálával, akár csekélyebb jutalommal (közös vacsora, színházi 

program, kirándulás) szükséges viszonozni, inspirálni, hiszen ők is fáradnak, olykor csalódottak, 

illetve saját szabadidejüket szánják önzetlen, de sokszor hálátlan közösségi feladatokra. 

 

A fenti csoporttal ellentétben léteznek az „örök elégedetlenek”, akik folyamatosan a 

negatívumokat keresik azok munkájában, akik a település életének jobbá és szebbé tételén 

igyekeznek. Ők azok, akik nem vállalják fel véleményüket, rosszindulatú pletykákat kreálnak 

ahelyett, hogy energiáikat a közösség érdekében használnák fel.  

 

Talán a legnépesebb csoportot a passzív lakosok birtokolják, akik vagy egyáltalán nem vesznek 

tudomást a falu életéről (érdektelenek, más településen dolgoznak, tanulnak, szórakoznak és csak 

aludni járnak haza), vagy valamilyen oknál fogva nem tudnak kimozdulni, de örömmel 
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tájékozódnak az eseményekről a települések nyomtatott (közégi havilapok) és internetes felületein 

(honlap, község és intézmény Facebook oldalai). 

 

3. A közösségek hívószava – avagy a lakosság tájékozódásának forrásai 

Megállapítható, hogy a legeredményesebb tájékoztatási forma a személyes beszélgetés, 

meghívás. Itt a meghívott fél kitüntetve érzi magát a megkeresés jellege miatt, illetve kérdéseire 

azonnal választ kaphat. A közösségek igyekeznek ezt a módszert előnyben részesíteni, azonban a 

felgyorsult világ, időhiány, vagy bátortalanság miatt háttérbe szorulhat. Talán az idősebb 

korosztálynál működik a legjobban (pl. Örökzöld Nyugdíjas Klub). 

Egyre népszerűbb a közösségi média felület: a kisebb közösségek Facebook csoportokba 

tömörülve vitatják meg ügyes-bajos kérdéseiket, azonban programjaik népszerűsítésére a község 

Facebook oldalait, honlapot, faluújságot használják. 

Legnépszerűbb és leghitelesebb a Derekegyházi Hírek községi havilap, melynek jelentősége a 

kérdőívekben foglalt válaszokból is tükröződik. 

 

4. TOP 5.3.1 – Közösségfejlesztés Derekegyházon 

A Helyi Cselekvési Terv létrehozásához a teljes közösségfejlesztési folyamatot figyelembe 

kívánjuk venni, így a közösségi beszélgetések által megadott irányt (problémalista, problémák 

súlyozása) tekintettük a vezérfonalnak, a kérdőív összeállításakor. 

A személyes kontaktust kívánjuk előnyben részesíteni a projekt során, így  

- a közösségi beszélgetések résztvevőit személyesen invitáljuk 

- az interjúkat személyesen, négyszemközt készítettük 

- a kérdőíveket személyesen juttattuk el minden háztartásba, majd önkénteseink maguk 

mentek a kérdőívekért 

 

IV /4. Közösségi felmérés elkészítésének körülményei 

A kérdőív tartalmának kialakítása 

Az 1. és 2. Közösségi beszélgetésen az interjúalanyok válaszaiból és a közösségi beszélgetések 

résztvevőinek javaslataiból összeállított problémalistát súlyoztuk (aszerint, hogy 

közösségfejlesztési szempontból mi a fajsúlyos, valamint mi az a probléma, amire mi magunk 

hatással vagyunk, meg tudjuk oldani, vagy legalábbis javíthatunk rajta) – e 4 témakör adta a 

kérdőív alapját: 

1. Rendezvények alacsony látogatottsága 



28 
 

Az interjú válaszadók többen is megemlítették, hogy akár több résztvevői is lehetnének a 

rendezvényeknek és ne csak a gasztronómiai falatok csalogassák ki az embereket 

otthonukból. Javasolták a hagyományőrző programok bővítését. 

2. Derekegyháziak és Tompahátiak eltávolodtak egymástól  

Tompahát Derekegyháztól 8 km-re található, saját belterülettel rendelkezik, 

Derekegyházhoz tartozik. A kb. 200 fő látszólag elszigetelten él, azonban ezt a tévhitet 

megcáfolva igen aktív közösségi életet élnek, példaértékűen üzemeltetik a Tompaháti 

Közösségi Teret. A tompaháti lakosok interjúkra adott válaszaik nagy mértékben 

megegyezik a derekegyháziakéval, azonban – talán, mert jobban egymásra vannak utalva 

– a tenni akarásuk sokkal erősebb. Nagyobb mértékben vesznek részt a közösségi 

programokon és azok előkészítésében, a programokat jobban magukénak érzik. Kifejezték, 

hogy szinte csak vész esetén jelent gondot a területi „elszigetelődés”, mikor orvoshoz, 

gyógyszertárhoz kell fordulniuk. Érzékelhető és ezt az interjú alanyok is elárulták, hogy a 

derekegyháziak és a tompahátiak között némi nemű ellentét is van. 

A művelődés és programszervezők régóta foglalkoznak azzal, hogy a két településrész 

lakosai közelítsenek egymáshoz, melyet a rendezvények oda-vissza látogatásából, 

kölcsönös segítségével kezdetek megvalósítani.  

A közösségi beszélgetés résztvevői elmondták, hogy a derekegyháziak szívesebben 

látogatnak ki a tompaháti programokra, fordítva, már kevesebben jönnek el, talán a röghöz 

kötöttség, kényelmetlenség, ritka buszjáratok miatt. 

 

3. A Palacsintafesztivált nem érzik magukénak a helyiek 

Elhangzott, hogy a július elején megtartott Palacsintafesztivál már országos szintű 

eseménnyé nőtte ki magát, mely kiválóan kedvez a település imázsának, ugyanakkor a 

lakosok féltik, hogy elveszítik családias közegű Falunapjukat. Ahogy vált egyre nagyobb 

rendezvénnyé, úgy szaporodtak a nemtetszést nyilvánító megjegyzések is. Sajnos a 

negatív kritikák mellé segítséget, javító céllal megfogalmazott konkrét ötleteket nem 

kapunk. 

 

4. Segítő hálózat kialakulása 

Felmerült egy remek ötlet, miszerint egy segítő hálózat alakulhatna, így az aktív lakosok 

fizikai munkával (bevásárlás, fűnyírás, fahordás, beszélgetés, stb.) tudnának segíteni az 

idős embereknek, a többlet élelmiszerrel, zöldséggel, gyümölccsel pedig a szegényeken. A 

segítő hálózat feladata, a rendszer kidolgozása ránk váró feladat, mely remek első 

kezdeményezése volt az első közösségi beszélgetésnek. 
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A közösségi beszélgetések csapatának pozitív hozzáállását tükrözi, hogy a válaszokból meríteni is 

tudott, ugyanis a „Miért szeret itt élni?” válaszokból legtöbben a családias légkört, természet 

közeliséget említették, így erre tudunk építeni, támaszkodni a későbbiek során. A kérdőív 

kialakítása előtt tanulmányoztuk a környező települések, korábban elkészített kérdőívét, 

tapasztalatokat gyűjtöttünk. 

 

A kérdőív végleges formája World Café módszerrel jött létre. A résztvevők 3 csoportban vizsgálták 

először tüzetesebben a kérdőív egy-egy részletét, majd kis csoportokban továbbhaladva 

kinyilváníthatták véleményüket a kérdőív további részére vonatkozóan is. 

Három csoport, külön asztaloknál dolgozva azt figyelte, hogy mennyire közérthetőek a kérdések, 

megfelelőek-e a feltüntetett válaszok, illetve az adott blokk mivel egészíthető ki. 

 

A kérdőívezés menete, módszere 

A kérdőívezés 2019. március 1 – 21. között zajlott Derekegyházon. A kérdőíveket a közösségi 

beszélgetések résztvevői és önkéntesek (összesen kb. 15 fő) személyesen vitték el a 

háztartásokba. Egy háztartásból legalább 1 fő 18 év feletti lakos véleményét kértük, de 

amennyiben a háztartáson belül más is ki szeretné tölteni, ez esetben hagytunk ott plusz 

kérőív(eke)t. 

Derekegyház 630 db háztartásába az önkormányzat által adott naprakész utca lista alapján 

önkéntesek vitték el a kérdőíveket, így biztosan nem marad ki egy épület sem, illetve a 

kérdezőbiztosok megjegyzéseiket fel tudták rá vezetni. 

A 8 oldalas kérdőíveket a címlapon sorszámoztuk (1-630-ig) a pályázat követelményeinek 

megfelelően, de a válaszadás önkéntes és anonim, a feldolgozás során is ügyeltünk az anonimitás 

tiszteletben tartására. 

