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KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZEREPE NYÁREGYHÁZA TELEPÜLÉSEN 

 

LIPÓT ZSOLT 

KONCZ GÁBOR 

 

Összefoglalás 

 

Nyáregyháza Magyarország legfejlettebb területén, a Közép-Magyarországi Régióban 

fekszik. Mindössze 40 km távolságra helyezkedik el a főváros határától, és 20 km-re 

húzódik a fő közlekedési útvonalaktól. A településen 7 civil szervezet és 3 egyházközség 

található, akik a maguk berkeiben sikeresen tevékenykednek. Az elidegenedés, a 

bizalmatlanság felé húz az emberiség. Többet beszélgetünk egymással eszközök 

segítségével, mint személyesen. Ezek motiválták, hogy felmérjük a településen a 

közösségi összefogásban rejlő lehetőségeket, amelynek céljából kérdőíves és interjús 

vizsgálatot is végeztünk. Amíg nincs meg az aktív társadalom a településen, addig a 

vidékfejlesztés nem képes maradandót alkotni. A közösségi tudás és aktivitás 

mozgósítása lenne a cél a település fejlesztése érdekében, amelyhez alapot adhatnának a 

meglévő helyi civil szervezetek, egyházközségek. Egy összetartó közösséggel a település 

belső erőforrásai hasznosulhatnak, a gazdaság és a település is könnyebben fejleszthető 

lenne. Hosszú távon gondolkozva, ha az emberek maguknak érzik a fejlesztést, sőt annak 

munkálataiban részt is vesznek, akkor arra generációk fognak vigyázni. 

Tanulmányunkban megismertetjük a lakosság elképzelését, véleményét. Felkutattuk, 

hogy milyen társadalmi, környezeti problémába kapcsolódhatnának be a helyi lakosok, 

hogy milyennek tartják a település közösségének összefogását, a közösségfejlesztés és a 

vidékfejlesztés kapcsolatát. 

 

Kulcsszavak: összefogás, településfejlesztés, civil szervezetek, belső erőforrás, 

közösségi aktivitás 

JEL: O18 

 

Community development in Nyáregyháza village 

 

Abstract 

 

Nyáregyháza is located in the most developed region called Central Hungarian Region. 

This village is 40 kilometres from Budapest and 20 kilometres from the main through 

routes. In the village there are seven civil organizations and three congregations, who 

are active and successfully in their round. In our world we know that with the technology 

development we had been in information majority. We speak more and more with tool, 

than privately. These situations caused that we survey the good facilities of the village, 

so we did questionnaires and interviews. While there isn’t an active society until the 

rural development don’t know create abiding things. The community knowledge and 

activities could be the final target, which gives good ultimate for the civil organizations 

and the congregations. With convergent society the village interior source and economy 

will slowly develop. If we think with long turns, the people feel the developments for 

their own and generations will look after the work of develop. In our study we will show 

community development projects. We will familiarize the local peoples and their 

suggestions. We searched that what human and environmental problem join to the local 
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people and what they think about the village community colligation and the rural 

development contact with society development. 

 

Keywords: collaboration, village development, civil organizations, inward sources, 

community participation 

 

Bevezetés 

 

Amióta az ember létezik, azóta létezik a közösség is. Régen az emberek élete egymás 

előtt zajlott, így nem érezték magukat egyedül, tudták hová tartoznak (Ferdinand 2004). 

A közösséget három tényező határozza meg: egymással szorosan összetartozni, minden 

embert szeretni és küldetésünket megélni (Jean 1995). Véleményünk megegyezik azzal a 

meglátással, miszerint maguk a lakosok a fő erőforrás, ők vannak a legjobb helyzetben a 

kezdeményezéshez, ők a legalkalmasabbak a bizalomépítésre (Vercseg 1992). A 

közösségfejlesztés fő célja, hogy a közösség saját kezdeményezésével és aktív 

részvételével teremtse meg a gazdasági és társadalmi haladás feltételeit (Péterfi 1999). 

