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A helyi identitás és kohézió erősítése 
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településeken                                            

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017 



1. BEVEZETŐ  

 

A Balástya Községi Önkormányzat, mint konzorciumvezető, valamint a Csengele Községi 

Önkormányzat, a Pusztaszer Községi Önkormányzat és a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület pályázati támogatást nyert a helyi közösségek fejlesztésére, a helyi identitás 

erősítésére és az ezeket szolgáló programok megvalósítására. A projekt címe: A helyi identitás 

és kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken. A projekt 

azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017. 

A projekt megvalósítási időszaka: 2019. 07. 01. – 2022. 06. 30. 

A projekt összköltsége: 28.000.000,-Ft 

A támogatás intenzitása: 100% 

A közösségfejlesztési programok módszertanát és a segítő mentorhálózatot az EFOP-1.3.1-

15-2016-00001 azonosító számú ,,Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című 

kiemelt projekt biztosítja. 

 

2. A PROJEKT CÉLJAI,  VÁRHATÓ EREDMÉNYEI  

 

A helyi identitás és kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken című 

projekt átfogó célja, hogy a három településen élő helyi közösségeket fejlessze. A projekt 

előreláthatólag erősíti a közösségi szerepvállalást, a közösségi térségi és a települési helyi 

identitást a közösségfejlesztési folyamatok segítségével. A projekt specifikus céljai között 

szerepel, hogy (1) erősítse a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, (2) erősítse a 

helyi civil társadalmat, mely segít a helyi közösségi konfliktusok megoldásában, az önálló 

cselekvési képesség fejlesztésében, (3) erősítse a civil és a közösség aktivitását. A projekt 

továbbá a közösségi kohézió fejlesztését célozza meg, amely hozzájárul a közösségi élet 

revitalizálásához, a helyi kulturális tőke kiaknázásához, és a közös ismereteken, gyökereken 

nyugvó kapcsolatokhoz. 

A projekt várható eredménye, hogy együttműködő hálózatokat, tudásalapú 

együttműködéseket hoznak létre, a helyi kötődés erősödik, s létre jön egy olyan közösség, 

amely alkalmas arra, hogy részt vegyen a helyi fejlődésben, annak motorjává váljon. A várható 

eredmények alapja a helyi igényeken alapuló projektterv és a közösségi tervezés által létrejövő 

közösségi akciók, programok és tevékenységek, melynek eszmeisége a lokalitás értékeinek 



beemelése a közösségi életbe, s amelynek központi gondolata a helyi kohézió fokozása. A 

projekt várható hatása lesz, hogy a helyi közösségek összekapcsoltsága fokozódik, erősödik a 

társadalmi integráció, csökken az elvándorlási kedv, ellenben növekszik a felelősségtudat, az 

elkötelezettség a helyi fejlődésért, csökken a terület leszakadási kockázata, élhető, életminőség 

tekintetében magasabb színvonalat nyújtó hely jön létre. 

A projekt célcsoportja: Balástya, Csengele és Pusztaszer összlakossága, összesen 7119 fő. 

 

3. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS  

 

A ,,Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című kiemelt projekt által kiadott 

Közösségfejlesztés módszertani útmutató c. kiadvány iránymutatásai mentén a célterületen 

dolgozó közösségfejlesztők együttműködést alakítottak ki a helyi lakossággal 2018 júniusától 

kezdődően. Az elmúlt egy évben, 2019 júniusáig bezárólag a közösségfejlesztők közösségi 

interjúk, közösségi beszélgetések és közösségi felmérés segítségével vonták be a lakosságot a 

közösségi tervezés folyamatába. Az egész lakosságra kiterjedő, széles közösségi tervezés 

eredményeként Helyi Cselekvési Terv és Rendezvénynaptár került összeállításra.  

A közösségi tervezés során megszülető folyamatokat, közösségi akciókat vagy programokat 

magukénak érzik a célterületen élők, így a projekt sikeres megvalósításában is számíthatunk a 

közösségek aktivitására. 

  



4. A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 

 

4. A) KÖZÖSSÉGI INTERJÚK  

 

A lakosság megszólításának és bevonásának egyik fontos módszere a közösségi interjúk voltak, 

melyek a helyi közérzetre, az egyén és a közösség kapcsolatára, a helyi identitás tartalmára, a 

közösségi fejlesztési elképzelésekre és a cselekvési kapacitásra hivatottak rákérdezni. Olyan 

szakemberek végezték el a közösségi interjúkat, akiknek sokéves tapasztalat van a hátuk 

mögött, jól ismerik a településüket, a helyi közösséget, ki tudják választani azokat a helyi 

lakosokat, akiknek érdemes meghallgatni a véleményét. Balástya lakosságának méretbeli 

fölényéből és a konzorciumvetető szerepéből adódóan a legtöbb közösségi interjú itt készült 

el. A lakosságszámra vetített interjúmennyiségen felül az is fontos szempont volt, hogy a 

projekt által megvalósítani kívánt programok, közösségi akciók döntő többsége ezen a 

településen fog megvalósulni. Összesen 44 közösségi interjú készült el a célterületen, ebből 26 