A kérdezőbiztosok zöld utat kaptak: azaz a kérdőívezést a helyi újságban, közösségi médiákban 

nagyon jól beharangoztuk, a kérdezőbiztosok neve a honlapon olvasható (visszaélések elkerülése 

végett). Így a lakosság tudott a kérdőívezésről, okáról, hátteréről, így a kérdezőbiztosok nem 

kerültek kellemetlen helyzetbe. 

 

Minden egyes kérdőív 3 fázison ment át: 

1. Lekérdezés (2019. március 1 – 21.) 

2. Rögzítés (2019. március 30. – május 31.) 

3. Ellenőrzés (2019. május 31. – folyamatos) 



30 
 

A kérdőívek hátlapján minden fázis igazolására a megfelelő helyen kértük, hogy a feldolgozást 

végző önkéntesek írják be a nevüket, feladat elvégzésének időpontját. 

 

Összesen 198 db kitöltött kérdőívet sikerült begyűjtenünk (a háztartások mintegy 1/3-a), mely a 

kérdezőbiztosok munkáját dicséri. 

A kérdezőbiztosok munkájuk során sok pozitív tapasztalattal lehettek gazdagabbak, de akadtak 

sajnos negatív fogadtatások is.  

 

A rögzítést kétféle módon végeztük: 

- az önkéntesek egyik része otthonában (saját, megszokott számítógépén), a kiküldött, 

egységes táblázatban dolgozta fel az adatokat 

- az önkéntesek másik része csoportos kérdőív-feldolgozó délutánokon diktáló/adatrögzítő 

szerepkörben, a művelődési házban gyűlt össze. 

A kérdőívek számszerű adatainak és szöveges válaszainak ismertetése, elemzése a 10. 

Közösségi beszélgetésen történt, ahol a kérdőív fejezetei és egyben témakörei alapján haladtunk 

végig a válaszokon, melyet követően a résztvevők kifejthették véleményüket. Az értékes 

hozzászólások (összefüggések felismerése és a múltban gyökeredző problémák megoldásának 

lehetőségei), valamint az egész közösségfejlesztési folyamat apró vagy nagyobb, látványos 

eredményei adták a derekegyházi Helyi Cselekvési Terv értékét. 

 

IV /5. Közösségi felmérés eredményeinek bemutatása 

A kérdőívet összesen 198 fő derekegyházi lakos töltötte ki, a továbbiakban azonban a válaszadók 

számához viszonyítunk, hiszen volt, akitől nem kaptunk az adott kérdésre választ (pl. nem 

szerette volna megadni az adatot vagy nem releváns számára a kérdés) 

1. fejezet: Személyes adatok (Kérdőív 1-5. kérdés) 

A kérdőívet 65 férfi és 129 nő töltötte ki, átlagéletkoruk férfiak esetében 55 év, míg a nőknél 57 év. 

A válaszadók fele középfokú végzettséggel rendelkezik: érettségizettek (25 %), 

szakközép/szakmunkás (24%), a felsőfokú végzettséggel rendelkező kitöltők aránya 19%.  

A dolgozók (43%) és a nyugdíjasok (44%) közel azonos arányban válaszoltak a kérdésekre. 

Munkahely tekintetében 40% nem dolgozik, 31% más településen és 25% helyben. 

Megállapítható, hogy az idősebb, de még aktív korosztály töltötte ki legnagyobb számban a 

kérdőívet, mely mutatja a település elöregedő tendenciáját (18-30 év közötti fiataloktól 

mindösszesen 13 db kérdőív érkezett be). A nők aktivitása a közösségi rendezvényeken, 

klubéletben, önkéntes munkában is dominál. 
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2. fejezet: Lakóhely iránti kötődés (Kérdőív 6-11. kérdés) 

A válaszadók közel fele (48 %-a) szeret, 32 %-uk pedig nagyon szeret a településen élni és 

csupán 4%-uk jelölte, hogy elköltözne, ha tehetné. 

Legtöbben a természet közelségét (Kórógy, tavak, erdők), a falu csendjét, nyugalmát, tisztaságát, 

biztonságát emelték ki. Emellett fontos számukra a családi kötődés, valamint, hogy barátságos, 

kedves, segítőkész és egymásra odafigyelő emberek vegyék őket körül. 

 

A válaszadók több dolgot is hiányolnak a településről, illetve számos dologban fejlődést is 

szeretnének, ezek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: 

Megoldódó problémák 

Ide sorolhatjuk azokat az önkormányzatot érintő beruházásokat, tevékenységeket, melyek már 

folyamatban vannak, belátható időn belül megtörténik a kivitelezés: 

- kerékpárút minőségének javítása 

- kerékpárút összeköttetés a szomszédos településekkel 

- nyomógombos lámpák a főúton való biztonságos átkeléshez 

- új játszótér kialakítása 

- játszótér felújítás 

- új orvos  

- parkolók kialakítása a központban és a település több pontján 

- WI-FI (Derekegyházon és Tompaháton egyaránt) 

 

Önkormányzat által megvalósítható kisebb beruházások, helyi intézmények által végezhető 

tevékenységek 

- ivókutak létesítése vagy javítása 

- több szemeteskuka kihelyezése 

- közvilágítás javítása 

- pályázatfigyelés (közutak, járdák aszfaltozása) 

- érzékenyítés (szociális otthonok lakói és a lakosság között) 
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Nosztalgikus élményt felidéző emlékek 

Korábban 3 000 fő lakta a települést, így ennek megfelelően több szolgáltatás elérhető volt 

helyben, kevesebb dologért kellett az itt élőknek a szomszéd városba utazniuk. Mára már 

egyre kevesebb üzlet tart nyitva (főként élelmiszer- és söröző jellegűek), emellett a főbb 

alapszolgáltatások (posta, gyógyszertár, takarékszövetkezet) elérhetőek. 

A válaszadók szívesen látnák a településen az alábbiakat: cukrászda, mozi, vendéglő, tüzép, 

iparcikk bolt, barkácsbolt, mezőgazdasági bolt, műszaki bolt, piac, stb. 

 

TOP 5.3.1. projekt keretében megvalósítható tevékenységek, összefogás, közösségi akciók 

 

- virágok, növények felajánlása, közös ültetés a közterekre, parkokba 

- szabadidősportok 

- új és több program 

- szórakozási lehetőség 

A válaszadók közel fele (48%) tősgyökeres derekegyházi, a beköltözők Derekegyházon eltöltött 

éveinek száma igen nagy szórást mutat (átlag 32 év). A születésüktől fogva itt élők válasza erős 

érzelmi kötődésről árulkodik, akik pedig más településről érkeztek, másként látják a problémákat, 

nyitottabbak az új dolgokra. 

A válaszadók 93%-a derekegyházi, 7%-a tompaháti lakos. Az összes válaszadó ismeri a 

szomszédait, 59% néha találkozik velük és érdeklődnek egymás felől, 37% rendszeresen tartja 

velük a kapcsolatot, jó kis közösséget alkotnak, 4% pedig nem tartja velük a kapcsolatot. 

Felmértük, hogy a derekegyháziak mennyire ismerik a település értékeit, hagyományait és 

nevezetességeit. A kérdésre szép számmal érkeztek a válaszok, szinte senki sem hagyta üresen 

ezt a mezőt. A 3 legnépszerűbb közé a Károlyi kastély, a Palacsintafesztivál és falunapok, 

valamint a Malom épülete került. A lakosok büszkék az értékekre, szívesen megismernék a Helyi 

értéktárat, hozzájárulnának alkalmi kiállítások létrehozásához tárgyakkal, fotókkal, emlékek 

felidézésével, muzeológus szaktudással. 

 

3. fejezet: Közösségi élet (Kérdőív 12-15. kérdés) 

A válaszadók 85%-a egyetért azzal az állítással, hogy lakókörnyezetük életminőségéért az ott élők 

tehetik a legtöbbet, 33% nyilatkozott úgy, hogy aktívan részt vesz a közösségi életben, 67% pedig 

nem. Az aktív közösségi emberek többnyire tagjai valamelyik helyi civil szervezetnek, 

(Dereklencse, Derce Néptánccsoport, Derekegyházért Közhasznú Egyesület) a programok 

megvalósulását segítik, valamint részt vesznek a környezettudatos programokon (szemétszedés, 

papírgyűjtés). 
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Aki nem vesz részt aktívan a közösségi életben, időhiányra (munkahelyi elfoglaltság, család), idős 

korra, betegségre hivatkozott. Célunk, hogy a település hírei, közösségi élet vérkeringésébe való 

bekapcsolódás lehetőségének módjai továbbra is eljussanak hozzájuk. 

