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A projekt bemutatása:
A projekt célterületei:
A projekt 2 célterületen kerül megvalósításra. A célterületek a Csurgói járás 15 községe, a járásközpont Csurgó városa
nélkül. A fejlesztett területek lakosainak száma 10.549 fő (KSH, 2015.01.01.), a KSH 2016. évi helységnévkönyve alapján
10.289 fő. A konzorciumot alkotó települések közül egyikben sem éri el a lakosok száma a 2.499 főt.

A célterület térképi bemutatása a 7.1 fejezetben található.
Lakosság száma
(fő) KSH,
2010.12.31.

Település neve

1.
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1. táblázat: A Csurgói járás községeinek lakosságszáma 2010, 2015 és 2016 években
Forrás: www.ksh.hu
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Helyzetértékelés:

A Csurgói járás Magyarország dél-nyugati részén, Belső-Somogy tájegységben, a Közép-Dráva
Völgyben, a Kelet-Zalai dombság és a Nyugat – Belső Somogy dombságának találkozásánál
található. A Csurgói járás – melynek települései egymással területileg összefüggő szövetet
alkotnak - Somogy megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Csurgó.
Területe 496,19 km², népessége 16.199 fő volt 2016. január elsején. A Csurgói járás a járások
1983. évi megszüntetése előtt is létezett, 1970-ig, és székhelye az állandó járási székhelyek
kijelölése (1886) óta mindvégig Csurgó volt. A Csurgói járás 18 településből áll, mely a
következőképpen oszlik meg: egy város, egy nagyközség, tizenhat község. A települések közül
öt zsáktelepülés.

Demográfia
A Csurgói járás népessége folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A csökkenés egyik oka, hogy a

felsőfokú intézményekben végzők jelentős része nem tér vissza állandó lakhelyére, fiatalon
bekapcsolódik a migrációs mozgásba. A demográfiai jellemzők között meg kell említeni az
elöregedés folyamatát, amely évről-évre erőteljesebben érinti ezt a járást is. A kistérségi
települések népességmegtartó képessége gyenge, valamint a települések lakónépességben
bekövetkezett csökkenés magas.

1. ábra: A Csurgói járás községeinek lakosságszáma 2010, 2015 és 2016 években
Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján
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Társadalom, közösség:
A kistérség társadalmi helyzetének alapvető jellemzője, hogy a népesség elöregedése, a
munkanélküliség tartóssá válása és számos más tényező következtében a népesség egyre
nagyobb része szorul a társadalom segítségére, így a szociális intézményrendszer által nyújtott
szolgáltatásokra. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás törvényi kötelezettsége közé tartozik
a szociális ellátások biztosítása a 18 településen. Civil szervezetek a Csurgói járásban sport,
néptánc, zene, nyugdíjas klubok és énekkarok témakörökben működnek, valamint polgárőr
szervezetek is létrejöttek.
Az ország egyik leghátrányosabb járása számos megoldatlan szociális problémával (magas az
időskorosztály aránya, elöregedő kistelepülések, több településen magas a roma kisebbség
száma) néz szembe.
A Csurgói járás községei között van együttműködés, de inkább csak a korábban megszokott
csatornákon át tartják az amúgy is működő kapcsolatokat a települések. A településeken belül
kevés a közösségformáló program, a megszokottakon kívül ritkán adódik alkalom a közösség
tagjainak találkozására.
A helyi társadalom identitás tudatában meggyengült, az elmúlt évtizedekben végbenő
változások miatt, mint a munkahelyek hiánya, a települések elnéptelenedése, szolgáltatások
minőségi és mennyiségi csökkenése. Ezek a folyamatok oda vezettek, hogy a társadalom egy
rétege már motivációját elvesztette, a társadalmi helyzetébe beletörődve, stagnáló állapotban él
napról-napra. A térség legnagyobb problémája a munkanélküliség. Ennek következtében
romlik a lakosság korösszetétele, nagymértékű az elvándorlás. Az elvándorlás arányaiban a
felsőfokú végzettségű réteget érinti a leginkább. Ezzel a térség komoly humán kapacitást veszít
el, illetve egy széles réteg szakad el kulturális gyökereitől. A helyben maradó népesség nagy
része képzetlen, akiknek – a tőkehiányos vállalkozások miatt – a különböző termelő
ágazatokban való elhelyezkedésre kevés esélyük van. A kis létszámú, elöregedő, hátrányos
helyzetű, várostól távol eső településeken hiányos az infrastruktúra, romló a vagyonbiztonság,
helyben szinte nincs munkalehetőség. Kevés a kulturális és szórakozási lehetőség, romlik a
falukép és a lakosság testi-lelki egészségügyi állapota is.1
A közösségi aktivitás szakmai, ágazati és települési, településcsoporti jelleggel is erősödött az
elmúlt években. Ezek különböző szervezettségi, aktivitási szinten működnek, de a legtöbb
település kevésbé aktív, sőt helyenként hanyatló is a közösségi önszerveződés/önsegítés iránti
érdeklődés a települések lakói között. Ennek legfőbb oka a „kulcsemberek” a szervező erő,
vagy egyszerűen az összejövetelek megtartására alkalmas tér hiánya. A közösségi programok
jó eszközei a rossz helyzetben élők bevonásának, az aktivitás erősítésének, ugyanakkor a
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társadalmi kirekesztettség, a tartós szegénység olyan társadalmi probléma, amely széles
szakmai összefogást, a közösségek együtt gondolkodását és cselekvéseit igényli.
Gazdaság:

A csurgói járás települései a 311/2007. (XI.17.) Korm. rend. alapján a komplex programmal
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik, mely fejlesztést igénylő térségek
listáján kiemelt helyet foglal el. Gazdasági fejlettség tekintetében a térség súlyos problémákkal
küzd és a megye leghátrányosabb területei közé tartozik, mivel társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések alkotják.
Gazdasági szempontból a csurgói járás fejletlen somogyi térség. Az ipar háttérbe szorult, a
mezőgazdaság folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ezzel szemben a szolgáltatási
területtel foglalkozók szektora magas arányt képvisel.
A működő gazdasági vállalkozások száma jelentősen elmarad az országos átlagtól. A
rendszerváltást követően több nagy múltú vállalkozás zárt be, vagy drasztikus mértékben
csökkentette a foglalkoztatottak számát. Ebből is adódott az a tény, hogy nagy számban jöttek
létre kényszervállalkozások, amelyek közül csak néhány erősödött meg, többségük vegetál. A
működő vállalkozások száma a Csurgói járásban 2011 és 2015 között csökkenő tendenciát
mutat (2011: 626 db, 2012: 570 db, 2013: 555 db, 2014: 551 db. 2015: 554 db2). A működő
főfoglalkozású egyéni vállalkozók száma ellenben stagnált, illetve minimálisan emelkedett
2012 és 2015 között (185, 188, 187, 192 db vállalkozás); a mellékfoglalkozású vállalkozók
száma is hasonló tendenciát mutat (122, 122, 125, 127 db vállalkozás).
A leghátrányosabb helyzetű térségben az álláskeresők aránya magasabb az országos és a
megyei átlagnál is. A térségben kevés a munkahely, az elmaradott gazdasági szerkezet miatt
magas az elvándorlás, a fiatal, képzettebb rétegek elköltözése. A nyilvántartott álláskeresők
aránya a munkavállalási korú népességből 2011-ben 16,5% volt, ami a 2. legmagasabb érték
Somogy megyében a járások között. A 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma
csökkent (201: 1177 fő, 2011: 1053 fő, 2012: 1174 fő, 2013: 773 fő, 2014: 685 fő, 2015: 556
fő).
A kistérség teljes területe 49.618 ha, ebből mező- és erdőgazdasági terület 35.852 ha. A térség
tradicionálisan mezőgazdasági terület, kiterjedt erdőgazdálkodással. A járás jelentős
agrárhagyományokkal rendelkezik, és ma is több mezőgazdasági vállalkozás működik a
térségben. A térségben élők jelentős hányadának a mezőgazdaság kiegészítő jövedelemszerzési
lehetőséget biztosít. A térségben élők jelentős hányadának a mezőgazdaság kiegészítő
jövedelemszerzési lehetőséget biztosít, és számos mezőgazdasági növény, illetve termék
(örökzöldek, gyümölcsök) termesztéséhez kedvez a terület egyedüli mikroklímája, talaja.
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Viszont szükség lenne a növények nagyobb mértékű, térségben való minél korszerűbb eljárással
történő feldolgozására, hiszen a hozzáadott érték növelése javítja a térségben megtermelt
termékek piacra jutásának feltételeit is. A térség valamennyi településén széles körben

termesztenek bogyós gyümölcsöket, a legnagyobb területen málnatermesztést folytatnak, de
nem elhanyagolható a szeder és ribizli termelése sem. A szelídgesztenye őshazája Iharosberény,
de a térségben mindenhol termeszthető. Csurgó, Berzence, Somogyudvarhely, Gyékényes és
Zákány területén mindenképpen említésre méltó mezőgazdasági tevékenység a karácsonyfának
való fenyőfák, és különböző örökzöldek termesztése
A térség iparának helyzetét jelentősen meghatározza a határhoz való közelsége, melynek
következtében a szocializmus éveiben nem telepedhetett ide jelentős ipari gyár. Ennek a
folyamatnak a következményei a térség ipari arculatára a mai napig rányomja bélyegét, mivel
a kistérségben az ipari tevékenység főleg Csurgón van jelen, ezen belül elsősorban a könnyűipar
és a faipar bír nagy jelentőséggel. A kistérség természeti adottságai, történelmi és kulturális
értékei kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a turizmus fejlesztésére. Az idelátogató turisták
számtalan történelmi értéket, emléket fedezhetnek fel.3
A térség nem rendelkezik védjegy, vagy arculati programmal, pedig nagyobb fokú ismertséget,
elismertséget tudna biztosítani a helyben előállított termékeknek, szolgáltatásoknak. A
vállalkozók, gazdálkodók közötti valós szolgáltatói, kereskedelmi és termelést segítő
kapcsolódások száma alacsony. Nagyon nehéz azonban a vidéki területeken kiépíteni egy olyan
léptékű integrációt – legyen az bármilyen szervezeti forma is - ami hosszú távon is fenntartható.
Ennek legfőbb oka a nagyipari termeléstől jelentősen elmaradó termelékenység, ezáltal a
magasabb árak, illetve a fogyasztói oldal vásárlóerejének gyengesége. Természetesen a
vásárlók száma is jóval alacsonyabb, mint a nagyobb városi területeken.

Környezet:
A Csurgói járás két nagyobb tájegységhez Belső-Somogyhoz és a Zalai –dombvidékhez
tartozik. A kistérség területe a Belső- Somogy tájegységen belül, a Közép-Dráva Völgyben
található, a Kelet Zalai-dombság és a Nyugat-Belső-Somogy dombság találkozásánál. Délről a
Dráva folyó húzódik természetes határként. A Belső-Somogy kiterjedése 3000 km2, Somogy
megye legkisebb tájegysége. A Belső-Somogyi tájegység kelet-nyugat irányú kiterjedése 30
km, észak-dél irányú kiterjedése 100 km. A csurgói dombok kialakításában meghatározó
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szerepet játszott a területén végighaladó erősen kanyargó Dráva folyó, mely nagy mennyiségű
hasznosítható nyersanyagot eredményezett. A kistérség földrajzi fekvésének következtében az
éghajlata is eltér a megye többi területétől, sőt országosan is egyedüli a mikroklímája. Ennek
oka az, hogy három különböző tájegység találkozik itt és mindhárom terület hatása érvényesül
a térség időjárásának alakításában.

A védetté nyilvánított területek aránya 10,4% (5176 ha) ez magasabb a megyei (4,8%) és az
országos (8,2%) átalagnál is, viszont a környezetvédelmileg érzékeny területek aránya 51,4%
(25499 ha) csaknem háromszorosa a megyei átlagnak és hat és félszerese az országosénak. A
természetvédelmi oltalom alatt álló területek közül a Duna-Dráva Nemzeti Park aránya a
legjelentősebb. A Nemzeti Park 5164 hektáros kistérségi területéből 31,5% (1629 ha)
fokozottan védett.

Infrastruktúra:
A járás nemzetközi kapcsolatainak fő hordozói a pán - európai korridorok, amelyeknek célja a
középkelet, valamint a kelet európai, illetve az EU-országokkal való összeköttetés
megteremtése. E korridorokon, elsősorban a határátkelőhelyek közvetlen térségében épülnek ki
az új inter- és multimodális, közúti és vasúti logisztikai és ipari központok. Csurgó és térsége
hazánk délnyugati határán, az V. Pán-Európai Közlekedési Folyosón helyezkedik el. A
térségben jelen levő forgalom számára pillanatnyilag nem áll rendelkezésre közvetlen
elérhetőséget biztosító gyorsforgalmi út. A járást egyetlen főközlekedési út érinti, a 61-es számú
főút, mely Iharosberényen keresztül Kaposvárt és Nagykanizsát kapcsolja össze.
A legfontosabb mellékutak a térségben a 6801-es és a 6808-as számú utak. Csurgó városát, a
kistérség központját a 6801-es számú Barcs - Iharosberény közötti összekötő út kapcsolja az
ország közúthálózatához, vagyis a 61-es számú főúthoz. Csurgó területén a 6801-es számú útból
ágazik ki a 6808-as számú Csurgó – Gyékényes közötti összekötő út. A járási infrastruktúra
szempontjából jelentős szerepet tölt be a 6813 számú összekötő út, mely négy települést
(Porrogszentkirály, Porrog, Porrogszentpál, Somogybükkösd) köt össze. Az összekötő út a
járási települések kapcsolatát könnyíti meg a szomszédos Zala megyével. Jelentős
előrelépésnek tekinthető, hogy 2008-ban elkészült az M7es Letenyéig tartó szakasza, így a
kistérség nagy része 20-30 km-re került az autópályától.
Vasúthálózat tekintetében a csurgói kistérség jobban ellátott, Csurgó, Szenta,
Somogyudvarhely, Berzence, Zákány, továbbá Gyékényes vasút menti település, állomással
vagy megállóval rendelkező kistérségi települések.
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A projekt célja:
A projekt célja és részcéljai:
A projekt célja a Csurgói járás községeinek (15 település) közösségeinek fejlesztése, ezen belül
a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése, valamint a közösségi
szerepvállalás erősödésének elősegítése.
A projekt részcéljai:
•
•
•
•
•
•
•

az egyes települések közösségeinek, identitásának fejlesztése helyi, településen belüli
programokkal,
a községek helyi civil társadalmának, a civil aktivitásnak erősítése,
a település(ek)hez és a térséghez való kötődés megerősítése,
a helyi programokon keresztül a járás községeinek egy olyan fórum biztosítása, ahol
járási szinten alakul ki párbeszéd és együttműködés a 15 község között,
közös, járási szintű együttműködés megerősítése,
közösségfejlesztési folyamatot generálni és menedzselni tudó hozzáértő kulcsemberek
elérhetővé tétele a Csurgói járásban képzések segítségével,
közösségi tervezési folyamat eredményeként létrejövő helyi cselekvési terv létrehozása.