„A vidékfejlesztés feladatának kell, hogy tekintse a vidéki lakosok regionális 

önazonosságának erősítését és a közösségi tevékenységek elősegítését” (Európa Tanács 

1995).” A helyi gazdaságfejlesztés szintén fontos eleme a közösségfejlesztésnek, hiszen 

a jól működő helyi gazdaság érett helyi közösséget feltételez, és az erős helyi gazdaság a 

helyi közösséget is építi (Czene-Ricz 2010). 

Minden közösségnek, és minden községnek meg van a saját helyi belső erőforrása, 

amelyet kiaknázva a helyiek összefogásával a település fejlődése beindítható. A 

közösségfejlesztés a gyakorlatban számos helyen megmutatkozik, sok esetben igen jól 

szervezett tevékenységként. A Kiskunság és Duna-mellék fejlesztése (1997-2003) során 

felkeresték a kedvezményező képes embereket, akik számára képzéseket indítottak. 15 

taggal a helyi lakosok szövetkezetet hoztak létre, ahol paprikatermesztéssel foglalkoztak. 

Létrehozták a közösségi munkások szövetségét, s gazdaságfejlesztő alapítványt is 

alapítottak. A települések jövője, s a lakosok foglalkoztatásának bővítése érdekében 

akciótervet dolgoztak ki. Elindították a települést a megfelelő irányban, s mindeközben a 

helyiek érdekérvényesítését erősítették (Juhász 2003). 

A délvidéki magyar közösség fejlesztésében szerepet vállaló civil szervezetek 

átalakításával a külön területekre szakosodott közösségek jöttek létre, amelyek 

munkájukkal a térség fejlődését megalapozó jövőkép megfogalmazásához, 

kialakításához járulnak hozzá (Internet 1). 

Írországban a Hayes atya által alapított Muintir na Tire egy megújulási mozgalom volt. 

Az állam anyagi támogatást adott, míg a helyi közösségek az ötleteket és a munkaerőt 

biztosították. Számos infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhatott ennek köszönhetően 

(McArdle 2009). Kanadában a szövetkezetek, a felnőttképzés és a vidéki 

közösségfejlesztés elegyét hozták létre annak érdekében, hogy segítsenek a helyieknek a 

közösségi erőforrások fejlesztésében és kiaknázásában (Vercseg 2011). Az angol 

kormányzat számos közösségfejlesztési projektet indított el, s ezzel a hátrányos helyzetű 

területeken, közösségfejlesztők, közösségi munkások ezreit alkalmazta a helyi emberek 

munkába állítása érdekében (Alison 2000). Ezeknek a széleskörű társadalmi 

összefogásra épülő projekteknek a megvalósításához fontos a helyi közösségek (civil 

szervezetek, egyházközségek) bevonása a helyi fejlesztési folyamatokba, a közösségi 

részvétel megerősítése annak érdekében, hogy a lakosok részt vegyenek az őket érintő 

döntések előkészítésében, saját környezetük alakításában, változtatásában, amelyet 
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települési szintű közösségi kezdeményezéseknek nevezünk (Közösségfejlesztők 

Egyesülete 2005).  

Első hipotézisünk szerint Nyáregyháza lakóinak közérdekű tevékenységei hiányosak. 

Ezért a kutatás egyik célkitűzéseként a település érdekében elvégezendő közösségi 

munka hajlandóságának megismerését fogalmaztuk meg. Feltételeztük, hogy ha a 

településen jelen vannak a helyi civil szervezetek, egyházak közösségei, akik jól 

működnek és saját csoportjukért készek idejükből áldozni, akkor ők a település 

érdekében is képesek erre. A lakók ezt látva a civil tömörülések vezetésével készek 

lehetnek tenni Nyáregyháza érdekében. 

