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I. A PROJEKT BEMUTATÁSA  

 

1. A projekt célterülete 

A közösségfejlesztés több egymással határos települést (Apátfalva, Magyarcsanád) érint. A 

célterület lakónépessége a Magyarország közigazgatási helynévkönyve (2016.01.01.) szerint 

Apátfalva 2 900 fő, Magyarcsanád 1406 fő, összesen 4306 fő.  

Apátfalva a Viharsarok déli, földrajzilag a Békés-Csanádi löszháthoz, a mezőgazdasági 

termelés egyik legalkalmasabb vidékéhez tartozik. A múltban a régi Csanád megyében, a 

jelenlegi Magyarcsanád helyén feküdt. Ma Csongrád megye déli részén, a Maros folyó jobb 

partján, Makótól keletre, 10 km távolságra fekszik, a 43-as főközlekedési út szeli ketté. A 

község közigazgatási határa 5002 ha.  

Magyarcsanád Magyarország dél-keleti részén, Csongrád megyében, a Maros folyó mentén 

fekszik, nyugaton közvetlenül érintkezik Apátfalvával. A nagylaki közúti határátkelőhely 

(Románia) csak 8 km-re van Magyarcsanádtól. A Maros ezen a szakaszán államhatár Románia 

és Magyarország között, a település déli, romániai szomszédja Nagycsanád. Belterülete 

Makótól 15 km-re, a megépült autópályától körülbelül 8 km-re fekszik. Szomszédos 

települései: Apátfalva, Nagylak, Kövegy. Magyarcsanádhoz két külterület, Bökény és 

Tanyadűlő tartozik.  

 

2. A projekt célterületének demográfiai, társadalmi (különösen közösségi), 

gazdasági, környezeti, valamint infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása  

 

Apátfalva és Magyarcsanád község a Makói Kistérségben, Csongrád megyében található. A 

Makói Kistérség Csongrád megye délkeleti részén, a Tisza és a magyar-román országhatár 

által határolt dél-alföldi területen, a Maros-Körös közén helyezkedik el. Keleten és 

északkeleten Békés megye, északnyugaton a Hódmezővásárhelyi, míg nyugaton a Szegedi 

kistérség határolja. A Makói kistérség 17 település kapcsolódásából, együttműködésével jött 

létre. A kistérség központja Makó város (területe: 229,23 km2, lakosainak száma: 24 467 fő), 

amely Szegedtől 30 km-re található. A térségben levő települések: Apátfalva, Ambrózfalva, 

Csanádalberti, Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, 

Királyhegyes, Makó, Magyarcsanád, Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák és Pitvaros.  
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 Kistérség térképe  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Az 1920-30-as években a település lélekszáma meghaladta a hatezret. Ma nem éri el a 3.500 

főt. Apátfalvát is, mint általában falvaink többségét az elöregedés és elvándorlás jellemzi, 

periférikus helyzetben van.  

 

Az apátfalvi ember történelme folyamán keményen dolgozó, büszke és istenfélő ember volt.  

Földje adta biztonságán keresztül a faluja egyenlő volt a megélhetéssel, a társadalmi, 

gazdasági felemelkedéssel. A munka mellett pezsgő politikai és csak rá jellemző kulturális 

életet élt. Az 1750-es végén a jászsági és a palócföldi családok hagyományait Apátfalva 

lakossága az 1950-es évek végéig megőrizte. A palóc nyelvjárás még ma is felelhető. 

Építkezése (pl. fűrészelt deszkaoromzat, szalamanderes, sárkányos nagykapu), 

lakberendezése (festett bútorok, festet tányérok, felvetős ágy) is sajátos jellemzőkkel bír. 

Önálló népviselettel rendelkezett. A lányok, asszonyok „testhönálló”-t és 4-5 alsószoknyát 

viseltek, „nagyfar”-ban jártak. Sajátos hímzéssel, fehér alapon fehér lyukhímzéssel díszítették 

öltözéküket, a párna- és a dunnavégeket. Gazdag népzenei-, népdal- és néptánc kinccsel 
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rendelkeznek. 1906-ban Bartók Béla 35 népdalt jegyzett le a faluban. A dél-alföldi táncrend 

közel felét is Apátfalván gyűjtötték. Leghíresebb adatközlők Kerekes (Burkus) Márton és 

Kardos István volt. Kardos István nemcsak táncos, hanem országos hírű vőfély is volt (1972. – 

Népművészet Mestere kitüntető cím). Többek között nevéhez fűződik az ’50-es években az 

országhatáron túl is bemutatott „Apátfalvi lakodalmas” színrevitele is. A falu fúvószenei 

tradícióval is rendelkezik. Apátfalva 1992-ben rendezte első falunapját, 1994 óta van testvér 

települési kapcsolata a községnek: Jászjákóhalmával, az erdélyi Apácával, majd Kisorosszal 

(Vajdaság). 2002-ben a vajdasági Kisorosz település kezdeményezte a Guzsalyost, a 

testvértelepülések találkozóját.  

 

A településen tömegközlekedés nincs, a környező települések közötti közlekedést a vasút és 

a Makóról induló autóbuszok biztosítják. A szolgáltatások színvonala megfelelő. 100 %-os a 

villanyhálózat kiépítettsége, a vezetékes vízhálózatba a lakások 97%-a bekapcsolt. A földgáz 

hálózat kiépítése 1998-ban valósult meg. 85%-os a szilárd burkolatú utak kiépítettsége. A 

telefonellátottság, a szélessávú internet biztosított. Szervezett hulladékgyűjtés segíti a 

háztartásokban felhalmozódott hulladék elszállítását.  

2012-ben megkezdődött a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a község területén. Apátfalva 

a 240/2006. (XI. 30) Korm. rendelet szerinti besorolás alapján a társadalmigazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen - 1,75- 

szörösen - meghaladó munkanélküliséggel sújtott település. A Makói Kistérség a 311/2007. 

(XI. 17) Korm. rendelet 2. melléklete szerint hátrányos helyzetű kistérség.  

Apátfalva elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó település, melynek gazdasági helyzete a 

90-es évek óta megváltozott. A rendszerváltás után a település lakóit nagy számban 

foglalkoztató vállatok megszűnésével az aktív korú lakosság körében kialakultak az apró 

gazdaságok, családi, egyéni mezőgazdasági vállalkozások. Apátfalvára az 1970-es évektől 

folyamatosan jellemző az elvándorlás. Az elvándorlás oka elsősorban az, hogy a fiatalok 

helyben nem találnak végzettségüknek, képzettségüknek megfelelő munkahelyet, illetve 

egyáltalán nincs számukra elhelyezkedési lehetőség. A települési elvándorlás mellett jelen 

van a bevándorlás. A bevándorlók elsősorban a városi elszegényedés elől, olcsóbb és 

kedvezőbb megélhetési feltételek reményében települnek be, olcsó, leromlott állagú 

házakba.  

Alacsony a születések száma. Az alacsony születési szám miatt lecsökkent az óvodába, 

iskolába járó gyermekek száma. A külterületen élő lakosság létszáma nem számottevő, 5 

állandóan lakott tanya található. A lakosság iskolázottsága lassan, de következetesen 

emelkedik. Egyre tovább járnak a gyermekek iskolába, mivel munkavállalásra nincs 

lehetőség.  

Apátfalva község több kistérségi társulásnak is tagja, feladatainak hatékonyabb ellátása 

érdekében.  
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Apátfalván jelentős számban élnek romák. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján 254-en 

nyilatkoztak arról, hogy a cigány nemzetiséghez tartoznak. A cigány nemzetiségi 

önkormányzat nyilvántartása szerint közel 400 főre tehető a cigánylakosság száma. Az elmúlt 

években néhány vidéki cigánycsalád költözött a településre.  

Apátfalván Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működik, mely összefogja és segíti a helyi 

cigány nemzetiség érdekképviseletét, támogatja a cigányság kultúrájának fennmaradását, 

segíti az oktatási tevékenységet végző intézmények munkáját a hátrányos helyzetű 

cigánygyermekek oktatásával – nevelésével kapcsolatban. A cigány családok problémáinak 

megoldása a települési önkormányzat és  

intézményei integrációs programjai mellett a Cigány Közösségi Ház segítő hálózatán keresztül 

tud segítséget nyújtani. A településen a 2011. évi népszámlálás során 67 fő nyilatkozott 

arról, hogy a román nemzetiséghez tartozik. Állampolgársággal illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkeznek. Apátfalván 2002 óta működik a Román Nemzetiségi 

Önkormányzat. A népszámlálás során 5 fő bolgár, 5 fő német, 3 fő szerb és 13 fő egyéb 

nemzetiséghez tartozik.  

A nemzetiséghez tartozó Apátfalviak között ugyanazok a munkanélküli problémák 

jelentkeznek, mely településünkre jellemző. Apátfalván élő román állampolgárságú 

gyermekek esetén súlyos probléma, hogy nem jogosultak a szociális ellátásokra. Vallási 

szempontból a lakosság túlnyomó többsége 2056 fő római katolikus, 34 fő görög katolikus, 

116 fő református, 6 fő evangélikus, 46 fő egyéb vallási felekezethez tartozik. Apátfalva 

községben a helyi egyházi szervezetek szociális munkát nem, de karitatív tevékenységet 

végeznek. A nemzetiségi és a 16 civil szervezet szociális intézményrendszerrel nem 

rendelkeznek, de szociális és karitatív tevékenységet végeznek.  

2012 decemberében a regisztrált munkanélküli 307 fő, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban 160 fő részesült. Sokan makói – szegedi – nagylaki munkahelyekre ingáznak, 

illetve jelentősnek mondható a szezonális alkalmi munka, főként a mezőgazdaságban. A 

lakosság nagy hányada az aktív korúak ellátásából, valamint nyugdíjból, nyugdíjszerű 

ellátásból él. A mezőgazdaságban jelenleg tevékenykedők jövedelme nagyon hullámzó, a 

piaci viszonyoktól függ. A falu lakosságának mintegy kb. 60 %-a nehezen él, megélhetési 

gondokkal küzd.  

A községben működik iskola, óvoda, könyvtár, művelődési ház, szociális alapszolgáltatási 

központ, családsegítő szolgálat, Szigetház - Erdei iskola, DJP pont.  

 

Magyarcsanád Magyarország dél-keleti részén, Csongrád megyében, a Maros folyó mentén 

fekszik, nyugaton közvetlenül érintkezik Apátfalvával. A nemzetiségiek egymáshoz való 

viszonya mindig is békés volt a faluban. A nemzetiségek saját iskolával rendelkeztek sokáig, 

és jelenleg is folyik szerb és román nyelvű oktatás a Magyarcsanádi Református Általános 
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Iskolában. A rendszerváltás óta működik a faluban Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Román Nemzetiségi Önkormányzat.  

 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint a lakosság arányához mérten, Csongrád megyében 

Magyarcsanádon vallották magukat legtöbben cigány nemzetiségűnek. Az 1527 főből 327-

en.  

Ezen számú roma lakosság nagy hányada halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. 

Pozitívumként mondható el azonban, hogy javultak az arányok az általános iskola elvégzését 

tekintve, fiatalabbak közül egyre többen végzik el a nyolc általános iskolát, illetve az 

ösztöndíjprogramoknak köszönhetően javult a középfokú végzettséget szerzők aránya. 

Magyarcsanád a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 

országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 

szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet értelmében a társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott települések közé tartozik. Ezen tény alapjaiban 

befolyásolja a településen élők jelentős részének jövedelmi és vagyoni helyzetét. A falu 

jelenleg is Csongrád megye egyik legszegényebb települése.  

Egyedülálló a Dél-Alföldön, hogy egy ekkora méretű településen négy nemzetiségi-etnikai 

kultúra képviselői (románok, szerbek, magyarok, cigányok) éljenek egymással békében, és 

hogy egy ekkora méretű községnek négy temploma (ebből kettő ortodox) legyen.  

A felújított magyarcsanádi Művelődi Ház és Könyvtár, mint a közösségi élet fő színtere, a falu 

kulturális életét próbálja fellendíteni.  

 

A célterület társadalmi egyenlőtlenségének főbb okai:  

- lakóhely – az ország dél-keleti része a Román határ mellet  

- foglalkoztatás – magas munkanélküliségi ráta  

- jövedelem, vagyoni helyzet – nagyon apró mezőgazdasággal foglalkozó birtokrendszer  

- családszerkezet – nagyon heterogén, túl sok az egyszemélyes háztartás, különösen az 

idősek körében  

- életkor – elöregedett lakosság, alacsony születések száma  

- egészségi állapot – mezőgazdasággal foglalkozó település jellegéből adódóan magas a 

reumás betegségekben szenvedők száma  

- iskolai végzettség – alacsony iskolázottsági szint az idősek és a roma lakosság körében.  
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II. A projekt céljainak bemutatása  

1. A projekt céljai, részcéljai, valamint azok elvárt eredményei  

 A projekt átfogó célja:  

 A helyi közösségek fejlesztésén keresztül Apátfalva és Magyarcsanád települések közösségi 

kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése. 

Cél továbbá a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom, a 

szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való 

kötődés megerősödése.  

A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az 

együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást 

hoznak a települések közösségeinek életében.  

 

A projekt részcélja:  

 A települések hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom 

fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése  

 A település és a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értekeinek 

közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése  

 A lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése. Település-, 

környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése és támogatása  

 A civil közösségek együttműködésének ösztönzése.  

 Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítése, művelődési 

kezdeményezéseinek segítése.  

 Az időskori népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, 

az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása.  

 A kulturális turizmus fejlesztése, a testvérvárosi kapcsolatok erősítése.  

 Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, a kiemelkedő tehetségű helyi 

alkotók szakmai támogatása, a szabadidő eltöltéséhez, illetve a szórakozási es 

közösségi igényeknek megfelelő lehetőség biztosítása.  

 A lakosság élet- es munkaképességének növelése.  

 A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.  

 

Elvárt eredmények: 

 a résztvevők képesek lesznek együttműködni;  

 formalizálódhatnak a helyi törekvések  
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 erősödik a résztvevők közötti összefogás;  

 aktív részvételre ösztönöz;  

 növekedik a helyi tudás;  

 felélénkül az egymással való kommunikáció;  

 nő a közösség kohéziós ereje.  

 

III. Közösségi felmérés eredményeinek bemutatása Apátfalván 

A projekt egy közösségfejlesztő program, melynek célja az Apátfalván (mint célterület) lakó 

emberek megszólítása, aktivizálása és velük egy közös cselekvés elindítása. Ennek volt az első 

lépése még 2018 őszén az interjú, ami három fő kérdés köré csoportosult: 

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

2. Min változtatna és hogyan? 

3. Mivel tudna hozzájárulni? 

Az interjúk elkészítése során fontos, de nem elsődleges szempont volt az alanyok közösségi 

aktivitásának mértéke. 