Tervezett tevékenységek illeszkedése a projekt céljaihoz
A tervezett tevékenységek és a projekt céljai közötti kapcsolatot a következő táblázat
segítségével mutatjuk be.
A projekt részcéljai

A projekt részcéljához kapcsolódó tervezett tevékenységek

1. Az egyes települések
közösségeinek,
identitásának
fejlesztése helyi,
településen belüli
programokkal

•

2. A községek helyi civil
társadalmának, a civil
aktivitásnak erősítése

•

•

•

•

•
•

•
•

A projekt által érintett térség, települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság
számára elérhetővé tétele
A térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a 15 község részvételével (községi és
járási szintű programok és események)
Községi és járási szintű programok és események lebonyolításához kapcsolódó eszközbeszerzések
A projekt által érintett térség, települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság
számára elérhetővé tétele
A térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a 15 község részvételével (községi és
járási szintű programok és események)
Községi és járási szintű programok és események lebonyolításához kapcsolódó eszközbeszerzések
Képzések lebonyolítása közösségfejlesztési folyamatban érintett 15 település kulcsszereplőinek
részvételével: azoknak, akik részt vesznek a közösségfejlesztési folyamat generálásában,
megvalósításában, szakembereknek illetve a települések vezetőinek a közösségfejlesztési folyamat
sikerességének biztosítása érdekében
Közösségi tervező műhelyek megvalósítása a 15 település képviselőinek részvételével
Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok lebonyolítása
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3. A település(ek)hez és a •
térséghez való kötődés
megerősítése
•

•

A projekt részcéljai

A projekt részcéljához kapcsolódó tervezett tevékenységek

4. A helyi programokon •
keresztül a járás
községeinek egy olyan •
fórum biztosítása,
ahol járási szinten
•
alakul ki párbeszéd és
együttműködés a 15
község között
•
•
•
•
•
•

5. Közös, járási szintű
együttműködés
megerősítése

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

6. Közösségfejlesztési
folyamatot generálni
és menedzselni tudó
hozzáértő
kulcsemberek
elérhetővé tétele a
Csurgói járásban
képzések
segítségével

A projekt által érintett térség, települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság
számára elérhetővé tétele
A térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a 15 község részvételével (községi és
járási szintű programok és események)
Községi és járási szintű programok és események lebonyolításához kapcsolódó eszközbeszerzések

A projekt által érintett térség, települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság
számára elérhetővé tétele
Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és cselekvési terv elkészítése a Csurgó járás valamennyi
községére (15 település) vonatkozóan
A térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a 15 község részvételével (községi és
járási szintű programok és események)
Községi és járási szintű programok és események lebonyolításához kapcsolódó eszközbeszerzések
A helyi cselekvési tervhez illeszkedő, a 15 település meglévő stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata
és részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns megújítása
Bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programsorozatok akciótervének/forgatókönyvének elkészítése
A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
Közösségi tervező műhelyek megvalósítása a 15 település képviselőinek részvételével
Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok lebonyolítása

A projekt által érintett térség, települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság
számára elérhetővé tétele
Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és cselekvési terv elkészítése a Csurgó járás valamennyi
községére (15 település) vonatkozóan
Közösségi tervező műhelyek megvalósítása a 15 település képviselőinek részvételével
A térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a 15 község részvételével (községi és
járási szintű programok és események)
Községi és járási szintű programok és események lebonyolításához kapcsolódó eszközbeszerzések
A helyi cselekvési tervhez illeszkedő, a 15 település meglévő stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata
és részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns megújítása
Bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programsorozatok akciótervének/forgatókönyvének elkészítése
A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
Összefoglaló dokumentáció összeállítása a szakértői tervezés és a partnerségi egyeztetés (közösségi
tervezés) eredményeinek feldolgozásával; a dokumentáció nyilvános elérhetővé tétele
Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok lebonyolítása Nyilvánosság biztosítása
Infokommunikációs akadálymentesítés
Projektmenedzsment

Képzések lebonyolítása közösségfejlesztési folyamatban érintett 15 település kulcsszereplőinek
részvételével: azoknak, akik részt vesznek a közösségfejlesztési folyamat generálásában,
megvalósításában, szakembereknek illetve a települések vezetőinek a közösségfejlesztési folyamat
sikerességének biztosítása érdekében
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7. Közösségi tervezési
folyamat
eredményeként
létrejövő helyi
cselekvési terv
létrehozása

•
•
•
•

Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és cselekvési terv elkészítése a Csurgó járás valamennyi
községére (15 település) vonatkozóan
Közösségi tervező műhelyek megvalósítása a 15 település képviselőinek részvételével
A helyi cselekvési tervhez illeszkedő, a 15 település meglévő stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata
és részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns megújítása
Bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programsorozatok akciótervének/forgatókönyvének elkészítése

3. táblázat: A tervezett tevékenységek és a projekt céljai közötti kapcsolat
Forrás: Saját szerkesztés

SWOT Analízis
Kutatásunk és az információgyűjtés után elkészítettük a célterület aktív lakosaival közösen a
SWOT analízist, a stratégiailag fontos feladatok feltérképezésére. Az adatok előkészítése
létfontosságú fázisa volt a folyamatnak, a lista kiértékelésénél elsődlegesen azt tartottuk szem
előtt, hogy az egyek elemeknek milyen következményei vannak a programra nézve és a
tervezésnél milyen területeket szükséges még feltárni.
ERŐSSÉG
GYENGESÉG
- elérhető és aktív polgárok
- hiányoznak az intézményi és egyházi
- az aktív mag tagjai könnyen találnak közös szolgáltatásokon kívüli segítő, támogató
hangot, szívesen működnek együtt
szolgáltatások, szívességi hálózatok
- kedvelik az új ötleteket
- a közösségnek kevés a ráhatása az iskola
- keresik a „jó gyakorlatok” átvételének
működésére, helyzetére
lehetőségét
- hiányosan működik a generációk, lakosok
- érdeklődés és igény a helyi témák
közötti tudásátadás
megbeszélésre
- több rendezvényre, közösséget összetartó
- honismereti érdeklődés annak
eseményre lenne szükség
feldolgozására, megjelenésére
- hiányoznak a környezeti értékeket védő
- vannak közös ügyek és azok mentén lehet
programok
szerveződni
- passzív lakosság
- működnek és fejleszthetők a nyilvánosság - korlátozott anyagi erőforrások
csatornái
LEHETŐSÉG
VESZÉLY
- A lakossági érdekeltség növelése
- A kezdeti érdeklődést követő lakossági
- Helyi identitástudat kialakítása
passzivitás
- Lakossági kohézió kialakítása
- A helyi identitástudat eltűnése
- Civil szervezetek aktivitása
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A projekt célcsoportja:
A projekt célcsoportja a konzorciumot alkotó 15 község valamennyi lakosa, mert a tervezett
programok a települések teljes lakosságát célozzák, és a megvalósításuk valamennyiük
életkörülményeire pozitív hatást tervez gyakorolni. Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a
projekt tervezett célcsoportját.

A projekt célcsoportja

Bevonni
tervezett
célcsoporttagok
száma (fő)

1. Berzence lakossága

2 549

2. Csurgónagymarton
lakossága

160

3. Gyékényes lakossága
4. Iharos lakossága

1003
461

5. Iharosberény lakossága

1 270

6. Inke lakossága

1 152

7. Pogányszentpéter

494

8. Porrog lakossága

215

9. Porrogszentkirály
lakossága

268

10. Porrogszentpál
lakossága

80

11. Somogybükkösd
lakossága

67

12. Somogycsicsó
lakossága

153

13. Somogyudvarhely
lakossága

984

14. Szenta lakossága

383

15. Zákány lakossága

1 050

Összesen:

Célcsoport elérésének,
bevonásának tervezett
módszere

Elérni kívánt változások a
célcsoport számára
Települési és járási szintű
programok/események a tervezett
programok sokszínűségén és azok
célcsoportjainak széles körűségén
keresztül hozzájárulnak a
népesség megtartásához, a helyi
identitás és közösséghez való
kötődés erősödése, civil
kezdeményezések életre hívása
illetve megerősítése, járási tudat
kialakítás és a járási szintű
együttműködés elősegítése.
A projekt keretében elkészülő
stratégiai dokumentumok, tervek
és koncepciók elősegítik a járási
szintű együttműködés fejlődését, a
járáson belüli kommunikációt,
alapját képezhetik egy olyan
együttműködésnek, amely később
a járás egészére kiható
tevékenységek alapjául szolgál.
A tervezett programok,
események, tevékenységek
semmilyen módon nem kirekesztő
egyetlen társadalmi csoport
számára sem.

•

•
•

•
•
•
•
•

Települési, térségi, járási
honlapokon, valamint
közösségi oldalakon történő
megjelenések
Helyi média megjelenések
Helyi önkormányzatok
polgármesteri hivatalaiban
kitett hirdetmények
Helyi hirdetőfelületeken
elhelyezett plakátok
Civil szervezetek
bevonásával
Oktatási intézmények
bevonásával
Munkaügyi központok
segítségével
Települési rendezvényeken
a projekt
iránti érdeklődés
felkeltése és a projekt
eseményeinek hirdetése

10 289
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Közösségi felmérések eredményei
Felmérés módszerei:
Közösségi interjúk
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal, kérdőívekkel. A konzorcium vezető
TEAM megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Első lépésként mind a 15 településről megkerestük azt a 2-2 főt, akik aktívan részt vesznek a
közösség életébe, jól ismerik a helyi embereket és szokásokat. A közösségi munkamód
alkalmazására törekedünk már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját
szükségleteiket feltárni, cselekedni akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat,
folyamatokat, eseményeket, akciókat is közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a
folyamat során jelentőséghez juttatni, így lehet eredményes projekt.
Minden településen 2-2 fővel készítettünk mélyinterjút, illetve a kérdőívek kitöltése során is
beszélgettünk a helyi lakosokkal.
30 fő személyt kértünk fel a mélyinterjú elkészítésére, melyet mindannyian elfogadtak.
Az interjú három alapkérdés megválaszolására törekedett:
Mit jelent számára itt élni?
Min változtatna és hogyan?
Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK ÖSSZEGZÉSE:
Statisztika: résztvevők száma:30 fő
Résztvevők neme: 28 nő, 12 férfi
Életkorukat tekintve 98%-a 18-65 éves aktívkorú, 2%-a nyugdíjas korú.
Végzettségük:
 általános iskola: 1fő
 szakmunkásképző: 14fő
 gimnázium: 1fő
 szakközépiskola, technikum: 10 fő
 felsőfokú: 4 fő
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A megkérdezettek elsősorban a település természeti adottságait, a lokálpatriotizmust emelték
ki mint a településük legnagyobb vonz erejét. Összességében a lakók szeretik a nyugodt, vidéki
tájat, a Duna-Dráva Nemzeti Park erdőt, melyek körül veszik a településeket, a szmogtól
mentesen életet biztosítanak az itt élőknek. Gyakran elhangzott a ,,itt születtem, mindenkit
ismerek”. Többen születésük óta itt élnek, a barátok, család és az emlékek is ide kötik őket.
Meglepően kevesen emelték ki a jó közösségi életet, az összetartó a közösséget.
Arra a kérdésre, hogy mit változtatna a településen, főleg a rendszeres közösségi programokat,
hagyományőrzés lehetőségét, utak, közintézmények javítását említették. Javaslat érkezett a
település vezetői felé, a nagy rendezvények tervezésébe vonják be a lakosságot.
Hagyományőrzés, ünnepek felelevenítése pl. történelmi hagyományok, emlékek - települési
szomszédos találkozók, ahol a települések bemutatkoznának A megkérdezettek többsége
rendezvények lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel,
részvétellel tudnának hozzájárulni. Szükségesnek látják a helyi civil szervezetek és az
önkormányzat összefogását.
Kérdőív
A közösségi felméréshez a kérdőíves módszert választottuk a Közösségfejlesztés Módszertani
útmutatója alapján. Előnye, hogy anonim módon lehet válaszolni a kérdésekre, ezáltal bátrabb,
őszintébb válaszokat kapunk. A kérdések összeállítását a közösségi interjúk és beszélgetések
során kialakított kérdésekre, helyi igényekre alapozva építettük fel.
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Berzence:
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Berzence közösségfejlesztési folyamat indult el annak érdekében, hogy
a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság véleményét a
településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy későbbiekben
megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.

FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.

KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1.) Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2.) Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3.) Mit tud tenni a változásokért?
18 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 59%-a nő, 41%-a férfi. Életkorukat tekintve 81%-a 18-65 éves aktívkorú, 19%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 4 fő
szakmunkásképző: 6 fő
szakiskola: 1 fő
gimnázium: 0 fő
Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

szakközépiskola, technikum: 7 fő
felsőfokú: 0 fő

1. témakör: Miért szereti a települést.
A megkérdezettek elsősorban a település tiszta levegőjét, szép természeti környezetét
emelte ki.
- a szép tájat, a nyugodt környezetet
- összetartó közösség
- itt született, régóta itt él
- Sok helyi rendezvény van
Összességében a lakók szeretik a nyugodt, vidéki tájat. Itt van a családjuk, barátaik,
büszkék a hagyományaikra, aktív közösségi élet zajlik, sok kulturális civil szervezet van
a településen.
2.
-

témakör: Min változtatna a településén?
közösségi hely, közösségi program létrehozása
térfigyelő kamera közösségi terekre
gyalogátkelőhely létesítése
útburkolat javítás

A válaszokból kiderül, hogy a lakosságnak van igénye a közösségi programokra, közösségi
térre, a helyi hagyományok megőrzésére.

3. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége önkéntes
tevékenységgel, társadalmi munkával jelenleg is hozzájárulás település fejlesztéshez
Megállapítások:
Az interjúk kezdetén az interjú alanyok ellenállását láttuk, amely lassan feloldódott és egyre
kezdeményezőbbé váltak. Láthatóan örültek, hogy a véleményük fontos, azóta a program téma
lett a faluban. A projekt megvalósítása során tudatosítani kell a résztvevőkben, hogy közösen
lehet a településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető
az összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a
legjobb módszer a személyes megszólítás.

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Csurgónagymarton

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Csurgónagymarton közösségfejlesztési folyamat indult el annak
érdekében, hogy a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság
véleményét a településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy
későbbiekben megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös
megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.

FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.

KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
50 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 68%-a nő,32%-a férfi. Életkorukat tekintve 83%-a 18-65 éves aktívkorú, 17%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 13 fő
szakmunkásképző: 19fő
Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

szakiskola: 1 fő
gimnázium: 0 fő
szakközépiskola, technikum: 15 fő
felsőfokú: 2 fő

4. témakör: Miért szereti a települést A megkérdezettek elsősorban a település természeti
adottságait emelték ki és a gyökerekhez való ragaszkodást.
- a szép tájat, a nyugodt környezetet 92%
- összetartó közösség a tősgyökeres helyi lakosokkal (16%),
- itt született, régóta itt él (29%)
Összességében a lakók szeretik a nyugodt, vidéki tájat. Gyakran elhangzott a ,,itt
születtem, mindenkit ismerek” Többen születésük óta itt élnek, a barátok, család és az
emlékek is ide kötik őket.

5. témakör: Min változtatna a településén?
-

több odafigyelés egymás iránt, erősebb közösségi élet
a szabályokat be nem tartó lakosok fegyelmezése
közösségi hely, közösségi program létrehozása
térfigyelő kamera, közbiztonság javítása
élelmiszer üzlet újranyitása
nincs játszótér, építeni
útburkolat javítás

A válaszokból kiderül, hogy a lakosságnak van igénye a közösségi programokra, közösségi
térre., a hagyományok megőrzésére. Ellentét van az őslakos és a nemrégiben betelepült
lakók között, a szabályokat gyakran megszegők miatt a közbiztonság is romlott.

6. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúk kezdetén az interjú alanyok ellenállását láttuk, amely lassan feloldódott és egyre
kezdeményezőbbé váltak. Láthatóan örültek, hogy a véleményük fontos, azóta a program téma
lett a faluban. A projekt megvalósítása során tudatosítani kell a résztvevőkben, hogy közösen
lehet a településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető
az összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a
legjobb módszer a személyes megszólítás.
Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Gyékényes

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Gyékényes közösségfejlesztési folyamat indult el annak érdekében,
hogy a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság véleményét a
településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy későbbiekben
megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.

FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.

KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1 Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2 Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3cMit tud tenni a változásokért?
21 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 67%-a nő, 33%-a férfi. Életkorukat tekintve 85%-a 18-65 éves aktívkorú, 15%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 4 fő
szakmunkásképző: 8 fő
szakiskola: 1fő
Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

gimnázium: 0 fő
szakközépiskola, technikum: 8 fő
felsőfokú: 0 fő
A megkérdezettek tiszta, rendezett, élhető településként jellemezték Gyékényest melynek jók
az adottságai. A kotró tó turisztikai vonzerő, amelyet a helyi lakosok is használnak pihenésre.
1.
2.

témakör: Miért szereti a településta szép, csendes környezet
gondozott közterületek, épületek
megfelelő indfrastuktúra
rendszeres programok, táborok a gyerekeknek
jó közösség
szabadidőt jól el lehet tölteni
itt született, régóta itt él
témakör: Min változtatna a településén?

-

bekötő út javítása a jobb megközelítés érdekében
rendszeresebb közösségi programok (koncertek,
horgászverseny)
több munkalehetőség
lakosság bevonása a programok szervezésébe
közösségi helyek
játszótér felújítás

-

hagyományörző

programok,

A válaszokból kiderül, hogy a bár a legtöbben szeretnek a településen élni, de számos
személyes és közösségi hiány jelenik meg. A legtöbben a közösségi programokat, a
közösségi programokat hiányolták. Javaslat érkezett a település vezetői felé a tó kiépítésére,
ami új munkalehetőséget jelenthet.
3. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúra csak kevesen vállalkoztak, nehéz volt a lakókat meggyőzni, hogy a véleménye
fontos, az név nélkül kerül feldolgozásra. Aki viszont kitöltötte, szívesen részt vett a személyes
interjúban is.
A projekt megvalósítása során tudatosítottuk a résztvevőkben, hogy közösen lehet a
településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető az
összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb
módszer a személyes megszólítás.
Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Iharos
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Iharos közösségfejlesztési folyamat indult el annak érdekében, hogy a
településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság véleményét a
településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy későbbiekben
megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
116 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült.
A kitöltők 67%-a nő, 33%-a férfi. Életkorukat tekintve 79%-a 18-65 éves aktívkorú, 21%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 25 fő
szakmunkásképző: 29 fő
szakiskola: 14 fő
gimnázium: 8 fő
szakközépiskola, technikum: 38 fő
Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

felsőfokú: 2 fő
A megkérdezettek tiszta, rendezett, élhető településként jellemezték Iharost, ahol jó élni,
különösen gyerekes családoknak.
2.
-

témakör: Miért szereti a településta szép, csendes környezet
gondozott közterületek, épületek
hagyományok ápolása
vannak időszakos programok
jó közösség
szabadidőt jól el lehet tölteni
itt született, régóta itt él

4. témakör: Min változtatna a településén?
-

út javítás
rendszeresebb közösségi programok (koncertek, hagyományörző programok)
több munkalehetőség
lakosság bevonása a programok szervezésébe
közintézmények felújítása
parkosítás, kastélypark rendbetétele
néhány rendbontó család megfegyelmezése
világítás korszerüsítése
helyi termékek boltja

A válaszokból kiderül, hogy a bár a legtöbben szeretnek a településen élni, de számos
személyes és közösségi hiány jelenik meg. A legtöbben a közösségi programok
rendszeressé tételét, a közintézmények felújítását, parkosítás, és útjavítást jelölték meg
hiánynak. érkezett a település vezetői felé a tó kiépítésére, ami új munkalehetőséget
jelenthet.
5. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúra a település lakossága szívesen válaszolt, nem kellett győzködni senkit . A projekt
megvalósítása során tudatosítottuk a résztvevőkben, hogy közösen lehet a településünket a jó
irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető az összetartozás érzése.
Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb módszer a személyes
megszólítás.

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Iharosberény
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Iharosberényben közösségfejlesztési folyamat indult el annak
érdekében, hogy a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság
véleményét a településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy
későbbiekben megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös
megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
30 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 54%-a nő, 46%-a férfi. Életkorukat tekintve 73%-a 18-65 éves aktívkorú, 27%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 6fő
szakmunkásképző: 11fő
szakiskola: 3fő
gimnázium: 3 fő
szakközépiskola, technikum: 5 fő
felsőfokú: 2 fő
A megkérdezettek tiszta, rendezett, élhető településként jellemezték Iharosberényt, melynek
jók a település természeti adottságai.
3. témakör: Miért szereti a települést- a szép táj, a nyugodt környezetet 62%
- gondozott közterületek, épületek 58%
- kiépített infrastruktúra 49%
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-

megfelelő közintézményi ellátottság 37%
rendszeres programok 22%
jó közösség 26%
itt született, régóta itt él (18%)

6. témakör: Min változtatna a településén?
- az emberek gondolkodásán, aktívizálni a lakosságot
- rendszeresebb közösségi programok
- több munkalehetőség
- több szelektív hulladékgyűjtő
- intézmények akadálymentesítése
- közbiztonság javítása
- sportprogramok, focicsapat létrehozása
- másság elfogadása
A válaszokból kiderül, hogy a bár a legtöbben szeretnek a településen élni, de számos
személyes és közösségi hiány jelenik meg. A legtöbben a közösségi programokat, a
munkalehetőséget hiányolták. Kritikus megjegyzéseket kaptunk az emberek hozzáállására.
Sokan bezárkóznak, nem vesznek részt a közösségi életben, illetve egyes lakók részéről
rendszeres a szemetelés, a szabályok figyelmen kívül hagyása.
Javaslat érkezett a település vezetői felé, a szelektív hulladélgyűjtéssel kapcsolatban, illetve
játszótér építésére.
7. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúra csak kevesen vállalkoztak, nehéz volt a lakókat meggyőzni, hogy a véleményére
vagyunk kíváncsiak és mindez név nélkül történik, legtöbben elzárkóztak a kérdőív kitöltésétől.
Aki viszont kitöltötte, szívesen részt vett a személyes interjúban is.
A projekt megvalósítása során tudatosítottuk a résztvevőkben, hogy közösen lehet a
településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető az
összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb
módszer a személyes megszólítás.
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Inke

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Inke közösségfejlesztési folyamat indult el annak érdekében, hogy a
településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság véleményét a
településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy későbbiekben
megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.

FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.

KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
100 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült.
A kitöltők 64%-a nő, 36%-a férfi. Életkorukat tekintve 81%-a 18-65 éves aktívkorú, 19%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 21fő
szakmunkásképző: 24fő
szakiskola: 9 fő
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gimnázium: 6 fő
szakközépiskola, technikum: 32 fő
felsőfokú: 8 fő

A megkérdezettek a szép tájat, a közbiztonságot, csendes, nyugodt élhető környezetet emelte
ki. Fontosnak tartják a biztonságot, hogy mindenki ismer mindenkit, a megkérdezettek
fontosnak tartják a gyökereiket.
4.
-

témakör: Miért szereti a településtnyugodt és csendes környezetet 58%
barátságos emberek 51%
Ünnepkörökhöz kapcsolódó program 29%
itt született, régóta itt él 79%

5 témakör: Min változtatna a településén?
-

Közösségi élet
Programok minden korosztálynak
több munkalehetőség
játszótér bővítése
járdák javítása, kerékpárút kiépítése
kamerarendszer a közbiztonság javítása érdekében

A válaszokból kiderül, hogy a bár a legtöbben szeretnek a településen élni, de számos
személyes és közösségi hiány jelenik meg. A legtöbben a közösségi programokat, a
közösségi terek felújítását, bővítését hiányolják. Az interjúkon többször felvetődött, hogy
vannak ugyan programok, de azok nem minden esetben felelnek meg az igényeknek, jó
lenne minden korosztály számára tematikus programokat szervezni.
6 téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez.
Megállapítások:
Az interjú kitöltését a felkért lakosok szívesen vállalták, és végig nyitottan válaszoltak a
kérdésekre.
A projekt megvalósítása során tudatosítottuk a résztvevőkben, hogy közösen lehet a
településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető az
összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb
módszer a személyes megszólítás.
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Pogányszentpéter
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Pogányszentpéteren közösségfejlesztési folyamat indult el annak
érdekében, hogy a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság
véleményét a településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy
későbbiekben megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös
megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
103 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült.
A kitöltők 62%-a nő, 38%-a férfi. Életkorukat tekintve 90%-a 18-65 éves aktívkorú, 10%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 14fő
szakmunkásképző: 26fő
szakiskola: 29 fő
gimnázium: 8 fő
szakközépiskola, technikum: 17 fő
felsőfokú: 6 fő
A megkérdezettek elsősorban a település természeti adottságait emelték ki,
- a szép tájat, a nyugodt környezetet. (98% fő):
- a jó közösséget (6%),
- a város közelségét (25%),
- itt született, régóta itt él (18%)
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1. témakör: Miért szereti a települést- Összességében a lakók szeretik a nyugodt, vidéki
tájat, a Duna-Dráva Nemzeti Park erdőt, melyek kerül veszik a települést, szmogtól
mentesen élhetet biztosítanak az itt élőknek. Gyakran elhangzott a ,,itt születtem,
mindenkit ismerek”. Többen születésük óta itt élnek, a megkérdezettek 18%-a, a
barátok, család és az emlékek is ide kötik őket. Meglepően kevesen emelték ki a jó
közösségi életet, az összetartó a közösséget, alig 6%. Konkrét épületet, programot nem
nevezett meg senki, ami a településhez kötné.
2. témakör: Min változtatna a településén?
több program pl. falunap, egészségnap, borverseny, fotókiállítás
közösségi hely, közösségi program (rendszeres) pl. fiataloknak ifjúsági klub,
turistaszálló, értelmiségi klub, színjátszókör
- játszótér felújítás
- természeti adottságok jobb kihasználása
- horgásztó amit mindenki használhat
- hagyománymegőrzés, hagyományőrző fesztivál
- útburkolat javítás
- hulladéktároló (szelektív)
A válaszokból kiderül, hogy a lakosságnak van igénye a közösségi programokra, közösségi
térre. Legtöbben busszal autóval járnak Csurgóra, Kanizsára dolgozni, de a rossz utak miatt
a közlekedés nehéz, a tömegközlekedés korlátozott.
Javaslat érkezett a település vezetői felé, a nagy rendezvények tervezésébe vonják be a,
lakosságot. Hagyományőrzés, ünnepek felelevenítése pl. történelmi hagyományok,
emlékek - települési szomszédos találkozók, ahol a települések bemutatkoznának
-

3. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúk kezdetén az interjú alanyok ellenállását láttuk, amely lassan feloldódott és egyre
kezdeményezőbbé váltak. Láthatóan örültek, hogy a véleményük fontos, azóta a program téma
lett a faluban.
A projekt megvalósítása során tudatosítani kell a résztvevőkben, hogy közösen lehet a
településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető az
összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb
módszer a személyes megszólítás.
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Porrog
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Porrog közösségfejlesztési folyamat indult el annak érdekében, hogy
a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság véleményét a
településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy későbbiekben
megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvés terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
98 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 53%-a nő, 47%-a férfi. Életkorukat tekintve 81%-a 18-65 éves aktívkorú, 19%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 14fő
szakmunkásképző: 32fő
szakiskola: 15 fő
gimnázium: 9 fő
szakközépiskola, technikum: 23 fő
felsőfokú: 5 fő
1. témakör: Miért szereti a települést A megkérdezettek elsősorban a település természeti
adottságait emelték ki, mint Porrog legnagyobb kincsét. A település a Duna-Dráva
Nemzeti park területén fekszik.
- a szép tájat, a nyugodt gyermekbarát környezetet. (73% fő):
- a jó közösséget 8%),
- barátságos emberek (34%),
- itt született, az emberek nagy részét ismeri (83%)
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Összességében a lakók szeretik a nyugodt, vidéki tájat, amely szmogtól mentesen élhetet
biztosít az itt élőknek, a gyerekes családoknak. Gyakran elhangzott a ,,itt születtem, itt
vannak a barátaim, a családom”. Sokan válaszolták, hogy nem szeretik a településüket,
azonban ennek okát bővebben nem fejtették ki.
2. témakör: Min változtatna a településén?
- több program pl. falunap, egészségnap, borverseny, fotókiállítás
- gyerekmegőrzés,
- fiatalok segítése, a falu fiatalítása
- idősek segítése, jelzőrendszer
- falu arculatának szépítése
- játszótér felújítás
- több munkalehetőség
- természeti adottságok jobb kihasználása
- jobb tömegközlekedést
- hagyománymegőrzés, hagyományőrző fesztivál
- útburkolat javítás
- szociális bolt
A válaszokból kiderül, hogy sokan, sokféle hiányosságot tapasztaltak, de az közös, hogy
mindenki szeretne közösségi programot. Javaslatok érkeztek hagyományőrző, ünnepi
rendezvény ötletekre.
3. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez.
Megállapítások:
A település több lakója szívesen vett részt az interjúban. Láthatóan örültek, hogy a véleményük
fontos, azóta a program téma lett a faluban. A projekt megvalósítása során tudatosítani kell a
résztvevőkben, hogy közösen lehet a településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus
közösségek jöhetnek létre, növelhető az összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a
véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb módszer a személyes megszólítás.
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Porrogszentkirály
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Porrogszentkirály közösségfejlesztési folyamat indult el annak
érdekében, hogy a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság
véleményét a településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy
későbbiekben megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös
megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
79 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 71%-a nő, 29%-a férfi. Életkorukat tekintve 86%-a 18-65 éves aktívkorú, 14%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 17fő
szakmunkásképző: 19fő
szakiskola:8
gimnázium: 7fő
szakközépiskola, technikum: 24 fő
felsőfokú: 4 fő
A megkérdezettek a szép tájat, a közbiztonságot, csendes, nyugodt élhető környezetet emelte
ki.
5. témakör: Miért szereti a települést- a szép táj, a nyugodt környezetet 62%
- barátságos emberek 58%
- kiépített infrastruktúra, közelben üzletek 49%
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megfelelő közintézményi ellátottság 37%
rendszeres programok 22%
játszótér a gyerekeknek 26%
itt született, régóta itt él (18%)

