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LEGYÜNK TOP-PON ZALÁBAN! – KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÖT ZALAI 
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TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00011  

A helyi identitás és kohézió erősítése projekt 

 

Közösségi felmérés összefoglalója 
 

 

1.Bevezetés 

A projekt jövőképe:  

Úgy szeretnénk TOP-on lenni Zalában, hogy az erős identitással bíró települései, Türje, 

Batyk, Óhid, Mihályfa és Sümegcsehi az összetartó közösségeivel, a helyi erőforrásokra és a 

helyi szereplők társadalmi szerep- és felelősségvállalására építve vonzó életkörülményeket 

biztosít a lakosai számára, növelve ezzel a térség népességmegtartó képességét. 

A felvázolt jövőkép megvalósulását a településeken a helyi identitás és kohézió erősítése fogja 

szolgálni. Az átfogó célként megfogalmazott identitástudat erősítését a helyi értékeken 

alapuló közösségépítésen, a civil társadalom fejlesztésén és a fiatalok helyben tartásán, 

aktívvá tételén keresztül kívánjuk elérni. A célokra és a fejlesztési szükségletekre alapozott 

projekt megvalósítása hozzájárul majd a települések közösségi kezdeményező- és 

cselekvőképességének fejlesztéséhez. 

A megalapozó dokumentumban megfogalmazott jövőkép a célja a közösségfejlesztési 

folyamatnak, tehát növelni a térség népességmegtartó képességét a közösségfejlesztés 

eszközeivel, a helyi identitást és kohéziót erősíteni a célterületen a generációk 

együttműködésével, a fiatalok aktivitásának növelésével. A közösségi akciók, tevékenységek, 

események megvalósítása, közösségi események szervezése; a programok, folyamatok -helyi 
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erőforrások feltárása; minden egyes program, akció, folyamat ezt szolgálja. A cselekvési 

tervünk így válik a közösség által meghatározott problémák megoldására irányuló 

intézkedési folyamat strukturált rendszerévé. A helyzetelemzés a cselekvési terv elkészítését 

szolgáló igényfelmérésre, azaz a közösségi interjúk, beszélgetések és a közösségi felmérés 

eredményeire épül - lehatárolt célterületként.   

Az interjúk elemzésénél egyértelműen megfogalmazódott, hogy fogy a népesség, ezért 

növelni kell a népességmegtartó képességet. Hogyan? Az érdektelenséget szüntessük meg és 

aktivizáljuk a célterületen élőket. Közösségi beszélgetések rávilágítanak arra, hogy több 

közösségi élményre vágynak a helyiek. Minden olyan cselekvésre, amelyben együttműködnek 

a lakosok. Kirándulnak, színházba mennek, szomszéd ünnepet ülnek, együtt sütögetnek, 

rendszeresen találkoznak és tervezik a jövőjüket... erről szól az egész folyamat. A fiatalok 

helyben tartása és aktívvá tétele megjelenik az egész folyamatban, átível az interjúkon, 

közösségi beszélgetéseken. Akkor maradnak helyben, ha ismerik a múltjukat és ápolják a 

hagyományokat és vonzó életkörülményeik lesznek, jól érzik magukat helyben a programok, 

folyamatok által, mert minden az emberek szabadidejében történik, hasznosan eltöltve és 

együttműködésben. 

A projektünk így a települések természetadta sokszínűségét figyelembe véve, a célok, 

eszközök, megvalósítók és várható eredmények tükrében mégis egy koherens egészet alkot a 

célterületen. 

 

 

2. A közösségi felmérés célja 

A felmérésünk célja volt, hogy a helyi embereket valóban érdeklő ügyeket megismerjük és a 

közösség tagjainak cselekvési hajlandóságáról képet kapjunk.  