A válaszadók 27%-a tagja valamilyen egyesültnek, klubnak, míg 73% nem. A nemleges választ 

adók 11%-a, azaz 14 fő szeretne a jövőben valamelyik meglévő vagy új civil szervezethez 

csatlakozni. 

A válaszok alapján azt tapasztaljuk, hogy sajnos sokan úgy határolódnak el a közösségi élettől, 

hogy soha meg sem tapasztalták a rendezvények forgatagát, részvételt a programok 

előkészületeiben vagy a civil szervezetek tevékeny életben. 

A pályázat által kért, helyi közösségi élet feltárását ezért úgy képzeljük el, hogy – a fiatalok 

számára is könnyen befogadható módon – rövid, 3-5 perces videókon keresztül mutatjuk be a 

közösségi élet egy-egy elemét. Azt tapasztaljuk, hogy a felgyorsult világban hosszú szöveg 

elolvasása helyett előnyben részesítik a rövid, könnyen befogadható tartalmú, látványos, zenei 

aláfestéssel tarkított videókat, melyeket Youtube-on és Facebook-on egyaránt megtekinthetnek 

otthonukban. 

Célunk, hogy megszólítsuk azokat, akik eddig még nem vettek részt tevékenyen a település 

életében, informáljuk őket a lehetőségekről, felkeltsük érdeklődésüket a közösségi élet iránt. A 

kérdőív válaszaiban igény mutatkozott érdekes történetek, különleges emberek megszólítására, 

így a Közösségi videó sorozatban erre is lehetőség nyílna. A videó felvételekkel dokumentálunk 

is, valamint felhasználhatóak a település bemutatkozásához is. 

Tervezett témakörök: Palacsintafesztivál kialakulásának története és palacsintatánc; Fenntartható 

fejlődés; Nyugdíjas klub élete; Derce Néptánccsoport; Derekegyház története; Furioso emlékpark – 

Furioso North Star lófaja; Derekegyházi Dalkör, stb. 

A Közösségi videó sorozat felvételeinek elkészítésére együttműködő partnerünket, a 

Dereklencse Képíró Egyesületet kértük fel. 

 

4. fejezet: Rendezvények, programok, sport (Kérdőív 16-21. kérdés) 

A válaszadók 70%-a elégedett a programok, rendezvények minőségével, mennyiségével, 

melyeket Derekegyházon és Tompaháton bonyolítunk, csupán 22% nyilatkozta, hogy lehetne több 

program is. A nyilatkozók 87%-ának megfelelőek a rendezvények időpontjai is. 

A település lakói igen jól aktivizálhatóak, hiszen 60%-uk részt venne önkéntes munkájával egy-egy 

program lebonyolításában (szervezéssel, fizikai munkással, süteménysütéssel, takarítással, 

díszítéssel). 
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A legtöbb válaszadó a Palacsintafesztiválon és falunapon, Lovasnapon és Falukarácsonyon vesz 

részt, de szép számmal jelennek meg a bálakon, Gyereknapon, Nyuszi bulin és a nyugdíjas klub 

rendezvényein is. 

A művelődési házak dolgozóinak korábbi megfigyelése alapján Derekegyházon a mozgással, 

sporttal kapcsolatos tevékenységeknek van a legnagyobb sikerük, továbbá azoknak a 

programoknak, akcióknak, melyekbe a résztvevők maguk is bekapcsolódhatnak (pl. csigatészta 

készítés, Palacsintatánc flashmob), illetve gasztronómiához kötődnek. Szeretik a 

megmérettetéseket, csapatversenyeket (családok, baráti társaságok összekovácsolódása). 

 

Az igények figyelembevételével az alábbi új programok kerülnek megvalósításra a településen: 

Tanfolyam (folyamat): 

 gyermek fejlesztő foglalkozás (gyermek jóga) 

 Kölyök klub (diafilm vetítés, sudoku, sakk/társasjáték, kártya, receptklub) 

 társastánc tanfolyam (felnőtteknek),  

 színjátszó szakkör (vegyes korosztály) 

 Nordic Walking 

 karaoke (Tompaháton) 

 népi mesterségek - kézműves tanfolyam felnőtteknek (nemezelés, agyagozás, kosárfonás, 

virágkötés, stb.) 

Előadás, fórum (1-1 alkalom): 

 színházi előadások 

 egészséges életmód (főzőklub) 

 ízőrzők – hagyományos ételkészítés 

 család, gyermeknevelés 

 élménybeszámolók (helyi, idős lakosok) 

 régészet, településtörténet 

 népzenei találkozó 
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Programok a természetben (1-1 alkalom): 

 csillaghullás megfigyelése a település határában/ csillagászat 

 hosszú erdő séta 

 erdőfürdő-lélekfürdő 

 kerékpártúrák  

 szalonnasütés tábortűzzel (Szent Iván éj, Szent Mihály nap, nyárbúcsúztató) 

 

A válaszadók 65%-a elégedett a jelenlegi sportolási lehetőségekkel, 22% részben, 13% pedig 

nem. A nemleges választ adók konditerem eszközbővítést, zumbát, lovaglást, röplabdát, 

kosárlabdát, futópályát, teniszt, íjászatot, lövészetet, gyermek sport és szabadidős lehetőségeket 

javasolnak. 

 

5. fejezet: Közösségi terek, valamint a derekegyháziak és tompahátiak kapcsolata 

(Kérdőív 22-26. kérdés) 

Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár – IKSZT (Derekegyház) 

70% alkalmanként, 18% soha, 12% pedig rendszeresen látogatja a művelődési házat.  

Legtöbben (20%) a családi és kulturális programok iránt érdeklődnek, de népszerű még a bisztró 

(13%), kiállítások (12%) és a könyvtár (12%) is. 

 

Tompaháti Közösségi Tér (Derekegyház-Tompahát) 

58% alkalmanként, 38% soha, 3% pedig rendszeresen látogatja a közösségi teret.  

Legtöbben (72%) a családi és kulturális programok iránt érdeklődnek, de népszerű még a 

terembérlés is (6%). 

Elmondható, hogy a többség nyitott a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár - IKSZT és 

a Tompaháti Közösségi Tér programjai, szolgáltatásai felé. 

A fejezet további részében a derekegyháziak és tompahátiak kapcsolatáról, kapcsolatáról kaptunk 

érdekes adatokat:  

A derekegyháziak többsége, elmondásuk szerint ritkán (50%) látogatja a tompaháti programokat, 

akik nem látogatnak el a 8 km-re lévő településrészre, inkább Derekegyházon vagy más 

környékbeli településen keresik a kikapcsolódási lehetőségeket. 
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A tompahátiak megkérdezett csoportja (46%) rendszeresen látogatja a derekegyházi programokat, 

akik nem látogatják a derekegyházi programokat a távolságra és a közlekedés nehézségére 

hivatkoznak. 

A fentiek szerint a hipotézisünk megdőlni látszik, miszerint a derekegyháziak szívesebben 

látogatnak el Tompahátra, mint a tompahátiak Derekegyházra. Ennek oka az alacsony számú 

tompaháti válaszadó, akik valószínűleg az aktív közösségi maghoz tartoznak. 

A legtöbb válaszadó „ingyenes rendezvényjárattal” és közös rendezvényekkel hozná közelebb a 

két településrész lakosságát. Az egyik válaszadó így fogalmazott: „szerintem a két település 

közötti ellentét gyökerei a múltba vezethető vissza, generáció váltás oldhatja meg a problémát”. 

 

6. fejezet: Lakosság tájékoztatása (Kérdőív 27. kérdés) 

A válaszadók többsége (34%) a Derekegyházi Hírek községi havilapból tájékozódik a 

község ügyeivel, programjaival kapcsolatban, 18%-uk a közösségi média felületekről, míg 

17%-uk a településen kihelyezett plakátokat figyeli. 

Néhány válaszadó jelezte, hogy szívesen látna új hirdetőtáblákat a település több pontján 

(Mafla sarok, Alkotmány utca sarka, Tompahát Újfalu), volt aki a falurádió újraindítását 

javasolta, vagy kör e-mailt a programokról). 

 

7. fejezet: Palacsintafesztivál (Kérdőív 28-31. kérdés) 

A Palacsintafesztivál és Falunapok programjain a válaszadók 84%-a vesz részt, míg 16%, azaz 29 

fő marad távol, akik az előrehaladott korukra, hangzavarra, egészségi okokra hivatkoztak az 

„egyéb” válaszlehetőség megjelölésével (36%). Beigazolódott, hogy sokan (28%) nem érzik 

magukénak a rendezvényt, de volt, akinek az időpont nem megfelelő (20%). 