8. témakör: Min változtatna a településén?
- az utak felújítása
- a faluprogramok szervezésébe vonják ne a lakosságot
- több munkalehetőség
- több közösségi tér, főleg a fiataloknak
- gyerekmegőrző
- színházi előadások
- sportprogramok,
- játszótér bővítése
A válaszokból kiderül, hogy a bár a legtöbben szeretnek a településen élni, de számos
személyes és közösségi hiány jelenik meg. A legtöbben a közösségi programokat, a
közösségi terek felújítását, bővítését jelezték. Az interjúkon többször felvetődött, hogy
vannak ugyan programok, de azok nem minden esetben felelnek meg az igényeknek, azért
szeretnék, ha előtte megkérdeznék a lakosságot, bevonnák a tervezésbe.
Több lakos hozzáállása a közösséghez nem megfelelő, sokan nem vesznek részt a
programokon, őket személyes megszólítással lehet csak aktivizálni.
9. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjú kitöltését a felkért lakosok szívesen vállalták, és végig nyitottan válaszoltak a
kérdésekre.
A projekt megvalósítása során tudatosítottuk a résztvevőkben, hogy közösen lehet a
településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető az
összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb
módszer a személyes megszólítás.
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Porrogszentpál
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Porrogszentpál közösségfejlesztési folyamat indult el annak
érdekében, hogy a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság
véleményét a településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy
későbbiekben megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös
megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
30 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 53%-a nő, 47%-a férfi. Életkorukat tekintve 88%-a 18-65 éves aktívkorú, 12%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 9 fő
szakmunkásképző: 8 fő
szakiskola: 1 fő
gimnázium: 2 fő
szakközépiskola, technikum: 10 fő
felsőfokú: 0 fő
7. témakör: Miért szereti a települést.
A megkérdezettek elsősorban a település tiszta levegőjét, szép természeti környezetét
emelte ki.
- a szép tájat, a nyugodt környezetet 84%
- összetartó közösség 6%
- itt született, régóta itt él (39%)
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Összességében a lakók szeretik a nyugodt, vidéki tájat. Itt van a családjuk, barátaik,
büszkék a hagyományaikra.
8. témakör: Min változtatna a településén?
- több odafigyelés egymás iránt, erősebb közösségi életet
- közösségi közlekedés javítása Csurgóra, Nagykanizsára
- közösségi hely, közösségi program létrehozása
- térfigyelő kamera, közbiztonság javítása
- játszótér építése
- útburkolat javítás
A válaszokból kiderül, hogy a lakosságnak van igénye a közösségi programokra, közösségi
térre., a hagyományok megőrzésére, azonban sokan nem érzik, hogy be lennének vonva a
közösségi életbe, nem érzik magukénak a falut..
9. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége nem tudja hogyan
vehetne részt a település fejlődésében. Szükségesnek látják a helyi szervezetek vagy az
önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúk kezdetén az interjú alanyok ellenállását láttuk, amely lassan feloldódott és egyre
kezdeményezőbbé váltak. Láthatóan örültek, hogy a véleményük fontos, azóta a program téma
lett a faluban. A projekt megvalósítása során tudatosítani kell a résztvevőkben, hogy közösen
lehet a településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető
az összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a
legjobb módszer a személyes megszólítás.
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Somogybükkösd
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Somogybükkösd közösségfejlesztési folyamat indult el annak
érdekében, hogy a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság
véleményét a településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy
későbbiekben megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös
megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
52 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 61%-a nő, 49%-a férfi. Életkorukat tekintve 89%-a 18-65 éves aktívkorú,11%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 11 fő
szakmunkásképző: 21fő
szakiskola: 9 fő
gimnázium: 0fő
szakközépiskola, technikum: 10 fő
felsőfokú: 1 fő
A megkérdezettek csendes, tiszta környezetnek, rendezett, élhető településnek írták le a
falujukat. jellemezték Somogybükkösdöt.
6. témakör: Miért szereti a települést- a szép táj, a nyugodt környezetet
- gondozott közterületek, épületek
- kiépített infrastruktúra
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Évente nagyobb rendezvények
jó közösség
itt született, régóta itt él

10. témakör: Min változtatna a településén?
- rendszeresebb közösségi programok
- több munkalehetőség
- helyi vállalkozások betelepítése,
- közlekedés javítása
- orvosi ellátás, egészségügyi szűrések
- fiataloknak több lehetőség biztosítása, településen tartása
- lakosság bevonása a döntésekbe
A válaszokból kiderül, hogy a bár a legtöbben szeretnek a településen élni, de számos
személyes és közösségi hiány jelenik meg. A legtöbben a közösségi programokat, a
munkalehetőséget hiányolták. Kritikus megjegyzéseket kaptunk az orvosi ellátásra és a
tömegközlekedés hiányára.
11. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúra sokan jelentkeztek, csak rövig ideig kellett agitálni a lakosokat a kérdőív
kitöltésére.
A projekt megvalósítása során tudatosítottuk a résztvevőkben, hogy közösen lehet a
településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető az
összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb
módszer a személyes megszólítás.
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Somogycsicsó
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Somogycsicsó közösségfejlesztési folyamat indult el annak érdekében,
hogy a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság véleményét a
településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy későbbiekben
megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
80 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 58%-a nő, 42%-a férfi. Életkorukat tekintve 83%-a 18-65 éves aktívkorú,17%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 13 fő
szakmunkásképző: 27fő
szakiskola: 7 fő
gimnázium: 2fő
szakközépiskola, technikum: 29 fő
felsőfokú: 2 fő
A megkérdezettek tiszta, rendezett, élhető településként jellemezték Somogycsicsót, melynek
jók a település természeti adottságai.
7. témakör: Miért szereti a települést- a szép táj, a nyugodt környezetet 72%
- gondozott közterületek, épületek 8%
- kiépített infrastruktúra 11%
- Évente nagyobb rendezvények 21%
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-

jó közösség 39%
itt született, régóta itt él (45%)

12. témakör: Min változtatna a településén?
- rendszeresebb közösségi programok
- több munkalehetőség
- intézmények újranyitása
- közlekedés javítása
- fiataloknak több lehetőség biztosítása
- szabályokat megszegők megbüntetése
A válaszokból kiderül, hogy a bár a legtöbben szeretnek a településen élni, de számos
személyes és közösségi hiány jelenik meg. A legtöbben a közösségi programokat, a
munkalehetőséget hiányolták. Kritikus megjegyzéseket kaptunk egyes helyi emberek
hozzáállásával kapcsolatban.
13. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúra sokan jelentkeztek, csak rövig ideig kellett agitálni a lakosokat. Aki kitöltötte a
kérdőívet, szívesen részt vett a személyes interjúban is.
A projekt megvalósítása során tudatosítottuk a résztvevőkben, hogy közösen lehet a
településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető az
összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb
módszer a személyes megszólítás.
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Somogyudvarhely
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Somogyudvarhely közösségfejlesztési folyamat indult el annak
érdekében, hogy a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság
véleményét a településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy
későbbiekben megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös
megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
57 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 67%-a nő, 43%-a férfi. Életkorukat tekintve 73%-a 18-65 éves aktívkorú,27%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 5 fő
szakmunkásképző: 19fő
szakiskola: 1fő
gimnázium: 3 fő
szakközépiskola, technikum: 20 fő
felsőfokú: 2 fő
A megkérdezettek csendes, tiszta környezetnek, rendezett, élhető településnek írták le a
falujukat. A DUNA-DRÁVA Nemzeti Park közelsége és a Dráva hajóút a szabadidő hasznos
eltöltésében is előnyös.
8. témakör: Miért szereti a települést- a szép táj, a nyugodt környezetet
- gondozott közterületek, épületek
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kiépített infrastruktúra
Évente nagyobb rendezvények
rendszeres közösségi programok, klubok
összetartó, aktív közösség
itt született, régóta itt él

14. témakör: Min változtatna a településén?
- rendszeresebb közösségi programok
- több munkalehetőség
- hagyományőrzés
- közlekedés javítása
- egészségprevenció, egészségügyi szűrések
- fiataloknak több lehetőség biztosítása, településen tartása
- lakosság bevonása a döntésekbe
A válaszokból kiderül, hogy mindenki szeret a településen élni, a számos személyes és
közösségi hiányt a település fejlesztése iránti igény indokolja. A legtöbben a közösségi
programokat, a helyi vállalkozás fejlesztést hiányolták. Kritikus megjegyzéseket kaptunk
az utak állapotára és a település arculatára.
15. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúra sokan jelentkeztek, szívesen töltötték ki a kérdőíveket.
A projekt megvalósítása során tudatosítottuk a résztvevőkben, hogy közösen lehet a
településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető az
összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb
módszer a személyes megszólítás.
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Szenta
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Szenta közösségfejlesztési folyamat indult el annak érdekében, hogy
a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság véleményét a
településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy későbbiekben
megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
50 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 68%-a nő, 32%-a férfi. Életkorukat tekintve 78%-a 18-65 éves aktívkorú, 22%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 9 fő
szakmunkásképző: 21fő
szakiskola: 13 fő
gimnázium: 4 fő
szakközépiskola, technikum: 10fő
felsőfokú: 3 fő
4. témakör: Miért szereti a települést A megkérdezettek elsősorban a település természeti
adottságait emelték ki, mint Szenta legnagyobb vonzerejét.
- Jó levegő, nyugodt környezet (81% fő):
- a jó közösség 8%),
- barátságos emberek (34%),
- itt született, az emberek nagy részét ismeri (83%)
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Összességében a lakók szeretik a nyugodt, vidéki tájat, amely szmogtól mentesen élhetet
biztosít az itt élőknek, a gyerekes családoknak. Gyakran elhangzott a ,,itt születtem, itt
vannak a barátaim, a családom”. Sokan válaszolták, hogy nem szeretik a településüket,
azonban ennek okát bővebben nem fejtették ki.
5. témakör: Min változtatna a településén?
- több program pl. falunap, egészségnap, borverseny, fotókiállítás
- tisztább lakókörnyezet
- Közösségi tér hiányzik, a kocsma is bezárt
- hagyományok megőrzése
- többen vegyenek részt a rendezvényeken
- játszótér
- több munkalehetőség
- jobb tömegközlekedést
- útburkolat javítás
A válaszokból kiderül, hogy sokan, sokféle hiányosságot tapasztaltak, de az közös, hogy
mindenki szeretne közösségi programot. Javaslatok érkeztek hagyományőrző, ünnepi
rendezvény ötletekre. Többen hiányolják, hogy eddig nem voltak a lakosok bevonva a
programok szervezésébe.
6. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Az idősebb korosztály részéről nagyobb a
részvételi kedv.
Megállapítások:
A település több lakója szívesen vett részt az interjúban. Láthatóan örültek, hogy a véleményük
fontos, azóta a program téma lett a faluban. A projekt megvalósítása során tudatosítani kell a
résztvevőkben, hogy közösen lehet a településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus
közösségek jöhetnek létre, növelhető az összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a
véleménye fontos, ehhez pedig a legjobb módszer a személyes megszólítás.
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Zákány
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT:
A cél elérése érdekében Zákány közösségfejlesztési folyamat indult el annak érdekében, hogy
a településen élők bevonásával felmérjük a közösségi aktivitást, a lakosság véleményét a
településről, majd szükségleteiket feltárva ajánlást tudjunk tenni egy későbbiekben
megvalósítandó akciótervre, helyi programok, események, akciók közös megvalósítására.
A felmérés eredménye a Cselekvési terv dokumentum szerves része.
FELMÉRÉS MÓDSZEREI:
A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal. A konzorcium vezető TEAM
megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és
kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már
részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő
információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről.
Az interjú első részében ismertettük a felkeresés célját, várható eredményeit, majd a megadott
tematika alapján vezettük le a beszélgetést. A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk
már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségleteiket feltárni, cselekedni
akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, folyamatokat, eseményeket,
akciókat közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni,
így lehet eredményes projekt.
KÖZÖSSÉGI INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE:
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
1Miért szereti a települését? (Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?)
2Min változtatna a településén? (Mért, hogyan)
3Mit tud tenni a változásokért?
30 db kérdőív került kitöltésre és valamennyi kitöltő helyi lakossal bővebb interjú is készült. A
kitöltők 85%-a nő, 15%-a férfi. Életkorukat tekintve 91%-a 18-65 éves aktívkorú, 9%-a
nyugdíjas korú.
Végzettségük:
általános iskola: 5 fő
szakmunkásképző: 11fő
szakiskola: 0 fő
gimnázium: 1 fő
szakközépiskola, technikum: 11 fő
felsőfokú: 2 fő
10. témakör: Miért szereti a települést A megkérdezettek elsősorban a település természeti
adottságait emelték ki és azt a látványos fejlődést, ami az elmúlt évek során a
közintézmények, önkormányzati bérlakás, játszótér építés, járdajavítás során történt.
- a szép tájat, a nyugodt környezetet, Dráva közelsége, Duna-Dráva Nemzeti Park
kirándulási lehetőségei (91% fő):
- a jó közösség (46%),
- autópálya-Kanizsa közelsége (21%),
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-

itt született, régóta itt él (29%)
Összességében a lakók szeretik a nyugodt, vidéki tájat, a Duna-Dráva Nemzeti Park
erdőt, melyek kerül veszik a települést, szmogtól mentesen élhetet biztosítanak az itt
élőknek. Gyakran elhangzott a ,,itt születtem, mindenkit ismerek” . Többen születésük
óta itt élnek, a barátok, család és az emlékek is ide kötik őket.

11. témakör: Min változtatna a településén?
több nagy program pl. falunap, egészségnap, hagyományőrző programok
közösségi hely, közösségi program (rendszeres) pl. fiataloknak ifjúsági klub,
turistaszálló, értelmiségi klub, színjátszókör
- térfigyelő kamera
- természeti adottságok jobb kihasználása,
- kerékpát út
- útburkolat javítás
A válaszokból kiderül, hogy a lakosságnak van igénye a közösségi programokra, közösségi
térre. Legtöbben busszal autóval járnak Csurgóra, Kanizsára dolgozni, de a rossz utak miatt
a közlekedés nehéz, a tömegközlekedés korlátozott.
Javaslat érkezett a település vezetői felé, a nagy rendezvények tervezésébe vonják be a,
lakosságot. Hagyományőrzés, ünnepek felelevenítése pl. történelmi hagyományok,
emlékek - települési szomszédos találkozók, ahol a települések bemutatkoznának
-

12. téma: Mit tud tenni a változásokért? A megkérdezettek többsége rendezvények
lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, részvétellel
tudna hozzájárulni a település fejlődéséhez. Szükségesnek látják a helyi szervezetek
vagy az önkormányzat szervezze meg a közösségi összefogást.
Megállapítások:
Az interjúk kezdetén az interjú alanyok ellenállását láttuk, amely lassan feloldódott és egyre
kezdeményezőbbé váltak. Láthatóan örültek, hogy a véleményük fontos, azóta a program téma
lett a faluban. A projekt megvalósítása során tudatosítani kell a résztvevőkben, hogy közösen
lehet a településünket a jó irányba fejleszteni, új tematikus közösségek jöhetnek létre, növelhető
az összetartozás érzése. Fontos, hogy mindenki érezze, a véleménye fontos, ehhez pedig a
legjobb módszer a személyes megszólítás.
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Cselekvési terv
A közösségi felmérések eredményeképpen a helyi lakosok bevonásával meghatároztuk a
helyzetelemzés során a célterületen jelentkező problémákat, amelyek a következők:
-

Szeretnék, ha a települések hagyományai, értékei megmaradnának, de nem tudják, hogy
ezt hogyan lehetne megvalósítani.
Fő probléma, hogy nincsenek azoknak a képességeknek, készségeknek a birtokában,
hogy közösségként gondolkodjanak, összefogjanak, és együtt tevékenykedjenek.
A célterületi lakosok befogadóak, azonban jellemzően nem összetartóak.
Nem látják meg a környezetükben és a közösségben rejlő lehetőségeket.

A problémák meghatározása után kitűzésre kerültek azok a célok, amelyek a
közösségfejlesztés folyamán el szeretnénk érni. Ezek a következők:
-

Helyi történelmi, társadalmi, kulturális és környezeti értékek feltárása, bemutatása.
A helyi közösségekben rejlő potenciál megerősítése.
A lakosság aktív tagjainak segítése, képessé tétele arra, hogy közösséget építsenek,
elsajátítsák a közösségi felmérés alapjait, a közösségépítés folyamatait.
Megtanítani a lakosokat a helyi erőforrások használatára, ezáltal kialakítani bennünk az
önállóságot.
A helyi igényeknek megfelelő közösségi programok összeállítása, megszervezése.
A sikeres programok folyamatosság tétele.
A lakosság képzése a közösségi folyamatokban való részvételre.
Információs pont, hirdető felületek létrehozása az információ szélesebb körben való
terjesztése érdekében.
A lakosság tájékoztatása, az őket érintő és érdeklő témákban.
A helyi lakosság komfortérzetének növelése.
A lakosok összetartásának erősítése.