A kérdőívek összeállítása a közösségi interjúk és a közösségi beszélgetések elemzése után 

valósult meg minden településen, így is szélesedett a cselekvők köre. A közösségi felmérés a 

helyiek településhez való viszonyára kérdezett rá legelőször, hiszen leghatékonyabban úgy 

tudunk dolgozni, ha újabb közösségeket vonunk be a munkába, akik új lendületet hoznak a 

térségbe, továbbá a lakosság érdekeltségi igényét felkeltve aktivizáljuk a meglévő 

közösségeket, a közösségi tervezésnél alkalmazott módszerek igénybevételével. Ha pozitív 

érzelmek fűzik magához a településhez a lakosságot, akkor ez jó alapot szolgáltat a 

közösségfejlesztési tevékenységhez és hosszútávú lehetőséget biztosít a közös gondolkodásra. 

 

3. Alkalmazott módszertan 

A közösségi beszélgetés során kialakultak azok a kisebb munkacsoportok, amelyek aktivizálni 

tudják majd a cselekvési tervben megfogalmazott beavatkozási területhez kapcsolódó 

tevékenységek során a lakosságot, ezen belül is kiemelt szerepe van az ifjúsági korosztálynak.  
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Az „aktív mag” minden településen kirajzolódott, akik részt is vettek a kérdőív kidolgozásában 

és a felmérés lebonyolításában, személyes találkozások alkalmával,  a közösségfejlesztővel 

együtt. Minden településen 30 db kérdőív került kitöltésre, így összesen 150 db megkérdezés 

valósult meg a célterületen. A közösségi beszélgetés során megalkotott kérdőív legelső 

kérdéseként kívánták megfogalmazni a helyi cselekvők, hogy milyen érzelmi szálak kötik a 

lakosságot a településhez. Ez volt az alapja mindenhol a tervezésnek. Fontos szempont volt, 

hogy ismerjék magát a települést, a közösségi kapcsolódási pontokat, lehetőségeket. A 

rendezvényeken való aktív részvétel hiánya miatt az időpontok meghatározása is domináns 

elemként került a kérdőívbe, mivel gyakran az a vád érte a szervezőket, hogy nem alkalmas 

időpontban kerülnek megszervezésre az események. A megkérdezettek véleménye a helyi 

problémákról rangsorolva jelent meg, mert a megvalósítás időszakában azért behatároltak a 

helyiek lehetőségei, de a hosszabb távú célok és a biztató jövőkép motiválóan hat a 

közösségekre. A projekt valamennyi szakmai tevékenységének meghatározása során a 

Cselekvő Közösségek által kiadott Közösségfejlesztés módszertani útmutató előírásai szerint 

jártak el a csoportok és nagy örömmel vették a helyi tapasztalat és tudás gyűjtésére vonatkozó 

ötletet, a Közérdekű Tankatalógus megvalósítását mind az öt településen. A cselekvési terv 

elkészítése előtt számba vettük minden településen, hogy a helyi közösség jelenlegi 

kapacitása; munkabírás, anyagi támogatás milyen fejlesztési lehetőséghez ad támogatást, 

hiszen az egy településre jutó projekttámogatás nem tudja hosszútávon biztosítani a 

folyamatokat.  

 

4. A közösségi felmérés eredménye a célterületen 

A legfontosabb eredménye a felmérésnek, hogy változásra, fejlődésre, cselekvésre inspiráló 

légkör jött létre a helyi közösségekben. A közösségi interjúk és beszélgetések elemzésénél 

kapott eredményeket a helyiek maguk használták fel a fejlesztési folyamat irányvonalainak 

meghatározásához, itt már körvonalazódott egy kép a helyieket foglalkoztató problémákról, 

az erőforrásokról, a megkérdezettek cselekvési hajlandóságáról. Ezekre az eredményekre 

válaszul született meg a Cselekvési Terv 5 éves időtartamra. 