Második felvetésünk a közösségfejlesztés vidékfejlesztésben betöltött nélkülözhetetlen 

szerepére vonatkozott. Ennek a hipotézisnek a feltárására azért van szükség, mert a 

közösség megőrző és megtartó ereje nélkül a fejlesztések csak rövidtávúvá válnak, sőt 

ezek az elképzelések nem is biztos, hogy a helyi emberek érdekét képviselik. Vidéket 

fejleszteni összetartó közösség nélkül nagyon nehéz. Ha az adott település fejlődik a 

közösség segítségével, akkor az követendő példává válhat más községek számára is. 

 

Anyag és módszer 

 

A vizsgált település rövid jellemzése 

 

Nyáregyháza község Pest megyében található, a fővárostól mintegy 40 km-re. Fekvése 

alapvetően kedvezőnek mondható, igaz a fővárost övező településeken megfigyelhető 

agglomerációs folyamatok gyengébben érvényesülnek a településen. A község 

közlekedés-földrajzi pozíciója kapcsán kiemelendő, hogy mind az M5-ös autópályához, 

mind a 4-es főútvonalhoz közel fekszik, ugyanakkor közvetlen kapcsolata egyikkel 

sincs. Így a fővárosból kitelepülők számára kevésbé népszerű célpont, a gazdasági 

aktivitás is alacsonyabb a térségi átlagnál, míg a munkanélküliségi ráta a jelentősen 

meghaladja azt. A helyi lakosság foglalkoztatása szempontjából ugyanakkor 

meghatározó a fővárosban, illetve a nagyobb agglomerációs településeken történő 

munkavállalás. A településen a közösségfejlesztési tevékenységet nehezítő tényező, 

hogy az négy belterületi lakott településrészre oszlik, amelyek mellett még külterületi 

lakott helyek is találhatók a közigazgatási területen. A község térségi kapcsolatai 

szempontjából Monor és Pilis városok emelendők ki. Monor a kistérség központjaként 

fontos szolgáltatásokat nyújt Nyáregyháza lakossága számára a kereskedelem, az 

igazgatás, a középfokú oktatás, a szakorvosi ellátás és a tömegközlekedés területén. A 

közösségfejlesztésben meghatározó szerepet vállaló egyházközségek miatt fontos 

megemlíteni, hogy a település lakosainak körében három vallás is jelentősebb arányt 

képvisel a 2011. évi népszámlálás adatai alapján: római katolikus (48%), református 

(21%), evangélikus (12%). 

 

Vizsgálati módszerek 

 

A vizsgált témakörben a statisztikai adatsorok (KSH, TeIR, Erőforrástérkép) 

feldolgozása csak kiegészítő szerepet kaphatott, nagyon fontosnak tartottuk mind a 

közösségfejlesztés meghatározó szereplőinek, mind a helyi lakosoknak a megkérdezését. 

A két célcsoport megkérdezése különböző módszertannal történt. A lakosság körében 

standardizált kérdőív lekérdezésére került sor, míg a témára nagyobb rálátással bíró civil 

szervezeti és egyházközösségi vezetők interjús vizsgálatban vettek részt. 
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Nagyon fontosnak tartottuk annak a megismerését, hogy a község lakói milyennek érzik 

a közösségfejlesztés fontosságát és, hogy képesek lennének-e aktívabban cselekedni a 

közérdekért. Felkutattuk, hogy milyen társadalmi, környezeti problémába 

kapcsolódhatnának be, hogy milyennek tartják a település közösségének összefogását és 

közösségfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolatát. Összesen száz kérdőív kitöltetésére 

került sor a településen. 

Az interjús vizsgálat segítségével teljes betekintést nyerhettünk a település közösségéről, 

közérdekű cselekedeteiről, a jövőbeli elképzelésekről és hogy milyennek vélik a 

közösségfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolatát. Megtudtuk, hogy milyen közösségi 

kezdeményezés megvalósítására látnak lehetőséget a közösségfejlesztés érdekében. Az 

interjús vizsgálatban 12 fő vett részt, kilenc civil szervezet vezetője és a három 

jelentősebb vallási felekezet képviselője. 