 

1. A közösségi interjúk módja, menete 

Az interjúk alanyainak megkérdezése kétféleképpen történt: személyesen, előre egyeztetett 

időpontban, illetve volt rá példa, hogy a könyvtárba betérő emberek lettek megszólítva, 

tehát nem volt előre megbeszélt időpont. Ez utóbbi esetben előfordult olyan is, hogy ott 

helyben azonnal nem tudott válaszolni (nem ért rá, sietett valahova), de véleményt szerette 

volna nyilvánítani. Ebben az esetben egy papíron megkapta a kérdéseket, amit 

megválaszolva később hozott vissza. A személyes interjúkról elmondható, hogy kellemes 

hangulatban zajlottak. A helyszínét legtöbb esetben a könyvtár, illetve a Faluház szolgáltatta. 
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A megkérdezettek nemi és életkorbeli megoszlása: 

életkor 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 60+ összesen 

férfi - 2 3 1 1 2 9 

nő 2 3 3 4 3 6 21 

összesen 2 5 6 5 4 8 30 

 

 

2. A kérdésekre adott válaszok összegzése 

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

Egyöntetűen elmondható, hogy a válaszadó emberek legtöbbjének az első kérdésre adott 

válaszok: az otthon, a család, barátok, a ház voltak. De sokan emelték ki a falu természet 

közeliségét, nyugodt és csendes tulajdonságát.  

Pozitívumként említették a község infrastruktúráját: óvoda, iskola, házi orvosi ellátás, 

gyógyszertár, posta, könyvtár, sportolásra, egészséges életmódra való lehetőséget, és hogy 

ezekért nem kell elutazni másik településre, városba. További pozitívumként említették 

Makó város közelségét. 

Negatívumként főként a falu elöregedését és a munkanélküliségét emelték ki. De sokan 

adtak hangot annak, hogy nagy a széthúzás és rosszindulat az emberekben, illetve morális 

elszegényedés van. De ide sorolandó még az elhanyagolt házak rendezetlensége is. 

A fiatalabb korosztály pedig a szórakozási lehetőségek hiányát, szegénységét és a meglévő 

programok egyhangúságát emelte ki. 

Az első kérdésre adott válaszok közül néhány: 

 Ez az otthonom, ha bárhol vagyok, visszavágyok. 

 Itt él a családom, ez számomra a világon a legfontosabb és a legjobb. Ami 

rossz, az az egyre több lecsúszott, buta ember, akik követelőznek és rontják a 

morált. A széthúzás is egyre erősebb a faluban. 
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 Itt a családom, az ismerősök. Lehetőség egészséges életmódra. Adunk, 

veszünk, cserélünk termékeket. Összefogunk, ha kell valakinek segíteni. Makó 

17 perc, ha akarunk valamit, ott el tudjuk intézni. 

 Mindig szerettem itt élni, most is. Egyre több a jó. Az elöregedés, a 

néptelenedés rossz. 

 Jó: friss levegő, közel van minden. Rossz: sok a gonosz, irigy, rosszindulatú 

ember.  

 A családomat, munkámat. 

 Falun mindenki ismer mindenkit, kis közösség. Ez lehet jó is rossz is. 

 Jó: élhetőbb környezet. Emberléptékű. Rossz: nehézkes a közügyek intézése. 

A szórakozási lehetőségek behatároltak. 

 Nyugalmat. 

 Jó a könyvtár, a dolgozók segítőkészek. 

 Szeretek itt élni, utazás a rossz. Munkahely és szórakozási lehetőségért 

távolságokat kell megtenni. 

 Lakhatást, munkahelyet. Szeretek itt élni. 

 Jó: jó a közösség, támogatják a sportot. Rossz: kevés a munkahely. Kevés a 

gyerekszületés. 

 Jó itt élni. Jók az emberek. Rossz: öregszik a falu. 

 Nem apátfalvi származású vagyok, de a családom is itt él, ez köt ide leginkább. 

Az itteni életben az a jó, hogy óvoda, iskola, orvos és gyógyszertár is, nem kell 

utazgatni. Ami viszont rossz, az a munkanélküliség. 

 Szeretek itt élni. 

 Itt születtem és itt nevelkedtem. Itt alapítottam a családi életemet. 

 Helyben van a munkahely, nem vagyok buszhoz kötve. 

 Az jó, hogy vannak programok, különböző események, de nincsenek jól 

megszervezve. Ha van valamilyen esti bál, szinte mindig valamiféle mulatóst 

játszanak a fellépők, lehetne néha egy kis modernséget belevinni a dolgokba. 

Lehetnének tisztábbak az utcák. 

 Itt a házam, itt lakom. Jobban szeretnék városban élni. 
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2. Min változtatna és hogyan? 

Erre a kérdésre a legtöbben a munka hiányát, több munkalehetőség biztosítását válaszolták.  

Itt szintén voltak olyan válaszok, amelyek a falu közterületeinek az állapotáról panaszkodnak 

(elhanyagolt házak, útjavítás). Ezeket az illetékes szervek felé továbbítjuk.  

Olyan is volt, aki elégedett a jelenlegi helyzettel. Nem igazán változtatna semmin. 

 Drasztikusabb iskolai fellépés! A magyarcsanádi tanulókat visszaküldeném az 

ottani iskolába. Persze még sok mindenen változtatnék, ha tudnék! 

 Jó így. 

 Szeretném, ha az emberek segítenék egymást. 

 Az emberek hozzáállásán kellene változtatni, hogy ne azon járjon az eszük, 

hogyan árthatnak a másiknak. Sajnos nagyon sok gonosz ember él itt. 

 Több munkahely kellene. → több adóbevétel… 

 Ismerjék el jobban a munkánkat. 

 Munkahelyek biztosítása. 

 Szeretnék több koncertet szervezni a településen. 

 Helyileg több munkahely. 

 A focipálya köré salakpályát szeretnék, hogy lehessen futni. Felnőtt (sport) 

játszóteret a központba. Másik piac helyet, fedetten. (Többen jönnének Makóról 

is árusok). Az elhanyagolt házak előtt a gaz kitakarítása! Útjavítások. 

 Járdajavítás, útjavítás. Elhanyagolt házak gaztalanítása. Öregek több 

odafigyelésével segítségre van szükség. 

 Itt helyben több munkalehetőséget kellene teremteni. Amin még változtatnék az 

a tömegközlekedés, mert pl. délelőtti órákban 9:10-kor és majd csak 11:20-kor 

megy busz Makóra. 

 Több családi program az intézményekben szükséges lenne. 

 Legyen munkahely, hogy meg tudjunk élni a családommal. 

 Több munkalehetőséget teremteni. 

 Mondjuk, a közmunkások dolgozhatnának is, azon kívül, hogy gazolnak és 

pihennek, lehetne mellettük egy ellenőrző személy. 
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 A kézműves programok jók, de valamit a tinédzser korosztálynak is ki lehetne 

találni. 

 Több fiatalt mozgósítanék a társadalmi életben. 

 

3. Mivel tudna hozzájárulni? 

Főként olyan válaszok születtek, amelyek a példamutatást helyezik előtérbe. Ide sorolható az 

önkéntesség is. 

 Néhány elhangzott válasz: 

 Próbálom a saját gyerekeimet nevelni és oktatni. 

 Figyelni a környezetemre, óvni, védeni, hogy legyen holnapunk. 

 Próbálunk összefogni több térséggel. 

 Az iskolába felvilágosító előadásokat vállalni. 

 Példamutatással, akarattal. 

 Vállalkozás indítása, munkahelyteremtés. 

 Munkával. 

 Folyamatosan részt veszek a programok lebonyolításában. 

 Önkéntes munkával. 

 Házam táján rend van. 

 Tisztántartással. 

 Ebben nem vagyok illetékes! 

 Önkéntesként mindig segítek, így a következő, leendő programokban is. 

 Semmivel. 

 Attól függ, mi változik. 

 

 

 

 



13 
 

3. Kérdőív 

Összesen 157 darab kérdőív jött vissza. 

 

1. Az Ön neme? 

156 válasz 

Férfi: 50 fő 

Nő: 106 fő 

 

              

 

A nemek arányát tekintve a nők voltak többségben, ez valamivel több, mint a két harmada a 

visszajött kérdőíveknek. Talán ez annak tudható be, hogy a nők esetleg nagyobb részt 

vállalnak a közösségi életben, mint a férfiak. Ha a községben működő csoportok összetételét 

nézzük, ott is hasonlóan alakul a nemek közti arány. 

2. Az Ön kora? 

157 válasz 

8 fő 

22 fő 

22 fő 

23 fő 

82 fő 

 

 

Az életkorokat nézve eléggé egyértelmű a helyzet. A legtöbben 60 év felettiek voltak, ami 

kicsivel több, mint a válaszadók fele. A legkevesebben pedig a 18-29 év közöttiek, vagyis a 

tanuló, fiatal korosztály. Ennek oka talán e téma iránti érdektelenségük.  A maradék három 

korcsoportból pedig szinte ugyanannyi kérdőív jött vissza. 
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3. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?  

157 válasz 

4 fő 

32 fő 

51 fő 

47 fő 

23 fő 

 

 

4. Jelenlegi foglalkozása? 

155 válasz 

2 fő 

61 fő 

4 fő 

88 fő 

 

 

Az életkori megoszlás előre vetíti, hogy a legtöbben nyugdíjasok. A másik nagy rész az aktív 

dolgozók csoportja. Mindösszesen csak 2 fő volt tanuló és 4 munkanélküli. 
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5. Mióta él Apátfalván? 

156 válasz 

5 fő 

47 fő 

104 fő 

 

 

 

 

 

6. Szeret-e itt élni? 

157 válasz 

32 fő 

75 fő 

41 fő 

9 fő 

 

 

 

A legtöbben születésük óta Apátfalván élnek. Elmondható továbbá az is, hogy szeretnek, 

vagy nagyon szeretnek itt élni. Van egy jelentős rész, akik szerint elviselhető itt az élet és egy 

kisebb hányad legszívesebben elköltözne innen. 

A következő kérdéscsokor (7.,8.,9.) arra vonatkozott, hogy hogyan viszonyulnak a 

környezetükben élőkhöz, illetve mit gondolnak arról, hogy milyen az embereknek az 

egymáshoz való viszonya. Két választól eltekintve mindenki ismeri a szomszédjait és 

többségük – ritkábban, rendszeresen - tartja is velük kapcsolatot. Az emberek egymáshoz 

való viszonyulásáról többen gondolják úgy, hogy összetartó a helyi közösség (ez összesen 

68,8%). Ezen belül is többen voltak, akik szerint nincs elszigetelődés, ha kell, össze tudunk 

fogni. A másik részük (kb. fele annyian) gondolták azt, hogy igen is van összefogás és sokat 

segítenek az emberek egymásnak. Viszont egy nagyobb szegmens (31,2%) önzőnek és 

5,7% 
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megbízhatatlannak gondolja az embereket. Mi lehet ennek az oka? A legtöbben az 

érdektelenséget (36,8%) és a munkát (21,9%) gondolták az elszigetelődés fő forrásának. 

Harmadik fő oknak pedig a virtuális tereken töltött időt (17,5%) nevezték meg. A kevés helyi 

élmény és a közösségi médiákon töltött időt pedig egyenlő mértékben gondolták az 

elzárkózás okainak. Egyéb válaszként pedig az önzőség, ill. sokat törődnek a másik 

problémáival válaszok születtek. 

 

7. Ismeri szomszédjait és tartja-e velük a kapcsolatot? 

157 válasz 

16 fő 

84 fő 

55 fő 

1 fő 

1 fő 

 

 

8. Sokan érzik úgy, hogy elszigetelődtek, nincs összefogás. Ön is így gondolja? 

157 válasz 

49 fő 

74 fő 

34 fő 
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9. Ha úgy gondolja, hogy elszigetelődtek az emberek, akkor Ön szerint mi lehet ennek az 

oka? 

114 válasz 

25 fő 

11 fő 

20 fő 

11 fő 

42 fő 

5 fő 

 

Egyéb válaszok: önzőség, nincs összefogás, többet foglalkoznak a másik problémáival. 

 

A következőekben arra kerestük a választ (10. és 11.), hogy tud-e befolyással lenni a 

lakóhelyét érintő döntésekre és mit tesz azért, hogy véleménye a megfelelő illetékeshez 

eljusson. 39,3% gondolja úgy, hogy a megfelelő helyen és a megfelelő személy 

megkeresésével befolyással tud lenni a döntésekre. Majdnem egyenlő az eredményesen 

próbálkozott (16,7%) és az eredménytelenül próbálkozottak (17,3%) száma. A válaszadók 

több mint negyede (26,7%) viszont semmilyen formában nem akar hatni a helyi döntésekre. 

Nem érdekli őket. Ez egy viszonylag nagy rész, amit talán összefüggésbe lehet hozni azzal az 

érdektelenséggel, amit az elszigetelődéssel kapcsolatban kérdeztünk.  

 

10. Mit gondol, hogy Ön tud-e valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintőm 

döntésekre? 

150 válasz 

59 fő 

25 fő 

26 fő 

40 fő 
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11. Tesz-e azért, hogy véleménye eljusson az illetékesekhez? 

149 válasz 

68 fő 

23 fő 

7 fő 

25 fő 

26 fő 

 

 

12. Tájékozottnak tartja-e magát a település dolgairól? 

155 válasz 

31 fő 

107 fő 

12 fő 

5 fő 

 

 

 

Tájékozottság tekintetében a válaszadók 69%-a részben tekinti magát tájékozottnak, még 

20% teljesen napra készen érzi magát a település dolgait illetően. Összességében a lakosság 

képben van a lakóhelyükön történő dolgokkal és véleményünk szerint ez azt mutatja, hogy 

érdeklődnek is, hogy mik történnek a környezetükben. Ez jó.  Nem jelentősen (7,7%) vannak 

azok, akik szeretnének jobban tájékozottak lenni. 3,2% viszont egyáltalán nem érdeklődik a 

településen zajló eseményekről. 
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13. Milyen forrásból tájékozódik a község ügyeivel, programjaival kapcsolatban? (Több 

válasz is megjelölhető!) 

 

 

Megkérdeztük arról is a lakosságot, hogy milyen csatornákon keresztül tájékozódnak. Itt 

több válasz is bejelölhető volt. Ezek közül a nyomtatott sajtó (faluújság) volt a legnépszerűbb 

(111), amire számítani is lehetett, hiszen ez minden háztartásba eljut. Másodikként a 

„Másoktól hallok” válaszlehetőséget jött ki (79), ezt követte a „A községben kihelyezett 

plakátokról, szórólapokról” (69). Bár a digitális világ korát éljük, a közösségi médiát, mint 

kommunikációs csatornát viszonylag kevesebben (42) jelölték meg. Ennek oka talán a 

válaszadók életkorbeli különbségéből adódik. Vagyis elsősorban a fiatalok és középkorosztály 

használja ezen formákat és az idősebbek kevésbé vagy egyáltalán nem. 