Kérdőívek elemzése 

1. Szeret a településen élni, vagy ha tehetné, inkább máshol élne?  

A megkérdezett lakosok közül 132 fő egyértelműen kifejezte a településhez való 

kötődését, szeret a településen élni és ha tehetné, sem költözne el. Ez tökéletes alap a 

közösségfejlesztési tevékenységhez és hosszútávú lehetőséget biztosít a közös 

gondolkodásra. Azok akik szeretnek élni a településükön, a közös identitás 

meghatározása felé tettek egy lépést. Az összetartozás érzése, a hasonlóság 

felfedezése olyan biztonságérzetet ad a közösségek tagjainak, amelyben megnyilnak 

és felismerik, hogy részei az egésznek, ezáltal hasznos tagjává válhatnak a 

közösségeknek. 18 fő viszont nem szeret ott élni és ha tehetné, elköltözne a munkahely 

hiánya, az iskola  és a szórakozási lehetőség hiánya miatt. 
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2. Az Ön véleménye szerint az itt élő gyermekek felnőttként is a települést választják 

majd lakóhelyül, vagy inkább elköltöznek majd? 

A megkérdezett lakosok közül a célterületen 31 fő úgy gondolja, hogy gyermekeik 

felnőttként is erősítik a helyi társadalmat és helyben keresik a boldogulást, nagy 

százaléka, 119 fő a válaszadóknak viszont azt a választ adta, hogy a gyermekek 

felnőttként nem az adott települést választják lakóhelyül. Az eredmény után 

nélkülözhetetlen a fiatalok kulturális érzékenyítése, melyet kulturális élményközvetítő 

események szervezésével, a közösségi művelődés intézményrendszere kulturális 

programkínálatának bővítésével érhetünk el.  

 

3. Milyen érzésekkel gondol a településre?  

A helyiek 56,7 %-a jóleső érzéssel, 36,7 %-a szeretettel gondol a településre, 6,6 % 

pedig közömbösen, hol így, hol úgy. Ez már jelzi az érdektelenséget, amely megjelent 

a projektet megalapozó dokumentumban is. 

 

4. Milyen intézmény(ek) vannak a településen? 

A célterületen élő válaszadók ismerik az intézményeiket, használják őket, bár az óvoda-

bölcsödét csak a válaszadók közül 26 fő jelölte meg. 

 

5. Milyen szórakozási, kikapcsolódási, rekreációs lehetőségek vannak a településen?  

A válaszadók több választ is megjelölhettek a kérdésre és a legtöbb százalékban a 

sportcsarnok vagy egyéb sportolási terepet jelölték meg szórakozási lehetőségként, 

nagy százalékban a kocsma vagy más vendéglátó egység is megjelenik. Az ifjúsági klub 

is megjelent legalább olyan százalékban, mint a kocsma, amire lehet építeni a 

közösségfejlesztési folyamatban, kiemelten az ifjúsági célcsoportunkra. 

 

6. Mit támogatna leginkább az alábbi településfejlesztési törekvések közül az 

elkövetkezendő 20-30 évben?  

A megkérdezettek közül 30 fő tette 1. helyre a turizmus fejlesztését. Ez valószínűleg a 

célterületen a türjei premontrei prépostsági templom Árpád-kori épületének 

helyreállítási projektjét is már tükrözi, amely egy kiugrási pontja lehet a célterület 

jövőjének. A vallási szerep mellett turisztikai attrakció formájában, széles körben 

ismertté, megismerhetővé válik a felújítás után a célterület is. 

 

A megkérdezettek közül 100 fő tette 1. helyre a munkahelyteremtést. A fiatalok 

elvándorlását okozó gazdasági probléma sajnos rányomja bélyegét a közhangulatra és 

korábban a 76,7 %-a válaszadóknak a 3. kérdésre azt a választ adta, hogy a gyermekek 

felnőttként nem a települést választják lakóhelyül. Ez is egyértelműen jelzi, hogy a 

munkalehetőségek hiánya komoly problémát okoz a településeken élőknek, fontos a 

települések népességmegtartó képességének erősítése. 

 

A közösségi művelődést a válaszók közül 41 fő jelölte első helyen, ami megegyezik azzal 

a gondolattal, hogy a megújítás forrásai a fiatalok, így hangsúlyos szerepet szánt a 

projekt a célcsoport kiválasztásánál ennek a korosztálynak. Rendkívül fontos fejlesztési 
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területet jelent a fiataloknak az anyagi feltételek mellett a vonzó közösségi, kulturális 

élet feltételeinek a megteremtése, bevonásuk a társadalmi folyamatokba. 