Balástyán, 10 Pusztaszeren és 8 Csengelén. A települések különbözőségéből, változatos 

közösségi életükből adódóan az interjúalanyok korosztálya, a helyi közösségben elfoglalt 

szerepük igen változatos volt. A megkérdezettek változatos mivolta miatt a projekt 

szempontjából szerteágazóan, minden korosztályt érintő problémakört, igényt, célt fel lett 

térképezve. Az interjúalanyok nagyon készségesek és segítőkészek voltak a beszélgetések 

során. Sok ötlettel járultak hozzá a beszélgetés sikerességéhez. Az interjúk személyesen 

készültek el attól függően, hogy az interjúalanyok hogy értek rá a beszélgetésre. Rendezvényen, 

munkahelyen, közösségi térben (pl. művelődési ház, sportpálya), illetve az otthonukban 

készültek az interjúk. Az interjúknak három fő kérdése volt: Mit jelent számára itt élni? Mi a 

jó? Mi a rossz? Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

 

 

4. B) KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK  

 

A célcsoporttal való közös tervezés folyamán, a közösségi interjúkkal párhuzamosan, a 

Cselekvő közösségek által készített Közösségfejlesztés módszertani útmutató alapján 

közösségi beszélgetéseket szerveztek a közösségfejlesztők a három településen. A közösségi 

beszélgetések olyan időpontban és helyszínen lettek megtartva, hogy minél többen részt 

tudjanak venni rajta. A projekt kezdetétől havi rendszerességgel voltak közösségi 



beszélgetések, de külső körülmények és azt a szempontot szem előtt tartva, hogy minél több 

civil szervezet, intézmény stb. képviseltesse magát, az időpontok 1-2 esetben ennek 

megfelelően kerültek kijelölésre. A lakosságot többnyire az internet és az információs pontra 

kihelyezett meghívókkal lehetett elérni. A helyi intézmények és civil szervezetek képviselői is 

többször részt vettek ezeken az összejöveteleken. Az egyes találkozók végeztével a szereplők 

megállapodtak a következő beszélgetés legideálisabb időpontjában. Abban is megállapodtak 

ezeken az alkalmakon, hogy a következő közösségi beszélgetésen milyen témák fognak 

szerepelni. A résztvevőknek a mozgósításban is nagy szerepük volt, hogy minél több helyi 

lakost sikerüljön bevonni a közös tervezésbe. 

 

 

4. C) KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS  

 

A közösségi interjúk és a közösségi beszélgetések elemzett eredményeivel rendelkezve, a helyi 

cselekvők körének további szélesítésére a célterület három településén közösségi felmérés 

ment végbe. Az „ajtótól ajtóig” történt, a helyi lakosok aktív részvételével megvalósult 

közösségfejlesztő módszer segítségével mindenki megszólításra került. Azok is véleményt 

nyilváníthattak így, akik ezt eddig azért nem tették meg, mert személyesen volt rá alkalmuk. 

Egy 8 oldalból és 25 kérdésből álló kérdőív által sikerült a lakosság problémafelvetéseit, igényeit 

és ötleteit felmérni. A próba kérdőívek kiértékelését követően mindössze három kifejtős 

kérdés maradt a végleges kérdőívben, de csak elvétve írtak ezekre az üres sorokra a lakosok. 

A közösségi felmérés rákérdezett, hogy mennyire elégedettek a lakosok az adott településsel, 

annak közösségi életével, programjaival. Felmérte a meglévő programok látogatottságát, 

ugyanakkor lehetőséget biztosított arra, hogy bárki kifejezhesse véleményét vagy megoszthassa 

ötleteit. A három településről összesen 811 kitöltött kérdőív került vissza a 

közösségfejlesztőkhöz, akik elvégezték a kiértékelésüket, melyet a közösségi interjúk, 

beszélgetések összegzőjéhez és az emlékeztetőkhöz hasonlóan mindenki elérhet a 

balastya.hu/kozossegfejlesztes honlapon vagy a projekt információs pontján.   



5. A CÉLTERÜLETRE VONATKOZÓ PROBLÉMA BEMUTATÁSA  

 

A közösségi interjúk, beszélgetések és felmérés alkalmával több probléma és igény is 

megfogalmazódott a településeken, melyek között sok hasonlóság van ezek tekintetében, de a 

különbözőségekre is érdemes összpontosítani. 

A közösségi interjúk és beszélgetések alkalmával felmerül az ifjúság problémája, így ezt már a 

kérdőívekbe is beleépítettük, miszerint a lakosság szerint mivel tudnánk az ő programigényüket 

kielégíteni, erre sok ötlet érkezett. Valamint az is felmerült, hogy szükség van az önkéntes 

akciókra, erre is születtek ötletek mind a beszélgetéseknek, mind a felmérésnek hála.  