Megkértük a válaszadókat, hogy említsenek legalább egy pozitívumot és egy negatívumot a 

fesztiválról. 

Nagy örömünkre sokkal több pozitívumot jegyeztek fel, melyek közül a 

- közösség összetartó erő (összefogás, találkozás régi ismerősökkel, megmozgatja az 

embereket és a környékbeli településeket, palacsintatánc) 

- település hírnevének öregbítése 

- változatos, jó hangulatú programok válaszok voltak a legnépszerűbbek. 

-  

A negatívumoknál főként az alábbi dolgokat említették: 

- palacsintasütő sátor (hosszú sor a palacsintáért, sokat kell várni, elhelyezés veszélyes – 

kordon, forgalomlassítás) 
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- becsületkassza (erőszakos adománygyűjtés, minden a pénzről szól) 

- zsúfoltság, kevés parkolóhely 

- cigarettázó hely kijelölése, több szemeteskuka 

- fellépők megválasztása nem megfelelő 

A 30. kérdésnél 10 dolgot vizsgáltunk, hogy elégedettek-e a Palacsintafesztivál vendégei.  

A válaszok alapján, 90% feletti elégedettséggel megfelelőnek tekinthetőek a kulturális műsorok 

(helyi és térségi), gyermekprogramok, kiállítás, büfé, kirakodóvásár és palacsintasütés. 

Kevésbé elégedettek (de 80% feletti értékekkel) a sztárfellépőkkel, vetélkedőkkel és a 

hangosítással. 

A válaszadók többsége palacsintasütéssel (23%), alapanyaggal (19%), önkéntes munkával (19%) 

és vendégek fogadásával (17%) segítené a Palacsintafesztivált. 

Az eredményekből jól látszik, hogy a zenei stílus igen egyenletesen oszlik meg, a fesztivál 

színpadán a legtöbben nosztalgia előadókat (17%), mulatóst (17%), könnyűzenei előadókat (15%) 

látnának. Gyermekműsorokat (14%), opera, operett, musicalt (13%), rockot (11%), tánc show-t 

(10%), lemezlovasokat (4%) szeretne. 

A Palacsintafesztivál szervezői egyetértenek azzal a megjegyzéssel, hogy „minél szélesebb a 

fellépők köre, annál szélesebb közönség szólítható meg”, így már évek óta 3-5 ismertebb 

sztárvendége és ugyanennyi koncertje van a fesztiválnak. Íratlan szabály a két településrész 

között, hogy Tompahát legjelentősebb rendezvénye, a Lovasnap sztárfellépője a mulatós stílust 

képviseli, míg Derekegyházon a fent említett, összes többi kategóriából válogatnak fiatalabbaknak, 

idősebbeknek szólót. Nehéz azonban mindenkinek eleget tenni, ezért arra biztatjuk a lakosságot, 

hogy javaslataikkal (konkrét ötletek) nyugodtan forduljanak a szervezők felé, akik nyitottak a 

véleményekre és lehetőségeikhez mérten igyekeznek beilleszteni azokat. 

 

8. fejezet: Új kezdeményezések 

Az interjúkon és a közösségi beszélgetéseken elhangzott néhány új, egyszerűen, akár kis 

csoportban végezhető még meg nem valósult program ötletét sorakoztattuk fel (pl. színjátszókör, 

bábszakkör, gyógyfürdő látogatás, szenior sportkör), melyeket a válaszadó jelölni tudott aszerint, 

hogy  

- jó ötletnek tartja a kezdeményezést 

- közreműködne és részt venne benne, vagy 

- nem tartja fontosnak, hogy az adott kezdeményezés létrejöjjön Derekegyházon. 

A válaszadók a 12 felsorolt tevékenység közül a legjobb ötletnek az ünnepekhez kapcsolódó 

közösségi programokat (pl. karácsonyi ünnepségre közös sütés, tojásfestés) tartják (68%) és 
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habár kevesebben, de szép számmal csatlakoznának is hozzá (22%). Népszerű még a főzőklub, 

szenior sportkör és a kirándulások (kulturális, színházi, gyógyfürdő látogatás). 

 

9. fejezet: Alapszolgáltatások, általános elégedettség (Kérdőív 33. kérdés) 

Főként az önkormányzatnak nyújt hasznos információt a település összes szolgáltatását 

felsorakoztató, jelölhető lista eredménye, mellyel a lakosság elégedettségét mértük több 

kategóriában (egészségügyi ellátás, szociális szféra, oktatás-nevelési intézmények, közigazgatás, 

közművelődés). 

Közösségfejlesztői szempontból igen figyelemre méltó, hogy 

a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár – IKSZT munkájával a válaszadók 85%-a 

elégedett, a Tompaháti Közösségi Tér munkáját pedig 78% találta megfelelőnek. 

Az alapszolgáltatásokat tekintve a két intézmény kiemelkedő helyen szerepel, így az ő bevonásuk 

mindenképp a projekt előnyére válik. A közösségi életet a faluban 55% találta „részben 

megfelelőnek”, 38% „megfelelőnek” és csupán 6% „nem megfelelőnek”. Célunk, hogy a 

rendezvények palettájának bővítésével, igényre szabott programok beiktatásával a „megfelelő” 

értékeket növeljük. 

A válaszadók igen nagy hányada (60% felett) szeretné megismerni a helyi értéktárat, feleleveníteni 

a hagyományokat és ehhez hozzájárulna tárgyakkal, képekkel, történetekkel, szaktudással. 

10. fejezet: Problémák megoldása (Kérdőív 34. kérdés) 

A közösségi beszélgetéseken kiemelt, 10 témakör alapján (pl. zöldterület, háztáji gazdaság, vizek, 

kutak állapota, közlekedés, hulladékgyűjtés és elhelyezés, közbiztonság, turizmus, kulturális 

rendezvények, hitélet, oktatás és nevelés) vártuk a szöveges észrevételeket, javaslatokat. 

A kapott válaszok igen hasznosak és fontosak a településvezetés részére, melyek szoros 

összefüggésben vannak a közösségi élettel is (pl. rossz közbiztonság, közlekedési viszonyok, 

kedvezőtlen menetrend esetén kevésbé fognak ellátogatni a művelődési intézményekbe), ezért 

számos konklúziót leszűrhettünk. 

Azok a problémák, melyekért összefogással, akár a TOP 5.3.1 pályázat keretében mi magunk is 

tehetünk, az a  

- tájékoztatás (fontos telefonszámok, elérhetőségek összegyűjtése az újságba) 

- információ szolgáltatás  

- szemléletformálás (környezetszépítő programok, rendezvény keretében felhívás a 

természetes vizeink védelmére, ártézi kutak állapotának megóvása) 

- közlekedési szabályok betartása (kerékpáros, KRESZ, elsősegélynyújtó programok) 

- turizmus népszerűsítése (természetjáró programok és új túraútvonalak létesítése, ajánlása)  
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- új rendezvények szervezésével az eddig érdektelen emberek bevonzása 

A válaszadók többsége szervezéssel és fizikai munkával segítené a problémák megoldását, de 

van, aki szállítással kapcsolódna be. A válaszadók 56%-a szívesen részt venne a megjelölt 

problémák megoldására létrejött csoport munkájában vagy egy-egy közösségi akcióban 

önkéntesként, 97% egyetértett és használná azt az önkormányzat által, újonnan létrehozott e-mail 

címet, melyen a falu karbantartási problémákat jelenthetnék be. 

11. fejezet: Közösségi beszélgetések, tudásmegosztás, egyebek (Kérdőív 35-37. kérdés) 

A Közösségi beszélgetések iránt a válaszadók többsége (52%) érdeklődik, szívesen 

bekapcsolódna. 

A teljesség igénye nélkül, csupán példaként: szívesen tanítanának aerobikot, főzést, román 

nyelvet, informatikát, pályázatírást, önfenntartást, parképítést, natúr kozmetikumok készítését, 

szenior örömtáncot, önismeretet és időmenedzsmentet. 

Szívesen tanulnának horgolást, hímzést, nemezelést, varrást, angol nyelvet, növény nemesítést, 

biokertészetet, videó vágást és számítógép használatot. 

12. fejezet: Segítő hálózat (Kérdőív hátlap) 

Figyelemre méltó, hogy a kérdőívet kitöltők 1/3-ának fontos egymás segítése, az odafigyelés, 

empátia.Egy jövőbeni kezdeményezés, egy segítő hálózat beindításához kértük felajánlásaikat, 

mely alapján legtöbben bevásárlásban, fuvarozásban (pl. Szentmisére) és adományokkal (pl. 

termény, bútor, használt ruha) segítenének. A rászorulókra jellemző, hogy szégyellik a 

segítségkérést, így ez sokkal kevesebb számban jelent meg a kérdőíven. 