 

14. Elegendőnek tartja-e azokat forrásokat, amikből a településen zajló eseményekről, 

programokról értesülhet? 

155 válasz 

Igen: 133 (85,5%) 

Nem: 22 (14,2%) 

 

15. Részt vett-e bármilyen közösségi szerveződésben eddig az életben? 

153 válasz 

Igen: 83 (54,2%) 

Nem: 70 (45,8%) 

 

Szóbeszéd Másoktól hallok a leendő 

eseményekről, programokról. 

Internet, közösségi médiai 

felületekről (pl. facebook 

oldalak/csoportok) 

A községben kihelyezett 

plakátokról, 

szórólapokról. 

Nyomtatott sajtóból 

(pl. faluújság) 

41 

79 

42 

64 

111 
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16. Ha igen, akkor milyenben? 

 

 

 

17. Jelenleg részt vesz-e, tagja-e valamilyen csoportnak, szervezetnek, klubnak, 

egyesületnek? 

153 válasz 

Igen: 63 (41,2%)  

Nem: 90 (58,8%) 

 

18. Ha igen, akkor melyiknek? 

 

 

 

 

 

Művészeti csoport (pl. 

színjátszó, klasszikus vagy 

modern tán

c, kórus) 

Népművészeti csoportok 

(pl. néptáncegyüttes, 

népdalkör, 

hagyományőrző csoport) 

Tárgyalkotó népművészeti 

csoport (pl. varrás, 

hímzés) 

Klubok, körök, szakkörök 

(pl. nyugdíjas, ifjúsági, 

gazdakör, családi, 

mozgáskorlátozott) 

13 

25 

14 

60 

Baráti klub Gazdakör Hagyományőrző 

csoport/egyesület 

Hímző, 

horgoló 

kör 

Mozgáskorlátozott 

csoport 

Néptánc 

csoport 

Népdalkör Színjátszó 

kör 
Egyéb 

38 

11 12 

5 
9 8 6 2 

4 
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19. Tervezi-e, hogy a közeljövőben csatlakozik a községben működő valamely csoporthoz, 

klubhoz? 

149 válasz 

Igen: 31 (20,8%) 

Nem: 118 (79,2%) 

Helyi csoportok, szerveződések tekintetében valamivel több, mint a válaszadók fele (54,2%) 

vett már részt valamilyen közösségi szerveződésben és 41,2% jelenleg is tagja egy 

csoportnak. Túlnyomó részben (79,2%) viszont az elkövetkezőekben nem szeretnének 

csatlakozni a községben működő valamely csoporthoz. 

 

20. Fontosnak tartja-e, hogy ilyen csoportok, kezdeményezések, összefogások, 

szomszédolások stb. működjenek a faluban és aktívan tevékenykedjenek?  

152 válasz 

 

129 fő 

 

23 fő 

 

 

 

 

21. Fontosnak tartja-e a faluban, hogy a kulturális és egyéb rendezvények közösségi 
összefogásban is létrejöjjenek, a közösség tagjai a tervezéstől egészen a kivitelezésig részt 
vegyenek benne?  

154 válasz 

Igen: 132 (85,7%) 

Nem: 22 (14,3%) 
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22. Milyen típusú programokra, rendezvényekre jár szívesen a faluban? (Több választ is 

bejelölhet!) 

 

 

 

23. Kérem, értékelje az Apátfalván zajló programokat, rendezvényeket!  

Az értékelés 0-tól 5-ig terjedő skálán terjed, ahol a 0 – nagyon kevés/nagyon rossz; az 5 – 

nagyon sok/nagyon jó. Karikázza be azt a számot, ami Ön szerint a legjobban jellemzi a 

községben zajló rendezvényeket, programokat! 

 

Mennyiség szempontjából (142 válasz) 

 

 

Minőség szempontjából (143 válasz) 

Farsang, 

télűző 

rendezvények 

Majális 
Gyereknap 

Falunap 
Nemzeti 

ünnepek 
Idősek 

világnapja 

Íjász-

verseny 

Advent 
Falu-

karácsony 

Batyus 

bálok 
Újévi 

koncert 

Gasztro-

nómiai 

nap 

Ismeret-

terjesztő 

előadások 

Nem járok. 

Nem 

érdekel. 

51 
63 

32

 
 32 

122 

35 

58 

43 

60 

33 

51 

79 

42 

9 12 
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Változatosságuk szerint (142 válasz) 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan látják az Apátfalván zajló programokat, eseményeket 

mennyiségük, színvonaluk és változatosságuk szerint. Mindhárom szempontnál hasonló 

eredmény született. A községben elég sok program valósul meg. Minőségüket tekintve jók és 

kellőképpen változatosnak is tartják a válaszadók. Úgy gondoljuk, hogy ez jó irány, amit 

folytatni kell. Igyekszünk a felmerülő igényeknek is megfelelni és ez által még inkább a 

közösségek javára lenni. 

 

24. Milyen ötletei, igényei lennének még a faluban megszervezett programokkal 

kapcsolatban, milyen típusú programoknak örülne még? (Több válasz is bejelölhető!) 

 

 

Az Egyéb kategóriában a következő javaslatok születtek: 

 Gyógytánc 

 Idősek tudását átadni a fiataloknak, gyerekeknek, rendszeres főzés közösen. 

 Filmvetítés havonta. 

 Falunapon fiatal zenekaroknak fellépési lehetőség, akár a kistérségből. 

 Sportcsarnokban Pünkösd kupa. 

 Helytörténeti előadások kimondottan az elmúlt 100 évről. 

14 

24 

45 

35 

24 

53 55 

24 

11 

Baba mama 

klub 

Családi 

sportnap 

Ismeretterjesztő 

előadások 

Képzések Kiállítás Koncertek Színházi 

előadás 

Társas vagy 

modern tánc 

oktatása 

Egyéb 
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 Olyan programokat szervezni, ami érdekli a falu közösségét és élvezik egymás 

együttlétét. 

 Pedagógus-nap 

 Kosárfonás 

 

25. Kit hívna meg, kit látna szívesen? 

Erre a kérdésre szerteágazó válaszok érkeztek, a terjedelem miatt nem kívánom felsorolni a 

válaszokat. 

 

26. Ezek szervezésébe és megvalósításába bekapcsolódna-e?  

147 válasz 

47 fő 

80 fő 

20 fő 

 

 

 

 

27. Ha igen, milyen önkéntes formában kapcsolódna be, hogy egy program 

megvalósulhasson vagy a meglévők színvonalasabbak legyenek? 
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28. Fontosnak tartja-e, hogy a helyi közösség hagyományai, szokásai fennmaradjanak? 

156 válasz 

Igen: 153 

Nem: 3 

 

 

 

29. Fontosnak tartja-e, a már nem élő vagy már régebb óta nem gyakorolt hagyományok, 

ünnepek felelevenítését? 

154 válasz 

Igen: 143 

Nem: 11 

 

 

 

 

30. Tud-e arról, hogy a településen aktívan működik egy értéktár bizottság? 

154 válasz 

Igen: 103 

Nem: 51 
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31. Mennyire ismeri a község történetét, helyi értékeit? 

154 válasz 

15 fő 

87 fő 

39 fő 

13 fő 

 

 

32. Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a falu közösségi életének történeti 

feltárásához fel lehetne használni (pl. kiadványba, kiállításhoz stb.)?           

155 válasz 

Nincs: 130 (83,9%) 

Van: 25 (16,1%) 

 

33. Ha igen, kölcsönadná-e ezt a közösségi élettörténeti feltárásán dolgozó 

munkacsoportnak?  

25 válasz 

 Igen: 24 (96%) 

Nem: 1 (4%) 

 

34. Részt venne-e szívesen helytörténeti sétákon, túrákon, mely lakóhelyének és 

környékének ismereteit, értékeit tárja fel?  

147 válasz 

Igen: 91 (61,9%) 

Nem: 56 (38,1%) 
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35. Mit gondol, melyek Apátfalva fő turisztikai célpontjai, erősségei, értékei, 

nevezetességei? (Maximum hármat jelöljön be!)  

 

 

 

 

36. Ön szerint fontos-e turisztikai szempontból a község látképe, utcaképe? 

152 válasz 

 

120 fő 

20 fő 

12 fő 

 

 

 

37. Ön elégedett-e a község rendezettségével, kinézetével? 

154 válasz 

21 fő 

80 fő 

50 fő 

3 fő 

55 

83 

47 

92 

58 59 

Építészeti emlékek Maros folyó. 

Vizi túrák. 

Népművészeti 

emlékek, szokások. 

Falunap Gasztronómiai nap Lovasnap 



28 
 

38. Mit lehetne tenni azért, hogy Apátfalva még szebb, rendezettebb legyen? (Többet is 

megjelölhet!) 

 

 

 

39. Mit tudna érte tenni? 

Viszonylag sok válasz született. Voltak közöttük azonos vagy hasonló válaszok, illetve voltak 

egyedi példák is.  

 Példamutatással: -     A saját házuk, környezetük rendben tartásával. 

- Nem szemetel. 

- Szelektív szemétgyűjtés. 

 Segítségnyújtás és szerepvállalás szervezésben, fizikai munkában. 

 Anyagi támogatással 

 Bekamerázni a falut. 

 Virágos Apátfalváért mozgalom újbóli elindítása. 

 Több helyen takarítsák az utcákat. 

 Előadásokat szervezni, erősíteni a normálisan gondolkodó embereket és csoportokat. 

 Összefogás. 

 

4. Összefoglaló 

Összegezve a fentieket, elmondhatjuk, hogy a legfontosabb megvalósítandó célok az 

emberek egymás közötti interakciójának fejlesztése. A közösségben való együtt 

gondolkodás, cselekvés erősítése, fejlesztése. El kell, higgyék, hogy igenis számít a 

véleményük és egy személy is képes változást elérni, hát még ha többen összefognak egy 

adott ügyért. Szerencsére településünkön vannak már olyan önállóan működő csoportok, 

akikre támaszkodni tudunk. Hisszük azt, hogy ezen pályázat keretei között megvalósuló 

programok által is tovább erősíthetjük, támogathatjuk meglévő közösségeinket, és hogy 

sikerül újabb és újabb közösségeknek szárba szökni a támogatásoknak köszönhetően. 

92 

54 

99 

61 

43 
37 

69 

Járdák, utak 

rendbetétele 

Több virágot 

elhelyezni az 

utcákon 

Parkosítás Romos épületek 

eltakarítása 

Ha van, akkor a 

helyi érték 

szempontjából 

fontos épületek 

rendbetétele 

Szelektív 

hulladékgyűjtők 

elhelyezése 

Az emberek 

gondolkodásmódján 

változtatni 
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5. Összesített rendezvénynaptár Apátfalva 

 

Időpont Címe Esemény tartalma Helyszín Résztvevők 

száma 

2017.07.21-

23. 

Szent Anna Napok    

2017.08.20. Szent István napi 

megemlékezés 
   

2017.09.16. Gasztronómiai 

fesztivál 
   

2017.10.06. Megemlékezés az 

aradi vértanúkról 
   

2017.10.07. Idősek Világnapja    

2017.11.01. Mindenszentek 

napi 

megemlékezés 

   

2017.11.11. Népzenei 

találkozó 
   

2017.12.02. Advent    

2017.12.06. Mikulás ünnepség    

2017.12.09. Advent    

2017.12.16. Falukarácsony    

2017.12.23. Advent    

2018.01.21. Magyar Kultúra 

Napja 
   

2018.01.27. Újévi hangverseny    

2018.02.04. Kiszebáb égetés    

2018.02.26. Kommunizmus és 

egyéb diktatúrák 

emléknapja 

   

2018.03.14. Megemlékezés 

1848-49. 
   

2018.04.11. A költészet napja    

2018.05.01. Majális    

2018.05.21. Pünkösdi 

Fúvószenekari 

Koncert 

   

2018.05.27. Gyermeknap    

2018.06.04. Megemlékezés a 

Trianoni 

Békediktátumról 

   

2018.06.20. Apátfalvi Hősök 

Napja 
   

2018.07.27-

29. 

Szent Anna Napok    

2018.08.20. Szent István napi 

megemlékezés 
   

2018.09.15. Gasztronómiai    
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fesztivál 

2018.10.05. Megemlékezés az 

aradi vértanúkról 
   

2018.10.06. Idősek Világnapja    

2018.10.23. Megemlékezés 

1956. 
   

2018.10.27. Népzenei 

találkozó 
   

2018.11.01. Mindenszentek 

napi 

megemlékezés 

   

2018.12.01. Advent    

2018.12.06. Mikulás ünnepség    

2018.12.08. Advent    

2018.12.15. Advent    

2018.12.22.  Falukarácsony    

2019.01.26. Magyar Kultúra 

Napja 
   

2019.02.25. Kommunizmus és 

egyéb diktatúrák 

emléknapja 

   

2019.03.14. Megemlékezés 

1848-49. 
   

2019.03.24. Kiszebáb égetés    

2019.04.11. Költészet napja    

2019.05.01. Majális    

2019.05.26. Gyermeknap    

2019.06.04. Megemlékezés a 

Trianoni 

Békediktátumról 

   

2019.06.10. Fúvószenekari 

találkozó 
   

2019.06.23. Apátfalvi Hősök 

Napja 
   

2019. 

II. félév 

Az apátfalvi 

kézművesek 

találkozója és 

kézműves 

termékek 

kiállítása, helyi 

csoportjaink és a 

lakosság fellépése 

Az apátfalvi kézművesek 

megmutathatják 

termékeiket, hobbijuk 

eredményeit. Lehetőség 

van belepillantani a 

készítés folyamataiba. 

Reméljük többen is 

kedvet kapnak, hogy 

csatlakozzanak egy-egy 

szakkörhöz, 

mesteremberhez. Az ezt 

követő programban a 

helyi csoportjaink mellett 

teret biztosítunk a falu 

lakosságának, hogy saját 

Apátfalva  100 fő 
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produkcióval 

kápráztassák el a 

közönséget. Emellett, 

hogy a szülők és 

nagyszülők nyugodtan 

megtekinthessék mind a 

kiállítást, mind pedig a 

fellépéseket, ugráló 

várral, vízi focival várjuk 

a gyerekeket. 

