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BEVEZETŐ 

 

A TOP-5.3.1.-16-CS1-2017-00017 kódszámú Helyi identitás és 

kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken 

elnevezésű 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. 

Ennek a projektnek a keretében lehetőségünk adódott arra, hogy 

közösségi interjúk és beszélgetések alkalmával felmérjük a lakosság 

igényeit, milyen programokat, vagy közösségi akciókat, 

tevékenységeket szeretnének a településen. Májusban kiküldtünk egy 

kérdőívet, amelyet a közösségi beszélgetéseken elhangzottak alapján 

állítottuk össze, és a lakosság véleményére voltunk kíváncsiak. A 

kiértékelést követően szeretnénk megosztani Önökkel az 

eredményeket.  
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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. Balástya, Csengele és Pusztaszer egy célterületet alkot a 

projekt során, mindhárom településen a helyi önkormányzatok 

munkatársai készítették el a közösségi interjúkat. Balástyán Fodor 

Tamás a projekt közösségfejlesztőjeként, Csengelén Kucsora 

Boglárka pályázatíróként, Pusztaszeren pedig Kordás Tímea 

művelődésszervezőként beszélgetett el az interjúalanyokkal. 

Fontosnak tartottuk, hogy a településeken olyan szakemberek 

végezzék 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. 

A közösségi interjúkból kiderült, hogy Balástyán, a sok rendezvény 

ellenére, van egy csoport, amelynek kevés rendezvény szól, ez pedig 

az ifjú korosztály. A gyermekkor után, de még a felnőttkor előtt lévők 

csoportja az, amelyeket nehéz megszólítani, ezért több interjúban is 

nagy hangsúlyt fektettünk rájuk. Csengelén van egy aktív, cselekvő 
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közeg, akik maguk köré tudják gyűjteni a helyi „tenni akarókat” és 

nagyon jó ötletekkel, jó gondolatokkal állnak elő. Pusztaszeren van 

néhány nagyon jó kezdeményezés, amelyeket a közösség erejével meg 

is lehet valósítani. 

 

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK 

 

A célcsoporttal való közös tervezés folyamán, a közösségi interjúkkal 

párhuzamosan, a Cselekvő közösségek által készített 

Közösségfejlesztés módszertani útmutató alapján közösségi 

beszélgetéseket szerveztünk a három településen. A közösségi 

beszélgetések olyan időpontban és helyszínen lettek megtartva, hogy 

minél többen részt tudjanak venni rajta. 

Személyesen invitáltuk meg a helyi intézmények és civil szervezetek 

képviselőit, a lakosságot többnyire az internet és az információs pontra 

kihelyezett meghívókkal értük el. A közösségi beszélgetések egyaránt 

zajlottak a három településen, nagyobb részt viszont Balástyán a 

konzorcium vezető szerepe miatt.  

Kezdetekben a résztvevőkkel megismertettük a pályázatot, és azt hogy 

mire ad lehetőséget, a kereteket. Az emberek közötti kapcsolatokat is 

szerettük volna erősíteni, célunk volt, hogy a beszélgetések jó 
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hangulatban teljenek, és a résztvevők jól érezzék magukat ezeken az 

alkalmakon, így máskor is számíthattunk a jelenlétükre. A közösségi 

interjúkon kapott információkat megosztottuk a beszélgetéseken 

résztvevőkkel, és elkezdődött a tanácskozás arról, a résztvevők mit 

szeretnének, milyen ötleteik vannak, és miben tudnak segíteni a 

megvalósításban. Nem csak a programokkal, akciókkal kapcsolatosan 

folytak a beszélgetések, többször került fel más téma is, amely még 

foglalkoztatta a résztvevőket. Ilyenkor lehetett érezni hogy 

közvetlenebb a hangulat, és könnyebben feloldódnak a jelenlévők.  

Ahogy teltek az alkalmak, lassan kialakult, hogy milyen igények 

vannak a programokkal, akciókkal kapcsolatban. Balástyán, helyi 

szinten jelentősnek számító rendezvényeket szeretnék újragondolni, 

így a fiatalok is megtalálnák benne a nekik tetsző programpontokat. 

Igény mutatkozott arra is, hogy legyen családi nap, egészségnap, 

sportnap, kerékpáros program, több sportolási lehetőség. Mindezek 

mellett kulturális szomszédoló, valamint a kor igényeinek 

megfelelően, sokaknál felmerült az e-sport-os nap ötlete, amit akár a 

felújított ifjúsági klubban lehetne megvalósítani. A művelődési ház 

nagytermét kihasználva arra is igény mutatkozik, hogy közös 

filmnézést, meccsnézést tartsunk Balástyán. 