 

Eredmények 

 

A lakossági kérdőíves vizsgálat eredményei 

 

A felvetett hipotézisek megválaszolása érdekében létrehozott kérdőívvel kapcsolatban 28 

férfi és 72 nő adott választ. Az Alsónyáregyházán lakók közül 76 fő, míg a település 

többi részéről összesen 24 fő válaszolt. A vizsgálati mintában a szakmunkásképzőt 

végzettek és az érettségizettek aránya volt meghatározó, együttesen 73%. A 

megkérdezettek korát illetően megfigyelhető, hogy minden korosztályban, de főképp a 

középkorosztályban történt meg a lekérdezés. A megkérdezettek többsége őslakos 

(68%), azaz itt született és a családjuk ehhez a településhez kötődik, mindössze a 

válaszadók 3%-a települt be az utóbbi 5 évben. A válaszadók tekintetében 

megfigyelhető, hogy a 100 megkérdezettből 15 álláskereső, amely eléggé magasnak 

tekinthető. A közszférában dolgozók száma magas. 71 fő részt venne a civil szervezetek 

munkájában, ha az közérdeket szolgálna, míg 29 fő kora és elfoglaltsága miatt nem. 

A megkérdezett lakosság véleménye alapján jelenleg gyengének minősíthető a 

közösségfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolata (1. ábra), miközben a válaszadók 92%-

a fontosnak tartaná a közösségfejlesztés szerepét a vidékfejlesztésben. 

A megkérdezettek kétharmada lát esélyt arra, hogy egy alulról történő közösségi 

összefogással a település fejlődésnek indulhasson. 84 igen és 16 nem válaszadással a 

lakosok úgy gondolják, hogy a közösség erejével a belső erőforrások is kiaknázhatók és 

hasznosíthatók lennének, amelyek a településen leginkább a mezőgazdasághoz 

kapcsolódnának. Sajnálatos tény, hogy a megkérdezettek közül 80-an egyáltalán nem 

ismernek hazai közösségfejlesztési gyakorlatokat. 

A többség részt venne települési szintű közösségi kezdeményezésen (2. ábra), viszont 

megoszlik a vélemény, hogy a helyi önkormányzat kellően segíti-e az egyházakat, civil 

szervezeteket.  

A válaszadók megjelölhették, hogy milyen a közösségért folytatott munkába tudnának 

bekapcsolódni a településen. A legnépszerűbbnek a környezetvédelmi és köztisztasági 

akciók (66 jelölés) bizonyultak, a második helyet pedig a kulturális programok 

szervezése foglalta el (62). A válaszadók több mint fele adott igen választ a 

sportrendezvények szervezéséhez és a településfejlesztési akciókhoz való csatlakozásra. 



ACTA CAROLUS ROBERTUS 5 (1) 

 

67 

 

 

1. ábra: Közösségfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolatának megítélése 

Forrás: Lakossági kérdőívezés (2014), saját szerkesztés. 

 

 

2. ábra: Települési szintű közösségi kezdeményezéseken történő részvétel szándéka 

Forrás: Lakossági kérdőívezés (2014), saját szerkesztés. 

 

 

3. ábra: Települési problémák megoldásában való részvétel szándéka 

Forrás: Lakossági kérdőívezés (2014), saját szerkesztés. 
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A település közösségének összefogását a legtöbben közepesnek ítélték. Fontos lenne az 

ifjúságot megmozgató és a közösséget kovácsoló programok létesítése (4. ábra). A civil 

szervezetek és egyházak működésének lakossági értékelését nézve kijelenthető, hogy az 

evangélikus egyházközség, amelynek jelenleg nincs lelkésze és a nóta és népdalkör, 

amelyek közössége között folyamatos összetűzés van rossz minősítést kaptak. 

 

 

4. ábra: A település közösségének összetartozása 

Forrás: Lakossági kérdőívezés (2014), saját szerkesztés. 