 

A hagyományőrző kézműipar kérdése abból az ötletből született, hogy él kézműves a 

célterületen és többen is szeretnék elsajátítani a fazekas mesterség egyes fogásait, 

illetve érdeklődnek iránta. A válaszadók közül 57 fő tette az 1-3. helyre az 

elkövetkezendő évek településfejlesztési törekvések közé. 

 

A mezőgazdaságot a válaszadók közül 1-2. helyen jelölték meg 47-en, ez számukra nem 

olyan fontos fejlesztési terület vagy nem látnak benne olyan erőt, amely számukra a 

boldogulást jelentené helyben. 

 

A szolgáltatások bővítésére megmutatkozott az igény, a válaszadók közül 52 fő tette az 

1. helyre ezt a területet. 

 

A célterületen 2 település (Türje és Sümegcsehi) rendelkezik iskolával, ahova a 

térségből Batykról, Óhídról, Mihályfáról fogadnak tanulókat. Egy magas színvonalú 

oktatás mellett a válaszadók közül 58 fő tette 1. helyre az oktatás fontosságát. A 

kiművelt lakosság erőforrása lehet a településeknek, amivel gazdálkodhatnak, ha a 

települések népességmegtartó képessége növekszik. Ez a projekt hozzásegít egy 

kulturális fejlesztéshez, amelyet követhet a gazdasági fejlesztés is, hosszú távon. 

 

A célterületen élők nagy hányada ingázik lakóhelye és munkahelye között, így érhető, 

hogy a megkérdezettek közül 52 fő az 1. helyen szerepelteti a közlekedést. Viszonylag 

jól megközelíthetők a szomszédos városok, mivel átmenő forgalommal rendelkező 

településekről beszélünk, a folyamatos fejlesztés elengedhetetlen, sőt 20-30 év 

távlatában pl. Türje település központját elkerülő utakról is gondolkodhatunk. 

Visszacsatolva az Árpád-kori templom megóvására. 

 

A közösségi beszélgetések gyakori témája volt az együttműködés. Az eddigi 

tapasztalatok alapján elmondható, hogy egy közösség akkor működőképes, ha 

megfelelő a helyben élők összetartása, a civil és vállalkozói szféra támogatása, 

véleményének megismerése, együttműködése. Az egymástól való tanulás lehetőséget 

teremt az új kisközösségek aktív munkájának megvalósítására, ezt 34 fő gondolja. 

 

7. Ön szerint az alábbiak közül melyik az, amelyik jellemzőbb a településen 

megszervezésre kerülő programokra, rendezvényekre? 

A válaszokból kiderül, hogy a célterületen élők közül 97 fő szerint sok izgalmas, jó 

program van, amelyek változatosak, rendszeresen vannak újszerű programok. A 

válaszadók 90 %-a úgy ítéli meg, hogy a vidám programok között mindenki megtalálja 

a hozzá közelebb álló programokat.  

Sok kultúrával foglalkozó program, rendezvény van a célterületen belül 70 % így érzi, 

viszont kevés a szórakoztató program (bál, buli, koncert…) a 60 % megkérdezett 

szerint. 
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Kevesen vesznek részt a települések megszervezésre kerülő programokon, így gondolja 

40 %, és sokan vesznek részt a településeken megszervezésre kerülő rendezvényeken 

a válaszadók 60 %-a úgy látja. A közösségi beszélgetésekben az derült ki, hogy elég 

nagy az érdektelenség, amely remélhetőleg orvosolható az új események, folyamatok 

megszervezésével és elindításával. 

A programok, rendezvények szervezése magas színvonalon történik, ezt válaszolta a 

megkérdezettek közül 112 fő. A programok, rendezvények szervezésénél figyelembe 

veszik a közösségek, szervezetek, vagy a környékbeli települések programjait, 

rendezvényeit. 131 fő gondolja így. (Ha csak lehetséges, nem szerveznek egymásra), a 

válaszadók 90 %-a értékeli így. 