A „Segíteni jó!” segítő hálózat beindításához szükség van egy koordináló személyre vagy 

csapatra, aki jól ismeri a helyi embereket, felveszi a kapcsolatot a felajánlókkal, rászorulókkal és 

részt vesz további célcsoportok felkutatásában. A hálózat és a személyes kapcsolattartás 

kiegészítésére  

- létrehozásra kerül egy „Derekegyházi Szívesség Közösség” Facebook csoport, ahol bárki 

kereshet szolgáltatásokat (pl. Pót nagyi), növény hajtatásokat, stb. 

- kialakításra kerül egy hirdetőtábla, melyen a keres-kínál elemek jelennek meg színes post-iteken 

névvel, elérhetőséggel. 
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Összefoglalás 

 

A kérdőívek alapján egyértelműen elmondható, hogy a derekegyházi lakosok nyitottak a 

programok, rendezvények, közösségi élet felé, azonban mindez fokozható még több személyes 

megszólítással, kidolgozottabb figyelemfelkeltéssel, testre szabottabb programokkal. 

Fontos, hogy a továbbiakban (is) ne csak a nagy rendezvényekre kerüljön a hangsúly, habár a 

nagy rendezvény egy időben több embert megszólít, de a kis rendezvényeken tud jobban 

összekovácsolódni a közösség (találkozhatnak a hasonló érdeklődésűek pl. társastánc, néptánc, 

természetjárás). A meglévő, 8-10-20 éves múltú, hagyományosnak mondható rendezvények 

mellett igény van az új rendezvényekre és a meglévőek új tartalommal való megtöltésére, hogy a 

közösségi élet ne váljon unalmassá, a rendezvények egyhangúvá. 

A derekegyháziak szeretik a települést, csendes, békés, nyugodt, családias. Van, aki szereti 

alakítani a község életét azáltal, hogy részese és mozgatórugója a helyi rendezvényeknek, 

eseményeknek, illetve van, aki „csak” szeret ide hazatérni munka, iskola után. 

Feladatunk, hogy sok pozitív impulzus, jókedv és tenni akarás jellemezze az elkövetkezendő 3 

évet és ennek minél több lakos érezze hatását. 

 

Megoldandó probléma Tervezett Beavatkozás 

Rendezvények alacsony látogatottsága 

 

Érdeklődés felkeltése, közösségi élet 

bemutatása (a közösségi életet bemutató 

videósorozat elkészítése – hatásosabb, mint az 

újságcikk vagy fényképes beszámoló) 

új rendezvények 

régi rendezvények megújítása (pl. 

Palacsintafesztivál) 

Derekegyháziak és Tompahátiak eltávolodtak 

egymástól 

Közös rendezvények 

Ingyenes rendezvényjárat kialakítása 

A Palacsintafesztivált nem érzik magukénak a 

helyiek 

 

Lehetőség a lakosság részére konkrét ötleteik 

leadására (pl. ötletdoboz) 

Témaként szerepeljen a lakossági fórumokon 

(személyes kontaktus) 

Aktív részvételre való buzdítás (aki valamilyen 

formában részt vesz a 

szervezésben/lebonyolításban, jobban megérti 

a döntéseket, célokat) 

Nincs összefogás, az emberek elmennek 

egymás mellett 

Segítő hálózat kialakítása 
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V. ÖSSZESÍTETT RENDEZVÉNYNAPTÁR BEMUTATÁSA 

 

A projekt keretein belül negyedévente 1 közösségi akció és félévente egy program megvalósítását tervezzük. A két településen összesen 18 db 

esemény került megtervezésre. Szegváron 3 db Derekegyházán 9 db, míg a Tűzköves Alapítvány szervezésében további 6 db esemény 

megvalósítására kerül sor a pályázat keretein belül. A települési rendezvény naptárak összesítése a projektben tervezett eseményekre vonatkozóan 

az alábbi: 

 

1. Rendezvénynaptár Szegvár 2017-2022 

Szegvár TOP 531-ből 

finanszírozott 2017 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 

 

2017.06. Gyereknap IOKK játékos ügyességi 

feladatok, kalandpálya, 

lovaglás 

150 - 

2017.07. Tó -fesztivál Kórógy tó 

környéke 

családi és baráti 

közösségek 

találkozása, kulturális 

műsorokkal, sport és 

szabadidős 

tevékenységek 

150 - 

2017.08. Falunap Sportpálya több napos 

rendezvény, 

erőverseny, kulturális 

fellépők, 

200 - 
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tetsvértelepülések 

résztvevőinek 

találkozója 

2017.10.  Bor és kalácsfesztivál SZEKMI borkostoló és 

kalácskészítés 

200  

2017. 11. Adventi hetek SZEKMI előtt egyházi és települési 

rendezvény 

100  

2018 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható létszám  

2018.02. Farsangi rendezvény SZEKMI épülete farsangi szokások 

felelevenítése  

150  

2018. 03. Tornaverseny Sportcsarnok több évtizede szervezett 

tornaverseny 

150  

2018. 05. Motoros bemutató SZEKMI előtti tér motoros bemutató, 

látványos produkciók 

150  

2018.05. Gyermeknap IOKK gyermekes családok 

részére aktív, 

szabadidős és 

szórakoztató feladatok 

100  

2018. 06. Pünkösdi néptánc gála SZEKMI néptánc 

hagyományainak 

fenntartása 

150  

2018. 07. Tó fesztivál Kórógy tó környéke családok, baráti 100  
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közösségeknek 

szervezett szabadidős 

nap 

2018. 08. Falunapok Sportpálya a település legnagyobb 

ünnepe, ilyenkor 

hazatérnek a 

településről 

elszármazottak is 

100  

2018.09.. Forray Máté nap Forray Máté Ált Isk AMI az iskola névadójáról 

való megemlékezés, 

sportos és szellemi 

feladatok 

100  

2018.10 Jótékonysági Óvodabál SZEKMI az óvoda 

eszközállományának 

bővítését szolgálja 

170  

2018. 10  Bor és 

kalácsfesztivál 

SZEKMI borkóstoló és 

kalácskészítés 

100  

2018. 12. Adventi hetek SZEKMI Közterület 

Szökőkút 

készülődés a karácsonyi 

ünnepkörre 

200  

2019 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 

 

2019.01. „Természetes pillanatok” SZEKMI helyi értékek bemutatása 60 - 
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fotókiállítás 

2019.02. Vadászbál SZEKMI helyi élővilág megismerése, a vadászat 

hagyományainak fenntartása 

100  

2019. 03. 

 

Nosztalgiabál SZEKMI régi közösségek kultúrájának bemutatása 100  

2019. 05. 

 

Bazsa Mári Népdalkör 

dalos találkozója 

SZEKMI a népdal értékeinek továbbörökítés 

 

120  

2019.06. Néptánc Gála SZEKMI néptánc generációkon keresztül 160  

2019.07. Tó fesztivál Kórógy tó és 

környéke 

családi és baráti közösségek találkozása, 

kulturális bemutatók 

200  

2019.08. Falunapok (méhészeti 

kiállítás) 

SZEKMI A helyi értékek bemutatása 80  X 

2019.08 Közlekedésbiztonság SZEKMI Gyermek és fiatal korúak közlekedési 

ismereteinek javítása 

20 x 

2019.10. Borfesztivál  SZEKMI  (szőlő termesztés történetének 

bemutatása) 

150  x 

2019.11 Részvételi fórum SZEKMI HCST értékelése 20 X 

2020 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 

 

2020. 02. Vadászközösségek találkozója 

és kiállítás 

SZEKMI Külterületi élővilág bemutatása 100   

2020.03 Részvételi fórum SZEKMI HCST felülvizsgálata 20 x 
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2020. 04. A Mozgás napja SZEKMI szomszéd települések sportklubjaival 

közös rendezvény a mozgás jegyében 

80 x 

2020.06 Részvételi fórum SZEKMI HCST felülvizsgálata 20 X 

2020 07. 

 

Tó fesztivál, gasztro-bemutató Kórógy tó és 

környéke 

Helyi civil egyesületek meghívása. 

Helyi hagyományos ételek készítésének 

bemutatása 

Közös vacsora a helyi civil szervezetek 

tagjainak. 