A feldolgozás során azt láttuk, főleg Balástya és Csengele településeken, hogy a meglévő 

programok és rendezvények jók, szereti őket a közösség, viszont változtatnának rajtuk, 

felmerültek új igények is, mint például a több gyermek és sportos program. A programok 

mennyiségével elégedettek, viszont a válaszokból látszik, hogy egy átstrukturálás a tematikában 

tetszene a közösségnek. Pusztaszerről az jött vissza a kérdőívekben, hogy kevés a program, 

szeretnének még, vagy legalább pár régi, megszűnt rendezvényt visszahozni.  

Összeségében elmondható, hogy a kitöltők a 3 településről nagyon szívesen fogadnák a családi 

rendezvényeket, programokat. A kérdőívek eredményei szorosan összecsengenek a közösségi 

beszélgetéseken hallottakkal, így sok információ nem hatott újként a feldolgozás során.  Ilyen 

volt például az igény a külön gyermekeknek és ifjú korosztálynak szóló programokra is, erre 

több ötletet is kaptunk, hogy milyen jellegű rendezvényekkel foghatnánk meg ezeket a 

korosztályokat a legjobban. Több újító ötlet is érkezett, viszont az is kiderült, hogy a kitöltők 

nagy része elégedett a meglévő programokkal is, viszont nem szabad elfelejteni az újonnan 

felmerülő igényeket. 

 

6. TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

 

Mivel a projekt programjainak megvalósítása nagyrészt Balástyán fog megtörténni, az 

információs pont a balástyai művelődési házban került kialakításra. Itt mindenki tájékozódhat 

a projekt megkezdése óta végbemenő folyamatokról, a közösségi interjúk, beszélgetések és 

felmérés összesítésének eredményéről, valamint megtalálható az összes közösségi beszélgetés 

emlékeztetője, a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár.  



A könnyebb elérhetőség érdekében a balastya.hu/kozossegfejlesztes honlapon keresztül 

mindenki elérheti ezeket a tartalmakat. A projekt előrehaladtával folyamatosan frissül az oldal, 

itt a projekt fizikai megvalósítása után is elérhetőek lesznek ezek a dokumentumok. 

Az interakciók elősegítésére és a jövőbeli programok hirdetésére, majd megvalósított 

események (képes) beszámolójához Facebookot fogjuk igénybe venni. 

Ugyancsak a programok hirdetése és a projekt aktualitásainak nyilvánosságra hozása végett a 

helyi sajtót (újság és internetes hírportál) is bevonjuk. 

A közösségi tervezést követően a következő három évben összesen 19 program, folyamat, 

akció és kiállítás lesz megvalósítva a célterületen. A legtöbb Balástyán lesz életre hívva, köztük 

egyet a helyi konzorciumi partner, a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület fog 

koordinálni. Csengele és Pusztaszer három-három eseménynek fog helyet adni a projekt 

segítsége által. Többnyire rendezvények fognak megvalósulni, melyben fontos szerepet kapnak 

a különböző ünnepekhez kapcsolódó családi programok, a hagyományok és azok átadása a 

fiatalabb generációknak. Lesznek kerékpáros szomszédolók és értéktár kiállítások, de új helyi 

ifjúsági szervezet létrehozása is a tervek között szerepel. Továbbá környezettudatosságot, 

közlekedésbiztonságot és bűnmegelőzést elősegítő programok is lesznek. Mindezekhez a 

partnerek, civil szervezetek, intézmények és önkéntesek bevonása elengedhetetlen, velük 

folyamatosan együtt kell működnie a közösségfejlesztőknek. Az események között Balástyán, 

Csengelén és Pusztaszeren az első évben négy, a második és harmadik évben 2-2 részvételi 

fórumon kerülnek értékelésre a közösségfejlesztési folyamatok, elemzésre a hatások és 

szükség esetén aktualizálásra a cselekvési terv. 

(További információk és részletek a rendezvénynaptárban.) 

 

7. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK ÁLTAL ELÉRENDŐ CÉLOK BEMUTATÁSA  

 

A közösségfejlesztő tevékenység folyamatával a közösségi kohézió erősítése, a közösség 

cselekvőképességének fokozása a cél. Továbbá olyan folyamat elindítása, ami a közösségi 

tervezés módszerével elérhetővé, életminőségben magasabb színvonalúvá teszi a települések 

környezetét, így a célok megvalósulásához ez a beavatkozási terület nagyban hozzájárul. 

A közösségi tervezés folyamán létrejövő folyamatokat, akciókat, programokat többen érzik 

magukénak, ami erősíti elkötelezettségüket és a helyben maradást ösztönzi. Ez pedig javítja a 

helyi szociális életminőséget, ösztönözve a helyben maradást. 



A rendezvénynaptárban szereplő programok, közösségi akciók és folyamatok a közösségi 

kohéziót jelző helyi igényekre fognak reagálni, a fejlesztési célokhoz fognak kötődni. 