Csengelén a közösségi beszélgetésen közösségi akcióként az óvoda 

kerítésének lefestése, tökös programokkal színesített családi nap, 

karácsony előtti mézeskalácsos program, kerékpártúra és olyan 
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színházi előadás ötlete merült fel, melybe a helyi színtársulat is 

bevonásra kerülne a faluházban. Fontosnak tartották, hogy önkéntes 

akció keretében legyen lefestve az óvoda kerítése. Emellett a 

kerékpártúra és a karácsony előtti mézeskalácsos program 

megvalósítását tartották fontosnak a beszélgetésen. Igény mutatkozik 

egy közösségi hely kialakítására is. Különösen a fiatalok számára 

lenne fontos egy ilyen helyiség kialakítása. 

 

Pusztaszeren a lakosok úgy gondolják, kevés program és rendezvény 

van a településen, főleg a sportolási lehetőséget, sportprogramokat 

hiányolják. Voltak, akik a már megszűnt pusztaszeri programokat 

hoznák vissza, különösen a régi hagyományőrző rendezvényeket 

élesztenék fel. Ugyanakkor szívesen részt vennének az új pusztaszeri 

programokon, a legtöbben a szervezésből és a lebonyolításból is 

kivennék a részüket. Ötletszerűen három jövőbeli programot 

szeretnének életre hívni: kerékpáros sportnapot, majálist és egy 

értéktár kiállítást.  

Balástyán, Csengelén és Pusztaszeren kialakult a helyi aktív mag, akik 

segítségével előmozdíthatók a közösségfejlesztési tevékenységek. 
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A TELEPÜLÉSEKEN ÉLŐK ADATAI 

 

A három településről, összesen 811 kitöltött kérdőív érkezett be, 

Balástyáról 548, Csengeléről 140, Pusztaszerről 123 darab. A 

nemek arányát tekintve, 37,4% férfi és 62,6% női kitöltő volt. 

A kérdőívet kitöltők életkori eloszlása a következőképpen alakult: a 

legtöbb kérdőívet kitöltő korosztály 36 és 45 éves korúak közé esett, 

utánuk a 46-tól 55 éves korig voltak a legaktívabbak. A legkevesebb 

kérdőívet a 68 év felettiek töltötték ki. A 36 év alattiak is aktívak 

voltak. 

A legmagasabb iskolai végzettség a legtöbb esetben a szakiskola volt, 

utána az általános iskolát elvégzettek kerültek, ez a 14-18 éves fiatalok 

nagyobb számú kitöltésének is köszönhető, utána pedig a 

szakközépiskolát és gimnáziumot elvégzettek töltötték a legtöbb 

kérdőívet. 

A kitöltők foglalkozása szerint, a leggyakoribb válasz a 

szolgáltatásban való munka, utána pedig a tanulói jogviszony volt a 

legnépszerűbb a mezőgazdasággal együtt.  

A kérdőívben 4 kategóriára bontottuk a településen töltött éveket, a 

legtöbb válasz a több mint 20 éve a helységeken élők kategóriájára 

esett, utána jött a 11-20 éve a helységen élők kategóriája. A kevesebb 
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helységen töltött évekre kevesebb jelölés érkezett. A kitöltők 57,8%-a 

belterületen lakik, 42,2%-a pedig külterületen. A válaszadók 

összességében elégedettek a helységükkel és szeretnek a saját 

településükön lakni. 

 

A TELEPÜLÉSEKEN ÉLŐK VÉLEMÉNYE 

 

A településeken élő kitöltők a nyugodt csendes környezetet szeretik a 

legjobban, valamint azokon a településeken, amelyeken van bölcsőde, 

óvoda és iskola ott ezen intézmények megléte is vezető helyen állt. A 

legjobban még a jó elhelyezkedést, hogy mindenhez közel van az adott 

település, a friss levegőt, és a természet közelségét, valamint a család 

és rokonság közelségét kedvelték a kitöltők. 