2019.08.20. Szent István napi 

megemlékezés 

   

2019.09.07. Gasztronómiai 

fesztivál 

   

2019.10.04. Megemlékezés az 

aradi vértanúkról 

   

IV. 

negyedév   

Idősek világnapja 

– Elszármazottak 

találkozója 

A Napsugár Baráti Klub 

közreműködésével kerül 

sor az ünnepség 

megszervezésére, 

melynek keretében a 

település nyugdíjasainak 

szórakoztatása történik a 

helyi iskolások, óvodások 

közreműködésével, 

továbbá olyan művésszel, 

művészekkel, akik a 

településünkről 

származnak.   

Apátfalva  200 fő 

2019.10.23. Megemlékezés 

1956. 

   

2019.11.01. Mindenszentek 

napi 

megemlékezés 

   

2019.11.09. Népzenei 

találkozó 

   

2019.11.30. Advent    

2019.12.06. Mikulás ünnepség    

2019.12.07. Advent    

2019.12.14. Advent    

2019.12.21. Falukarácsony    

I. negyedév Agrárfórum Mezőgazdasági szakmai 

fórumok őstermelők és 

mezőgazdasági 

vállalkozók bevonásával, 

helyi gazdakör, 

falugazdász bevonásával. 

a Fórumon lehetőség 

nyílik az új ismeretek 

megszerzésére, a meglévő 

Apátfalva 

 

50 fő 
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tapasztalatok átadására. A 

felmerülő problémák 

megbeszélésére.  

2020.01. Magyar Kultúra 

Napja 

   

2020.02. Kommunizmus és 

egyéb diktatúrák 

emléknapja 

   

II. 

negyedév 

Szent Iván - éji 

tűzugrás 

Pár évtízeddel ezelőtt 

szokás volt 

településünkön. 

Szeretnénk ezt újra 

feleleveníteni. 

Szomszédolás keretében 

várjuk a célterületi 

lakosságot. Tűzugrás, 

sültalma evés, táncos 

mulatság. 

Apátfalva 200 fő 

2020.03. Megemlékezés 

1848-49. 

   

2020.03. Kiszebáb égetés    

2020.04. Költészet napja    

2020.05.01. Majális    

2020.05. Gyermeknap    

2020.06. Megemlékezés a 

Trianoni 

Békediktátumról 

   

2020.06. Fúvószenekari 

találkozó 

   

2020.06. Apátfalvi Hősök 

Napja 

   

2020.07. Szent Anna Napok    

2020.08.20. Szent István napi 

megemlékezés 

   

2020. 

II. félév 

„Régi korok ízei”  

- Szomszédolás 

A gasztronómiai 

érdeklődés több éve 

megmutatkozik Apátfalva 

lakosságának körében. Az 

évek óta megrendezésre 

kerülő, nagy sikerű 

gasztronómiai 

fesztiválhoz kapcsolódva 

kerül sor a helyi identitást 

erősítő szabadidős 

program megvalósítására. 

Első alkalommal hívnánk 

meg Magyarcsanád 

települést, hogy ők is 

bemutathassák sajátos 

ételeiket. 

Apátfalva 500 fő 
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2020.10. Megemlékezés az 

aradi vértanúkról 

   

2020.10. Idősek Világnapja    

2020.10. Megemlékezés 

1956. 

   

2020.10. Népzenei 

találkozó 

   

2020.11.01. Mindenszentek 

napi 

megemlékezés 

   

2020.12. Advent    

2020.12. Mikulás ünnepség    

2020.12. Advent    

2020.12. Advent    

2020.12. Falukarácsony    

2021. 

I. félév 

Majális Régi majálisi hangulat 

visszahozása, 

főzőverseny. Generációk 

találkozása. 

Beszélgetések. 

Apátfalva 500 fő 

2021.01. Magyar Kultúra 

Napja 

   

I. negyedév Ovi farsang A gyerkőcöket és 

családjukat várjuk erre a 

programra, ahol mindenki 

megmutathatja jelmezét. 

Több generáció tud együtt 

szórakozni. 

Apátfalva 200 fő 

2021.02. Kommunizmus és 

egyéb diktatúrák 

emléknapja 

   

2021.03. Megemlékezés 

1848-49. 

   

2021.03. Kiszebáb égetés    

2021.04. Költészet napja    

2021.05. Gyermeknap    

II. 

negyedév 

Együtt az ifjúság 

(kenutúra) 

Apátfalva-Magyarcsanád 

ifjúságának bevonásával 

szervezett találkozó, 

melyen a működő 

Apátfalvi Ifjúsági Klub 

(AIK) bemutatja 

szervezetét, működését, a 

két csoport közös 

kenutúrán vesz részt. 

Ezzel segítve a két 

település fiataljait, hogy 

jobban megismerjék 

egymást.  

Apátfalva - 

Magyarcsanád 

40 fő 
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2021.06. Megemlékezés a 

Trianoni 

Békediktátumról 

   

2021.06. Fúvószenekari 

találkozó 

   

2021.06. Apátfalvi Hősök 

Napja 

   

III. 

negyedév 

Apátfalvi 

vigasságok 

Szent Anna napját 

fogadalmi ünnepként 

tartják számon 

Apátfalván, az 1831. évi 

kolerajárvány 

megszűnésének emlékére. 

Szent Anna ráadásul a 

várandósok védőszentje, s 

így a jövőbe vetett hit 

jelképe is egyben - a 

falunapi programsorozatot 

Szent Anna-napoknak 

nevezik Apátfalván. A 

júliusra tervezett 3 napos 

ünnepen sor kerül a 

Maros-menti kulturális 

találkozóra, majd ezt 

követően kézműves 

foglalkozások, táncos-

zenés programok, lovas 

bemutatók várják az 

érdeklődőket. A 

rendezvény a közösségi 

szomszédolás keretében 

Magyarcsanád lakossága 

számára is elérhető. Első 

alkalommal hívnánk meg 

hagyományőrző 

csoportjaikat, hogy a helyi 

csoportjaink 

bemutatkozása mellett 

nekik is biztosítunk 

lehetőséget. 

Apátfalva 1000 fő 

2021.08.20. Szent István napi 

megemlékezés 

   

2021.09. Gasztronómiai 

fesztivál 

   

2021.10. Megemlékezés az 

aradi vértanúkról 

   

2021.10. Idősek Világnapja    

2021.10. Megemlékezés 

1956. 

   

2021.11.01. Mindenszentek    
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napi 

megemlékezés 

IV. 

negyedév 

Ökológiai 

lábnyomunk 

Ezen tevékenység 

környezetvédelmi témájú, 

környezeti 

szemléletformálást 

elősegítő előadás 

keretében valósulna meg. 

Apátfalva 

 

300 fő 

2021.11. Népzenei 

találkozó 

   

2021.12. Advent    

2021.12. Mikulás ünnepség    

2021.12. Advent    

2021.12. Advent    

2021.12. Falukarácsony    

2022. 

I. félév 

Íjásztalálkozó és 

bemutató 

A Bökény Népe 

Egyesület szervezésében 

valósul meg. 

Íjászbemutató mellett 

több kézműves bemutató 

és kiállítás, 

ismeretterjesztő előadás.  

Apátfalva 200 fő 

2022.01. Magyar Kultúra 

Napja 

   

2022.02. Kommunizmus és 

egyéb diktatúrák 

emléknapja 

   

2022.03. Megemlékezés 

1848-49. 

   

2022.03. Kiszebáb égetés    

2022.04. Költészet napja    

2022.05. Majális    

II. 

negyedév 

Gyereknap, családi 

vetélkedővel 

A szokásos gyereknap 

helyet, most a szülőket is 

be kívánjuk vonni a 

rendezvénybe egy családi 

vetélkedő keretében. 

Generációk találkozása, 

együtt működése. 

Apátfalva 300 fő 

2019.07.01 

– 

2022.06.30. 

Közlekedj okosan! 

 

A védtelenül közlekedő 

gyerekek (gyalogosan, 

kerékpárral) 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformáló 

előadás megvalósítása, 

amely felhívja a figyelmet 

a legfontosabb, 

közlekedési szabályokra. 

Apátfalva 

Magyarcsanád 

200 fő 
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IV. Közösségi felmérés eredményeinek bemutatása Magyarcsanád 

1. Közösségi interjúk 

 

Községünkben, mint a helyi közösség fejlesztő, az interjúztatást október hónap elején 

személyesen kezdtem el. 

Úgy gondoltam a legcélravezetőbb módszer, ha a helyi közösség most is aktív tagjaival 

kezdem az interjúk sorozatát, majd az ő segítségükkel szólítjuk meg azokat az embereket, 

akik számomra rejtve vannak, de a település életében mégis meghatározó szerepet 

játszhatnak. 

A projekt során nem csak a Magyarcsanádon élő lakosokat kérdeztük meg, hanem a 

közigazgatásilag hozzá tartozó Bökény (Beka) lakói közül is szólítottunk meg embereket.  

A folyamat alatt 30 interjú készült el.  Ebből személyesen 20-at készítettem a maradék 10-et 

pedig az elején bevont segítőim készítették. 

Az interjúk elkészítésénél próbáltunk minél nagyobb korcsoportot lefedni, hogy átfogó képet 

kapjunk a település lakóinak problémáiról. 

Ezen folyamat befejezése után nekiláttunk a közösségi fórumoknak ahol megpróbáltunk 

minél több embert bevonni, hogy kialakítsunk egy keménymagot leendő közösségüknek. 

 

2. Fórumok 

 

Az első fórumot október végén tartottuk, melyen akkor még a projekt ismertetése valamint a 

közösség tagjainak egymáshoz való közelítése volt a cél.  

A fórumon számtalan jó ötlet merült fel a megvalósítandó programok kapcsán.  

Ezeket pontosítva kitűztünk magunk elé pár célt. 

A következő fórumra novemberben került sor ekkor változott a résztvevők összetétele így 

ismét bemutattam a projektet valamint az aktuális helyzetet. 

Ezt követően átbeszéltük az előzőleg kitűzött célokat majd azok megvalósíthatóságát, és 

újabbakkal bővítettük ki a listát. Valamint felvezettem a következő lépéseket a projekt során. 

A decemberi fórum során felvezettem a leendő kérdőív prototípusát. Átbeszéltük a leendő 

témaköröket. 
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A fórum után nekiláttunk kidolgozni a kérdőívet, amely 2019 januárjára készen állt az 

előzetes átvizsgálásra. 

Ezért Január közepén egy fórumot tartottunk, hogy megnézhessük az előzetes kérdőívtervet 

és újra átbeszéljük, mit kellene belerakni még és mit kellene kivenni belőle. A megbeszélés 

során számos új ötlet merült fel ezért újradolgoztuk a kérdőívet. Amely az útmunkálatok 

befejezése után készen állt a lakosság lekérdezésére. 

A kérdőívezés feladatára többen jelentkeztek a fórum résztvevői közül így egy kisebb 

csoporttal vágtunk bele a feladatba. 

 

3. A kérdőívek elemzése 

 

Nemi megoszlás 

 

A kérdőíveket a határidő lejártáig százhárom fő töltötte ki, a kitöltök nemi megosztottságát 

tekintve 60,2% volt a női válaszadók aránya, míg 39,8%-a férfiaké. 

Ez jól mutatja, hogy a női lakosok jobban érdeklődnek a közösségi élet iránt, mint a férfiak.  

Valamint már előre felvázolja, kik lehetnek a közösségépítés folyamatában azok a pillérek, 

akik később bevonzzák a nagyobb embertömeget. 

Hiszen ha sikerül elérnünk, hogy a családanyák, nagymamák cselekvő részesei legyenek a 

közösségi programok tervezésének és megvalósításának, akkor képesek leszünk egész 

családokat megmozgatni az ügy érdekében. 

Korosztályi megoszlás 
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Ahogy az a grafikonon is látszik a válaszadók életkora igencsak megoszlott és a fiatal 

korosztályon keresztül az idősekig mindenki jócskán kivette a részét, amely pozitív jelnek 

tűnik, főleg ha figyelembe vesszük a fiatal korosztály erős passzivitását bárminemű program 

iránt. 

Meglepő volt látni, hogy még a 19-25-éves korosztály is hangot adott elvárásainak. 

Mégpedig igencsak nagy (15,5%-os) részvételi aránnyal. A fiatal korosztály (26-40) tagjai 

voltak azok, akik a legnagyobb arányban (31,1%-ban) hallaták hangjukat a közösségi élettel 

kapcsolatban. 

Ami rámutat arra a tényre, hogy ők érzik úgy a leginkább, hogy van mit tennünk még, van 

hova fejlődnünk ahhoz, hogy egy jól működő közösségé váljunk. A közép és idős korosztály 

tagjai szinte ugyanolyan százalékban (3%-os eltéréssel) adtak választ a felmérésben. Ezekre a 

korosztályokra sokkal inkább jellemző településünkön az elzárkózás így a 25,2% valamint a 

28,2%-os részvétel pozitívan jelzi, hogy a megfelelő beavatkozással megfordítható ez a 

folyamat. 

 

A kérdőívben vizsgáltuk a kitöltők iskolai végzetségét is. 

 

A kitöltök legnagyobb része (35%) jelenleg középiskolai végzetséggel rendelkezik. Sajnos igen 

magas azon emberek létszáma is, akik csak 8 osztállyal rendelkeznek (23.3%). Ami azért is 

negatív mivel a kérdezettek legalacsonyabb korcsoportja 19-25 év volt. 

Tovább vizsgálva a végzetség későbbi elhelyezkedésre történő hatását, rákérdeztünk a 

kitöltök jelenlegi foglalkozására is. 

A kapott válaszok alapján a kitöltők 58,3%-a már aktív munkás, 26,2%-a pedig nyugdíjas és 

csak 7,8%-a tanuló. 

Ezek után megkérdeztük mióta élnek a településen. 
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A válaszadók 58,3%-a születése óta él a községben, míg 36,9%-a több mint öt éve. Voltak 

olyanok is, akik kevesebb, mint öt éve költöztek Magyarcsanádra, egészen pontosan a 

válaszadók 4,9%a. 

 

A kérdőívben felmértük azt is, hogy a településen élők tagjai-e helyi civil szervezeteknek vagy 

sem. 

Ezzel is áttekintve menyire aktívak a mostani helyzetben a lakók. A válaszadók 87,1% nem 

volt tagja semmilyen helyi szervezetnek és csupán a 12,9%-uk tartozott a településen 

működő csoportok valamelyikéhez. Ez a szám jól mutatja, hogy jelenleg eléggé alacsony azon 

emberek száma, még a kitöltök közt is, akik úgy gondolják, hogy csoportos összefogással 

változtathatunk környezetünkön. 

A közösségi aktivitásban való részvételi arány után rákérdeztünk, fontosnak tartják-e, hogy 

ilyen szervezetek működjenek lakóhelyükön és az előző számokhoz képest megdöbbentő 

nagyságrendben válaszoltak pozitívan. 