Meghatároztuk, hogy a célok elérésébe milyen közösségeket, csoportokat, intézményeket,
személyeket fogunk bevonni, melyek a következők:
-

a helyi aktív lakosság
a helyi civil szervezetek
kulturális és pedagógia tevékenységet megvalósító települési, helyi intézmények

A cselekvési terv megvalósításával az alábbi eredmények várhatóak:
-

A közösségfejlesztők egy új szemléletet fognak a lakosokban kialakítani. Olyan
képességeket és készségeket fognak elsajátítani, melyek segítségével képesek lesznek
önálló programokat megszervezni a továbbiakban.
Azok, akik aktív részesei lesznek a projektnek, értéket teremtenek, melyeket tovább
visznek, átadják a barátaiknak, gyermekeiknek, ezzel is tovább erősítve a közösségi
kohéziót, a helyi identitást.
Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

-

A közintézmények és célterületi lakosság kommunikációjának, együttműködésének
hála nagymértékű javulás tapasztalható az együttműködés vonatkozásában.
A közösség tagjai által meghatározott cselekvési terv megvalósításába közreműködő
közösségek baráti társaságokká fejlődnek, az általuk teremtett értékekre fokozottabban
ügyelnek.
A projektnek, továbbá közreműködő közösségeknek hála új közösségi színterek jönnek
létre.

Akcióterv
1. Szolgáltatás beindítása:
Információs pontot hozunk létre a Zákányi Önkormányzat épületében, mivel a célterületen
jelenleg itt áll rendelkezésre olyan helyiség, ahol programokat lehet lebonyolítani. Az
Önkormányzat honlapján folyamatos tájékoztatás lesz a programokkal, pályázattal
kapcsolatosan.
2. Közösségi beszélgetések
Közösségi beszélgetéseket fogunk folytatni a projekt időszakába, ennek az a célja, hogy
folyamatosan fel tudjuk készíteni a célterületi lakosokat a különböző programok
megvalósítására.
3. Közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára történő elérhetővé tétele
Helytörténeti anyag összeállítása, helytörténeti kutatás.
4. Tanulmányút, tapasztalatcsere
A közösségfejlesztési folyamatban érintett 15 település képviselőinek részvételével
lebonyolított és megvalósuló tanulmányút, tapasztalatcsere céljából, településenként 1-2 fő
(maximum 30 fő) részvételével, 3 helyszínt érintve.
5. Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek
Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Berzence

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Elsősorban Berzence, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Berzence nagyközségben generációk közeledése-helyi identitás erősítése
kulturális programsorozat szervezése: működő közösségek bemutatkozása,
főzőverseny lebonyolítása, helyi illetve vidéki látogatók számára. Évente 1
alkalommal, 3 éven keresztül (összesen 3 alkalom), helyi közösségek,
egyesületek, konzorciumi partnerek bevonásával. A megvalósítás tervezett
helyszínei: Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Házban, Bemutatóhelyen
illetve külső helyszínen a Kavulák János Általános Iskola parkjában.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 400 000 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Csurgónagymarton

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.

Tevékenység célcsoportja

Elsősorban Csurgónagymarton, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység szakmai leírása

Kukoris fesztivál megrendezése Csurgónagymartonban évente 1
alkalommal, 3 éven keresztül (összesen 3 alkalom). A tervezett összeg a
programok teljes költségét fedezi (szervezés és egyéb kapcsolódó
szolgáltatások, marketing, fellépők és előadók díjai, tiszteletdíjak,
reprezentációs költségek).

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 476 500 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Somogycsicsó

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.

Tevékenység célcsoportja

Elsősorban Somogycsicsó, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység szakmai leírása

Kulturális és Gasztronómiai fesztivál Somogycsicsón: A helyi gasztronómiai
és kulturális értékek, hagyományok megőrzése és megismertetése a járás
lakosságával a cél. Környékbeli előadók és hagyományőrzők várják a
kikapcsolódni vágyókat, a legkisebbtől a legnagyobb korosztályig. Főzés,
sportvetélkedő, kísérőprogramok.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 019 300 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Szenta

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Tevékenység célja

Tevékenység célcsoportja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.
Elsősorban Szenta, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység szakmai leírása

Süssünk-főzzünk közösen közösségépítő rendezvény megrendezése évente
1 alkalommal, 3 éven keresztül (összesen 3 alkalom) a Szenta Közösségi
Házban és udvarán. A rendezvény során a meghívott települések képviselői
elkészítik a településükre jellemző ételeket, (sváb, horvát, roma stb.
nemzetiségek) amit díjazás után a helyszínen elfogyasztanak. Az ételek
csak írott recept alapján készülhetnek, amelyek lefűzésre kerülnek.
A programra szakembereket hívunk, akik az egészséges étrendről és az
egészséges életmódról adnak tájékoztatót. A népzene és néptánc
népszerűsítése.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 476 500 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Porrogszentkirály

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Elsősorban Porrogszentkirály, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Közösségépítő programok Porrogszentkirály településen (Elszármazottak
találkozója, Falu-mozi, Nyári tábor gyerekeknek, Koncert, Ifjúsági koncert,
Magányosan, de nem egyedül sorozat, Családok hétvégéje) a
Porrogszentkirály Evangélikus Egyházközség és a Porrogszentkirályi
Turisztikai és Szabadidő Egyesület bevonásával.
Tervezett helyszínek: Kultúrház, Öregtölgy Vendégház, Evangélikus
templom és parókia.

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 496 000 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Porrogszentpál

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.
Elsősorban Porrogszentpál, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Elszármazottak találkozója Porrogszentpálon: a településről
elköltözött/elszármazott személyek, családtagjainak a felkeresése majd a
megvendégelése a faluban. Főzéssel és különböző interaktív programokkal
egybekötött időtöltés. Neves fellépők és kísérőprogramok. Minden
korosztályt megszólító tevékenységek. tervezett helyszín: Porrogszentpál
közösségi háza és annak udvara. Bevonni kívánt szerveztek:
Porrogszentpálért Közhasznú Egyesület, Hétszergörbe és Környéke
Hagyományőrző Egyesület.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 019 300 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Porrog

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.

Tevékenység célcsoportja

Elsősorban Porrog, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység szakmai leírása

Traktoros találkozó közösségfejlesztő rendezvény lebonyolítása, melynek
célja a térség agrárhagyományainak ápolása. Gyerekek, felnőttek idősek
egyaránt a célcsoport részét képezik, hagyományteremtés céllal, kulturális,
sport és gyerekprogramok tervezettek. Tervezett helyszín: Porrog Község
önkormányzatának közösségi terei: művelődési ház és annak udvara,
szabadidő és sportpálya, pihenőtó és annak környezete.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 500 000 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Somogybükkösd

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Elsősorban Somogybükkösd, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Kemencés sültek fesztivál megrendezése évente 1 alkalommal, 3 éven
keresztül (összesen 3 alkalom). Helyi ételkülönlegességek bemutatása,
főzőverseny, borbemutató borkóstolóval, sportvetélkedők,
hagyományőrző fellépők. Tervezett helyszín: Kastély Park. Bevonni kívánt
szervezetek: Somogybükkösdi Hegyigazdák Egyesülete, Hétszergörbe
Hagyományőrző Egyesület.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

1 485 900 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Gyékényes

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.

Tevékenység célcsoportja

Elsősorban Gyékényes, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység szakmai leírása

4 féle közösségfejlesztő rendezvény (májusfa kitáncolás, Idősek napja,
adventi vásár és mikulás ünnepség, karácsonyi ünnepség) megrendezése a
település közösségének fejlesztése céljából.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 400 000 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Somogyudvarhely

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.

Tevékenység célcsoportja

Elsősorban Somogyudvarhely, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység szakmai leírása

Közösségformáló akciók rendezvények: helyi hagyományok feltárása,
elszármazottak találkozója, helyi kötődésű emberek találkozója, amatőr és
népművészeti klub és tábor, generációk közötti tudásátadáshoz
kapcsolódó közösségfejlesztő folyamat, hírlevél és falunaptár készítése.
Bevonni kívánt partnerek: Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány és Arany
János Általános Iskola, Somogyudvarhely, testvértelepülés és leendő új
kapcsolat kialakítása.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 260 000 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Iharos

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Tevékenység célja

Tevékenység célcsoportja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.
Elsősorban Iharos, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység szakmai leírása

3 féle közösségfejlesztő program megvalósítása (Értékeink megőrzése és
átörökítése az új generációk számára, Határokon átívelő kapcsolat, Iharos
Téged is vár). Tervezett helyszínek: Iharosi Művelődési Ház, Római
Katolikus Templom, Gyöngyösi Gergely Kiállítóház és Helytörténeti
Gyűjtemény.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 500 000 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Iharosberény

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Elsősorban Iharosberény, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Helytörténeti gyűjtemény és kiállítás létrehozása, helytörténeti témájú
régészeti feltárás kezdeményezése, szakmai kivitelezés koordinációja
(13.sz. templomrom) helytörténeti forráskiadvány szerkesztése, kiadása,
helytörténeti vonatkozású rendezvény: Inkey Gáspár Történelmi
Vívóverseny megrendezése valamint helytörténeti kiállítás
bemutatótermének kialakítása, dologi-eszközbeszerzések megvalósítás
Iharosberényben a helyi közösség bevonásával-részvételével.

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 720 000 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Pogányszentpéter

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.
Elsősorban Pogányszentpéter, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Pogányszentpéteri Kincsek Tára elnevezésű program megvalósítása:
Borkultúra bemutatása, települési programon ellátás biztosítása.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 500 000 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Inke

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.
Elsősorban Inke, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Szüreti felvonulás Hagyományok felélesztése, Inke településen, régi idők
szüreti mulatságainak felelevenítése. Felvonulás, táncos, zenés rendezvény
szervezése. Polgárőrség - tagtoborozó kampánynap gyermekekkel Az
egyesület tagságának növelése. Toborozás az önkéntes munka iránti
figyelem felkeltés. Polgárőrség fontosságának bemutatása
Családok hétvégéje Családi programok szervezése, idősebb korosztály
bevonása, idősek napja.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

1 900 000 Ft

Tevékenység neve

Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek

Tevékenység gazdájának megnevezése

Zákány

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása

Tevékenység célja

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai
közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és
mindezek fenntartása.
Elsősorban Zákány, másodsorban a Csurgói járás lakossága

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Gasztronómiai fesztivál sorozat elindítása (tájjellegű ételek fesztiválja).
Helyszín Zákány Közösségi tér- illetve szabadtéri helyszínek. A programokra
meghívást kapnak a konzorciumi partnerek, önkormányzatok, helyi civil
szervezetek, iskola óvoda csoportok.

Zákány Község Önkormányzata
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a
Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik
majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek bevonása is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

2 050 000 Ft

Tevékenység neve

Bűnmegelőzési program lebonyolítása

Tevékenység gazdájának megnevezése

Zákány Község Önkormányzata

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Tevékenység célja

Tevékenység célcsoportja

A Csurgói járás községeiben a bűnmegelőzési tevékenység fejlesztése és a
közbiztonság javítása. A programok során az áldozattá vagy elkövetővé
válás csökkentése a cél.
A Csurgói járás községei.

Tevékenység szakmai leírása

Bűnmegelőzési roadshow 3 mikrotérségi központban, bevonva a
mikrotérség másik 4-5 települését is. Helyszínenként 250 ezer Ft, a díj
tartalmazza a rendezvény valamennyi költségét.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

Felhívásban meghatározott, választható, önállóan nem támogatható
tevékenység. A Megalapozó dokumentum helyzetelemző része és a projekt
tervezése során felmerül igényeknek megfelelően.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. április

Megvalósítás tervezett vége

2019. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

750 000 Ft

Tevékenység neve

Közlekedésbiztonsági program lebonyolítása

Tevékenység gazdájának megnevezése

Zákány Község Önkormányzata

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Tevékenység célja

A Csurgói járás községeiben a közlekedésbiztonság javítása.
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TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő
közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

A Csurgói járás községei.

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Közlekedésbiztonsági roadshow 3 mikrotérségi központban, bevonva a
mikrotérség másik 4-5 települését is. Helyszínenként 250 ezer Ft, a díj
tartalmazza a rendezvény valamennyi költségét.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

Felhívásban meghatározott, választható, önállóan nem támogatható
tevékenység. A Megalapozó dokumentum helyzetelemző része és a projekt
tervezése során felmerül igényeknek megfelelően.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. október

Megvalósítás tervezett vége

2020. március

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

750 000 Ft

6. Települések eszközbeszerzései
Tevékenység neve
Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja

Tevékenység célcsoportja

Tevékenység gazdájának megnevezése /
Tevékenység szakmai leírása

Települések eszközbeszerzései
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A települések tervezett programjainak lebonyolításához szükséges
eszközök beszerzése, amelyek jelenleg nem állnak a települések
rendelkezésére.
Az adott település(ek) lakossága, közvetetten a Csurgói járás teljes
lakossága

Porrog,
Porrogszentkirály,
Porrogszentpál és
Somogybükkösd

Sörpadok 10 db, Aktív hangfal 2 db, Hangfal állvány
2db, Keverő 1 db, Mikrofon 2 db, Rádiós mikrofon
2db, mikrofonállvány 4 db, kábel bekötéshez 15 m
4 db, kábel bekötéshez, 1,5 m 2 db, kábel laptop
bekötéshez 1 db. 1 200 740 Ft

Zákány

Bútorok vásárlása közösségi rendezvényhez,
(asztal, padok). Árajánlat szerint. 300 000 Ft

Zákány

Szemléletformáló közlekedésbiztonsági kampányhoz
beszerzett 2 db kerékpár, melyek a
közlekedésbiztonsági roadshow során szemléltető
eszközként fognak funkcionálni. 108 800 Ft

Csurgónagymarton

Hangosító berendezés, árajánlat szerint.
299 900 Ft
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Inke

Bútorok vásárlása közösségi rendezvényhez, (asztal,
padok). Árajánlat szerint. 300 000 Ft

Gyékényes

3 db sátor (40.000 Ft/sátor) beszerzése a
rendezvényekhez. Árajánlat szerint.
120 000 Ft

Somogyudvarhely

Szemléletformáló közlekedésbiztonsági
kampányhoz beszerzett kerékpárok (3 db, 80000
Ft/db), melyek a közlekedésbiztonsági roadshow
során szemléltető eszközként fognak funkcionálni.
240 000 Ft

Iharosberény

Kiállítás berendezése, árajánlat szerint.
280 000 Ft

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

A települések tervezett programjainak lebonyolításához szükséges
eszközök beszerzése, amelyek jelenleg nem állnak a települések
rendelkezésére.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. március

Megvalósítás tervezett vége

2019. december

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)