 

  



 

8. RENDEZVÉNYNAPTÁR  

 

Időpont Cím Típus Helyszín Felelősök, bevont civilek Várható 
résztvevők 

számá (fő) 

Tematika rövid bemutatása TOP 5.3.1 
Projektből 
finanszírozot
t 

2017. július 28  Mindenki 
névnapja 

 Balástya     

2017. augusztus 12-13 Csengelei 
sportnapok 

 Csengele     

2017. augusztus 13 IV. Lada és BMW 
találkozó 

 Csengele     

2017. augusztus 19 Új kenyér ünnep  Pusztaszer     

2017. szeptember 15-

17 

XVIII. 
Falunapokat, 
Zöldség és 
Virágfesztivált és 
Lovasnapokat 

 Balástya     

2017. október 1 Szomszédoló 
Kerékpártúra 
Csengelére 

 Balástya     

2017. október 1 I.  Csengelei 
Étkek Napja és 
kemence átadó 

 Csengele     

2017. október 7 Szántóverseny  Balástya     

2017. október 7 Szüreti bál és 
lovas felvonulás 

 Pusztaszer     

2017. október 14  Hét halom 
teljesítménytúra 

 Pusztaszer     

2017.október 20 Tökfesztivál az 
állatsimogatóban 

 Balástya     

2017. november 4 Szent Imre nap  Csengele     

2017. nvember 10-11 Böllérfesztivál  Balástya     

2017. december 2 Adventi 
Gyertyagyújtás 

 Balástya     

2017. december 9 Mikulás bál  Csengele     

2017. december 16 Falukarácsony és 
karácsonyi 
koncert 

 Balástya     

2017. december 18 Karácsonyi 
ajándékkészítő 
délután 

 Balástya     



2017. december 22  Karácsonyi 
Koncert 

 Csengele     

2017. december 22  Falukarácsony  Pusztaszer     

2018. január 28 I. 
Hagyományőrző 
disznóvágás 

 Csengele     

2018. február 11 Falufarsang   Balástya     

2018. február 19-23 Egészséghét  Csengele     

2018. február 25 Évadnyitó 
Hangverseny 

 Csengele     

2018. március 9 Nőnap időseknek  Balástya     

2018. március 17 XI. Vőfély- és 
Zenésztalálkozó 

 Csengele     

2018. március 28 Húsvét-váró  Balástya     

2018. április 2 Húsvéti 
hagyományőrző 
locsolkodás 

 Pusztaszer     

2018. április 7 Varga János, a 
"Tanító Bácsi" 
emléktúra 

 Pusztaszer     

2018. április 14  IV. Szülők Bálja  Pusztaszer     

2018. április 29 Tavaszi 
hangverseny 

 Csengele     

2018. május 1 Majális  Balástya     

2018. május 9 Anyák napja 
nagymamáknak  

 Balástya     

2018. május 19  Madárország 
Pusztaszeren  

 Pusztaszer     

2018. május 19-21 XXIV. Csengelei 
Falunapok  

 Csengele     

2018. június 7 Szent Antali 
kereszt-járás  

 Balástya     

2018.június 11 IV. Gyereknap  Pusztaszer     

2018. június 17 Szent Antal 
búcsú és I. 
Balástyai 
Sportnap 

 Balástya     

2018.  június 23 IV. 
Pálosszentkúti 
gyalogos 
zarándoklat 

 Pusztaszer     

2018.június 30 IX. Pusztaszeri 
Lovasnap  

 Pusztaszer     

2018. július 18 Mindenki 
névnapja 

 Balástya     



2018. július 22 Sakkverseny  Pusztaszer     

2018. augusztus 4 V. Csengelei Lada 
és BMW 
találkozó  

 Csengele     

2018. augusztus 11 Zsírégető parti  Balástya     

2018. augusztus 25 VII. 
Szántóverseny  

 Balástya     

2018. szeptember 9 VI. Csongrád 
Megyei 
Természtbarát 
Találkozó 

 Pusztaszer     

2018. szeptember 21-

23 

XIX. Balástyai 
Falunapok, 
Zöldség- és 
Virágfesztivál 

 Balástya     

2018. szeptember 22 IX. 
Marhapörkölt-
főző verseny  

 Pusztaszer     

2018.október 6 III. Szüreti Bál és 
Lovas Felvonulás 

 Pusztaszer     

2018. október 6 Kerékpártúra 
Szatymazra 

 Balástya     

2018. október 18 Tökfesztivál az 
Állatsimogatóba
n 

 Balástya     

2018. október 20 Családi nap a 
csengelei 
polgrőrök 
rendezésében  

 Csengele     

2018. október 20 Hét halom 
teljesítménytúrá
k 

 Pusztaszer     

2018. október 23 A szabadság 
napja (8. 
osztályosok 
ünnepi műsora) 