A kitöltök 80,4%-a gondolta úgy, hogy szükségesek, ezek a csoportok, hiszen rajtuk keresztül 

az emberek közti kapcsolatok javulhatnak. 

Csak 19,6% volt azon emberek száma, akik a bezárkózás egy olyan fokára értek, miszerint 

teljesen felesleges az ilyen csoportok léte mindenki foglalkozón csak a maga dolgával. 

Ezek a számok bizonyítékul szolgálnak, hogy az emberek kényelmes semmit tevésbe 

süllyednek, bár tudják, mi lenne a megfelelő mód arra, hogy változtassanak a közösségi 

életen. 

Azért, hogy a fenti helyzetet tovább árnyaljuk rákérdeztünk arra is, hogy az emberek 

mennyire ismerik szomszédjaikat. Hiszen egy jól működő közösségben elkerülhetetlen a 

személyes kapcsolatok kialakítása. 
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Ahogy az a fenti grafikon is mutatja, elég megoszlók lettek a válaszok ebben a kérdésben.  

Ami jól mutatja, hogy az egységes csoport/csoportokká válás felé még van bőven tennivaló. 

Érdekes, hogy egy ember egyáltalán nem tartotta fontosnak, ennek a kérdésnek a kitöltését, 

és a kitöltök közül is igen magas százalék (28,4%) hiába ismeri, szomszédjait nem tartja velük 

a kapcsolatot. 

A legtöbb válaszadó (47,1%) ismeri a szomszédjait és tartja is velük a kapcsolatot, míg 18,6% 

hiába ismeri őket csupán az utcai találkozások alatt tartja velük a kapcsolatot. Ezek az adatok 

rávilágítanak, hogy bár a válaszadók döntő hányada ismeri a körülötte élőket, nem vagy csak 

alkalmanként tartja velük a kapcsolatot. 

Ezen a szálon tovább menve kíváncsiak voltunk rá, hogy menyire érzik az összefogás hiányát 

a település életében. 

A válaszadók szinte két táborra szakadtak ennél a kérdésnél. 

45,1%-a a kitöltőknek úgy gondolta tényleg valós probléma az összefogás hiánya a 

településen viszont megfelelő segítséggel képesek lesznek közösségként összefogni, 47,1%-

uk viszont azt vallotta, hogy a helyi lakosok képtelenek az együttműködésre.  

Következő kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak mit gondolnak, tudnak e hatással lenni a 

lakóhelyüket érintő kérdésekben. 

Ennél a kérdésnél a válaszok döntő többsége (60,2%) gondolta úgy, hogy nincs hatással a 

környezetét érintő döntésekre. 

Csupán 23,3% volt azon emberek aránya, akik úgy gondolták képesek befolyásolni az őket és 

környezetüket érintő döntéseket. 

A téma zárásaként rákérdeztünk arra is tesznek e valamit azért a lakosok, hogy véleményük 

eljusson az illetékesekhez.  



41 
 

A válaszok a véleménymegosztás mikéntjénél eltérnek, de döntő többségben a kitöltők 

valamilyen formában tesznek azért, hogy eljuttassák véleményüket a megfelelő helyre 

egészen pontosan 66%-uk. A többiek pedig vagy időhiánnyal, vagy az illetékes személy nem 

ismeretével indokolják azt, hogy nem hangoztatják véleményük. 

Ezek után az emberek átlagos tájékozottságára voltunk kíváncsiak a település ügyeit illetően.  

A válaszadók 53,4%-a csak részben, míg 17,5% egyáltalán nem tartja magát tájékozottnak a 

település ügyeit illetően. A 103 kitöltő csupán 29,1%-a gondolta úgy, hogy teljesen 

tájékozott.  

Ehhez kapcsolódóan rákérdeztünk arra, hogy az emberek honnan szereznének be szívesen 

információt. 

   

Ahogy az a fenti grafikon is jól mutatja a településen még mindig nagy százalékban vezet az 

újság, mint információhordozó eszköz. 

Az újságot szorosan követi 58,3%-al és 57,3%-al a hirdetőtábla és az internet, mint 

információ közvetítő egység. 

Ezután jobban kibontottuk a hirdető táblák kérdését, ugyanis megkérdeztük elegendőnek 

tartják e településen elhelyezett táblák mennyiségét. Amennyiben nemleges választ adtak, 

megkértük őket, hogy jelezzék hova szeretnének még elhelyezni belőlük. 

Majd teljes zárásaként ennek a témának megkérdeztük a kitöltőket szükségesnek találnák-e 

az évenkénti egyszeri falugyűlést. A válaszadók 89,2%-a szeretné, ha évente egyszer 

tartanának falugyűlést községünkben. 
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Ezt követően rátértünk a környezetvédelemmel és a település tisztántartásával kapcsolatos 

kérdésekre. Az emberek többsége szeretné, ha változtatnánk a lakosság szemléletén, 

valamint tennénk a rongálások és a szemetelés ellen.  

Új témaként rákérdeztünk mit gondolnak, lenne e jövője településünkön a falusi 

turizmusnak. 

A válaszadók 51,5%-a szerinte lenne jövője településünkön a turizmusnak, 48,5%-a azonban 

nem tartja lehetségesnek ezt. 

Tovább folytatva ezt a témakört megkérdeztük a lakosokat milyen problémákat/akadályt 

látnak a helyi turizmus kiépítésében.  

A válaszok alapján kiemelkedő probléma a turizmus szempontjából a kiépítetlen útvonal, a 

megfelelő marketing hiánya valamint a kevés helyi programlehetőség. 

Ugyanakkor voltak olyanok, akik úgy gondolják nincs megfelelő szállás ahhoz, hogy elegendő 

turistát fogadhassunk. 

Kíváncsiak voltunk továbbá arra is, hogy a lakók menyire ismerik lakóhelyük történetét, 

értékeit. A válaszadók 57,3%-a válasza szerint nagyjából ismerik, de szeretnének egy 

alaposabb áttekintést a témakörben. Viszonylag sokan 19,4% nem ismeri sem az értékeket 

sem a történetét a településnek, de szeretné megismerni azt, 11,7% pedig érdektelen volt a 

témában. Csupán 11,7%uk volt, akik jól tájékozottnak tartják magukat az adott témákban. 

Ezt követően, a helyi hagyományok fontosságára tértünk ki pár kérdéssel. Itt kiderült, hogy 

bár sokan fontosnak tartják, hogy egy település életében fennmaradjanak a hagyományok, 

sajnos nagyon nagy részük egyáltalán nem ismer/emlékszik olyan szokást, amely a falu 

életéhez kapcsolódott. 

 

Kitértünk arra is, hogy mely területeket szeretnék az emberek a mostani helyzethez képest 

kitisztítani, ennél a kérdésnél az emberek szinte döntő része csak az általunk leírt 

lehetőségeket jelölte meg, viszont elenyészve voltak olyanok, akik például a Laktanyát 

hoznák rendbe, és természetesen voltak akik az egész falu területét jelölték meg 

kitisztítandó területként. 

 

Majd rátértünk arra mit gondolnak a településen megvalósuló rendezvények minőségéről, 

mennyiségéről és változatosságáról. 

Válaszaikat egy-egytől hatig terjedő skálám jelölhették meg a kitöltők. 
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A válaszok mindhárom kategóriában a középmezőnyben csúcsosodtak ki, azonban szinte 

mindegyik kategória (kivéve a mennyiség) elérte a hatos pontszámot. Azonban a 

meghatározó a hármas valamint a négyes szavazat volt, evvel kifejtve, hogy van még hova 

fejlődni főleg mennyiség és változatosság terén. 

Ehhez a témához szorosan kötve felsoroltunk tizenhat programot, amelyeket példaként 

állítottunk valamint egy egyéb opciót saját ötleteknek, hogy megtudjuk, mely programokat 

tartanák fontosnak településünk lakói. 

A felsorolt programok közül 80,2%-os aránnyal a gyereknap, 79.2%-os aránnyal pedig a 

falunap emelkedett, ki mint prioritást élvező programtípus. 

De az egyében lehetőségen kívül a legalacsonyabb szavazattal bíró program is 30,7%-ot ért el 

evvel is bebizonyítva, hogy az általunk felsorolt alapprogramok feltétlenül szükségesek 

településünk életében. 

Itt kitértünk arra vizsgálva a részvételi kedvet, hogy részt vennének-e a fent említett 

programok megszervezésében, a válaszok 33,3%-a elutasító volt azonban a többiek rész 

vennének a szervezésben. 

 

Ezek után afelől érdeklődtünk mit lehetne tenni a falu szépítéséért, valamint az emberek 

ilyen irányultságú tevékenységekben való részvételi szándékát tanulmányoztuk. A válaszadók 

döntő többsége szívesen venne részt a település szépítésében. 

A szépítés folyamatában pedig rendkívül kiemelkedő nagysággal tartották fontosnak az 

emberek a járdák rendbetételét, a romos épületek eltakarítását valamint, az utcára való 

virágültetést. 

Érdeklődtünk afelől is, hogy mit gondolnak a lakosok a településen élő idős, közép és fiatal 

korosztály lehetőségeiről. Milyenek érzik, milyen lehet községünkben a különböző 

korcsoportoknak. A válaszokat itt is egytől hatig terjedő skálán adhatták meg az emberek. A 

három korosztály mindegyikében a közepes életminőség volt a leggyakoribb válasz. 

 

Tekintve a település gazdasági helyzetét rákérdeztünk arra is szeretnék-e, hogy képzések 

induljanak helyben, valamint azt is hajlandóak lennének e fizetni egy képzésért. Valamint 

milyen típusú képzéseket szeretnének, és mikor érnének rá részt venni azokon. 

A válaszadók 79,8%-a szeretné, ha képzések indulnának és 36,4%-uk fizetne is érte. 42,4% 

azonban úgy gondolja a képzéseket ingyenesen kellene szolgáltatni a lakosság felé. 
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A képzések típusát tekintve főleg szakmai és nyelvi tanfolyamokat szeretnének a válaszadók 

és a hétvégén érnének rá. 

Végezetül rákérdeztünk milyen fejlesztéseket szeretnének az elkövetkező 5-10 évben az 

emberek látni a község életében. A döntő többség a járdák fejlesztését valamint egy bicikliút 

kiépítését tartaná elsődlegesnek utána pedig a külterületi utak rendbetételét. 

 

4. Összefoglaló 

 

Összességében tekintve a kérdőívben felmerülő kérdések felvettek problémákat, amelyeket 

a közösség erejével sikeresen leküzdhetünk. 

Ilyen probléma az emberek kapcsolatépítése szomszédjaikkal, a rendezvények 

mennyiségének és változatosságának növelése, képzések indítása valamint a lakók 

információ ellátásának fejlesztése. 

 

5. Összesített rendezvénynaptár Magyarcsanád 

 

Időpont Címe Esemény tartalma Helyszín Résztvevők 

száma 

2017.09. Falunap    

2017.10. Idősek 

Világnapja 
   

2017.12. Falukarácsony    

2018.03. Télbúcsúztató    

2018.04. Húsvéti 

Készülődés 
   

2018.04. Föld Napi 

ünnepség 
   

2018.05. Gyereknap    

2018.09. Falunap    

2018.10. Idősek 

Világnapja 
   

2018.12. Falukarácsony    

2019.03. Télbúcsúztató    

2019.04. Húsvéti 

Készülődés 
   

2019.04. Föld Napi 

ünnepség 
   

2019.05. Gyereknap    

III. negyedév Együtt a szebb A művelődési ház Magyarcsanád 20 fő 
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környezetért 

(Faültetés) 

melletti tér 

parkosítása. 

Zöldövezet bővítése. 

Generációk közötti 

kapcsolatépítés. 

Konténer fák 

vásárlása, melyek 

elültetésre kerülnek a 

lakossok által. 

2019.09. Falunap    

2019.10. Idősek 

Világnapja 

   

2019.12. Falukarácsony    

2020. 

I. félév 

Majális Régi hagyományok 

újra élesztése. 

Generációk 

találkozása. 

Magyarcsanád 150 fő 

2020.03. Télbúcsúztató    

2020.04. Húsvéti 

Készülődés 

   

2020.04. Föld Napi 

ünnepség 

   

III. negyedév Magyarcsanád 

apraja-nagyja 

együtt mulat  

 

A falunap keretén 

belül tartunk egy 

nemzetiségi gasztró 

napot, ahol a 

kilátogatók 

megismerhetik a 

hagyományos román, 

szerb és roma 

ételeket. 

Magyarcsanád 500 fő 

2020.10. Idősek 

Világnapja 

   

IV. negyedév Adventi 

hagyományok 

felelevenítése. 

A különböző 

nemzetiségek 

hagyományainak 

bemutatása, 

megismertetése a 

lakossággal. 

Magyarcsanád 100 fő 

2021.03. Télbúcsúztató    

2021.04. Húsvéti 

Készülődés 

   

2021.04. Föld Napi 

ünnepség 

   

2021.05. Gyereknap    

2021. 

II. félév 

„Mondd el 

nekem 

nagyanyó, hogy 

készül a 

kiscipó?” – 

A falunap keretén 

belül az idősebb 

generáció 

megismerteti a 

hagyományos ételek 

Magyarcsanád 500 fő 
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gasztronómiai 

tudásátadás  

 

elkészítését 

látványkonyhán 

keresztül a célterület 

lakosságának. 

2021.10. Idősek 

Világnapja 

   

2021.12. Falukarácsony    

2022.03. Télbúcsúztató    

I. negyedév Március 15. 

ünnepség 

Megemlékezés a 

1848-49-es 

Forradalom és 

Szabadságharcról. 

Magyarcsanád 100 fő 

2022.04. Húsvéti 

Készülődés 

   

2022.04. Föld Napi 

ünnepség 

   

2022.05. Gyereknap    

2019.07.01 – 

2022.06.30. 

Közlekedj 

okosan! 

 

A védtelenül 

közlekedő gyerekek 

(gyalogosan, 

kerékpárral) 

közlekedésbiztonságát 

célzó 

szemléletformáló 

előadás 

megvalósítása, amely 

felhívja a figyelmet a 

legfontosabb, 

közlekedési 

szabályokra. 

Apátfalva 

Magyarcsanád 

200 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

V. Közösségi beszélgetések 

 

1. alkalom 

 

Időpont: 2018.09.18. 

Helyszín: 6932 Magyarcsanád, Fő utca 54. Művelődési Ház és Könyvtár 

Tárgya: Lakossági információs fórum a helyi közösségfejlesztéshez, előzetes tájékoztatás a 

projekttel kapcsolatban. 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

A lakossági fórumot Farkas János polgármester úr nyitotta meg. Rövid köszöntőt követően 

mentorom, Molnár Irén és én Ficsor János vettük át a szót és mutattuk be a projektet. 