3 449 440 Ft
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Horizontális célok
A pályázati Felhívás az alábbiakban rögzíti az esélyegyenlőségi kritériumokat.
„Az esélyegyenlőség elősegítésének célja jellemzően a hátrányos megkülönböztetésből - mely
alapulhat nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen,
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon - fakadó hátrányok társadalmi szintű
csökkentése, az érintett emberek társadalmi-gazdasági aktivitásának, részvételének növelése, a
társadalmi szintű esélyteremtés. A programok végrehajtása során ez olyan csoportok segítését
és szempontjaik kiemelt figyelembevételét jelenti, melyek saját erejükből nem lennének
képesek a hátrányaikból fakadó nehézségek leküzdésére, fokozottan ki vannak téve a hátrányos
megkülönböztetés veszélyének, illetve támogatásra szorulnak a programok forrásaihoz történő
hozzáférés során. A program végrehajtásának valamennyi szintjén és szakaszában elő kell
segíteni a nők és férfiak közti egyenlőség érvényesülését. Aktívan támogatni kell azon
intézkedéseket, amelyek segítenek fölszámolni a nőket vagy a férfiakat érintő egyenlőtlenséget
a társadalmi élet valamennyi területén, beleértve a foglalkoztatást, a képzést, a gazdasági életet,
a közéletet, a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Elő kell segíteni a társadalmi
nemek közötti egyenlőség megteremtését. Az esélyegyenlőség, az „egyenlő lehetőségek
hagyománya” a társadalmi-gazdasági aktivitásra, részvételre, ezek sikerességére, valamint az
aktív, cselekvő részvételből való kirekesztettségre utaló hagyomány. Amikor tehát az
esélyegyenlőségi feladatokat rögzítjük, akkor alapvetően - a társadalmi aktivitások és
részvételek növelését, - az aktív, cselekvő, „résztvevő” érintettek létszámának gyarapodását,
illetve - a kudarcos, sikertelen, a cselekvő részvételből kimaradó érintett személyek
létszámának csökkentését célozzuk meg.”
A fenti útmutatásnak megfelelően a projektvégrehajtás során következetesen követni kell az
esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését. Figyelmet kell fordítani a település hátrányos
helyzetű lakóira. Biztosítani kell számukra, hogy projektbe való bevonásuk egyenlő esélyeket
teremtsen számukra. Kiemelten fontos a társadalmi igazságosság szabályainak betartása, a
fenntartható fejlődés elvein nyugvó gazdasági és társadalmi fejlődés megvalósítása a projekt
végrehajtás teljes időszakában.
A helyi Cselekvési terv végrehajtása során az esélyegyenlőség érvényesítése a
következőket jelenti elsősorban:








a feltételek egyenlőségének biztosítása, különösen arra vonatkozóan, hogy a 15
település minden lakosa megkülönböztetés nélkül hozzáférhessen a projekt keretében
nyújtott szolgáltatásokhoz,
a képességek fejlesztése mindenki számára elérhetővé váljon,
a szolgáltatások diszkriminációmentes biztosítása a 15 település lakói irányába,
hozzájárulás az előítéletek csökkentéséhez,
hozzájárulás a társadalmi egyenlőtlenségek mérsékléséhez,
a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és bárminemű megkülönböztetés
elleni fellépés, a kirekesztés csökkentése,
a társadalmi aktivitás növelése.
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A projekt leginkább úgy tud a fentieknek megfelelni, ha a falu lakossága minden egyes
tevékenységelemről tájékoztatva lesz, és a bevonásuk is megvalósul. A bevonás mind a
végrehajtást, mind az rétékelést magában kell, hogy foglalja.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében leginkább érintett célcsoportok:
•
kisgyermeket nevelő nők; - többgyermekes nők; - gyereküket, gyerekeiket egyedül
nevelő nők; - 50 év feletti nők; - GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők; - inaktív nők; - roma
nők; - akadályozott/fogyatékossággal élő nők. - romák; - akadályozott/fogyatékossággal
élő/megváltozott munkaképességű emberek; - migránsok; - fogvatartottak, börtönből
szabadultak; - szenvedélybetegek; - szexuális orientációjuk alapján kisebbségek, hajléktalanok (lakhatási szegények); - hátrányos helyzetű családban élő gyerekek, fiatalok; állami gondoskodásban élő gyerekek, fiatalok; - bentlakásos intézményben élő emberek; 68 fogyatékos gyerekek, fiatalok; - idősek; - alacsony végzettségűek, iskolából lemorzsolódók; pályakezdő fiatalok, munkatapasztalattal nem rendelkezők; - (tartósan) munkanélküliek; alacsony munkaintenzitású háztartásban élő emberek; - 45 év feletti inaktívak; - szegregátumok
lakói; - rossz közlekedésű településen élők; - (jövedelmi, lakhatási) szegények.

Fenntarthatóság
Az egyes programok, események megvalósításakor az alábbiakra kell tekintettel lenni:


Az emberi egészség védelme érdekében az emberi egészségre veszélyes anyagok
ártalmatlanítása, eltávolítása, az életminőség és az emberi egészség környezeti
feltételeinek javítása a projekt által érintett területen.



A természeti erőforrások megőrzése és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
javítása érdekében:
- szabálytalan hulladék-lerakók felszámolása − szelektív gyűjtés, szelektív
hulladékkezelés biztosítása, komposztálás − csomagolóanyag-felhasználás
csökkentése hulladék újrahasznosítása a beruházás során − szállítás, közlekedés
és az általuk okozott terhelés csökkentése, közösségi, környezetbarát közlekedés
arányának növelése − helyi anyagok használata, helyi beszállítók foglalkoztatása
− a projekthelyszín kiválasztásakor az új létesítmény telepítése elsősorban már
meglévő létesítmények helyére, ‒ a projekt által érintett területen a terület
sajátosságainak megfelelő természetes vagy természet-közeli növényzet
helyreállítása, telepítése, erdőterületek növelése ‒ helyi vagy országos
védettségű természeti terület védettségének, természeti állapotának javítása a
projekt által érintett területen vagy a projekthelyszín közelében, a projekt által
érintett területen, vagy annak közelében lévő természetvédelmi oltalom alatt álló
területek, természeti értékek megismertetése a helyi közösséggel.
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Rendezvénynaptár
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2017

Berzence Nagyközség Önkormányzata

Csurgónagymarton Község Önkormányzata
Gyékényes Község Önkormányzata

1. negyedév
ULTI Kupa
Iskolai farsang
Óvodai farsang
Jótékonysági rendezvény
Nyugdíjas Klub farsang
Szeretet Temploma Alapítvány Bál
Kavulák Nap
Március 15-i Ünnepi megemlékezés
Húsvéti játszóház

2. negyedév
Színjátszó Csoport Önálló Estje
Majális az ÖTE szervezésében
Rock Est
Családi Est
Zrínyi út két keréken
Nemzeti Összetartozás Napja
Szt. Iván Napi Tűzugrás
Burgonya Bemutató Solanum Kft.

Farsang

Apák bálja, Húsvéti készülődés, Gyereknap

Magyar Kultúra Napja, óvodai farsang, Márc.15nemzeti ünnep

Iskolai és óvodai farsang, Farsangoló civilek,
Márc.15-nemzeti ünnep, Gyülekezeti borverseny

Iharos Község Önkormányzata

Iharosberény Község Önkormányzata

3. negyedév
Szt. István Napi ünnepség
Szüreti felvonulás

4. negyedév
Őszi játszóház
Nyugdíjas Est
Október 23-i ünnepség
Márton nap
Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
Iskolai SzM Bál
Disznóölés
Mikulás
Mindenki Karácsonya
Íjász Verseny
Óvodai SzM Bál

Májusfaállítás, Hősök napi megemlékezés,
Trianon megemlékezés, Májusfa kitáncolás és
Pünkösdi királyválasztás

XVIII. Iharosi Szent László nap, VII. iharosi
falunap, arató rendezvény

Települési borverseny, Rasinja-Iharosberény
borverseny (Horvátország) 20 éves a kórusjubileumi koncert, Ovis és iskolás ballagás

Drámatábor, Berények Országos Tajálkozója
(Iharosberény), aug.20. Civil Nap

A vörös és fehér barátok emlékezete a Csurgói
Járásban,
Okt.23-nemzeti ünnep, Kegyeleti gyertyagyújtásOkt.31., Szt. László király Népfőiskola előadásai,
Közmeghallgatás és bűnmegelőzési fórum,
idősek napja, Karácsonyi hangverseny
Berényi Gesztenye Fesztivál, 20 éves a
néptánccsoport-jubileumi előadás, Okt.23nemzeti ünnep, Mindenszentek, Halottak napja,
Ovis mikulás, Idősek Napja, Karácsonyi koncert
szüreti mulatság, idősek napja
Szüreti Felvonulás és Bál, okt.23.-Nemzeti
Ünnep, Ismeretterjesztő előadások,
Közmeghallgatás és Bűnmegelőzési Fórum,
Idősek Napja, Települési Advent és Karácsony
Karácsonyi ünnep
Karácsonyi ünnep
Karácsonyi ünnep
Nyugdíjas nap, Karácsonyi ünnepség
Karácsonyi ünnep
Okt.6.-Nemzeti ünnep, okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi ünnep
Karácsonyi ünnep
Szépkorúak estje, okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi fénygyújtás, Adventi vásár

Inke Község Önkormányzata
Pogányszentpéter Község Önkormányzata
Porrog Község Önkormányzata
Porrogszentkirály Község Önkormányzata
Porrogszentpál Község Önkormányzata
Somogybükkösd Község Önkormányzata
Somogycsicsó Község Önkormányzata
Somogyudvarhely Község Önkormányzata
Szenta Község Önkormányzata
Zákány Község Önkormányzata

Magyar Kultúra Napja, PSTE Sport Bál, Nőnap,
márc.15.-Nemzeti Ünnep

Ciklámen Klub 5 éves születésnapja, "Te Szedd"
szemétgyűjési Akció

falunap, romanap
Gyermek és felnőtt Focikupa, Búcsú és Pálos
emlékhely felszentelése

Farsangi vigasságok, borverseny

Márc.15.-Nemzeti ünnep

Gyereknap
Gyereknap, Szent László nap
Gyereknap
Gyereknap
Gyereknap
jún.4.-Nemzeti ünnep

Falunap és Sport délután
Falunap
Falunap

Farsangi vigasságok
Márc.15.-Nemzeti ünnep

Gyereknap
Gyereknap, Szent Iván-Éji Falunap

Vargánya Fesztivál
Kenyérszentelés ünnepe

Farsangi vigasságok
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2018

Berzence Nagyközség Önkormányzata

1

negyedév

ULTI Kupa
Iskolai farsang
Óvodai farsang
Nyugdíjas Klub farsang
Szeretet Temploma Alapítvány Bál
Kavulák Nap
Március 15-i Ünnepi megemlékezés
Húsvéti játszóház

2

negyedév

3

negyedév

Gyereknap, májusfa táncoltatás

Falunap

fafaragó tábor

falunap, Amphora kupa, Búvár Országos bajnokság

Magyar Kultúra Napja, Óvodai farsang, márc.15nemzeti ünnep

Májusfa állítás, Hősök napi megemlékezés, Trianon
megemlékezés, Májusfa kitáncolás és pünkösdi király
választás

XVI. Iharosi Szent László lovagi és falunap, arató
rendezvény

XV. éves a Szent László király lovagrend, Okt.23nemzeti ünnep, Kegyeleti gyertyagyújtás-Okt.31., Szt.
László király Népfőiskola előadásai, Közmeghallgatás
és bűnmegelőzési fórum, Idősek napja, Karácsonyi
hangverseny
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk
számára

Iskolai és óvodai farsang, Farsangoló civilek, Márc.15nemzeti ünnep, Ovis egészségnap, Gyülekezeti
borverseny

Települési borverseny, Berényi Tavaszi Művészeti
Fesztivál, Rasinja-Iharosberény borverseny, Járási
önkéntes tűzoltó csapatverseny, Falusi egészségnap,
Ovis és Iskolás ballagás

Drámatábor, Berények Országos Találkozója
(Lovasberény), Civil Nap

Berényi Gesztenye Fesztivál, Okt.23-nemzeti ünnep,
Mindenszentek, Halottak napja, Ovis mikulás, Idősek
Napja, karácsonyi koncert

Falunap, Romanap

Idősek napja
Szüreti felvonulás
Szüreti Felvonulás és Bál, okt.23.-Nemzeti Ünnep,
Ismeretterjesztő előadások, Közmeghallgatás és
Bűnmegelőzési Fórum, Idősek Napja, Települési
Advent és Karácsony
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi értékmentési
program
Karácsonyi ünnep
Karácsonyi ünnep
Elszármazottak találkozója
Falu-mozi
Karácsonyi ünnep
Nyugdíjas nap, Karácsonyi ünnepség

Gyékényes Község Önkormányzata

Iharos Község Önkormányzata

Inke Község Önkormányzata

Magyar Kultúra Napja, Települési Farsangi Felvonulás
és Bál, Nőnap, márc.15.-Nemzeti Ünnep

Ciklámen Klub Kirándulások, "Te Szedd" szemétgyűjési
Akció

Farsangi vigasságok, Borverseny

Gyereknap
Gyereknap,
Szent László nap

Farsangi vigasságok

Gyereknap
Gyereknap

Gyermek és felnőtt Focikupa, AGORA Piactér
Ünnepélyes avatása és Mária Búcsú rendezvény,

Pogányszentpéter Község Önkormányzata

Porrog Község Önkormányzata
Porrogszentkirály Község Önkormányzata
Porrogszentpál Község Önkormányzata
Somogybükkösd Község Önkormányzata

Márc.15.-Nemzeti ünnep

Falunap
Falunap

Farsangi vigasságok

Gyereknap

Vargánya Fesztivál

márc.15.-Nemzeti ünnep

Gyereknap,
Szent Iván-Éji Falunap

Kenyérszentelés ünnepe

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

Zákány Község Önkormányzata

Falunap és Sport délután

Gyereknap
Családi gyermeknap,
Jún.4.-Nemzeti ünnep

Somogycsicsó Község Önkormányzata

Szenta Község Önkormányzata

negyedév

Aratás
eXtremeMan Nagyatád rendező csapat
Szt. István Napi ünnepség
Burgonya Bemutató Solanum Kft.26
Szüreti felvonulás
Mihály Nap-„Itthon vagy-Magyarország, szeretlek”

Csurgónagymarton Község Önkormányzata

Iharosberény Község Önkormányzata

4

Színjátszó Csoport Önálló Estje
Majális az ÖTE szervezésében
Pünkösd
Nemzeti Összetartozás Napja
Szt. Iván Napi Tűzugrás
Burgonya Bemutató Solanum Kft.