 

A kérdőív kitöltése során nyitott kérdések megválaszolására is volt lehetősége a 

vizsgálatba vont lakosoknak. Ezek közül kiemeltünk két figyelemre méltó véleményt, 

amelyek jól példázzák a jelenlegi helyzetet és iránymutatóak lehetnek a jövő 

közösségfejlesztői számára. Az első válasz a „Mit jelent számára e település polgárának 

lenni? kérdésre érkezett: „Itt születtem itt érzem magam igazán itthon. Szeretnék jobban 

részt venni a falu jobbá tételében, de nem igazán van lehetőség sok dologra ez ügyben, 

így igazán nem tudják magukat a lakosok  ,,hasznos" polgárnak érezni magukat, pedig jó 

lenne.” A másodikat pedig a következő kérdésre vonatkozóan fogalmazta meg egy helyi 

lakos: „Ha rajta állna, min változtatna és hogyan?” - „Az emberi kapcsolatokon, csak 

több közösségi feladatokkal, akár a község szépítésébe a lakosok bevonása, az idősebbek 

és betegek segítése, a fiatalok kikapcsolódásának megoldása, az idősebb korosztály 

számára is elérhető kikapcsolódással javíthatunk.” 

 

Az interjús vizsgálat tapasztalatai 

 

A civil szervezetek vezetőinek egybehangzó véleménye, hogy jelenleg nagyon nehéz az 

embereket összefogni, nagyfokú a passzivitás, az érdektelenség. Ugyanakkor az is 

probléma, hogy a civil szervezetek zártkörűen működnek és a programjaikon csak 

kisszámú érdeklődő vesz részt. A közösségi élet hiánya különösen a fiatalkorúak 

esetében szembetűnő a válaszadók szerint. A civil csoportosulások egymással való 

együttműködése sem nevezhető kielégítőnek. Gyakran előfordul, hogy egy új 

programsorozat beindításánál még magas az érdeklődők száma (hat az újdonság 

varázsa), majd egyre csökken az érdeklődés. 

1-es 2-es 3-as 4-es 5-ös

6 

15 

33 31 

15 

Értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire erős 
a település közösségének összetartozása! 
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Több megkérdezett is úgy látja, hogy egyes szomszédos településeken (pl. Újlengyelben) 

a közösség összetartóbb, aminek szemmel látható eredményei vannak (pl. tiszta és 

virágosított közterületek). Ezzel szemben, amikor Nyáregyháza közterületein 

virágládákat helyeztek el és kérték, hogy öntözzék azokat, a lakosok nem tették meg.  

Többen jelezték ugyanakkor azt is, hogy az elmúlt években javulás figyelhető meg a 

közösségépítés terén, amit összefüggésbe hoztak az új településvezetés szándékaival az 

emberek összefogására vonatkozóan. Pozitív példaként hozták fel a háromnapos falunap 

összetartó erejét. Fontos meglátás az is, hogy ami hosszú évek alatt elmúlt és elfogyott 

azt nem lehet egyik napról a másikra felépíteni. 

Megosztott volt a vélemény azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne az embereket 

közérdekű tevékenység elvégzésére buzdítani. Volt, aki egy országosan is bevált 

módszert, azaz figyelem felhívásos kampányt javasolt, akár plakátozással, újságcikkel. 

Más szerint a legeredményesebb a személyes meggyőzés lehet, sokan ugyanis el sem 

olvassák ezeket a hirdetményeket. Ezért az emberekkel személyesen majd csoportban 

kell beszélgetni. 

A nyugdíjas klub elnöke szerint most nehezen élünk, de régen ehhez képest sokkal 

nehezebben éltek, viszont nagy szeretet és összetartozás volt. Beszélgettek a 

szomszédok, összejöttek, találkoztak. Valami érzelmi rész az emberekben elromlott. 

Sajnos manapság is csak a szakadékokat mélyítjük, nem hogy betömnénk.  

A civil szervezetek vezetői az emberek hozzáállásán, szemléletmódján változtatnának. 