70 fő X 

2020. 08. Falunap Sportpálya testvértelepülések találkozója 200  

2020.09. Tapasztalatcsere Erdély Tapasztalatcsere- Civil tapasztalatok, 

közösségszervezés módszereinek az 

átadásaa 

40 X 

2020.10. Szüreti fesztivál SZEKMI szüreti hagyományok felelevenítése, 

mustkészítés 

120 x 

2021 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 

 

2021.02. Tanítana-tanulna program SZEKMI Hétköznapi tudásátadás, tanítana-

tanulna katalógus bővítése, hétköznapi 

praktikák bemutatása és kipróbálása 

80   

2021.04, Sportolj velünk SZEKMI Olimpikonokról kiállítás 80 x 

2021.06 Közlekedésbiztonság SZEKMI Hátrányos helyzetű/senior korú lakosok 

közlekedésbiztonságának javítása 

20 x 
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2021.08. 

 

Falunap, operett gála Sportpálya Az operett iránt érdeklődők kulturális 

igényének kielégítése 

120 fő X 

2021.08 Tapasztalatcsere Lengyelország Tapasztalatcsere- Testvértelepülések 

közösségeinek megismerése, jó 

módszerek tudás átadása 

40 fő  X 

2021.08. Hagyományőrző lovastábor Wangel-tanya-

IOKK 

A lovassport hanyományainak feltárása, 

felelős állattartás elsajátítása 

50 fő  

2021. 10. Borfesztivál SZEKMI Néptánc hagyományainak feltárása 120 x 

2021.12 Részvételi fórum   20 x 

2022 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 

 

2022.03 Operett előadás, Nőnap SZEKMI Nőnapi rendezvény 100  

2022.04. Fitt nap SZEKMI amatőr futók versenye 60 x 

2022.05. Gyereknap IOKK gyermekes családok rendezvénye 200  

 

2. Rendezvénynaptár Derekegyház 2017-2022 

2017 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható létszám  

július 5-9. Palacsintafesztivál és Falunap IKSZT Derekegyház   1000   

július 17 - 21. "Két keréken" Napközis Sporttábor IKSZT Derekegyház   20   

augusztus 18. Szent István napi ünnepi IKSZT Derekegyház   50   
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megemlékezés 

szeptember Lovasnap Furioso emlékpark   200   

október 7. Csillagtúra (térképes tájékozódási 

verseny) 

IKSZT Derekegyház   50   

november 18. IV. Sütemény fesztivál és babafa 

ültetés 

IKSZT Derekegyház   100   

december 3., 

10., 17., 14 

Adventi ünnepélyes gyertyagyújtás IKSZT Derekegyház    100   

december 16. Falukarácsony IKSZT Derekegyház    100   

 

 

 

 

2018 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 

 

január 20. Magyar Kultúra napja megemlékezés IKSZT Derekegyház   30   

február 24. Farsangi vidám délután gyermekek 

részére 

IKSZT Derekegyház   40   

március 29. Húsvéti térképes tojáskereső verseny IKSZT Derekegyház   40   

április 29. Retro majális, Éjszakai akadályverseny IKSZT Derekegyház   80   

május 12. Egészségnap IKSZT Derekegyház   60   

június 6. Huzella Péter könyvtári program IKSZT Derekegyház   20   
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július 11-15. Palacsintafesztivál és Falunap, Makett 

kiállítás 

IKSZT Derekegyház   200   

augusztus 20. Szent István napi ünnepi megemlékezés IKSZT Derekegyház   50   

szeptember Lovasnap Furioso emlékpark   200   

október 6. Csillagtúra (térképes tájékozódási verseny) IKSZT Derekegyház   50   

október 15. Joós Tamás könyvtári program IKSZT Derekegyház   20   

október 23. Ünnepi megemlékezés IKSZT Derekegyház   30   

november 17. V. Sütemény fesztivál és Babafa ültetés, 

Dadalia fotókiállítás 

IKSZT Derekegyház   100   

december 2., 9., 

16., 23. 

Adventi ünnepélyes gyertyagyújtás IKSZT Derekegyház    100   

december 8. Falukarácsony IKSZT Derekegyház   100   

december 15. Szentegyházi gyermekkórus koncertje IKSZT Derekegyház   120   

 

2019 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 

 

július 11-15. Palacsintafesztivál és 

Falunap, Makett kiállítás 

IKSZT 

Derekegyház 

Térségi gasztro és kulturális 

fesztivál, szomszéd települések 

fellépőinek közreműködésével  

200   

szeptember Ősz-Feszt IKSZT 

Derekegyház 

Szabadtéri színházi előadás, 

gyermekfoglalkozások és esti 

koncert várja az érdeklődőket. A 

100 rendezvény (1.) 

X 
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program során felelevenítésre 

kerülnek az őszi mezőgazdasági 

hagyományok. Az Ízek utcáján a 

lakosok a főzésbe vagy az ételek 

kóstolásába is bekapcsolódhatnak. 

augusztus Közösségi szalonnasütés a 

Music Café zenekarral 

IKSZT 

Derekegyház 

családi és baráti közösségek 

találkozója 

40  

szeptember 

 

 

 

 

Részvételi fórum IKSZT 

Derekegyház 

Lakossági kérdőív eredményeinek 

bemutatása (kivetítéssel, 

legnagyobb érdeklődést kiváltott 

témában meghívott előadókkal), 

rendezvények ismertetése 

20 fórum (1.) 

X 

november VI. Sütemény fesztivál és 

babafa ültetés 

IKSZT 

Derekegyház 

A település fenntarthatóságának 

elősegítése érdekében, 

hagyomány szerint, minden 

újszülött részére fát adományoznak 

50  

december Falukarácsony IKSZT 

Derekegyház 

testvértelepülések fellépői 

közreműködésével, a település, 

minden intézménye részt vesz. 

50  

 

2020 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 
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február Falufarsang IKSZT 

Derekegyház 

Hagyományőrző program 

busókkal, jelmezes felvonulással, 

kiszebáb égetéssel. A programot 

álarcosbál zárja. 

70 rendezvény (2.) 

május Kölyökfesztivál Furioso 

emlékpark 

Vidám, fesztiváli forgatag: 

gyermek- és családi programok, 

vidám vetélkedők, légvár, 

különleges bemutatók, 

hagyományos ételkészítés.  

70 rendezvény (3.) 

május Közlekedésbiztonsági 

program, kerékpáros 

kirándulás 

IKSZT 

Derekegyház, 

Derelegyház-

Tompahát 

kerékpáros ügyességi feladatok, 

balesetmegelőzés tájékoztató, 

kerékpáros kirándulás 

Derekegyház-Tompahátra 

20 közlekedés (1.) 

július 

 

 

 

Néptáncfesztivál IKSZT 

Derekegyház 

A térség néptánccsoportjainak 

találkozója, fellépések, táncház, a 

programot hagyományőrző népi 

rock koncert zárja. 

100 rendezvény (4.) 

augusztus-

szeptember 

Lovasnap Furioso 

Emlékpark 

A Furioso hagyományainak 

fenntartása 

10  

november 

 

Részvételi fórum IKSZT 

Derekegyház 

Lakossági fórum - 

egészségeséletmód és táplálkozás 

20 fórum (2.) 

december Falukarácsony IKSZT 

Derekegyház 

testvértelepülések fellépői 

közreműködésével, a település, 

minden intézménye részt vesz. 

50  
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2021 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 

 

április Öko nap IKSZT 

Derekegyház, 

Kórógy-ér 

Figyelem felhívása a természet 

védelmére, Kórógy-ér környékének 

megóvása. Ügyességi 

csapatvetélkedők, vízi és vízparti 

programok. 

80 rendezvény (5.) 

X 

május Sport és egészségfesztivál, 

Szenior Sportnap 

IKSZT 

Derekegyház 

Futóverseny gyermek-, felnőtt és 

szenior kategóriákban. 

Sportbemutatók, aerobik maraton, 

egészségügyi állapotfelmérés, 

előadások. 

70 rendezvény (6.) 

X 

július 

 

 

 

 

 

Nemzetközi gasztro fesztivál IKSZT 

Derekegyház 

Egyszerű, könnyed, nyári 

ételkülönlegességek, a szemet 

gyönyörködtető ételkompozíciók, 

gasztro versenyek neves zsűrivel, 

vetélkedők, ételfotó 

pályázat/kiállítás. 

100 rendezvény (7.) 

X 

július 

 

Palacsintafesztivál és 

Falunap 

IKSZT 

Derekegyház 

Térségi gasztro és kulturális 

fesztivál, szomszéd települések 

fellépőinek közreműködésével  

200  

augusztus - 

szeptember 

Lovasnap Furioso 

Emlékpark 

A Furioso hagyományainak 

fenntartása 

100  



52 
 

szeptember 

 

 

Közlekedésbiztonsági 

program, kerékpáros 

kirándulás 

IKSZT 

Derekegyház 

kerékpáros ügyességi feladatok, 

balesetmegelőzés tájékoztató, 

kerékpáros kirándulás Szegvárra 

20 közlekedés (2.) 