Megismertettem a jelenlévőkkel a cselekvő közösségek céljával és módszereivel. A 

polgármester úr mellett a falu több vezető beosztású személye is jelen volt ezen a 

beszélgetésen. A legtöbb kérdés a projekt hosszára és tartalmi elemeire, valamint a 

rendelkezésre álló források mennyiségére és milyenségére vonatkoztak. Legjobb tudásunk 

szerint válaszoltunk a feltett kérdésekre, majd végezetül az október 26-ai időpontban 

maradtunk, mint következő találka. Azt már, mint közösségi beszélgetés fogjuk megtartani.  

 

2. alkalom 

 

Időpont: 2018.09.19. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház 

Tárgya: Lakossági információs fórum a helyi közösségfejlesztéshez, előzetes tájékoztatás a 

projekttel kapcsolatban. 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

Az újságba való meghirdetést követően került sor a projekt bemutatóra. A mentorunk 

Molnár Irén mellett Szekeres Ferenc polgármester úr is jelen volt a rendezvényen. Az 

érdeklődők száma nem volt jelentős ezen az első alkalmon. Mentorunk Molnár Irén és Langó 
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Csaba szakmai vezetőnk bemutatkoztak, majd bemutatták a projekt menetét és célját. 

Kérdések nem hangzottak el. A jelenlévők közül többen is jelezték, hogy a következő 

időpontra eljönnek és hoznak magukkal másokat is. Első alkalom lévén, nem számítottunk 

nagyobb aktivitásra. 

 

3. alkalom 

 

Időpont: 2018.10.19. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

A közösségi beszélgetésre meghívtuk a Napsugár Baráti Klub tagjait, vezetőit és Szekeres 

Ferenc polgármester urat. Tájékoztattuk Őket a projekttel kapcsolatban, hogy mi ez a 

program, meddig tat és mi a célja, feladata. Ezt követően önkénteseket kerestünk, akik részt 

tudnak venni az interjúztatásban, vagy tudnak olyan személyt, aki véleményformáló és adnak 

a szavára, akit be tudunk vonni. Interjúztatást végző személyt nem igazán találtunk, de mint 

alanyok, többen vállalták az interjút. Velük egyeztettünk időpontot, amikor nyugodtabb 

körülmények között tudunk beszélgetni. 

Több személy is biztosított bennünket lelkesedve, hogy részt kíván venni a további 

programokon és aktív részesei kívánnak lenni az egész folyamatnak. Végezetül 

megbeszéltünk egy újabb időpontot, a november 16-át, ami sokaknak megfelelt. 

 

4. alkalom 

 

Időpont: 2018.10.26. 

Helyszín: 6932 Magyarcsanád, Fő utca 54. Művelődési Ház és Könyvtár 

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 
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Magyarcsanádon az első közösségi beszélgetésén, kevés érdeklődő volt. A projekt ismételt 

bemutatását követően, kitértem a céljára, és a lehetséges folyamatokra, amelyek az 

elkövetkező bő három, három és fél évben fognak zajlani. Megkérdeztem, hogy kit, mi 

késztetett rá, hogy eljöjjön a közösségi beszélgetésre. A legtöbben a kíváncsiság és a tenni 

akarás hajtotta. Miután kiveséztük ezt a kérdést, rátértem a következő fontos állomásunkra 

az interjúk elkészítésére. Önkénteseket kerestem, akik segítségemre lennének az 

interjúalanyok kiválasztásában és az interjúk lebonyolításában. Olyan személyeket kerestem, 

akik a településen élők számára meghatározó emberek, akik véleményt mernek mondani és 

a közösségünk tagjai adnak is ezen véleményekre. Ezen része könnyen ment. A nehezebb 

része az volt, hogy ki vállalná, hogy egy-két személlyel - a felsoroltak közül – elbeszélget, 

interjút készít a megadott kérdések segítségével. A fiatalok bizonyultak a leglelkesebbnek. 

Átbeszéltük a három fő kérdést, melyekre mindenképp választ szerettünk volna kapni. Majd 

abban maradtunk, hogy november 15-én újra találkozunk, és átbeszéljük az addig elkészített 

interjúkat. 

 

 5. alkalom 

 

Időpont: 2018.11.15. 

Helyszín: 6932 Magyarcsanád, Fő utca 54. Művelődési Ház és Könyvtár 

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

Második alkalommal került megrendezésre a közösségi beszélgetés, melyen a már elkészült 

interjúkat beszéltük át. Kinek, milyen tapasztalata volt az interjúval kapcsolatban. Többen 

jelezték, hogy a bizonytalan, félszeg kezdést követő percek után az alanyok felengedtek és 

egy sokkal gördülékenyebb beszélgetés kerekedett ki. Felmerültek további nevek az interjúk 

alatt, akik számításba jöhetnek, mint lehetséges alanyok. A beszélgetés maradék idejében a 

kérdőív felé tereltem a beszélgetés irányát, hangsúlyozva, hogy a következő célunk egy 

kérdőív létrehozása. Ezzel szeretnénk képet kapni a település helyzetéről, az elkövetkező 

években milyen programok valósuljanak meg, mire van igény a településen élőknek. Fel 

szeretnénk térképezni a tenni akaró személyeket, hogy tudjuk, kire számíthatunk, kik által 

jöhet létre egy olyan közösség, amely önállóan is helyt tud állni. A meglévő interjúkat alapul 

véve nekikezdtünk egy séma kidolgozásához, ami alapja lehet a kérdőíveknek. 

Megpróbáltam 4-5 kérdéskör közé szorítani a lehetséges kérdéseket. Következő alkalommal 

tovább folytatjuk a kérdőív kidolgozását a már befejezett, véglegesített interjúk által. 

December 14-re tettük a következő közösségi beszélgetést.  



50 
 

6. alkalom 

 

Időpont: 2018.11.16. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

Ezen alkalommal a lezajlott interjúkat beszéltük át. A beszélgetések során a leendő 

programokra is kitértünk. Többen jelezték, hogy a településen zajló programokkal 

kapcsolatosan nincsen gondjuk, de szeretnének olyan programokat is megvalósítani, ahol a 

szomszéd település lakóit is be tudnánk vonni. Ennek a kérésnek a legfőbb oka, mint kiderült 

az, hogy a szomszédos településen, Magyarcsanádon sokaknak rokona van, akikkel örömmel 

vennének részt közös programon, rendezvényen. A folytatásban megemlítettük a kérdőív 

fontosságát, hiszen az interjúkat követően ez lesz a következő, amit meg kell lépnünk. 

Elmondtuk, hogy mi a célunk vele és, hogy közösen ötleteljünk a lehetséges kérdéseken, 

amelyekre választ várunk. A megbeszélés további részében a kérdéseken rágódtunk. 

Próbáltuk lefektetni, hogy 3 – 5 között legyenek azok a kérdéskörök, ami mentén akarjuk a 

válaszokat megkapni. Természetesen nem jutottunk a végére. Abban maradtunk, hogy a 

decembert kihagyjuk az ünnepi készülődések és egyéb programok miatt. Január 14-én 

jövünk újra össze, hogy a végleges kérdőívet összeállítsuk. 

 

7. alkalom 

 

Időpont: 2018.12.14. 

Helyszín: 6932 Magyarcsanád, Fő utca 54. Művelődési Ház és Könyvtár 

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

Az összesített interjúk alapján folytattuk a kérdőív összeállítását, amely során kisebb – 

nagyobb viták bontakoztak ki. A kérdések megfogalmazásával kapcsolatban merültek fel 

ellentétek. Próbáltunk közös nevezőre jutni. Gyorsan repült az idő, így nem tudtuk befejezni. 

Abban maradtunk, hogy január 18-án találkozunk ismét és véglegesítjük a kérdőívet. 
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8. alkalom 

 

Időpont: 2018.12.20. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Együttműködő partnerekkel megbeszélés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

A pályázatban együttműködő partnerekkel is tartottunk egy megbeszélést, hogy képbe 

kerüljenek az eddigi folyamatokkal kapcsolatban. Jelen volt Hercegné Jáksó Anita az Idősek 

Otthona vezetője, Luczó Anikó a Bíbic Egységes Óvoda, Bölcsőde vezetője, Kovács Józsefné a 

Napsugár Baráti Klub vezetője és Szalamia János a Bökény Népe Egyesület képviseletében. 

Felvázoltuk nekik a jelenlegi helyzetet, hogy meddig jutottunk el. Kikértük Őket is a 

lehetséges kérdéskörökkel kapcsolatban. A legfontosabb kérdések, amikre választ vártunk az 

a mai technológiai eszközök, folyamatok szerepe a társas interakciókban kérdéskör köré 

csoportosult. Egybehangzó véleménnyel voltunk arról, hogy bár pozitív oldala is sok van a 

modern eszközöknek és online tereknek, azért rengeteg negatív hozadéka is van a különböző 

közösségi oldalaknak és azoknak a mobil eszközöknek, amiken keresztül, nemcsak a mai 

fiatalok, hanem az idősebb korosztály is eléri, ezen felületeket. Igaz, hogy a világ felgyorsult, 

de itt vidéken még mindig emberközelibb az élet, de itt is érezteti már jócskán a hatását. A fő 

kérdések amik felmerültek: milyen a viszony a szomszéddal; mennyi időt tölt a virtuális 

térben az egyén; milyen online platformokat részesít előnyben és miért. A megbeszélés 

végén abban maradtunk, hogy következő közösségi beszélgetésre  (január 14.) ,aki tud eljön, 

és együttes erővel megalkotjuk a kérdőívet. Aki viszont nem tud ott lenni azzal február 14-én 

összeülünk és elvégezzük az utolsó simításokat a kérdőíven.     

  

9. alkalom 

 

Időpont: 2019.01.14. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 
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Újév, friss lendület. Az idei első közösségi beszélgetésünkön megpróbáltuk véglegesíteni a 

kérdőívet. Hosszas egyeztetést követően megszületett a kérdőív. 39 kérdésnél húztuk meg a 

határt. Az általános adatokat követően a szomszédokkal való viszonyára, a településsel és 

településen zajló programokkal kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. Ezek mellett a kérdés 

körök mellett kíváncsiak voltunk, hogy mennyire van tisztában a település értéktári bizottság 

létével és munkájával. Továbbá Ő maga mit tudna tenni a településért, milyen módon tudná 

elősegíteni a cselekvő közösségeket. A beszélgetés folyamát olykor-olykor nehéz volt a 

mederben tartani. Elkalandozások, régi történetek merültek fel. Ezek egyrészről lassították a 

kérdőív létrehozásának menetét, másrészről összébb kovácsolta e jelenlévő embereket. 

Kezdték egyre inkább érezni, hogy van beleszólásuk a falut érintő dolgok alakulásába. 

Remélem, ez a lendület megmarad a későbbiekben is. Abban maradtunk a jelenlévőkkel, 

hogy március 8-án találkozunk újra. Addig pedig gondolkoznak minden olyan programról, 

ami Őket érdekli, legyen az régi hagyomány, amit felakarunk éleszteni, meglévő program egy 

kis vérfrissítéssel vagy valami új ami még sosem volt. Szabad kezet adtunk nekik a józanész 

szabta keretek között. 

 

10. alkalom 

 

Időpont: 2019.01.18. 

Helyszín: 6932 Magyarcsanád, Fő utca 54. Művelődési Ház és Könyvtár 

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

Utolsó alkalommal gyűltünk össze, hogy a kérdőív végére érjünk. Nem akartuk elnyújtani, 

mint a rétestésztát. A jelenlévőkkel megbeszéltük és átbeszéltük a kérdéseket. Abban 

maradtunk, hogy a most következő időszakban a kérdőívek visszaérkezéséig és kiértékeléséig 

nem találkozunk. Felvetődött, hogy a kérdőív kiértékelését követően Apátfalvához 

kapcsolódjunk be. Ennek legfőbb oka, hogy célterület alatt mindkét települést értjük. 

Apátfalva a konzorcium vezetője, nagyobb település aktívabb közösségi élettel. De a 

legnyomósabb érv a közös cselekvési terv és rendezvénynaptár megléte. A beszélgetést azzal 

zártuk, hogy beszélek apátfalvi kollégáimmal és felvetem nekik ezt az ötletet.     
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11. alkalom 

 

Időpont: 2019.02.14. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Együttműködő partnerekkel megbeszélés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

A múlt havi közösségi beszélgetést követően a kollégákkal azon voltunk, hogy egy kész 

kérdőívet alkossunk meg a kérdések alapján, hogy az együttműködő partnereinknek egy 

közel végleges formát tudjunk adni. A hónap elején el is jutattuk nekik, mondván február 14-

én megtartjuk a megbeszélést. Addig mindenki olvassa át, gondolja végig a kérdéseket, hogy 

lát e benne bármi buktatót, érthetően tettük-e fel a kérdéseket, valami lényegeset 

elfelejtettünk-e. A jelenlévők egy-két kérdés átfogalmazásától eltekintve, nem találtak benne 

javítandót. Egyetlen dologban kellett már csak döntésre jutnunk. A település mely részein, 

hol legyenek kihelyezve a gyűjtőurnák.  Próbáltuk lefedni a falu egészét, de azt sem akartuk, 

hogy túl sok helyre kelljen kihelyezni urnát. Végül hat helyszínben állapodtunk meg. Boltok 

mellett az orvosi várót, a Polgármesteri Hivatalt és a Faluházat jelöltük ki. A megbeszélés 

végére abban maradtunk, hogy tartjuk a kapcsolatot, és ha szükséges összeülünk még. 

Végezetül megemlítettem neki a magyarcsanádi kollégával, Ficsor Jánossal folytatott 

beszélgetést. Ugyanis azt beszéltük Jánossal, hogy a kérdőívek kiértékelését követően nálunk 

tartanánk meg a beszélgetéseket a cselekvési tervhez és a rendezvénynaptárhoz. Hiszen 

közös projekt keretében kell három évre programokat generálni. A jelenlévők egyetértettek, 

hogy a közös munka még jobban összehozná a településeinken élőket. Így abban maradtunk, 

hogy amint a kérdőívünk kiértékelésre kerül és a cselekvési terv és rendezvénynaptár kerül 

terítékre, nálunk folytatódik a beszélgetések. 