Véleményük szerint munka mellet is lehet közösségi munkát végezni. Ha közösség és a 

körülmény is olyan lenne, sok mindenen lehetne változtatni és ebben sokszor a szándék 

is és az anyagi háttér is hiányzik. Lehetne az utakat, parkokat, társadalmi létesítményeket 

fejleszteni, létrehozni. Ha a magyar gazdaság elindulna, lehetőség nyílna az ipari 

területek kiépítésére és a vállalkozások vonzásával is lehetne munkahelyet teremteni. 

Több közös programot lehetne szervezni, amelyek mindenkinek felkeltenék a figyelmét 

és több kultúrát vinni a rendezvényekbe. 

Települési szintű közösségi kezdeményezésen minden civil szervezet az erejéhez 

viszonyítva szívesen részt venne, de úgy érzik, hogy nincs meg az az erő, ami 

összefogná, vezérelné ezeket a cselekedeteket. Olyan vezetőt kell keresni, akinek szíve-

lelke a civil szervezetek összefogása. Epres Pál az Epres-Trans Kft. nevében utakat javít, 

parkolót hoz létre, buszmegállókat javít, kátyúz, alsóbb rendű utakat javítanak a 

település érdekében. A nyugdíjas csoport felvállalta síremlékek és a művelődési ház 

gondozását is. A közös csapatmunkának nagy a sikere, amely alatt rengeteg minden 

szóba kerülhet. 

Az önkormányzat segítőkészsége iránt kétoldalú vélemény figyelhető meg. A motocross 

egyesület, a polgárőr egyesület, a nóta és népdalkör és a hagyományőrző szeretet csoport 

vezetője szerint megkapják a kellő, főleg erkölcsi, de anyagi támogatást is. A karate 

egyesület és a nyugdíjas klub szerint ők magukra vannak utalva, inkább a helyszín 

biztosításában segít csak az önkormányzat. 

A civil szervezetek többsége hajlandó az egymás közti és az egyházakkal történő 

együttműködésre. A motocross egyesület a polgárőr egyesülettel együttműködik. A 

versenyek biztosítását rájuk szokták bízni, amely révén támogatják őket. A nyugdíjas 

klub és a szeretetcsoport a környező település nyugdíjas csoportjaival, a helyi nyugdíjas 

csoporttal, és egymással is szorosan együttműködnek. A nyugdíjas klubok közti 

kapcsolat viszonylag jó. A szeretetcsoportnak szoros kapcsolata van a katolikus 

egyházzal is. 

Társadalmi és környezeti probléma elhárításában segédkezni sokféleképpen lehetne, a 

parkrendezéstől kezdve a használatlan területek rendbetételéig. A civil szervezeteknek 
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rengeteg pályázati lehetősége van, amelyeket szintén lehetne a közcél érdekében 

alkalmazni, de ehhez az önkormányzat kezdeményezésére lenne szükség. Fontos lenne 

az ifjúságnevelés, a felnőtt emberi nevelés. Bevonni minél több embert a civil csoportok 

tevékenységeibe. Az embereknek óvni, védeni kell az értékeket, amelyben a civil 

szervezetek is részt vehetnének. E probléma elhárításában a megkérdezettek elsősorban a 

falu környezetének rendbetételét, ápolását javasolják. Ezek anyagilag nem nagy dolgok, 

mégis sokkal jobb közérzetet adnak. Kis dolgokba pl. virágosítás, kertészkedés stb. nagy 

tettekre lehetnének képesek. A rendezvényeken való megjelenés is fontos lenne. 

Nincsenek a buszmegállók rendbe téve, a játszóteret lebontották. A virágosítást régen 

nagyon olcsón meg tudták csinálni. Az úthálózat javítása nagyon fontos lenne, de az 

nagyon drága. Néhány üzem az utóbbi években az utak állapota miatt nem telepedett le. 

A mai fiatalok a számítógép mellet nőnek fel és a külvilágról sajnos nincs sok fogalmuk. 

A gyakorlatiasság kezd elmúlni, a mai fiatalok nem igazán tudnak már gereblyézni, 

kapálni stb. Érdekes irányt vettünk, bár vidéken élőként nagyobb a lehetőségünk a 

gyakorlatok továbbadására, a rendszer hibája miatt sajnos ez is háttérbe szorult. 