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás
községeiben

Őszi játszóház
Nyugdíjas Est
Október 23-i ünnepség
Márton nap
Iskolai SzM Bál
Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
Disznóölés
Mikulás
Mindenki Karácsonya
Téli Asztalitenisz Verseny
Óvodai SzM Bál
Idősek napja, Teadélután, Karácsonyi készülődés,
Karácsonyi koncert
Búvár Világbajnokság
Adventi vásár és mikulás ünnepség
Karácsonyi Ünnepség

Karácsonyi ünnep
Okt.6.-Nemzeti ünnep,Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi ünnep
Elszármazottak találkozója
Tanulmányút generációk közötti tudásátadáshoz
Karácsonyi ünnep
Süssünk-főzzünk közösen
Szépkorúak estje, Okt.23.-Nemzeti ünnep, Karácsonyi
fénygyújtás, Adventi vásár

2019

1

negyedév

2

negyedév

3

negyedév

4

negyedév

Őszi játszóház
Nyugdíjas Est
Október 23-i ünnepség
Márton nap
Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
Iskolai SzM Bál
Disznóölés
Mikulás
Mindenki Karácsonya
Téli Asztalitenisz Verseny
Óvodai SzM Bál
Idősek napja,
Mikulás,
Adventi készülődés

Berzence Nagyközség Önkormányzata

Zenés est
ULTI Kupa
Iskolai farsang
Óvodai farsang
Nyugdíjas Klub farsang
Szeretet Temploma Alapítvány Bál
Kavulák Nap
Március 15-i Ünnepi megemlékezés
Húsvéti játszóház

Csurgónagymarton Község Önkormányzata

Farsang,
Húsvéti készülődés

Apák bálja,
Gyereknap

Gyékényes Község Önkormányzata

Idősek napja

Fafaragó tábor
Májusfa kitáncolás

Iharos Község Önkormányzata

Magyar Kultúra Napja,
Óvodai farsang,
Nemzeti ünnep-márc.15.
Hátárokon átívelő kapcsolat

Májusfaállítás,
Hősök napi megemlékezés,
Trianon megemlékezés,
Májusfa kitáncolás és pünkösdi királyválasztás
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk számára

XVII. Iharosi Szent László lovagi és falunap,
Arató rendezvény
Iharos Téged is vár

Iharosberény Község Önkormányzata

Iskolai és Óvodai farsang,
Farsangoló civilek,
Márc.15-nemzeti ünnep,
Gyülekezeti borverseny

Települési borverseny,
Rasinja-Iharosberény borverseny (Horvátország),
Gesztenye termesztői szakmai konferencia,
Ovis és Iskolás ballagás
Helytörténeti témájú régészeti feltárás kezdeményezése,
Szakmai kivitelezés koordinációja

Drámatábor,
Berények Országos Találkozója (Karancsberény),
Evangélikus lelkészbúcsúztató, lelkészbeavatás,
Civil Nap
Inkey Gáspár Történelmi Vívóverseny megrendezése
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Falunap,
Romanap
Családok hétvégéje

Idősek napja
Szüreti felvonulás

Ciklámen Klub Kirándulások,
"Te Szedd" szemétgyűjtési Akció
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi értékmentési program

Gyermek és felnőtt Focikupa,
Közösségi Sportkuckó Ünnepélyes avatása és azt követően
óvodásoknak kistérségi sportversenyek, boksz bemutató, focimeccs
Kulturális és turisztikai fejlesztési program

Szüreti Felvonulás és Bál,
Okt.23.-Nemzeti Ünnep, Ismeretterjesztő előadások,
Közmeghallgatás és Bűnmegelőzési Fórum,
Idősek Napja,
Települési Advent és Karácsony

Gyereknap

Traktoros találkozó

Karácsonyi ünnep

Gyereknap, Szent László nap
Engedjétek hozzám a gyermekeket… Pintér Béla koncert, Családok
hétvégéje
Gyereknap

Magányosan, de nem egyedül előadás sorozat, beszélgetés
idősekkel
Nyári tábor gyerekeknek

Karácsonyi ünnep
Magányosan, de nem egyedül előadás sorozat, beszélgetés
idősekkel

Elszármazottak találkozója

Karácsonyi ünnep

Falunap és Sport délután
Kemencés sültek fesztiválja

Nyugdíjas nap, Karácsonyi ünnepség

Inke Község Önkormányzata

Pogányszentpéter Község Önkormányzata

Porrog Község Önkormányzata

Magyar Kultúra Napja,
PSTE Sport Bál,
Nőnap,
Márc.15.-Nemzeti Ünnep
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi értékmentési program
Farsangi vigasságok,
Borverseny

Porrogszentkirály Község Önkormányzata
Porrogszentpál Község Önkormányzata

Farsangi vigasságok

Színjátszó Csoport Önálló Estje
Majális az ÖTE szervezésében
Pünkösd
Nemzeti Összetartozás Napja
Szt. Iván Napi Tűzugrás
Burgonya Bemutató Solanum Kft.

Generációk közeledése-helyi identitás erősítése

Falunap,
Pápai találkozó
Kukoris fesztivál
Falunap,
Amphora kupa,
Búvár Országos bajnokság

Adventi vásár és mikulás ünnepség
Lovagrendi találkozó,
Okt.23-nemzeti ünnep,
Kegyeleti gyertyagyújtás-okt.31.,
Szt. László király Népfőiskola előadásai,
Közmeghallgatás és Bűnmegelőzési fórum,
Idősek napja,
Karácsonyi hangverseny
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk számára
Berényi Gesztenye Fesztivál,
Okt.23-nemzeti ünnep, Mindenszentek, halottak napja,
Ovis mikulás,
Idősek Napja,
Karácsonyi koncert,
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója

Somogybükkösd Község Önkormányzata

Gyereknap

Somogycsicsó Község Önkormányzata

Gyereknap
Kulturális és Gasztronómiai fesztivál Somogycsicsón

Falunap

Karácsonyi ünnep

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

Márc.15.-Nemzeti ünnep
Helyi kötődésű emberek találkozója

Családi gyermeknap,
Jún.4.-Nemzeti ünnep

Falunap
Amatőr és népművészeti klub és tábor

Okt.6.-Nemzeti ünnep,
Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi ünnep
Elszármazottak találkozója

Szenta Község Önkormányzata

Farsangi vigasságok

Gyereknap

Vargánya Fesztivál

Zákány Község Önkormányzata

Márc.15.-Nemzeti ünnep

Gyereknap,
Szent Iván-Éji Falunap

Kenyérszentelés ünnepe
Gasztronómiai fesztivál
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Karácsonyi ünnep
Süssünk-Főzzünk közösen
Szépkorúak estje,
Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi fénygyújtás,
Adventi vásár

2020

1.

negyedév

Berzence Nagyközség Önkormányzata

ULTI Kupa
Iskolai farsang
Óvodai farsang
Jótékonysági rendezvény
Nyugdíjas Klub farsang
Szeretet Temploma Alapítvány Bál
Kavulák Nap
Március 15-i Ünnepi megemlékezés
Húsvéti játszóház

Csurgónagymarton Község Önkormányzata

Farsang

Gyékényes Község Önkormányzata

Idősek napja

Iharos Község Önkormányzata

Magyar Kultúra Napja,
Óvodai farsang,
Márc.15-nemzeti ünnep
Határokon átívelő kapcsolat

Iharosberény Község Önkormányzata

Iskolai és Óvodai farsang,
Farsangoló civilek,
Márc.15-nemzeti ünnep, Gyülekezeti borverseny

Inke Község Önkormányzata

Pogányszentpéter Község Önkormányzata

Porrog Község Önkormányzata
Porrogszentkirály Község Önkormányzata
Porrogszentpál Község Önkormányzata

Magyar Kultúra Napja,
PSTE Sport Bál,
Nőnap,
Márc.15.-Nemzeti Ünnep
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi értékmentési program
Farsangi vigasságok,
Borverseny
Magányosan, de nem egyedül előadás sorozat, beszélgetés
idősekkel,
Ifjúsági koncert
Farsangi vigasságok

2.

negyedév

Színjátszó Csoport Önálló Estje
Majális az ÖTE szervezésében
Rock Est
Családi Est
Zrínyi út két keréken
Nemzeti Összetartozás Napja
Szt. Iván Napi Tűzugrás
Burgonya Bemutató Solanum Kft.
Generációk közeledése-helyi identitás erősítése
Apák bálja,
Gyereknap
Húsvéti készülődés
Májusfa kitáncolás

3.

negyedév

Szt. István Napi ünnepség
Szüreti felvonulás

4.
negyedév
Őszi játszóház
Nyugdíjas Est
Október 23-i ünnepség
Márton nap
Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
Iskolai SzM Bál
Disznóölés
Mikulás
Mindenki Karácsonya
Íjász Verseny
Óvodai SzM Bál

Kukoris fesztivál

Májusfaállítás,
Hősök napi megemlékezés,
Trianon megemlékezés,
Májusfa kitáncolás és pünkösdi királyválasztás
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk számára

XVIII. Iharosi Szent László nap,
VII. Iharosi falunap,
Arató rendezvény
Iharos Téged is vár

Települési borverseny,
Rasinja-Iharosberény borverseny (Horvátország)
20 éves a kórus-jubileumi koncert, Ovis és iskolás ballagás
Helytörténeti témájú régészeti feltárás kezdeményezése,
Szakmai kivitelezés koordinációja

Drámatábor,
Berények Országos Találkozója (Iharosberény),
Aug.20.
Civil Nap
Inkey Gáspár Történelmi Vívóverseny megrendezése
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Falunap,
Romanap

Ciklámen Klub 5 éves születésnapja,
"Te Szedd" szemétgyűjtési Akció
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi értékmentési program

Gyermek és felnőtt Focikupa,
Búcsú és Pálos emlékhely felszentelése
Kulturális és turisztikai fejlesztési program

Gyereknap

Traktoros találkozó

Gyereknap,
Szent László nap
Családok hétvégéje
Gyereknap
Elszármazottak találkozója

Adventi vásár és mikulás ünnepség
A vörös és fehér barátok emlékezete a Csurgói Járásban,
Okt.23-nemzeti ünnep,
Kegyeleti gyertyagyújtás-okt.31.,
Szt. László király Népfőiskola előadásai,
Közmeghallgatás és bűnmegelőzési fórum,
Idősek napja,
Karácsonyi hangverseny
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk számára
Berényi Gesztenye Fesztivál,
20 éves a néptánccsoport-jubileumi előadás,
Okt.23-nemzeti ünnep, Mindenszentek, Halottak napja,
Ovis mikulás,
Idősek Napja,
Karácsonyi koncert
Szüreti mulatság,
Idősek napja
Szüreti felvonulás
Szüreti Felvonulás és Bál,
Okt.23.-Nemzeti Ünnep,
Ismeretterjesztő előadások,
Közmeghallgatás és Bűnmegelőzési Fórum,
Idősek Napja,
Települési Advent és Karácsony
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi értékmentési program
Karácsonyi ünnep
Karácsonyi Ünnep
Karácsonyi ünnep

Falunap és Sport délután
Kemencés sültek fesztiválja

Nyugdíjas nap, Karácsonyi ünnepség

Somogybükkösd Község Önkormányzata

Gyereknap

Somogycsicsó Község Önkormányzata

Gyereknap
Kulturális és Gasztronómiai fesztivál Somogycsicsón

Falunap

Karácsonyi ünnep

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

Márc.15.-Nemzeti ünnep
Helyi kötődésű emberek találkozója

Családi gyermeknap,
Jún.4.-Nemzeti ünnep

Falunap
Amatőr és népművészeti klub és tábor

Okt.6.-Nemzeti ünnep,
Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi ünnep
Elszármazottak találkozója

Szenta Község Önkormányzata

Farsangi vigasságok

Gyereknap

Vargánya Fesztivál

Zákány Község Önkormányzata

Márc.15.-Nemzeti ünnep

Gyereknap,
Szent Iván-Éji Falunap

Kenyérszentelés ünnepe
Gasztronómiai fesztivál
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Karácsonyi ünnep
Süssünk-Főzzünk közösen
Szépkorúak estje,
Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi fénygyújtás,
Adventi vásár

2021

Berzence Nagyközség Önkormányzata

1.

negyedév

ULTI Kupa
Iskolai farsang
Óvodai farsang
Nyugdíjas Klub farsang
Szeretet Temploma Alapítvány Bál
Kavulák Nap
Március 15-i Ünnepi megemlékezés
Húsvéti játszóház

Csurgónagymarton Község Önkormányzata

Gyékényes Község Önkormányzata

Idősek napja

Iharos Község Önkormányzata

Magyar Kultúra Napja,
Óvodai farsang,
Márc.15-nemzeti ünnep
Határokon átívelő kapcsolat

Iharosberény Község Önkormányzata

Iskolai és Óvodai farsang,
Farsangoló civilek,
Márc.15-nemzeti ünnep,
Ovis egészségnap,
Gyülekezeti borverseny

Inke Község Önkormányzata

Pogányszentpéter Község Önkormányzata

Porrog Község Önkormányzata

Magyar Kultúra Napja,
Települési Farsangi Felvonulás és Bál,
Nőnap,
Márc.15.-Nemzeti Ünnep
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi értékmentési program
Farsangi vigasságok,
Borverseny

Porrogszentkirály Község Önkormányzata
Porrogszentpál Község Önkormányzata

Farsangi vigasságok

2.

negyedév

3.

negyedév

Színjátszó Csoport Önálló Estje
Majális az ÖTE szervezésében
Pünkösd
Nemzeti Összetartozás Napja
Szt. Iván Napi Tűzugrás
Burgonya Bemutató Solanum Kft
Generációk közeledése-helyi identitás erősítése

Aratás
eXtremeMan Nagyatád rendező csapat
Szt. István Napi ünnepség
Burgonya Bemutató Solanum Kft.26
Szüreti felvonulás
Mihály Nap-„Itthon vagy-Magyarország, szeretlek”

Gyereknap,
Májusfa táncoltatás

Falunap
Kukoris fesztivál

Fafaragó tábor,
Májusfa kitáncolás

Falunap,
Amphora kupa,
Búvár Országos bajnokság

Májusfaállítás,
Hősök napi megemlékezés,
Trianon megemlékezés,
Májusfa kitáncolás és pünkösdi királyválasztás
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk számára

Települési borverseny,
Berényi Tavaszi Művészeti Fesztivál, Rasinja-Iharosberény
borverseny, Járási önkéntes tűzoltó csapatverseny,
Falusi egészségnap,
Ovis és Iskolás ballagás

XVI. Iharosi Szent László lovagi és falunap,
Arató rendezvény
Iharos Téged is vár

Drámatábor,
Berények Országos Találkozója (Lovasberény),
Civil Nap
Inkey Gáspár Történelmi Vívóverseny megrendezése

4.
negyedév
Őszi játszóház
Nyugdíjas Est
Október 23-i ünnepség
Márton nap
Iskolai SzM Bál
Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
Disznóölés
Mikulás
Mindenki Karácsonya
Téli Asztalitenisz Verseny
Óvodai SzM Bá
Idősek napja,
Teadélután,
Karácsonyi készülődés,
Karácsonyi koncert
Búvár Világbajnokság
XV. éves a Szent László király lovagrend,
Okt.23-nemzeti ünnep,
Kegyeleti gyertyagyújtás-okt.31., Szt. László király Népfőiskola
előadásai,
Közmeghallgatás és bűnmegelőzési fórum,
Idősek napja,
Karácsonyi hangverseny
Berényi Gesztenye Fesztivál,
Okt.23-nemzeti ünnep, Mindenszentek, Halottak napja,
Ovis mikulás,
Idősek Napja,
Karácsonyi koncert
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Falunap,
Romanap

Ciklámen Klub Kirándulások,
"Te Szedd" szemétgyűjtési Akció
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi értékmentési program

Gyermek és felnőtt Focikupa,
AGORA Piactér Ünnepélyes avatása és Mária Búcsú rendezvény,
Kulturális és turisztikai fejlesztési program

Szüreti Felvonulás és Bál,
Okt.23.-Nemzeti Ünnep, Ismeretterjesztő előadások,
Közmeghallgatás és Bűnmegelőzési Fórum,
Idősek Napja,
Települési Advent és Karácsony

Gyereknap

Traktoros találkozó

Karácsonyi ünnep

Gyereknap,
Szent László nap
Gyereknap
Elszármazottak találkozója

Idősek napja

Karácsonyi Ünnep
Karácsonyi ünnep
Falunap és Sport délután
Kemencés sültek fesztiválja

Nyugdíjas nap, Karácsonyi ünnepség

Somogybükkösd Község Önkormányzata

Gyereknap

Somogycsicsó Község Önkormányzata

Gyereknap
Kulturális és Gasztronómiai fesztivál Somogycsicsón

Falunap

Karácsonyi ünnep

Falunap
Amatőr és népművészeti klub és tábor

Okt.6.-Nemzeti ünnep,
Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi ünnep

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

Márc.15.-Nemzeti ünnep
Helyi kötődésű emberek találkozója

Családi gyermeknap,
Jún.4.-Nemzeti ünnep

Szenta Község Önkormányzata

Farsangi vigasságok

Gyereknap

Zákány Község Önkormányzata

Márc.15.-Nemzeti ünnep

Gyereknap,
Szent Iván-Éji Falunap

Vargánya Fesztivál
Kenyérszentelés ünnepe
Gasztronómiai fesztivál
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Karácsonyi ünnep
Szépkorúak estje,
Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi fénygyújtás,
Adventi vásár

Berzence Nagyközség Önkormányzata

1. negyedév

2. negyedév

3. negyedév

2019

Zenés est
ULTI Kupa
Iskolai farsang
Óvodai farsang
Nyugdíjas Klub farsang
Szeretet Temploma Alapítvány Bál
Kavulák Nap
Március 15-i Ünnepi megemlékezés
Húsvéti játszóház

2020

ULTI Kupa
Iskolai farsang
Óvodai farsang
Jótékonysági rendezvény
Nyugdíjas Klub farsang
Szeretet Temploma Alapítvány Bál
Kavulák Nap
Március 15-i Ünnepi megemlékezés
Húsvéti játszóház