A kérdőívet kitöltők közül a legnagyobb csoport, 73,1%, úgy véli, 

hogy a településeken bizonyos mértékig törődnek az emberek 

egymással, a második legnagyobb csoport, 12,9% szerint viszont 

maximális mértékig törődnek egymással az emberek. Kisebb 

csoportok szerint pedig kevésbé, vagy nem törődnek az emberek 

egymással. 
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A kitöltők 74,4%-a közvetlen környezetükben, utcájukban élőket 

ismeri, 17,6%-a pedig nagyon jól ismeri, a többi pedig kevésbé, vagy 

nem ismeri őket. 

A beérkezett válaszok alapján, a kitöltők 80%-ban nem tagjai egy 

helyi csoportnak sem. A legnépszerűbb csoportok közé tartoznak az 

egyesületek, mint a sportegyesület és a horgászegyesület, még gyakori 

volt a művészti csoport 4,2%-al és klub 3,5%-al. A civil 

szervezeteknek a kitöltők 3,2%-a tagja, a szaköröknek pedig 3%-a. 

Volt még egy egyéb kategória is, ezt 2,9% jelölte meg. 

A legnagyobb arányban Csengelén a legelégedettebbek a közösségi 

élettel, utána jön Balástya majd Pusztaszer. Összeségében a 

településeken bizonyos mértékben elégedettek a közösségi élettel a 

válaszadások alapján. 

A közművelődés keretében a település, beszélgetéseket tartana és azt 

mértük fel, mennyire tartanák hasznosnak a települések ezeket a 

beszélgetéseket, valamint részt vennének-e ezeken az alkalmakon. 

71,1% találná hasznosnak, vagy nagyon hasznosnak a válaszadók 

közül, 64,6% pedig részt is venne ezeken a beszélgetéseken különböző 

aktivitással. 
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HELYI KÖZÖSSÉG MOZGÓSÍTÁSA 

 

Kíváncsiak voltunk arra, milyen ötletei vannak a kitöltőknek a helyi 

közösség mozgósítására, aktivizálására. Balástyán a 

gyermekprogramokat javasolták a legtöbben, de nagyon népszerű volt 

a filmvetítés, mozi ötlete is. Ami még visszatérő ötlet volt az a 

főzőverseny, vagy valamilyen esemény ahol lehet ételeket készíteni, 

vagy kóstolni, összeségében a gasztronómiai vonal erős volt, 

szeretnének bemutatókat és akár egy eseményt ahol recepteket is 

cserélgethetnek. A bálok is népszerűek voltak, a sportesemények is. 

Még felvetésre került a retro buli, közös tánc, autósport és motoros 

találkozó, valamint a szemétszedés is. Voltak olyanok is, akik nem 

hiányolnak újabb kezdeményezéseket, meg vannak elégedve a 

jelenlegi programokkal is, mint közösségszervező erő. Csengelén a 

sportprogramok ötlete volt a legnépszerűbb, utána pedig a 

gasztronómia, közös főzések. A gyermek programok és a családi nap 

a harmadik legnépszerűbb javaslat. További gyakori válasz volt még 

a kulturális program, koncertek és hangversenyek, és színházba is 

szívesen mennének a válaszolók közösségi szervezéssel. A meglévő 

rendezvényeket is sokan dicsérték. Pusztaszeren a családi és gyermek 

programokra érkezett a legtöbb javaslat, valamint többen azt 

javasolták, hogy legyen több rendezvény. Érkezett még ötlet 
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fesztiválokra, motoros találkozóra, sport rendezvényre, főzőversenyre, 

és versmondásra is. 

A 3 településről a válaszolók közül 40,8% még a programok 

szervezésében is részt venne. 

 

IFJÚSÁG 

 

Az ifjúsággal kapcsolatosan is a válaszadók ötleteire voltunk 

kíváncsiak, mert ahogy a közösségi beszélgetésekből kiderült ennek a 

korosztálynak kevés rendezvény áll rendelkezésére. Balástyán a 

következő ötletek érkeztek be; sok esetben előfordult, hogy a meglévő 

rendezvényeken nem voltak a fiataloknak való programok, ezért 

javasolták, legyenek olyanok is, amelyek külön nekik vannak 

címezve, az igényiknek megfelelően. A sport programok ajánlásai 

ennél a kérdésnél is élen jártak, ahogy a „közös bulik” is. Ötletként 

felmerült, a filmklub, e-sport, LAN parti, valamint az igény is 

megjelent egy közös helyre, ahová a fiatalok be tudnak ülni, akár az 

ifjúsági klub felélesztésével összekötve. Csengelén a sport programok 

igénye ennél a kérdésnél is élenjárt, utána a zenés rendezvények voltak 

nagyon népszerűek, több helyen írták a válaszadók a táncos 

eseményeket, a filmklubot, mozit és a szemétgyűjtést is. További 
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javaslatok voltak még; az hogy a szervezésbe vonják be a fiatalokat, 