 

12. alkalom 

 

Időpont: 2019.03.08. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 



54 
 

 

A beszélgetés elején bemutattuk a végleges kérdőív tervezetet, hogy mindenki 

megtekinthesse a nyomdába küldés előtt. Esetleges javítások, átfogalmazások miatt 

gondoltuk, hogy több szem többet lát. Jobban mondva több fül többet hall, hiszen nem volt 

lehetőségünk mindenkinek kinyomtatni egy-egy kérdőívet, helyette felolvastuk a 

jelenlevőknek és ez alapján ment a diskurzus. Ezzel kapcsolatban lényegi változás nem 

történt. A jelenlévők elfogadták és engedélyezték a kérdőív nyomdába való küldését. Sok 

időt emésztett fel a kérdőív „átnézése”. Abban maradtunk, hogy április 24-én találkozunk 

ismét és az addigra már kitöltött és összesített kérdőívek alapján, a cselekvési tervet és a 

rendezvénynaptárt fogjuk összeállítani Magyarcsanáddal közösen. Hiszen a következő nagy 

feladat, a két település programjainak összehangolása, megtervezése lesz.   

 

13. alkalom 

 

Időpont: 2019.04.24. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

157 kérdőív érkezett vissza Apátfalváról és 102 Magyarcsanád településről. Az összesített és 

feldolgozott kérdőívekkel vártuk a beszélgetésre érkezőket. Együttműködő partnereink is 

képviseltették magukat, így egy komplexebb megbeszélést tudtunk tartani. Mindenkin 

látszott, hogy izgatott az eredményt tekintve. Sokaknak volt fontos, érdekes egy-egy 

kérdésre adott válasz. Kérdésről – kérdésre haladva haladtunk és beszéltük át diagramok 

segítségével, hogy hogyan és miképpen alakultak a válaszok, milyen arányok, értékek 

szerepeltek a kiértékelést követően. Miután végeztünk a két település kérdőíveiből kinyert 

adatok átbeszélésével a következő feladatunk az volt, hogy ezek az információk valamilyen 

programokba, rendezvényekbe nyilvánuljanak meg. Nem volt egyszerű. Egyrészről a 

településeken számos program van. Ezek mellé pluszba betenni nem egyszerű sem 

logisztikailag sem az időpontot tekintve. Kiválasztani, hogy melyek legyenek a negyedéves és 

melyek a féléves programok. Melyik évben kerüljön rá sor, mely csoportok, egyesületek 

kívánnak aktív részesei lenni az adott programnak. Felvetődött a Szent Iván-éji tűzugrás és 

egy íjásztalálkozó, melyet szeretnénk megvalósítani. Megpróbáljuk a rendezvénynaptárba 

beilleszteni. A beszélgetés végére a június 18-ában egyeztünk meg, mint az az időpont, 
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amikor ismét összeülünk és már egy lehetséges rendezvénynaptárt tudunk érdemben 

átbeszélni, megbeszélni. 

 

14. alkalom 

 

Időpont: 2019.04.26. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Konzorciumi ülés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

A szerdai ülést követően péntekre hívtuk össze a konzorciumi tagokat, hogy a lehetséges 

rendezvénynaptárt velük is átbeszéljük, megvitassuk. Megbeszéltük a programok, 

rendezvényeket, különösen a Szent Iván-éji tűzugrást és az íjásztalálkozót. Mindkét 

rendezvény tetszett a tagoknak, így Ők is áldását adták rájuk. Megbeszéltük nagyjából a 

lehetséges időpontokat, felosztottuk az éveket, féléveket, negyedéveket. Átbeszéltük a HEP 

és a Közművelődési rendelet megújításának szükségességét. Kiosztottuk az ezekkel 

kapcsolatos feladatokat a jelenlévők között és itt derült ki, hogy a HEP fórumra hamarosan 

sor kerül Apátfalván, hiszen többen is megkaptuk a meghívót a fórumra. Magyarcsanád 

esetében pedig három éven belül voltak az elkészítésének, mind a HEP, mind pedig a 

Közművelődési rendeletnek. Abban egyeztünk meg, hogy a következő hónapban összeülünk 

és egyeztetjük a kiosztott feladatokkal kapcsolatban, ki, hogyan áll. 

 

15. alkalom 

 

Időpont: 2019.04.29. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: HEP fórum 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

Apátfalva Község Önkormányzata hirdette meg a HEP fórumot, melyre a Faluház 

könyvtárában került sor. Vártuk az érdeklődő lakosságot, de a téma iránt nem voltak 



56 
 

fogékonyak. Az intézményi vezetők és a témával foglalkozó személyek mellett Szekeres 

Ferenc polgármester úr, Dr. Szénási Hanna jegyző asszony, a képviselőtestület tagjai is részt 

vettek ezen a megbeszélésen. Az idősek, a kisebbség és a nagycsaládosok helyzetével 

kapcsolatos programok tovább folytatódnak. Még nagyobb hangsúlyt kapnak a gyerekek és 

az Őket érintő dolgok, rendezvények, programok. Intézményi vezetők szólaltak fel és 

mondták el aggályaikat, észrevételeiket.  

 

16. alkalom 

 

Időpont: 2019.05.29. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Konzorciumi ülés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

Az előző hónapot folytatva tovább haladtunk a cselekvési tervvel. A megbeszélés során a 

kérdőívek eredményeit figyelembe véve próbáltuk kialakítani a programok, rendezvények 

tartalmát. Ez magában foglalja azt, hogy a már meglévő eseményeket egészítjük ki 

valamilyen új tartalommal, illetve, hogy teljesen új rendezvény jön létre. Természetesen 

szem előtt tartva közösség igényeit, azok észrevételeit és meglátásait. A megbeszélés során 

felmerült ötleteket, javaslatokat az ülésen megjelentekkel együttműködve sikerült olyan 

formába önteni, ami a cselekvési terv alapjául szolgálhat. Ennek köszönhetően a 

megvalósítani kívánt programok időbeli elhelyezési is körvonalazódott, illetve néhány 

esetben konkretizálódott is. A megbeszélés végén abban maradtunk, hogy a következő 

közösségi beszélgetést követően júliusban összeülünk ismét, hogy az áment ráadjuk. 

 

17. alkalom 

 

Időpont: 2019.06.18. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Közösségi beszélgetés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 
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Elérkeztünk az utolsó közösségi beszélgetéshez. Ismertettük az egybegyűltekkel a már 

előzőleg felvázolt eseményeket, programokat, azok idejét és helyét. A beszélgetés folyamán 

a jelenlévők észrevételeivel, javaslataival tovább formáltuk és építettünk fel egy általunk 

jónak gondolt programtervezetet, rendezvénynaptárt. Hosszú folyamat végére érkeztünk el. 

Sokan mondták, hogy fárasztó, de eredményes időszakként élik meg ezeket a hónapokat. 

Reméljük, hogy mindenki megelégedésével sikerült egy olyan 3 évnek a programját 

lefektetnünk, amely méltó lesz annak a közösségnek, amely mostanáig formálódott. Bízzunk 

benne, hogy a most következő évek megmutatják az itt élőknek, hogy igenis van súlya a 

szavuknak, tetteiknek a közösségünkben. 

 

 18. alkalom 

 

Időpont: 2019.07.29. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház  

Tárgya: Konzorciumi ülés 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

Átnéztük a cselekvési tervet, a rendezvénynaptárt is átbeszéltük. Minden lehetséges 

aspektusában megnéztük a beadandó anyagokat. Az első megvalósított rendezvényünket 

megbeszéltük, javaslatok születtek a későbbi programok megvalósításával kapcsolatban. 

Próbáltuk a kigyomlálni a visszajelzések alapján a lehetséges hibákat, problémákat. Lezártuk 

a pályázat ezen időszakát. 

 

 

VI. Helyi nyilvánosság fórumai 

 

Információs pontot hoztunk létre mindkét település legfontosabb közösségi terében, 

Magyarcsanádon a Művelődési Ház és Könyvtárban, míg Apátfalván a Faluházban. Itt az 

érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a projektről, a tervezett tevékenységekről, a projekt 

aktuális állapotáról, a közösségfejlesztési folyamat előrehaladásáról. E mellett a 

hatékonyabb információáramlás érdekében egy-egy Facebook oldalt használunk. Ezeken az 
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oldalakon fogunk, a projekt kapcsán megvalósuló programokról, eseményekről a 

nyilvánosság számára információt nyújtani, az összes tervezett tevékenység plakátja, 

meghívója és fényképei elérhetőek lesznek A FB oldal mellett az önkormányzati honlapokat 

is  használjuk. A FB oldalak kezelői elsősorban a településeken dolgozó közösségfejlesztők 

lesznek!  

 

 

VII. A két település összesített rendezvénynaptára 

 

Az elkövetkező 36 hónap során 12 db negyedéves akciót és félévente 1 program 

megvalósítását tervezzük. A két település között ez úgy oszlik el, hogy Apátfalva, mint 

konzorciumvezető 12 db programot, míg Magyarcsanád 6 db programot valósít meg ezen 

időszak alatt. Ehhez jön még a közlekedésbiztonsági program, továbbá a részvételi fórumok, 

melyekből első évben 4 db-ot kell teljesíteni, míg a fennmaradó években 2-2 db-ot kell 

abszolválni. A nyilvánosság fórumainak a községek honlapjait és 1-1 Facebook oldalt 

szántunk. Ezeken a felületeken lesz elérhető a programok plakátjai, meghívói és 

természetesen a már megvalósult programokról készült fotók is a célterület lekosságának. 

Végezetül pedig, az összesített rendezvénynaptár az alábbiak szerint néz ki: 

 

Időpont Címe Esemény tartalma Helyszín Résztvevők 

száma 

2019. 

II. félév 

Az apátfalvi 

kézművesek 

találkozója és 

kézműves 

termékek 

kiállítása, helyi 

csoportjaink és 

a lakosság 

fellépése 

Az apátfalvi 

kézművesek 

megmutathatják 

termékeiket, hobbijuk 

eredményeit. 

Lehetőség van 

belepillantani a 

készítés folyamataiba. 

Reméljük többen is 

kedvet kapnak, hogy 

csatlakozzanak egy-

egy szakkörhöz, 

mesteremberhez. 

Apátfalva 100 fő 

III. negyedév Együtt a szebb 

környezetért 

(Faültetés) 

A művelődési ház 

melletti tér 

parkosítása. 

Zöldövezet bővítése. 

Generációk közötti 

kapcsolatépítés. 

Magyarcsanád 50 fő 
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Részvételi 

fórum 

 Magyarcsanád 15 fő 

IV. negyedév   Idősek 

világnapja – 

Elszármazottak 

találkozója 

A Napsugár Baráti 

Klub 

közreműködésével 

kerül sor az ünnepség 

megszervezésére, 

melynek keretében a 

település 

nyugdíjasainak 

szórakoztatása 

történik a helyi 

iskolások, óvodások 

közreműködésével.  

Apátfalva 200 fő 

Részvételi 

fórum 

 Apátfalva 30 fő 

2020. 

I. félév 

Majális Régi hagyományok 

újra élesztése. 

Generációk 

találkozása. 

Magyarcsanád 150 fő 

I. negyedév Agrárfórum Mezőgazdasági 

szakmai fórumok 

őstermelők és 

mezőgazdasági 

vállalkozók 

bevonásával, helyi 

gazdakör, falugazdász 

bevonásával. a 

Fórumon lehetőség 

nyílik a új ismeretek 

megszerzésére, a 

meglévő tapasztalatok 

átadására. A 

felmerülő problémák 

megbeszélésére.  

Apátfalva 50 fő 

Részvételi 

fórum 

 Apátfalva 30 fő 

II. negyedév Szent Iván - éji 

tűzugrás 

Pár év tízeddel ezelőtt 

szokás volt 

településünkön. 

Szeretnénk ezt újra 

feleleveníteni. 

Szomszédolás 

keretében várjuk a 

célterületi lakosságot. 

Apátfalva 200 fő 

 Részvételi 

fórum 

 Magyarcsanád 15 fő 

2020. 

II. félév 

„Régi korok 

ízei”  

- Szomszédolás 

A gasztronómiai 

érdeklődés több éve 

megmutatkozik 

Apátfalva 500 fő 
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Apátfalva 

lakosságának 

körében. Az évek óta 

megrendezésre 

kerülő, nagy sikerű 

gasztronómiai 

fesztiválhoz 

kapcsolódva kerül sor 

a helyi identitást 

erősítő szabadidős 

program 

megvalósítására. Első 

alkalommal hívnánk 

meg Magyarcsanád 

települést, hogy ők is 

bemutathassák sajátos 

ételeiket. 

Részvételi 

fórum 

 Apátfalva 30 fő 

III. negyedév Magyarcsanád 

apraja-nagyja 

együtt mulat  

 

A teljes lakosság 

bevonásával tervezett 

községi rendezvény - 

amelyet a falu római 

katolikus 

templomának 

védőszentjéről, Szent 

Gellértről kapta a 

nevét -, a búcsúhoz is 

kapcsolódik. A 

szeptemberre 

tervezett ünnepen a 

helyi hagyományok 

bemutatása (pl. 

csipke, kézimunka) 

mellett 

képzőművészeti 

kiállítások, táncos-

zenés programok 

várják az 

érdeklődőket. A 

rendezvény  

a közösségi 

szomszédolás 

keretében Apátfalva 

lakossága számára is 

elérhető.  

Magyarcsanád 500 fő 

IV. negyedév Adventi 

hagyományok 

felelevenítése. 

A különböző 

nemzetiségek 

hagyományainak 

bemutatása, 

Magyarcsanád 100 fő 
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megismertetése. 

2021. 

I. félév 

Majális Régi majálisi hangulat 

visszahozása, sör - 

virsli verseny, 

felvonulás. 

Apátfalva 500 fő 

Részvételi 

fórum 

 Magyarcsanád 15 fő 

I. negyedév Ovi farsang A gyerkőcöket és 

családjukat várjuk 

erre a programra, ahol 

mindenki 

megmutathatja a 

jelmezét. Több 

generáció tud együtt 

szórakozni. 

Apátfalva 200 fő 

II. negyedév Együtt az 

ifjúság 

(kenutúra) 

Apátfalva-

Magyarcsanád 

ifjúságának 

bevonásával 

szervezett találkozó, 

melyen a működő 

apátfalvi Ifjúsági klub 

bemutatja szervezetét, 

működését, a két 

csoport közös 

kenutúrán vesz részt.  

Apátfalva - 

Magyarcsanád 

40 fő 

2021. 

II. félév 

„Mondd el 

nekem 

nagyanyó, hogy 

készül a 

kiscipó?” – 

gasztronómiai 

tudásátadás  

 

A gasztronómiai 

tudásátadás során az 

idősebb generáció és 

a településen élő 

nemzetiségek együtt 

készítik el és 

fogyasztják el a 

fiatalokkal a 

hagyományos 

ételeiket.  

Magyarcsanád 500 fő 

Részvételi 

fórum 

 Apátfalva 30 fő 

III. negyedév Apátfalvi 

vigasságok 

Szent Anna napját 

fogadalmi ünnepként 

tartják számon 

Apátfalván, az 1831. 