 Pusztaszer     

2018. október 28 Idősek világnapja   Balástya     

2018. november 5-11 Egészséghét  Balástya     

2018.november 10  Szent Imre 
családnap 

 Csengele     

2018. november 16-17 Böllérfesztivál  Balástya     

2018. november 24 Családi nap  Pusztaszer     

2018. december 2 Adventi 
Gyertyagyújtás 

 Balástya     

2018. december 12 Idősek 
Karácsonyi 
Ünnepsége 

 Csengele     



2018. december 13 Karácsonyváró a 
művelődési 
házban 

 Balástya     

2018. december 16 Falukarácsony 
karácsonyi 
koncerttel  

 Balástya     

2018. december 20 Falujáró 
betlehemezés 

 Csengele     

2018. december 21 Falukarácsony  Pusztaszer     

2019. január 12 Újévi koncert  Csengele     

2019. január 19 Sportbál  Balástya     

2019. február 2 II. 
Hagyományőrző 
disznóvágás 

 Csengele     

2019. február 17  Falufarsang   Balástya     

2019.február 23  V. Jótékonysági 
Sport Buli 

 Csengele     

2019. március 4 Nőnap időseknek  Balástya     

2019. március 16 Lakodalmas 
Zenekarok és 
Vőfélyek 
Találkozója 

 Csengele     

2019. március 23 TeSzedd 
Pusztaszeren! 

 Pusztaszer     

2019. április 2 Kiss István 
Emlékest 

 Balástya     

2019. április 17 Húvéti 
készülődés 

 Balástya     

2019. április 27 Szülők bálja  Pusztaszer     

2019. április 28 kerékpártúra 
Majsára 

 Csengele     

2019. április 28 Tavaszi 
hangverseny 

 Csengele     

2019. május 1 Retro majális  Csengele     

2019. május 1 Majális  Balástya     

2019. május 11 Szomszédoló 
Kerékpártúra 
Csengelére 

 Balástya     

2019. május 11  Emlékezés a 
hősökre 

 Csengele     

2019. május 11 Korinda koncert 
és táncház 

 Pusztaszer     

2019. május 15  Anyák napja 
nagymamáknak  

 Balástya     

2019. május 18 Honfoglaló kupa 
(sakkverseny) 

 Pusztaszer     



2019. május 25 Retro Gyereknap  Balástya     

2019. június 8-10 Csengelei 
falunapok XXV 

 Csengele     

2019. június 11 Szent Antali 
kereszt-járás  

 Balástya     

2019. június 11 Települési 
Családi nap 

 Pusztaszer     

2019. június 16 Szent Antali 
Búcsú és II. 
Balástyai 
Sportnap 

 Balástya     

2019. június 16 11km-es 
pusztaszeri túra 

 Pusztaszer     

2019. június 22 Lovas és 
gyalogos 
zarándoklat 
(Pusztaszer- 
Pálosszentkút) 

 Pusztaszer     

2019. június 26 Táncház a Tülkös 
tanyán 

 Pusztaszer     

2019. június 29 Pusztaszeri 
Lovasnap 

 Pusztaszer     

2019. július        

2019. augusztus Csengelei Lada és 
BMW találkozó  

 Csengele     

2019. augusztus 17. Szent István 

napi ünnepség 

közössé

gi akció 

Pusztaszer, 

Hétvezér 
emlékmű, 
Pusztabíró 

háza 

Szabó Zsófia, Pusztaszer Községért Közalapítvány, 

Szentháromság Plébánia, Pusztaszer Községi Polgárőr 
Egyesület, Pusztaszeri Dalárda 

200 Kenyérdagasztás, kenyérsütés, új kenyér 

megáldása, szakácspárbaj, sportos 
csapatjátékok, fellépők, szabadtéri disco. 

IGEN 

2019. szeptember XX. Balástyai 
Falunapok, 
Zöldség- és 
Virágfesztivál 

 Balástya     

2019. október Szüreti Bál és 
Lovas Felvonulás 

 Pusztaszer     

2019. október Szüreti 
gyereknap 

program Balástya 
(Állatsimogat

ó) 

Fodor Tamás, Tari József, Gémes Fruzsina, Farkas 
Aranka, Balástyáért Közalapítvány, Balástya Község 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

100 Őszi családi programok: tökfaragás, kézműves 
foglalkozások, népi játékok, ügyességi 

versenyek gyerekeknek. 

IGEN 

2019. október 1. Kerekasztal 
beszélgetés 

részvéte
li fórum 

Balástya Balástya Községi Önkormányzat 10 A szüreti gyereknap programjának kiértékelése, felkészülés a 
Húsvéti készülődés programjára  

2019. október Hét halom 
teljesítménytúrá
k 

 Pusztaszer     

2019. október Szántóverseny   Balástya     



2019. október Idősek világnapja   Balástya     

2019. november Egészséghét  Balástya     

2019. november Szent Imre 
családnap 

 Csengele     

2019. november Böllérfesztivál  Balástya     

2019. december Adventi 
Gyertyagyújtás 

 Balástya     

2019. december Adventi 

mézeskalácssüt
és 

közössé

gi akció 

Csengele Csengele Községi Önkormányzat, Csengeléért 

Egyesület, Törköly Ágnes, Molnár Mihály, Régi Dalok 
Őrzői 

50 Csengelén évek óta hagyománnyá vált adventi 

készülődés és adventi gyertyagyújtás 
kiegészítéseként a generációk összehozása 
érdekében közös mézeskalácssütés. A 

program során lehetőség adódna a legfiatalbb 
generációak is, hogy tanuljanak az 
idősebbektől, kipróbálják magukat a sütésben 

és a mézeskalácsok díszítésében. 