A vidékfejlesztés és a közösségfejlesztés kapcsolatának tekintetében nem látják a szoros 

összekapcsolódást, de fontosnak tekintik azt. Nem igazán kötődik a kettő egymáshoz. A 

vidékfejlesztési pályázatokat mezőgazdászok elviszik, ezzel nem szolgálják a közösség 

érdekét. Hozzá kellene kapcsolni a pályázathoz a kötelező közösségi segítést. 

Magyarország nagy része vidék, amelyhez fontos lenne a közösségfejlesztés is. Úgy 

érzik, hogy a vidéket országosan nem akarják fejleszteni, pedig Magyarország Európa 

éléskamrája lehetne.  

A civil szervezetek vezetői szerint egy közösség mindig eredményesebb, mint az egy 

fecske nem csinál nyarat elv. Sajnos a falu elmaradása az összefogás hiányának is 

köszönhető. Meg kell próbálni a fiatalabb generációt bevonni a közösségbe. Még mindig 

nem az értékek megőrzése a cél az emberek fejében. Nincs kézműves hagyomány, nincs 

népviselet, nincs szokás, ami megfogható lenne. Vagy hagyományt kellene teremteni 

vagy valamit kitalálni, amivel az embereket meg lehetne fogni. A háromnapos falunap 

sajnos a környékbeli embereket vonzza inkább, a helyieknek elég lenne egy kisebb 

költségvetési egy-két napos főzéses összejövetel, ahol barátiabb környezetben 

szórakoznának. A közösségfejlesztés hatására a példákon keresztül kistérségi szinten is 

megvalósulhatnak fejlesztések. Ha a közösség is tenni akar településéért, a múlt 

megőrzéséért, akkor meg is fogja őrizni és óvni a település értékeit, azokat nem 

rombolja, hanem építeni fogja. 

A település mindhárom felekezete kiemelte a település területi megosztottságát és vallási 

sokszínűségét, amely nehézségeket okoz, de ennek ellenére a felemelkedés oka is lehet. 

A távolság a településrészek között elég nagy, amely nehezíti a közösség összefogását és 

a közlekedés sem túl jól megoldott. A falusi jellegből adódóan az emberek nagyja ismeri 

egymást. A református gyülekezet lelkipásztora sok kezdeményezést lát, de úgy véli, 

hogy azok a fő irányvonalak, amelyeket az egyházak képviselnek, mert bármilyen 

szervezet működik az csak időszakos, míg az egyházak generációkat ívelnek át. 

Mindhárom lelkész a falusi környezet és társadalom miatt szeret itt szolgálni, viszont a 

sokszínűség miatt nagy felelősséget és kihívást éreznek. Az evangélikus lelkész úgy érzi, 

hogy leterheltsége miatt csak tűzoltásokat tud végezni a gyülekezeten belül, hiszen ő öt 

gyülekezetben szolgál. 

A vidékfejlesztés és a közösségfejlesztés kapcsolatában a református és az evangélikus 

lelkész nem igazán látják a település orientáltságát más településekhez. Itt helyben 

kellene egy olyan összefogó erőt létrehozni és olyan irányokat és célokat is 

meghatározni, amellyel más régiókat is be lehet vonni. Sajnos ők úgy látják, hogy még 
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helyben sem tudják összeszedni azokat az erőket és látást, amely szükséges lenne. Sok 

mindenre volt remény, de ezek sokszor elhaltak. Ha rövidtávon gondolkodunk, akkor 

sok kárt fogunk szenvedni a jövőben. A vidékfejlesztés elsősorban a falvak és 

kistérségek infrastrukturális és gazdasági fellendülését segíthetik, míg a közösségek a 

település méretétől függetlenek. A közösségek a személyes csoportkialakításra 

törekszenek, amelyhez szükség van a jó gazdasági és infrastrukturális adottságokra. A 

jól működő közösségek segíthetik, előrelendíthetik a vidékfejlesztést. Először kell a 

közösségfejlesztés és azután a vidékfejlesztés. A szocializáció, a generációs hatás mind 

megjelenik a település életében. A hozzáállás, a tradíció máshogy jelentkezik más 

községben. Nem lehet minden példát átvenni és saját magunkra erőszakolni, hiszen 

mások az adottságok. 