hogy az érdeklődési körük szerint legyenek számukra programok, és 

hogy a generációk között legyen egy kapcsolat kialakítva, így 

könnyebben megtalálnák az utat az ifjúsághoz is. Pusztaszeren a 

következő ötletek érkeztek be; sportos program, játékos feladatokkal, 

biciklitúra. Volt, aki szerint az lenne az elsődleges feladat, hogy 

megbízzanak az ifjúságban és adjanak nekik feladatokat akár a 

szervezésben, plakátkészítésben a rendezvényeknél. Még jött ötlet a 

technikai bemutatókra, és az oktató motorsportra. 
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MEGLÉVŐ RENDEZVÉNYEK 

LÁTOGATOTTSÁGA 

 

A meglévő rendezvények látogatottságát is mértük. Balástyán a 

leglátogatottabb rendezvény a Balástyai Falunapok, Zöldség- és 

Virágfesztivál voltak, 82,9%-kal. A második leglátogatottabb 

rendezvényt a balástyai kitöltők 70%-a választotta, a Böllérfesztivált, 

a harmadik legnépszerűbb pedig a Szent Antali Búcsú volt, 45%-kal. 

Népszerű volt még a Majális, a Szántóverseny, a bálok, a 

Falukarácsony és a Gyertyagyújtás is, utána jöttek a kisebb 

rendezvények, mint a Sportnap, Farsang, húsvéti program, és a 

biciklitúrák.  
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Csengelén, a leglátogatottabb rendezvény a Csengelei Falunapok 

voltak, 87,1%-kal. A második helyen, több rendezvény is végzett, 

mert nagyon hasonló arányban jelölték meg a válaszadók, ezek a 

következők voltak; Mikulásbál, Csengelei Étkek Napja, Csengelei 

Hagyományőrző Disznóvágás és az Újévi koncert. A Csengelei Lada 

és BMW Találkozót is megjelölték, valamint a Vőfély- és 

Zenésztalálkozót. 
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Pusztaszeren a legnagyobb népszerűségnek örvendhet a Pusztaszeri 

Lovasnap, utána a Szülők Bálja, a Húsvéti Hagyományőrző 

Locsolkodás, a Szüreti Bál és Szüreti Lovas Felvonulás. A 

gyalogtúrára is sokan voksoltak. 
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CSALÁDI RENDEZVÉNYEK 

 

Azt is fontosnak tartottuk, hogy kiderüljön, a lakosok a családjukkal 

együtt melyik rendezvényre látgatnának ki legszívesebben, itt hasonló 

eredmények jöttek ki, mint az egyéni rendezvényre való látogatáskor. 

Balástyán annyi különbség volt, hogy a Sportnapot sokkal többen 

jelölték meg ennél a kérdésnél.  
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Csengelén a Csengelei Falunapok szintén első helyen szerepel, 

viszont a második legnépszerűbb rendezvények itt a Csengelei 

Hagyományőrző Disznóvágás, és a Csengelei Étkek Napja volt, ezek 

mögött végzett a többi rendezvény.  
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Pusztaszeren az előző kérdéshez képest nem volt jelentősebb 

különbség a rendezvények népszerűségében, továbbra is élen a 

Pusztaszeri Lovasnap, utána hasonló népszerűséggel a Szüreti Bál és 

Szüreti Lovas Felvonulás, a Szülők Bálja, a Húsvéti Hagyományőrző 

Locsolkodás, gyalogtúrák. 
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TÁJÉKOZÓDÁS A RENDEZVÉNYEKRŐL 

 

A településeken a települési újságok nyújtják a legbiztosabb 

tájékozódást a kérdőívet kitöltők szerint, ezt a válaszlehetőséget 

65,5% választotta. A települési újság után az ismerősök, és a plakátok 

segítségével tájékozódnak az válaszadók. Ami még szintén a népszerű 

válaszlehetőségek közé tartozott az a közösségi online felület, 

Facebook volt.  
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RENDEZVÉNYÖTLETEK 

 