IGEN 

2019. december Falukarácsony  Pusztaszer         

2019. december Falukarácsony 
karácsonyi 
koncerttel  

  Balástya         

2020. január Évadnyitó 
Hangverseny 

 Csengele     

2020. január        

2020. február Hagyományőrző 
disznóvágás 

 Csengele     

2020. február        

2020. március Bringasuli közössé

gi akció 

Balástya Balástyai Polgárőr Egyesület, Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola 

20 Olyan közlekedésbiztonsági program általános 
iskolás gyerekek számára, ami a kerékpározás 
szabályainak elsajátítását, a közlekedésbiztonsági 
ismeretek bővítését és a biztonságos közlekedés 
megtanítását szolgálja. 

IGEN 

2020. március Vőfély- és 
Zenésztalálkozó 

 Csengele     

2020. április Húsvéti 
készülődés 

program Balástya 
(Állatsimogat

ó) 

Fodor Tamás, Tari József, Gémes Fruzsina, Farkas 
Aranka, Balástyáért Közalapítvány, Balástya Község 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Páduai Szent Antal 
Plébánia 

100 A húsvéti hagyományok felelevenítésére 
rendezett családi programok: kézműveskedés, 

tojásfestés, ügyességi feladatok, 
kenyérszentelés. 

IGEN 

2020. április 2. Kerekasztal 

beszélgetés 

részvéte

li fórum 

Balástya Balástya Községi Önkormányzat 10 Húsvéti készülődés programjának kiértékelése, felkészülés 

Ifjúsági falunapra 

2020. április Tavaszi 
hangverseny 

 Csengele     



2020. április Szülők Bálja  Pusztaszer     

2020. május Majális  Balástya     

2020. május Sportos 
szomszédoló 

Pusztaszerről 

közössé
gi akció 

Pusztaszer Szabó Zsófia, Pusztaszer Községért Közalapítvány, 
Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidős Sportegyesület, 

Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület 

20 Kerékpártúra, sportnap, Puszta Olimpia IGEN 

2020. május 3. Kerekasztal 

beszélgetés 

részvéte

li fórum 

Pusztaszer Pusztaszer Községi Önkormányzat 10 Sportos szomszédoló programjának kiértékelése, felkészülés 

az értéktár kiállításra 

2020. június Gyereknap  Pusztaszer     

2020. június Sportos 

szomszédoló 
Csengeléről 

közössé

gi akció 

Csengele Csengele Községi Önkormányzat, Csengeléért 

Egyesület, Csengelei Polgárőr Csoport, Törköly Ágnes, 
Tóth Alexandra 

30 A szomszédoló kerékpártúra játékos 

vetélkedőkkel kiegészítve. 

IGEN 

2020. június Szent Antali 
kereszt-járás  

 Balástya      

2020. június Csengelei 
Falunapok  

 Csengele      

2020. június Szent Antali 
búcsú 

 Balástya      

2020. június 4. Kerekasztal 
beszélgetés 

részvéte
li fórum 

Csengele Csengele Községi Önkormányzat 10 Sportos szomszédoló programjának 
kiértékelése, felkészülés a mézeskalács 
programra 

  

2020. június Pálosszentkúti 
gyalogos 
zarándoklat 

 Pusztaszer       

2020. június Pusztaszeri 
Lovasnap  

 Pusztaszer       

2020. július Tegyünk a 
környezetünkért
! 

program Balástya Községi Sportkör Balástya Egyesület, Munkácsy 
Mihály Katolikus Általános Iskola 

20 Olyan szemléletformáló program, mely a 
környezetközpontú tematikája segítségével 
próbálja környezettudatosabbá tenni a fiatalok 

hozzáállását a környethez. 

IGEN 

2020. augusztus 5. Kerekasztal 

beszélgetés 

részvéte

li fórum 

Balástya Balástya Községi Önkormányzat 15 Felkészülés a Balástyai Falunapokra.  