Színjátszó Csoport Önálló Estje
Majális az ÖTE szervezésében
Rock Est
Családi Est
Zrínyi út két keréken
Nemzeti Összetartozás Napja
Szt. Iván Napi Tűzugrás
Burgonya Bemutató Solanum Kft.
Generációk közeledése-helyi identitás erősítése

Szt. István Napi ünnepség
Szüreti felvonulás

2021

ULTI Kupa
Iskolai farsang
Óvodai farsang
Nyugdíjas Klub farsang
Szeretet Temploma Alapítvány Bál
Kavulák Nap
Március 15-i Ünnepi megemlékezés
Húsvéti játszóház

Színjátszó Csoport Önálló Estje
Majális az ÖTE szervezésében
Pünkösd
Nemzeti Összetartozás Napja
Szt. Iván Napi Tűzugrás
Burgonya Bemutató Solanum Kft
Generációk közeledése-helyi identitás erősítése

Aratás
eXtremeMan Nagyatád rendező csapat
Szt. István Napi ünnepség
Burgonya Bemutató Solanum Kft.26
Szüreti felvonulás
Mihály Nap-„Itthon vagy-Magyarország, szeretlek”

Színjátszó Csoport Önálló Estje
Majális az ÖTE szervezésében
Pünkösd
Nemzeti Összetartozás Napja
Szt. Iván Napi Tűzugrás
Burgonya Bemutató Solanum Kft.
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Generációk közeledése-helyi identitás erősítése

4. negyedév

Őszi játszóház
Nyugdíjas Est
Október 23-i ünnepség
Márton nap
Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
Iskolai SzM Bál
Disznóölés
Mikulás
Mindenki Karácsonya
Téli Asztalitenisz Verseny
Óvodai SzM Bál
Őszi játszóház
Nyugdíjas Est
Október 23-i ünnepség
Márton nap
Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
Iskolai SzM Bál
Disznóölés
Mikulás
Mindenki Karácsonya
Íjász Verseny
Óvodai SzM Bál
Őszi játszóház
Nyugdíjas Est
Október 23-i ünnepség
Márton nap
Iskolai SzM Bál
Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
Disznóölés
Mikulás
Mindenki Karácsonya
Téli Asztalitenisz Verseny
Óvodai SzM Bá

Csurgónagymarton Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

negyedév

3.

negyedév

2019

Farsang,
Húsvéti készülődés

Apák bálja,
Gyereknap

Falunap,
Pápai találkozó
Kukoris fesztivál

2020

Farsang

Apák bálja,
Gyereknap
Húsvéti készülődés

Kukoris fesztivál

Gyereknap,
Májusfa táncoltatás

Falunap
Kukoris fesztivál

2021
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4.

negyedév

Idősek napja,
Mikulás,
Adventi készülődés

Idősek napja,
Teadélután,
Karácsonyi készülődés,
Karácsonyi koncert

Gyékényes Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

negyedév

2019

Idősek napja

Fafaragó tábor
Májusfa kitáncolás

2020

Idősek napja

Májusfa kitáncolás

2021

Idősek napja

Fafaragó tábor,
Májusfa kitáncolás
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3.

negyedév

Falunap,
Amphora kupa,
Búvár Országos bajnokság

4.

negyedév

Adventi vásár és mikulás ünnepség

Adventi vásár és mikulás ünnepség

Falunap,
Amphora kupa,
Búvár Országos bajnokság

Búvár Világbajnokság

Iharos Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

negyedév

3.

negyedév

2019

Magyar Kultúra Napja,
Óvodai farsang,
Nemzeti ünnep-márc.15.
Hátárokon átívelő kapcsolat

Májusfaállítás,
Hősök napi megemlékezés,
Trianon megemlékezés,
Májusfa kitáncolás és pünkösdi királyválasztás
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk
számára

XVII. Iharosi Szent László lovagi és falunap,
Arató rendezvény
Iharos Téged is vár

2020

Magyar Kultúra Napja,
Óvodai farsang,
Márc.15-nemzeti ünnep
Határokon átívelő kapcsolat

Májusfaállítás,
Hősök napi megemlékezés,
Trianon megemlékezés,
Májusfa kitáncolás és pünkösdi királyválasztás
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk
számára

XVIII. Iharosi Szent László nap,
VII. Iharosi falunap,
Arató rendezvény
Iharos Téged is vár

2021

Magyar Kultúra Napja,
Óvodai farsang,
Márc.15-nemzeti ünnep
Határokon átívelő kapcsolat

Májusfaállítás,
Hősök napi megemlékezés,
Trianon megemlékezés,
Májusfa kitáncolás és pünkösdi királyválasztás
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk
számára
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XVI. Iharosi Szent László lovagi és falunap,
Arató rendezvény
Iharos Téged is vár

4.

negyedév

Lovagrendi találkozó,
Okt.23-nemzeti ünnep,
Kegyeleti gyertyagyújtás-okt.31.,
Szt. László király Népfőiskola előadásai,
Közmeghallgatás és Bűnmegelőzési fórum,
Idősek napja,
Karácsonyi hangverseny
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk
számára
A vörös és fehér barátok emlékezete a Csurgói
Járásban,
Okt.23-nemzeti ünnep,
Kegyeleti gyertyagyújtás-okt.31.,
Szt. László király Népfőiskola előadásai,
Közmeghallgatás és bűnmegelőzési fórum,
Idősek napja,
Karácsonyi hangverseny
Értékeink megőrzése és átörökítése az új generációk
számára
XV. éves a Szent László király lovagrend,
Okt.23-nemzeti ünnep,
Kegyeleti gyertyagyújtás-okt.31., Szt. László király
Népfőiskola előadásai,
Közmeghallgatás és bűnmegelőzési fórum,
Idősek napja,
Karácsonyi hangverseny

Iharosberény Község Önkormányzata

1.

2019

2020

2021

negyedév

2.

Iskolai és Óvodai farsang,
Farsangoló civilek,
Márc.15-nemzeti ünnep,
Gyülekezeti borverseny

Iskolai és Óvodai farsang,
Farsangoló civilek,
Márc.15-nemzeti ünnep, Gyülekezeti
borverseny

Iskolai és Óvodai farsang,
Farsangoló civilek,
Márc.15-nemzeti ünnep,
Ovis egészségnap,
Gyülekezeti borverseny

negyedév

Települési borverseny,
Rasinja-Iharosberény borverseny
(Horvátország),
Gesztenye termesztői szakmai konferencia,
Ovis és Iskolás ballagás
Helytörténeti témájú régészeti feltárás
kezdeményezése,
Szakmai kivitelezés koordinációja
Települési borverseny,
Rasinja-Iharosberény borverseny
(Horvátország)
20 éves a kórus-jubileumi koncert, Ovis és
iskolás ballagás
Helytörténeti témájú régészeti feltárás
kezdeményezése,
Szakmai kivitelezés koordinációja
Települési borverseny,
Berényi Tavaszi Művészeti Fesztivál, RasinjaIharosberény borverseny, Járási önkéntes
tűzoltó csapatverseny,
Falusi egészségnap,
Ovis és Iskolás ballagás
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3.

negyedév

Drámatábor,
Berények Országos Találkozója (Karancsberény),
Evangélikus lelkészbúcsúztató, lelkészbeavatás,
Civil Nap
Inkey Gáspár Történelmi Vívóverseny
megrendezése

4.

negyedév

Berényi Gesztenye Fesztivál,
Okt.23-nemzeti ünnep, Mindenszentek,
halottak napja,
Ovis mikulás,
Idősek Napja,
Karácsonyi koncert,
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója

Drámatábor,
Berények Országos Találkozója (Iharosberény),
Aug.20.
Civil Nap
Inkey Gáspár Történelmi Vívóverseny
megrendezése

Berényi Gesztenye Fesztivál,
20 éves a néptánccsoport-jubileumi előadás,
Okt.23-nemzeti ünnep, Mindenszentek,
Halottak napja,
Ovis mikulás,
Idősek Napja,
Karácsonyi koncert

Drámatábor,
Berények Országos Találkozója (Lovasberény),
Civil Nap
Inkey Gáspár Történelmi Vívóverseny
megrendezése

Berényi Gesztenye Fesztivál,
Okt.23-nemzeti ünnep, Mindenszentek,
Halottak napja,
Ovis mikulás,
Idősek Napja,
Karácsonyi koncert

Inke Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

negyedév

2019

Polgárőrség - tagtoborozó
kampánynap gyermekekkel

2020

Polgárőrség - tagtoborozó
kampánynap gyermekekkel

2021

Polgárőrség - tagtoborozó
kampánynap gyermekekkel
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3.

negyedév

Falunap,
Romanap
Családok hétvégéje

Falunap,
Romanap

Falunap,
Romanap

4.

negyedév

Idősek napja
Szüreti felvonulás

Szüreti mulatság,
Idősek napja
Szüreti felvonulás

Idősek napja

Pogányszentpéter Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

negyedév

3.

negyedév

4.

negyedév

2019

Magyar Kultúra Napja,
PSTE Sport Bál,
Nőnap,
Márc.15.-Nemzeti Ünnep
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi
értékmentési program

2020

Magyar Kultúra Napja,
PSTE Sport Bál,
Nőnap,
Márc.15.-Nemzeti Ünnep
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi
értékmentési program

Ciklámen Klub 5 éves születésnapja,
"Te Szedd" szemétgyűjtési Akció
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi
értékmentési program

Gyermek és felnőtt Focikupa,
Búcsú és Pálos emlékhely felszentelése
Kulturális és turisztikai fejlesztési program

Szüreti Felvonulás és Bál,
Okt.23.-Nemzeti Ünnep,
Ismeretterjesztő előadások,
Közmeghallgatás és Bűnmegelőzési Fórum,
Idősek Napja,
Települési Advent és Karácsony
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi
értékmentési program

2021

Magyar Kultúra Napja,
Települési Farsangi Felvonulás és Bál,
Nőnap,
Márc.15.-Nemzeti Ünnep
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi
értékmentési program

Ciklámen Klub Kirándulások,
"Te Szedd" szemétgyűjtési Akció
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi
értékmentési program

Gyermek és felnőtt Focikupa,
AGORA Piactér Ünnepélyes avatása és Mária
Búcsú rendezvény,
Kulturális és turisztikai fejlesztési program

Szüreti Felvonulás és Bál,
Okt.23.-Nemzeti Ünnep, Ismeretterjesztő
előadások, Közmeghallgatás és Bűnmegelőzési
Fórum,
Idősek Napja,
Települési Advent és Karácsony

Ciklámen Klub Kirándulások,
"Te Szedd" szemétgyűjtési Akció
Pogányszentpéteri Kincsek Tára-helyi
értékmentési program
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Gyermek és felnőtt Focikupa,
Közösségi Sportkuckó Ünnepélyes avatása és
azt követően óvodásoknak kistérségi
sportversenyek, boksz bemutató, focimeccs
Kulturális és turisztikai fejlesztési program

Szüreti Felvonulás és Bál,
Okt.23.-Nemzeti Ünnep, Ismeretterjesztő
előadások, Közmeghallgatás és Bűnmegelőzési
Fórum,
Idősek Napja,
Települési Advent és Karácsony

Porrog Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

negyedév

3.

negyedév

4.

negyedév

2019

Farsangi vigasságok,
Borverseny

Gyereknap

Traktoros találkozó

Karácsonyi ünnep

2020

Farsangi vigasságok,
Borverseny

Gyereknap

Traktoros találkozó

Karácsonyi ünnep

2021

Farsangi vigasságok,
Borverseny

Gyereknap

Traktoros találkozó

Karácsonyi ünnep
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Porrogszentkirály Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

Gyereknap, Szent László nap
Engedjétek hozzám a gyermekeket…
Pintér Béla koncert, Családok
hétvégéje

2019

2020

2021

negyedév

Magányosan, de nem egyedül
előadás sorozat, beszélgetés
idősekkel,
Ifjúsági koncert

3.

negyedév

Magányosan, de nem egyedül előadás
sorozat, beszélgetés idősekkel
Nyári tábor gyerekeknek

4.

negyedév

Karácsonyi ünnep
Magányosan, de nem egyedül
előadás sorozat, beszélgetés
idősekkel

Gyereknap,
Szent László nap
Családok hétvégéje

Karácsonyi Ünnep

Gyereknap,
Szent László nap

Karácsonyi Ünnep
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Porrogszentpál Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

negyedév

3.

negyedév

negyedév

2019

Farsangi vigasságok

Gyereknap

2020

Farsangi vigasságok

Gyereknap
Elszármazottak találkozója

Karácsonyi ünnep

2021

Farsangi vigasságok

Gyereknap
Elszármazottak találkozója

Karácsonyi ünnep
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Elszármazottak találkozója

4.

Karácsonyi ünnep

Somogybükkösd Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

negyedév

3.

negyedév

4.

negyedév

2019

Gyereknap

Falunap és Sport délután
Kemencés sültek fesztiválja

Nyugdíjas nap, Karácsonyi
ünnepség

2020

Gyereknap

Falunap és Sport délután
Kemencés sültek fesztiválja

Nyugdíjas nap, Karácsonyi
ünnepség

2021

Gyereknap

Falunap és Sport délután
Kemencés sültek fesztiválja

Nyugdíjas nap, Karácsonyi
ünnepség
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Somogycsicsó Község Önkormányzata

1.

2019

2020

2021

negyedév

2.

negyedév

Gyereknap
Kulturális és Gasztronómiai
fesztivál Somogycsicsón

Gyereknap
Kulturális és Gasztronómiai
fesztivál Somogycsicsón

Gyereknap
Kulturális és Gasztronómiai
fesztivál Somogycsicsón
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3.

negyedév

4.

negyedév

Falunap

Karácsonyi ünnep

Falunap

Karácsonyi ünnep

Falunap

Karácsonyi ünnep

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

1.

2019

2020

2021

negyedév

2.

negyedév

3.

negyedév

4.

negyedév

Családi gyermeknap,
Jún.4.-Nemzeti ünnep

Falunap
Amatőr és népművészeti klub és
tábor

Okt.6.-Nemzeti ünnep,
Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi ünnep
Elszármazottak találkozója

Márc.15.-Nemzeti ünnep
Helyi kötődésű emberek
találkozója

Jún.4.-Nemzeti ünnep

Falunap
Amatőr és népművészeti klub és
tábor

Okt.6.-Nemzeti ünnep,
Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi ünnep
Elszármazottak találkozója

Márc.15.-Nemzeti ünnep
Helyi kötődésű emberek
találkozója

Családi gyermeknap,
Jún.4.-Nemzeti ünnep

Falunap
Amatőr és népművészeti klub és
tábor

Okt.6.-Nemzeti ünnep,
Okt.23.-Nemzeti ünnep,
Karácsonyi ünnep

Márc.15.-Nemzeti ünnep
Helyi kötődésű emberek
találkozója
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Szenta Község Önkormányzata

1.

negyedév

2.

negyedév

3.

negyedév

4.

negyedév

2019

Farsangi vigasságok

Gyereknap

Vargánya Fesztivál

Karácsonyi ünnep
Süssünk-Főzzünk közösen

2020

Farsangi vigasságok

Gyereknap

Vargánya Fesztivál

Karácsonyi ünnep
Süssünk-Főzzünk közösen

2021

Farsangi vigasságok

Gyereknap

Vargánya Fesztivál
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A fenti Cselekvési Terv Zákány Község Önkormányzatának fejlesztési dokumentuma, „Helyi
identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben” című
projekt dokumentumai, valamint a közösségi interjúk, a közösségi beszélgetések és a
közösségi felmérés eredményei alapján és figyelembevételével készült.
Zákány, 2019.09.13.
A tanulmányt összeállította:

_______________________
Rab Szilvia
szakmai vezető
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