Szerettük volna azt is megtudni, hogy milyen új rendezvény ötleteik 

vannak a kitöltőknek, hogy a jövőben jobban tudjunk alkalmazkodni 

ehhez. Balástyán is sok ötlet született, többen említették például az 

ifjúságnak szóló zenei programokat, fiatalos magyar bandák 

koncertjei, valamint még szintén ennek a korosztálynak szólóan az e-

sport és a LAN partik lettek említve a válaszok között. A közös 

filmnézés, meccsnézés, csocsó, léghoki és pingpong a többi 

korosztályt is szintén érdekelte. Gyerekekkel kapcsolatos 

programötletek is voltak, mint például az, hogy többet találkozzanak 

állatokkal vagy ugrálóvár és hagyományőrző játékok, akár íjazás, 

lovas programok, ez viszont nem csak gyerekek részére. Továbbra is 

magas számmal vezetnek a családi programok, de ezen kívül még a 

válaszok között volt a főzőversenyek ötlete, akár faluk közötti 

verseny. A válaszolók szívesen kilátogatnának különböző koncertekre 

is. A retro bulik iránti érdeklődés is nagy volt, írták a batyus bálokat 

is, valamint a táncos eseményekre is többen ellátogatnának. Több 

embert érdekelnének a lovas programok, az autós és motoros 

találkozók is. További beérkező ötletek voltak még: helyi étel és 

italkülönlegességek bemutatója kóstolással, és vásárlással 

egybekötve, vadászverseny a balástyai vadászoknak, hőlégballonozás, 

növényvédelemmel és háztartási tanácsokkal kapcsolatos előadás, 
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kézműves programok, valamint az akvarisztika bemutatása, kisállat 

kiállítás voltak. Csengelén is sok ötlet érkezett be, nagyon népszerű 

volt a sportesemények ötlete, közös futás például vagy biciklitúrák, 

szabadtéri sportok, és a koncertek ötlete is, itt több kategóriájú 

koncerten is részt vennének a kitöltők, legyen az újévi koncert, vagy 

élő zenei koncert, vagy valamilyen pop együttes koncertje. 

Népszerűek voltak még a családi és gyermek programok, valamint a 

gasztronómia témájú programok is ahol közösen lehet sütni-főzni, 

akár versenyt is lehet belőle csinálni. A filmvetítés, és autós mozi 

ötletét is többen felvetették. Szívesen elmennének a településen helyi 

rendezésű majálisra is többen a válaszadók, és a kézműves 

programokra is ellátogatnának. Írták még a színházi előadásokra való 

járást mint ötletet, az adok-veszek könyvvásárt, grillpartit, és 

felvetődött az is hogy az adventi időszakhoz kapcsolódóan lehetne 

még programokat szervezni. Pusztaszeren a válaszadók nagy része 

örülne, ha több programon tudnának részt venni a településen, többen 

írták a családi napot, búcsút, államalapítás ünnepét, majálist, amin 

szívesen részt vennének. A családi és gyermekeknek szánt 

programokat is többen írták. További ötletek, amik még felvetődtek; 

főzőversenyek, eszmecsere öko-környezet-háztartás-gazdálkodás 

témakörben, valamilyen hagyományőrző program, sport, foci, 

petanque, teke, karikadobálás, futás, súlylökés, scander. 
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RENDEZVÉNYEK TEMATIKÁJA 

 

A rendezvények tematikáját tekintve a családi rendezvények járnak az 

élen, utána következik a sport, gyereknap, hagyományőrző, 

gasztronómiai, lovas és vadász rendezvények. Egyéb tematikaként 

még a válaszadók a kulturális, koncert, horgász, autós, motoros, 

traktoros, zenés, filmes rendezvényeket írták. 

 

 



24 

 

MEGELÉGEDETTSÉG 

 

A kérdőívekből kiderült, hogy a válaszadók 77,8%-a elégedett a 

programok minőségével és mennyiségével 

A kitöltők 73,7%-a tudná az ismerősei, rokonai körében hirdetni, és 

meghívni őket a rendezvényekre. 55,1% a Facebookon segítene a 

rendezvények népszerűsítésében, és megosztaná őket. 
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ÖSSZEGZÉS 

 

A közösségi interjúk, beszélgetések és felmérés alkalmával több 

probléma és igény is megfogalmazódott a településeken, amire 

tekintettel alakíthatjuk majd a cselekvési tervünket. A települések 

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.  
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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 sem, 

amelyre majd a jövőben odafigyelünk.  

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány információs tartalmáért felelős szervezet: 

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