2020. augusztus Csengelei Lada és 
BMW találkozó  

 Csengele      

2020. szeptember Balástyai 

Falunapok (új 
elemmel) 

közössé

gi akció 

Balástya 

(rendezvényt
ér) 

Balástya Községi Önkormányzat, Balástyáért 

Közalapítvány, Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, “Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” 
Közhasznú Egyesület, Őszi Alkony Nyugdíjas Klub, 

Balástyai Polgárőr Egyesület, FREYA Mozgásstúdió és 
Rekreációs Egyesület, Gémes Eszter Községi 
Könyvtár 

250 A Falunapok megújítása, különösen figyelembe 

véve a fiatalok igényeit, fiataloknak szóló 
programok 

IGEN 

2020. október Szüreti Bál és 
Lovas Felvonulás 

 Pusztaszer     



2020. október Hét halom 
teljesítménytúrá
k 

 Pusztaszer     

2020. október Szántóverseny   Balástya     

2020. október Idősek világnapja   Balástya     

2020. november Egészséghét  Balástya     

2020. november Szent Imre 
családnap 

 Csengele     

2020. november Böllérfesztivál  Balástya     

2020. december Adventi 
Gyertyagyújtás 

 Balástya     

2020. december Ifjúsági 

szervezet 
létrehozása 

folyamat Balástya Kauczki Gréta, Csergő Dávid, Fodor Tamás, Gémes 

Fruzsina 

20 A balástyai ifjúság kohéziójának megteremtése 

érdekében létrehozásra kerül egy ifjúsági 
szervezet, melynek az Ifjúsági klub lesz a 
közösségi tere. 

IGEN 

2020. december Falukarácsony  Pusztaszer     

2020. december Falukarácsony 
karácsonyi 
koncerttel  

  Balástya         

2021. január Évadnyitó 
Hangverseny 

 Csengele     

2021. január 6. Kerekasztal 
beszélgetés 

részvéte
li fórum 

Balástya Balástya Községi Önkormányzat, új balástyai ifjúsági 
szervezet 

15 A balástyai ifjúsági szervezet célmeghatározásai, tervezés a 
jövőre nézve, csapatépítés 

2021. január Közösségi mozi közössé
gi akció 

Balástya 
(művelődési 

ház) 

Tóth Gergő, Községi Sportkör Balástya Egyesület, új 
balástyai ifjúsági szervezet 

30 Közösségi film- és meccsnézés. IGEN 

2021. február Hagyományőrző 
disznóvágás 

 Csengele     

2021. március Vőfély- és 
Zenésztalálkozó 

 Csengele     

2021. április Tavaszi 
hangverseny 

 Csengele     

2021. április Szülők Bálja  Pusztaszer     

2021. május Majális  Balástya     

2021. május Tűzoltónap közössé

gi akció 

Balástya, 

rendezvényté
r 

Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 150 A tűzoltónapon mindenki bepillantást nyerhet a 

tűzoltók mindennapjaiba. 

IGEN 



2021. június Gyereknap  Pusztaszer       

2021. június Szent Antali 
kereszt-járás  

 Balástya       

2021. június Csengelei 
Falunapok  

 Csengele       

2021. június Szent Antali 
búcsú 

 Balástya       

2021. június Értéktár kiállítás 

Pusztaszeren 

program Pusztaszer Szabó Zsófia, Pusztaszer Községért Közalapítvány, 

Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidős Sportegyesület 

60 Pusztaszer helyi értékeinek bemutatása IGEN 

2021. június Pálosszentkúti 
gyalogos 
zarándoklat 

 Pusztaszer      

2021. június Pusztaszeri 
Lovasnap  

 Pusztaszer         

2021. július        

2021. augusztus Csengelei Lada és 
BMW találkozó  

 Csengele     

2021. augusztus 7. Kerekasztal 
beszélgetés 

részvéte
li fórum 

Balástya Balástya Községi Önkormányzat 10 A balástyai értéktár kiállításaának tematizálása, összeállítása, 
a bevonható emberek megtalálása 

2021. szeptember Értéktár kiállítás program Balástya 
(sportcsarnok

) 

Balástya Községi Önkormányzat, Balástyáért 
Közalapítvány, Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, Gémes Eszter Községi Könyvtár 

170 Balástya helyi hagyományainak összegyűjtése, 
értékeinek bemutatása a falunapok megújítása 

mellett, kultúrműsorral.  

IGEN 

2021. október Szüreti Bál és 
Lovas Felvonulás 

 Pusztaszer      

2021. október Hét halom 
teljesítménytúrá
k 

 Pusztaszer      

2021. október Szántóverseny   Balástya      

2021. október Mire jó a tök? közössé

gi akció 

Csengele Csengele Községi Önkormányzat, Csengeléért 

Egyesület, Törköly Ágnes, Molnár Mihály, Régi Dalok 
Őrzői 

50 Ismeretterjesztő családi nap az őszi termények, 

főleg a sütőtök felhasználási módjainak 
átadására. Közös főzés, sütés, játékos 
vetélkedők és tökfaragás keretein belül az 

idősebb generáció átadhatja ismereteit, 
történeteit a fiatalabb generációnak. 