 

Következtetések, javaslatok 

 

A kérdőívek kiértékelésével a település közösségének összefogását a legtöbben 

közepesnek ítélték, így az javításra szorul. Sokan úgy vélik, hogy a település lakói közti 

összefogás hiányos. Több programot és több összefogó erőt akarnának. A régmúltban 

sokkal összetartóbb társadalmat láttak. Az emberek szeretnék, ha újra egyre többet 

beszélgetnének egymással, ha egymás segítése és nem gátlása lenne a cél. Örülnének, ha 

a lakosok sokkal nagyobb létszámban részt vennének a közösség érdekében létrehozott 

programokban. Többen az emberek szemléletmódjának és mentalitásának változtatását 

sürgetik, hiszen ha nincs semmi, akkor az a baj, ha pedig van program, akkor azt 

kritizálják. Úgy vélik, hogy a fiatalok számára több program szervezésére lenne szükség. 

A technológia megjelenését okolják a társalgás megszűnéséért. A település polgárainak 

szorosabb kapcsolatot kellene kialakítani az egyházakkal, civil szervezettekkel. 

A civil szervezetekkel folytatott interjúk alapján elmondható, hogy azok az elmúlt 

években is számos módszert bevetettek a közösség építése érdekében, azonban a kezdeti 

sikereket követően a kezdeményezések többsége kudarcba fulladt. Szerintük nem elég 

nyitottak az emberek. Maguk a civil szervezetek is nagyon zártkörűek, ezért nem 

vonzzák az embereket. Nincs kellő összefogás közöttük, mindenki csak saját magával 

szeret foglalkozni. A település lakosságának kb. 1/3-a az, aki aktívan hajlandó részt 

venni a közösségben. A községi összefogást gyengének látják, amelynek erősítéséhez 

nagyon sok ember munkájára lenne szükség. 

A település szintű közösségi kezdeményezésen minden civil szervezet és egyházközség 

az erejéhez viszonyítva szívesen részt venne, de úgy érzik, hogy nincs meg az az erő, 

ami összefogná, vezérelné ezeket a cselekedeteket. Társadalmi és környezeti probléma 

elhárításában elsősorban a falu környezetének rendbetételét, ápolását gondolnák. Ezek 

anyagilag nem nagy dolgok, de sokkal jobb közérzetet adnak. Minden civil szervezet és 

egyház is hajlandó az összefogásra. 

A válaszadók összességében gyengének ítélték a vidékfejlesztés és a közösségfejlesztés 

kapcsolatát, így fontosnak tartanák a közösségfejlesztés jelentőségének növelését. A 

településeken meglévő jól működő civil szervezetek alapot biztosítanak a 

közösségfejlesztésnek, hiszen példaértékű tevékenységet végezhetnének el. A lakosság 

képes lenne csatlakozni hozzájuk, ha a közérdeket szolgálnák, így a lakosok által 

létrehozott fejlesztések valósulhatnának meg, amelyekre generációk vigyáznának. A 

vidékfejlesztésben fontos szerepe van a közösségfejlesztésnek, hiszen hosszú távúan 

gondolkozva befogadó és tettre kész társadalomra van szükség. Ha a településen 

megindul a közösség kovácsolása és a közösség általi fejlesztések, akkor azokat 

vidékfejlesztési szintén járásokra is ki lehet bővíteni. Az anyagi forrásokat hosszú távú, a 
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közösség érdekének megfelelő fejlesztésekbe kell bevonni, amelynek ötleteit maguk a 

helyi közösségek tudják. Fentről nem lehet megmondani, hogy pontosan mire van 

szüksége a településnek, ezért fontos a helyiek érdekérvényesítő és cselekedetbeli 

törekvése.  
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