X 

december Falukarácsony IKSZT 

Derekegyház 

testvértelepülések fellépői 

közreműködésével, a település, 

minden intézménye részt vesz. 

50  

 

2022 TOP 531-ből 

finanszírozott 

Időpont 

 

Rendezvény Helyszín Téma/tartalom Várható 

létszám 

 

február Részvételi fórum  IKSZT Derekegyház Helyi cselekvési terv felülvizsgálata 20 X 

április Sport és 

egészségfesztivál, Szenior 

Sportnap 

IKSZT Derekegyház Futóverseny gyermek-, felnőtt és szenior 

kategóriákban. Sportbemutatók, aerobik maraton, 

egészségügyi állapotfelmérés, előadások. 

80 rendezvény (8.) 

május Parasztolimpia Furioso emlékpark Tréfás vetélkedő a Parasztolimpikon címért: 

talicskaszlalom, csizmadobás, patkóhajítás, 

szalmabála gurítás és csacsigolás. 

100 rendezvény (9.) 

június Közlekedésbiztonsági 

program, kerékpáros 

kirándulás 

IKSZT Derekegyház kerékpáros ügyességi feladatok, baleset 

megelőzés tájékoztató, kerékpáros kirándulás 

Nagymágocsra 

20 közlekedés (3.) 
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3. Derekegyyházán tervezett rendezvények szöveges bemutatása 

Néptáncfesztivál: a szomszéd és környékbeli települések bevonásával, a derekegyházi Derce Néptánccsoport aktív közreműködésével, valamint 

nemzetközi tánccsoportok meghívásával hagyományőrző és értékteremtő program létrehozása bemutatókkal, táncházzal. Az estet hagyományőrző, 

népi rock koncert zárja. 

Nemzetközi gasztro fesztivál: egyszerű, könnyed, nyári ételkülönlegességek, a szemet gyönyörködtető ételkompozíciók, gasztro versenyek neves 

zsűrivel, vetlkedők. 

Ősz-feszt: kulturális kavalkád, melynek középponjában egy szabadtéri színházi darab áll. Gyermekfoglalkozások, koncertek és Ízek utcája tarkítja a 

programot. A rendezvényre látogatók megismerkedhetnek az őszi mezőgazdasági hagyományokkal is. 

Kölyökfesztivál: ez a nap a gyermekekről szól, ahol településünk lakói vidám vetélkedőn, hagyományőrző játékokon vehetnek részt, illetve a 

családok minőségi időt tölthetnek együtt. 

Öko nap: a figyelem felhívása a természetre, Kórógy környékére. Csapatverseny feladatokkal földön-vízen-levegőben. 

Sport- és egészségfesztivál (a projekt ideje alatt 2 alkalommal): Futóverseny gyermek-, felnőtt és szenior kategóriákban. Sportbemutatók, aerobik 

maraton, egészségügyi állapotfelmérés, előadások. 

Szenior Sportnap idősek részére (ping-pong mérkőzés, jóga, örömtánc). 

Falufarsang: busókkal, jelmezesekkel, felvonulással tarkított télbúcsúztató ünnepség. A program látványossága a kiszebáb égetés. Este 

álarcosbálba várjuk a falu apraját-nagyját.  

Parasztolimpia: Sokan büszkék falusi mivoltukra, így ezen a napon a családi és baráti csapatok megmutathatják, hogy ki a legjobb 

csizmadobásban, patkóhajításban, szalmabála gurításban vagy csacsigolásban. 
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4. Szegvár korábbi, hasonló programoktól való elhatárolás: 

 

Falunap, méhészeti kiállítás 

Korábbi program tartalom Új program tartalom 

Elsősorban a helyi családok részére szervezett 

település szintű program, melyet számos 

sportos és ügyességi program színesített. 

Fontos cél több generáció által kedvelt fellépők 

szereplése. A rendezvény koronája a 

kenyérszentelés és a települési kitüntetettek 

„Szegvárért Emlékérem és Szegvár 

díszpolgára” köszöntése. 

 

A lakosok fontosnak tartják a helyi közösségek 

bemutatását. A méhészettel foglalkozó családok 

gazdag eszközállománnyal rendelkeznek, 

melyeket a szélesebb közönség kevésbé ismer. 

Fontos szempont, hogy már a múlt század 

elején is jelentős volt a méhész egylet 

működése (Szegvári Monográfia, Helyi 

egyesületek, körök) és gazdasági, társadalmi 

jelentősége. Ezen tradíciónak kívánunk helyt 

adni egy akció keretében, mely közösségi 

kiállításként funkcionál és növeli a helyi értékek 

bemutatásának lehetőségét. 

Tó fesztivál 

Korábbi program tartalom Új program tartalom 

Az eddigi programszervezés jellemzően a 

Kórógy tó turisztikai vonzerejére hívta fel a 

figyelmet, a mozgásra, közös játékra. 

Gyermekek és fiatalok számára is kedvelt 

előadók képezték a kulturális kínálatot. 

Legnagyobb vonzerő a természetes 

környezetben eltöltött szabadidő és rekreációs 

tevékenységek biztosítása. 

A találkozó célja a szegváron hagyományosan 

elkészített ételek elkészítése, bemutatása. 

Tradicionális ételek a csirkés tarhonya, halászlé, 

kakaspörkölt. 

A rendezvény közvetett célja az ifjú generáció 

számára tudásátadás és a helyi ételek 

népszerűsítése. 

A rendezvény közös vacsorával zárul.  

Falunap-operett fesztivál 

Korábbi program tartalom Új program tartalom 

Településszintű program, ahová a környező 

településekről is szívesen érkeztek. Több napos 

rendezvény, mely során gyermekeknek, a fiatal 

és idősebb korosztálynak is számtalan 

programot kínáltak a szervezők. Egyik fő 

attrakciója az erős emberek bemutatója és 

versenye. Számos kulturális és sportelem is 

gazdagította a település legnagyobb és egyben 

legrégebbi rendezvényét.   

A felmérések hatására megfogalmazódott, hogy 

szívesen hallgatnának operett előadást a 

lakosok. Ezért kerül bővítésre a programkínálat, 

hogy minél több előadói stílust tudjunk 

bemutatni szolgálva a közönség által 

megfogalmazott igényeket. 
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VI. HELYI NYILVÁNOSSÁG FÓRUMAI: 

 

Információs pontot hozunk létre mindkét település legfontosabb közösségi terében, Szegváron a 

SZEKMI épületében Derekegyház településen az IKSZT épületében, mivel a tervezetett 

programok jelentős része is ezekben az intézményekben bonyolódik majd le. Itt az érdeklődők 

tájékoztatást kaphatnak a projektről, a tervezett tevékenységekről, a projekt aktuális állapotáról, a 

közösségfejlesztési folyamat előrehaladásáról. 

E mellett a hatékonyabb információáramlás érdekében egy Facebook oldalt hoztunk létre. Ezen az 

oldalon fogunk, a projekt kapcsán megvalósuló programokról, eseményekről a nyilvánosság 

számára információt nyújtani. A FB oldalt mindkét település használja és együttesen kezeli majd. 

Ezen az oldalon az összes tervezett tevékenység plakátja, meghívója és fényképei elérhetőek 

lesznek. A FB oldal kezelői elsősorban a településeken dolgozó közösségfejlesztők lesznek! 

 

VII. VÁRT EREDMÉNYEK: 

 

A programok megvalósításaként azt várjuk, hogy növekszik a lakosság települési identitása és 

elköteleződése a szűkebb környezetük iránt, a helyi események és a közösségi munka irányába. 

Közvetlen elvárásunk, hogy a projekt megvalósítással a településeken előtérbe kerüljön az 

önkéntesség, és aktivizálni tudjuk a helyi társadalom azon csoportjait is akik eddig kevésbe 

kapcsolódtak be a közösségi munkába. Motiváció, aktivizálás, elköteleződés, önkéntesség 

kulcsfontosságú fogalmak a megvalósítás során. E mellett a helyi értékek felkutatásának és 

bemutatásának is nagy szerepet szánunk a megvalósításban.  

 

A megvalósításban együttműködünk a helyi kulturális és közművelődési intézményekkel, illetve a 

civil szervezetek képviselőivel és a település döntéshozóival a helyi nyilvánosság szereplőivel.  

 

A helyi cselekvési terv alapján a megvalósítás szakaszában elindul a részvételi fórumok 

szervezése is. Projektünkben folytatjuk a közösségi beszélgetéseket (kerekasztal beszélgetések), 

ami alkalmas lesz a helyi cselekvési terv előrehaladásának értékelésére és a helyi cselekvési 

tervben foglaltak felülvizsgálatára is. A pályázati felhívás alapján az első évben legalább négy, a 

továbbiakban évente legalább két alkalommal szükséges megszervezni ezeket a fórumokat. 