IGEN 

2021. október Idősek világnapja   Balástya     

2021. november Egészséghét  Balástya     

2021. november Szent Imre 
családnap 

 Csengele     



2021. november Böllérfesztivál  Balástya     

2021. december Adventi 
Gyertyagyújtás 

 Balástya     

2021. december Karácsonyváró 
est 

közössé
gi akció 

Balástya Balástyáért Közalapítvány, Farkas Aranka, Sutka 
Ágnes 

30 A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva olyan 
tematikus program gyerekek számára, ahol 

kézműves foglalkozsok keretében különböző 
ajándéktárgyakat, díszeket készíthetnek el. 

IGEN 

2021. december Falukarácsony  Pusztaszer     

2021. december Falukarácsony 
karácsonyi 
koncerttel  

  Balástya         

2022. január Évadnyitó 
Hangverseny 

 Csengele     

2022. január E-sport 

találkozó 

program Balástya új balástyai ifjúsági szervezet, Községi Sportkör 

Balástya Egyesület, Bitó Bálint 

15 Fiataloknak szóló jétékos délután, ahol 

különböző számítógépes játékokon való 
versenyszerű megmérettetéssel egy új, aktív 
közösség teremthető. 

IGEN 

2022. február Hagyományőrző 
disznóvágás 

 Csengele      

2022. február Bűnmegelőzési 
program 

közössé
gi akció 

Balástya Balástyai Polgárőr Egyesület 20 Olyan bűnmegelőzési program (lakossági 
előadás), mely az áldozattá válást kívánja 
javítani tudatosságnöveléssel és az önvédelem 

képességének fokozása módszereivel. 

IGEN 

2022. március Vőfély- és 
Zenésztalálkozó 

 Csengele     

2022. április Sportos 
szomszédoló 

Balástyáról 

közössé
gi akció 

Balástya Községi Sportkör Balástya Egyesület, Balástyai Polgárőr 
Egyesület 

25 Szomszédoló kerékpártúra egyéb sportos 
programokkal kiegészítve. 

IGEN 

2022. április Tavaszi 
hangverseny 

 Csengele      

2022. április Szülők Bálja  Pusztaszer      

2022. május Majális  Balástya     

2022. június Gyereknap  Pusztaszer     

2022. június Szent Antali 
kereszt-járás  

 Balástya     

2022. június Csengelei 
Falunapok  

 Csengele     

2022. június Szent Antali 
búcsú 

 Balástya     



2022. június Pálosszentkúti 
gyalogos 
zarándoklat 

 Pusztaszer     

2022. június Pusztaszeri 
Lovasnap  

 Pusztaszer     

2022. június 8. Kerekasztal 

beszélgetés 

részvéte

li fórum 

Balástya Balástya Községi Önkormányzat 10 A három év programjainak kiértékelése.  



 

9. RÉGI PROGRAMOK MEGÚJÍTÁSA 

 

A 2020 szeptemberében megrendezésre kerülő XXI. Balástyai Falunapok a korábbi 20 év 

falunapjai után markánsan megújul, új arculatot kap. Eddig egyetlen olyan falunapi 

rendezvénysorozat sem volt Balástyán az elmúlt 20 évben, mikor a 16-24 éves, fiatal 

korcsoport igényeire odafigyeltek volna a programok összeállítása során. Az interjúk, a 

közösségi beszélgetések és közösségi felmérés során többször is visszaigazolódott a fiatalok 

igénye, hogy rájuk is odafigyeljenek a település legnagyobb eseményén. Ennek kielégítése 

érdekében külön műsorsáv fog a fiatalokról szólni olyan programokkal, fellépőkkel, melyeket 

a jövőbeli kerekasztal beszélgetések során, az érintettek bevonásával, közösségi tervezéssel 

kialakítunk. A már hagyománnyá vált zöldség- és virágkiállítás, a lovasfelvonulás, a helyi és 

testvértelepülések fellépőinek műsora és a főzőverseny a továbbiakban is színesíteni fogja a 

programsorozatot. 

  

A 2020 áprilisára tervezett Húsvéti készülődés is alapos ráncfelvarráson fog átesni. Az eddigi 

húsvéthoz kapcsolódó rendezvényekhez képest, ahol szinte csak kézműves programokból állt 

a nap. Szintén a közösségi felmérések, interakciók alapján került bele a rendezvénynaptárunkba 

ez a program, ahol fontosnak tartották a megkérdezettek a húsvéti program megtartását, de a 

kézműves tematikát hátrahagyva, a projekt egyik célkitűzését szem előtt tartva, a helyi 

identitást magában foglaló hagyományőrzés kerül a fókuszba. Korábban csak általános 

iskolásoknak szóltak a programelemek, a megújítást követően családi programmá válik a 

rendezvény, ahol a gyerekek mellett a szülők is bekapcsolódhatnak a közösségi élménybe. 

 

Balástya, 2019. 06. 28. 

 

  



A KIADVÁNYT ÖSSZEÁLLÍTOTTA:  
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A kiadvány információs tartalmáért felelős szervezet: 

Balástya Községi Önkormányzat, 6764 Balástya, Rákóczi u. 5. 