évi kolerajárvány 

megszűnésének 

emlékére. Szent Anna 

ráadásul a várandósok 

védőszentje, s így a 

jövőbe vetett hit 

jelképe is egyben - a 

falunapi 

Apátfalva 1000 fő 
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programsorozatot 

Szent Anna-napoknak 

nevezik Apátfalván. 

A júliusra tervezett 3 

napos ünnepen sor 

kerül a Maros-menti 

kulturális találkozóra, 

majd ezt követően 

kézműves 

foglalkozások, táncos-

zenés programok, 

lovas bemutatók 

várják az 

érdeklődőket. A 

rendezvény a 

közösségi 

szomszédolás 

keretében 

Magyarcsanád 

lakossága számára is 

elérhető. Első 

alkalommal hívnánk 

meg hagyományőrző 

csoportjaikat, hogy a 

helyi csoportjaink 

bemutatkozása mellett 

nekik is biztosítunk 

lehetőséget. 

IV. negyedév Ökológiai 

lábnyomunk 

Ezen tevékenység 

környezetvédelmi 

témájú, környezeti 

szemléletformálást 

elősegítő előadás 

keretében valósulna 

meg. 

Apátfalva 300 fő 

2022. 

I. félév 

Íjásztalálkozó 

és bemutató 

A Bökény Népe 

szervezésében valósul 

meg. Íjászbemutató 

mellett több 

kézműves bemutató 

és kiállítás, 

ismeretterjesztő 

előadás.  

Apátfalva 200 fő 

Részvételi 

fórum 

 Magyarcsanád 15 fő 

I. negyedév Március 15. 

ünnepség 

Megemlékezés a 

1848-49-es 

Forradalom és 

Szabadságharcról. 

Magyarcsanád 100 fő 

II. negyedév Gyereknap, A szokásos gyereknap Apátfalva 300 fő 
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családi 

vetélkedővel 

helyet, most a 

szülőket is be 

kívánjuk vonni a 

rendezvénybe egy 

családi vetélkedő 

keretében. Generációk 

találkozása, együtt 

működése. 

2019.07.01 – 

2022.06.30. 

Közlekedj 

okosan! 

A védtelenül 

közlekedő gyerekek 

(gyalogosan, 

kerékpárral) 

közlekedésbiztonságát 

célzó 

szemléletformáló 

előadás 

megvalósítása, amely 

felhívja a figyelmet a 

legfontosabb, 

közlekedési 

szabályokra.  

Apátfalva 

Magyarcsanád 

200 fő 

 

 

VII. Várt eredmények 

Hiszünk és bízunk benne, hogy a programok által, a célterületi lakosság körében növekedni 

fog a települése iránt az identitás tudat, valamint az egymás iránti elfogadás, megértés is 

tovább erősödik, amely által közösségek jönnek létre, amelyek meghatározó részei lesznek a 

településeink kulturális, társadalmi életének. Fontosnak tartjuk, hogy a célterületi 

lakossággal megismertessük az önkéntesség, az aktivizálás, az elkötelezettség fogalmait. 

Különös tekintettel azon társadalmi csoportokkal, rétegekkel, akik ezidáig kevésbé, vagy 

egyáltalán nem kapcsolódtak be a közösségi életbe, munkába. 

Ezen cél érdekében együttműködünk intézményekkel, egyesületekkel, nemzetiségi 

önkormányzatokkal és különböző csoportokkal.  

 

1. Tervezési mátrix 

Végezetül, következzen a tervezési mátrix, melyben a 36 hónap programjai lelhetők fel. Itt a 

program elnevezésétől kezdve a felelősön keresztül a költségekig bezárólag lehet 

összefüggéseiben áttekinteni a program elemeket. 
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  Tevékenység besorolása     

Időszak 36 hónap 

megvalósítás  

Tevékenység 

/program 

neve/ 

Események, 

akciók: 

negyedévente 

1 kötelezően!  

Félévente 

legalább egy 

új program, 

illetve 

folyamat 

elindítása  

Kivel 

/partnerek, 

bevont 

közösségek/, és 

feladataik 

Felelős Hogyan /program 

leírás/, tartalmi 

elemek bemutatása 

indikátorok 

/várható létszám, 

ami szigorúan 

csak a célcsoport 

lakosságából 

kerülhet ki/ 

2019. 2. félév Az apátfalvi 

kézművesek 

találkozója és 

kézműves 

termékek 

kiállítása, helyi 

csoportjaink és 

a lakosság 

fellépése 

 Az apátfalvi 

kézművesek 

találkozója és 

kézműves 

termékek 

kiállítása 

Értéktári 

bizottság, 

célterületi 

lakosság 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

Az apátfalvi 

kézművesek 

megmutathatják 

termékeiket, hobbijuk 

eredményeit. 

Lehetőség van 

belepillantani a 

készítés folyamataiba. 

Reméljük többen is 

kedvet kapnak, hogy 

csatlakozzanak egy-

egy szakkörhöz, 

mesteremberhez. Az 

ezt követő 

programban a helyi 

csoportjaink mellett 

teret biztosítunk a falu 

lakosságának, hogy 

saját produkcióval 

kápráztassák el a 

közönséget a 

rendezvénysátorban. 

Emellett, hogy a 

szülők és nagyszülők 

nyugodtan 

megtekinthessék mind 

a kiállítást, mind 

pedig a fellépéseket, 

100 fő 
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ugráló várral, vízi 

focival várjuk a 

gyerekeket. 

1. negyedév Együtt a szebb 

környezetért 

(Faültetés) 

Együtt a szebb 

környezetért 

(Faültetés) 

 Falu lakossága. 

Faültetés. 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

A művelődési ház 

melletti tér 

parkosítása. 

Zöldövezet bővítése. 

Generációk közötti 

kapcsolatépítés. 

Konténer fák 

vásárlása, melyek 

elültetésre kerülnek a 

lakossok által. 

20 fő 

2. negyedév Idősek 

világnapja – 

Elszármazottak 

találkozója 

Idősek 

világnapja – 

Elszármazottak 

találkozója 

 Napsugár Baráti 

Klub, Apátfalvi 

Bíbic Egységes 

Óvoda, 

Bölcsőde; Dózsa 

György 

Általános Iskola, 

elszármazottak, a 

falu lakossága, 

Idősek Otthona 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

A Napsugár Baráti 

Klub 

közreműködésével 

kerül sor az ünnepség 

megszervezésére, 

melynek keretében a 

település 

nyugdíjasainak 

szórakoztatása 

történik a helyi 

iskolások, óvodások 

közreműködésével, 

továbbá olyan 

művésszel, 

művészekkel, akik a 

településünkről 

származnak. Ehhez a 

programhoz 

tervezünk beszerezni 

konferencia székeket, 

hogy minél több helyi 

nyugdíjasunk helyet 

200 fő 
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tudjon foglalni a 

rendezvény ideje 

alatt.  

2020. 1. félév Majális  Majális A falu lakossága Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

Régi hagyományok 

újra élesztése. 

Generációk 

találkozása. 

150 fő 

3. negyedév Agrárfórum Agrárfórum  Apátfalvi 

Gazdakör tagjai, 

célterületi 

gazdák és 

vállalkozók 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

Fórumon lehetőség 

nyílik az új ismeretek 

megszerzésére, a 

meglévő tapasztalatok 

átadására. A 

felmerülő problémák 

megbeszélésére. 

50 fő 

4. negyedév Szent Iván - éji 

tűzugrás 

Szent Iván - éji 

tűzugrás 

 Bökény Népe 

Egyesület, 

Napsugár Baráti 

Klub, célterületi 

lakosság 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

Pár évtízeddel ezelőtt 

szokás volt 

településünkön. 

Szeretnénk ezt újra 

feleleveníteni. 

Szomszédolás 

keretében várjuk a 

célterületi lakosságot. 

Tűzugrás, táncos 

mulatság. Szabadtéri 

rendezvény lévén, ide 

szeretnénk beszerezni 

a sörasztal 

garnitúrákat, hogy a 

célterületi 

lakosságnak legyen 

helye leülni pihenni, 

beszélgetni 

rendezvényünkön. 

200 fő 

2020. 2. félév „Régi korok 

ízei”  

 „Régi korok 

ízei”  

Bökény Népe 

Egyesület, 

Szakmai 

vezető, 

A gasztronómiai 

érdeklődés több éve 

500 fő 
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- 

Szomszédolás 

- 

Szomszédolás 

Napsugár Baráti 

Klub, a falu 

lakossága 

közösség 

fejlesztő 

megmutatkozik 

Apátfalva 

lakosságának 

körében. Az évek óta 

megrendezésre 

kerülő, nagy sikerű 

gasztronómiai 

fesztiválhoz 

kapcsolódva kerül sor 

a helyi identitást 

erősítő szabadidős 

program 

megvalósítására. Első 

alkalommal hívnánk 

meg Magyarcsanád 

települést, hogy ők is 

bemutathassák sajátos 

ételeiket. 

5. negyedév Magyarcsanád 

apraja-nagyja 

együtt mulat  

 

Magyarcsanád 

apraja-nagyja 

együtt mulat  

 

 A célterületi 

lakosság és a 

nemzetiségi 

önkormányzatok. 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

A falunap keretén 

belül tartunk egy 

nemzetiségi 

gasztronómiai napot, 

ahol a kilátogatók 

megismerhetik a 

hagyományos román, 

szerb és roma 

ételeket. 

500 fő 

6. negyedév Adventi 

hagyományok 

felelevenítése.  

Adventi 

hagyományok 

felelevenítése. 

 A falu lakossága. 

A nemzetiségi 

önkormányzatok. 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

A különböző 

nemzetiségek 

hagyományainak 

bemutatása, 

megismertetése. 

100 fő 

2021. 1. félév Majális  Majális a falu lakossága Szakmai 

vezető, 

közösség 

Régi majálisi hangulat 

visszahozása, 

főzőverseny. 

500 fő 
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fejlesztő Generációk 

találkozása. 

Beszélgetések. Közös 

programok, 

élmények. 

7. negyedév Ovi farsang Ovi farsang  a falu lakossága Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

A gyerkőcöket és 

családjukat várjuk 

erre a programra, ahol 

mindenki 

megmutathatja a 

jelmezét. Több 

generáció tud együtt 

szórakozni. 

200 fő 

8. negyedév Együtt az 

ifjúság 

(kenutúra) 

Együtt az 

ifjúság 

(kenutúra) 

 Apátfavli 

Ifjúsági Klub, 

magyarcsanádi 

ifjúság 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

Apátfalva-

Magyarcsanád 

ifjúságának 

bevonásával 

szervezett találkozó, 

melyen a működő 

Apátfalvi Ifjúsági 

Klub (AIK) bemutatja 

szervezetét, 

működését, és a két 

csoport közös 

kenutúrán vesz részt. 

Ezzel segítve a két 

település fiataljait, 

hogy jobban 

megismerjék egymást, 

közös programok 

tervezése, szervezése. 

40 fő 

2021. 2. félév „Mondd el 

nekem 

nagyanyó, 

hogy készül a 

 „Mondd el 

nekem 

nagyanyó, 

hogy készül a 

A célterületi 

lakosság és a 

nemzetiségi 

önkormányzatok. 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

A falunap keretén 

belül az idősebb 

generáció 

megismerteti a 

500 fő 
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kiscipó?” – 

gasztronómiai 

tudásátadás  

 

kiscipó?” – 

gasztronómiai 

tudásátadás  

 

 hagyományos ételek 

elkészítését 

látványkonyhán 

keresztül a célterületi 

lakosságának. 

9. negyedév Apátfalvi 

vigasságok 

Apátfalvi 

vigasságok 

 Célterületi 

lakosság 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

Szent Anna napját 

fogadalmi ünnepként 

tartják számon 

Apátfalván, az 1831. 

évi kolerajárvány 

megszűnésének 

emlékére. Szent Anna 

ráadásul a várandósok 

védőszentje, s így a 

jövőbe vetett hit 

jelképe is egyben - a 

falunapi 

programsorozatot 

Szent Anna-napoknak 

nevezik Apátfalván. 

A júliusra tervezett 3 

napos ünnepen sor 

kerül a Maros-menti 

kulturális találkozóra, 

majd ezt követően 

kézműves 

foglalkozások, táncos-

zenés programok, 

lovas bemutatók 

várják az 

érdeklődőket. A 

rendezvény a 

közösségi 

szomszédolás 

keretében 

1000 fő 
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Magyarcsanád 

lakossága számára is 

elérhető. Első 

alkalommal hívnánk 

meg hagyományőrző 

csoportjaikat, hogy a 

helyi csoportjaink 

bemutatkozása mellett 

nekik is biztosítunk 

lehetőséget. 

10. negyedév Ökológiai 

lábnyomunk 

Ökológiai 

lábnyomunk 

 Apátfalvi Bíbic 

Egységes Óvoda, 

Bölcsőde; Dózsa 

György 

Általános Iskola 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

Ezen tevékenység 

környezetvédelmi 

témájú, 

szemléletformálást 

elősegítő előadás 

keretében valósulna 

meg. 

300 fő 

2022. 1. félév Íjásztalálkozó 

és bemutató 

 Íjásztalálkozó 

és bemutató 

Bökény Népe 

Egyesület, a 

célterület 

lakossága 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

A Bökény Népe 

Egyesület 

szervezésében valósul 

meg. Íjászbemutató 

mellett több 

kézműves bemutató 

és kiállítás, 

ismeretterjesztő 

előadás. 

200 fő 

11. negyedév Március 15. 

Ünnepség 

Március 15. 

Ünnepség 

 Célterületi 

lakosság. 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

Megemlékezés a 

1848-49-es 

Forradalom és 

Szabadságharcról.  

100 fő 

12. negyedév Gyereknap, 

családi 

vetélkedővel 

Gyereknap, 

családi 

vetélkedővel 

 Napsugár Baráti 

Klub, Apátfalvi 

Bíbic Egységes 

Óvoda, 

Bölcsőde; Dózsa 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

A szokásos gyereknap 

helyet, most a 

szülőket is be 

kívánjuk vonni a 

rendezvénybe egy 

300 fő 
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György 

Általános Iskola, 

a falu lakossága 

családi vetélkedő 

keretében. Generációk 

találkozása, együtt 

működése. 

2019.07.01 – 

2022.06.30. 

Közlekedj 

okosan! 

 

Közlekedés-

biztonsági 

programok  
 

Közlekedj 
okosan! 

 Célterületi 

ovisok, iskolások 

Szakmai 

vezető, 

közösség 

fejlesztő 

A védtelenül 

közlekedő gyerekek 

(gyalogosan, 

kerékpárral) 

közlekedésbiztonságát 

célzó 

szemléletformáló 

előadás 

megvalósítása, amely 

felhívja a figyelmet a 

legfontosabb, 

közlekedési 

szabályokra.  

200 fő 