Terveink szerint mindhárom konzorciumi partnerrel megszervezésre kerülnek a részvételi fórumok 

az első évben negyedévente, majd ezt követően fél éves idő intervallumokban, az alábbiak szerint 
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1. sz. melléklet Szegvár Derekegyház Tűzköves Alapítvány 

2019. július 
 

Palacsintafesztivál és Falunap TOP-5.3.1 Tó-fesztivál 

2019. augusztus 
1.Falunap (méhészeti kiállítás 

akció) TOP-5.3.1 
Közösségi szalonna sütés Közlekedésbiztonság TOP5.3.1 

2019. szeptember 
 

1. Ősz-feszt (közösségek találkozója) 
Részvételi fórum TOP 5.3.1  

2019. október 
  

1. Borfesztivál (szőlő termesztés történetének 
értékfeltárása)  TOP-5.3.1 

2019. november Részvételi fórum TOP-5.3.1 VI. Süteményfesztivál és babafa ültetés 
 

2019.december 
 

Falukarácsony 
 

2020. január 31. 
   

2020. február 8 Vadászközösségek találkozója 
2. Falufarsang - helyi (értékfeltárás, 

kiállítás)  TOP-5.3.1  

2020. március 
  

Részvételi fórum  TOP-5.3.1 

2020. április 
  

2.Mozgás napja (szomszédoló) program, 
folyamat TOP-5.3.1  

2020. május 
 

3. Kölyökfesztivál (generációs, akció)  
Közlekedésbiztonság TOP-5.3.1  

2020. június Részvételi fórum TOP-5.3.1 
  

2020. július 
2.Tó fesztivál, akció gasztro 

találkozó TOP-5.3.1 
4. Néptáncfesztivál (szomszédoló 

program folyamat) TOP-5.3.1  

2020. augusztus FALUNAP 
 

Közlekedésbiztonság TOP-5.3.1 

2020. szeptember 
Tapasztalatcsere Erdély  

TOP-5.3.1 
Lovasnap 

 

2020. október 
  

3 Szüreti fesztivál, szüreti szokások, must, 
borkészítés) program, folyamat TOP-5.3.1 
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2020. november 
 

Részvételi fórum TOP-5.3.1 
 

2020.december 
 

Falukarácsony 
 

2021. január 31. 
   

2021. február tanítana-tanulna akció program 
  

2021. március 
   

2021. április 
 

5. Öko nap (helyi értékek) TOP-5.3.1 
 

2021. május 
 

6. Sport és egészségfeszt (program, 
folyamat) TOP-5.3.1 

4. Sportolj velünk (olimpikonokról kiállítás) 
TOP-5.3.1 

2021. június közlekedésbiztonság TOP-5.3.1 
  

2021. július 
 

7. Nemzetközi gasztro fesztivál (kiállítás) 
TOP-5.3.1  

2021. augusztus 
3.Falunap (kulturális-operett 

egyéb program-folyamat) TOP-
5.3.1 

Lovasnap 
Tapasztalatcsere - Lengyelország 

Hagyományőrző lovastábor 

2021. szeptember 
 

Közlekedésbiztonság TOP-5.3.1 Részvételi fórum TOP-5.3.1 

2021. október 
  

5. Borfesztivál (néptánc hagyományfeltárása 
akció) TOP-5.3.1 

2021. november 
   

2021.december Részvételi fórum TOP-5.3.1 Falukarácsony 
 

2022. január 31. 
   

2022.február 
 

Részvételi fórum TOP-5.3.1 
 

2022.március operett előadás nőnapi akció  
  

2022.április 
 

8. Sport és egészségfesztivál (program, 
folyamat) TOP-5.3.1 

6. Fitt nap, közösségek futóversenye 
generációs akció / TOP-5.3.1 

2022.május Gyereknap 
9. Parasztolimpia (helyi értékek, 

népszokások, kiállítás, akció) TOP-5.3.1  

2022.június 
 

közlekedésbiztonság, Részvétel fórum 
TOP-5.3.1  
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2. SZ MELLÉKLET – KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZAKMAI NAP TEMATIKA 

 

Közlekedésbiztonsági szakmai nap 

TEMATIKA 

 

A projekt keretében minden konzorciumi partner 1 db közlekedésbiztonsági nap szervezését 

tervezi.  

Elsősorban a gyermekek bevonásával, gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonsággal 

kapcsolatos szakmai napot tervezünk megvalósítani. A közösségi felmérés során megfogalmazták, 

hogy szükséges az idős mozgássérült személyek esetén a mopeddel való közlekedésbiztonság 

javítása, ezért Szegvár település ezt prioritásként kezeli, hiszen 20-30 fő közlekedik nap mint nap 

a település utcáin, kockázatot vállalva a dinamikusabb közlekedés világában. 

 

Cél: a nagyobb kockázatnak kitett generációk, úgymint kisgyermekek és idősebbek interaktív 

formában, élményszerűen tanulják meg a gyalogos-, és a kerékpáros- közlekedés alapszabályait. 

mint fokozottabban veszélyeztetett társadalmi csoport. 

 

Célcsoport: általános iskolás korosztály, idősebb mozgásukban akadályozott személyek csoportja  

 

Időpontok: 2019.08.-2020.05-2022.06. (lásd rendezvénynaptár) 

 

Tervezett költségvetés: szakmai szolgáltatásként kerül igénybevételre, amely költségelem 

tartalmazza a rendezvények lebonyolításának teljes költségét, minden költségelemet magába 

foglal.  

A településeken sokan választják a kerékpárt közlekedési eszközként. Mivel a településen 

áthaladó forgalom egyre intenzívebb így minden korosztály érintett lehet a felelősségteljes 

közlekedési magatartás erősítésében. Sokan a megfelelő közlekedési ismeretek nélkül vágnak 

neki az útnak és a kerékpárok használatának. Különösen a tanév kezdetekor szükséges felhívni a 

figyelmet a biztonságos közlekedésre, amikor sok gyermek egyedül közlekedik. Itt utalunk arra a 

fejlesztési elképzelésre, hogy fontos lenne a településen végighúzódó kerékpárút kiépítése. 

A közlekedésbiztonsági napot a helyi polgárőrségekkel való együttműködésben tervezzük 

megvalósítani a célterületen lévő mindkét településen.  

 

A programok:  

 

Építve a felmérés eredményeire a következő tartalommal kívánjuk tervezni a programokat: 

 

- Alapvető közlekedési ismeretek oktatása: Az iskoláskorúak felkészítése az utakon való 

közlekedéshez: elméleti előadás, játékos-ügyességi és interaktív formában sajátíthatják el a 

gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb szabályokat. Felidézhetik már meglévő 

tudásukat, - KRESZ tesztek: gyalogos és kerékpáros közlekedésre vonatkozóan 

- Veszély felismerési verseny: gyalogos és kerékpáros közlekedési veszélyhelyzetek felismerése 

és elhárításuk lehetséges módjainak megismerése 

- Kerékpáros szalon pálya: kerékpáros ügyességi pálya kerül kialakításra, ahol a gyerekek próbára 

tehetik képességeiket az egyensúlytartásban, a kormányzásban, a megfelelő sebesség 

megválasztásában, így könnyedén gyakorolhatják a kerékpár biztonságos kezelését.  

- A gyakorlati foglalkozáson az együttműködési partnerrel a helyi polgárőrség embereivel közösen 

felülvizsgálják a gyermekek a kerékpárok felszereltségét és dokumentálják a talált hiányosságokat.  

A teszteket jól teljesítők tanúsítványt kapnak, és minden résztvevő kisebb ajándéktárggyal 

gazdagodik, amelyek kapcsolódnak a kerékpáros közlekedéshez. 
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3. SZ MELLÉKLET ESZKÖZIGÉNYLÉS BEMUTATÁSA 

 

A pályázat tervezésekor egy régóta vágyott települési igényt kívántak a tervezők érvényesíteni, 

mégpedig egy nagy rendezvénysátor megvásárlásával. Így hosszú távon kielégíthetőek a 

biztonságos szervezés feltételei, nem kell bérelni, ezáltal hosszú távon gazdaságosabb, illetve 

fontos feltétel, hogy az időjárás viszontagságait is enyhíti (napsütés, eső). lehetőség adódik arra is, 

hogy a szomszédos települések „szívességcsere” útján kölcsönadják egymásnak, mely tovább 

mélyíti az együttműködést és a bizalmat. 