A közösségfejlesztési folyamat rendezvényeinek megszervezéséhez elegendő humán 

erőforrás áll rendelkezésre, szakmai támogatást kap a projekt a Cselekvő közösségek 

zalai mentorától és igénybe kívánjuk venni a 60 órás közösségfejlesztő képzést a 

településeken aktívan dolgozó, kultúrával foglalkozó munkatársak részére, az 

eredményes megvalósítás érdekében. 

 

8. Kérem, jelölje meg azt az időszakot, amikor Ön szerint a leggyakrabban kellene, hogy 

megszervezésre kerüljenek a településen programok, rendezvények! 

A válaszadók közül 117 fő azt szeretné, ha hétvégén a délutáni órákban kerülnének 

megszervezésre a rendezvények. 

 

9. Kérem, jelölje meg azt az időszakot, amikor Ön szerint a leggyakrabban kerülnek 

megszervezésre a településen programok, rendezvények!  

A válaszadók a legnagyobb arányban a hétvégi délutáni és esti órákban, az 

ünnepnapokon jelölte meg a jelenlegi rendezvények megszervezésének időpontját. Ez 

egybeesik a lakossági igénnyel, hogy a hétvégéket használják közösségi rendezvények 

megtartására, bár az ünnepnapokon való szervezést nem preferálták. Azok inkább a 

családi összejövetelek alkalmai kell legyenek, derült ki a közösségi beszélgetésekből. 

10. Az Ön véleménye szerint a településen élők hány százaléka elégedett a közösségi 

élettel? 

A válaszadók többsége úgy gondolja, hogy a helyiek elégedettek a közösségi élettel. 

50-70 % közöttire becsülte a többség az elégedettséget, ez jó aránynak számít, 

feltételez egy erős, szilárd alapot, amely megerősítve együttműködésben és 

kiterjesztve az ifjúsági csoportra is, motiváló lesz a célterületen élők körében, tovább 

bővíthető a cselekvők köre. 

 

11. Szívesen lenne-e tagja civil szervezetnek, egyesületnek?  

A megkérdezettek nagy aránya szívesen alkotna közösséget civil szervezetben, míg egy 

szűk réteg épp az ellenkezőjét szerepeltette válaszában. 

 

12. Milyen klubnak, szakkörnek örülne még, ha működne a településen? 

A kultúrával és sporttal foglalkozó kluboknak örülnének leginkább, de hagyományőrző 

kézműves tevékenységeket is szívesen végeznének. A közösségi beszélgetések 

alkalmával minden településen felmerült a közös kirándulás, túrázás ötlete. 
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Természetjáró klub alakítása is szóba került, hogy a szabadidő eltöltése értelmes és 

örömteli legyen, a közösségben megtapasztalt együttes élmény a helyi identitás és 

kohézió erősítését szolgálja majd. Fontos, hogy már a legfogékonyabb gyermekkortól 

ilyen közösségi mintát tapasztaljanak meg a közösségeink tagjai.  

A jövőképben megfogalmazva olyan közösségre gondoltunk, ami nemcsak egy 

embercsoport, hanem egymást erősítő, közösen cselekvő emberek együttműködő 

összetartozása mind az öt településen. 

 

13. Ha vendége érkezik, mit mutat meg saját településéről és annak környékéről? 

A válaszokból egyértelműen kiderült, hogy a településeken nagyobb érdeklődésre 

számot tartó épített örökség pl. Türjén az Árpád-kori templom. A Balaton, Sümeg, 

Fürdő Zalaszentgróton, büszkék még a célterületen élők a szőlőhegyre is, hiszen 

számos gazda rendelkezik szőlőterülettel a falvak határában. Ebben a témában a 

projekt keretében is terveznek megvalósítandó programokat, hiszen közösségi 

beszélgetésekben is elhangzott, hogy a természeti és épített környezet értékeinek 

felkutatása, rendszerezése és megőrzése is egy hangsúlyos eleme kell legyen a 

cselekvési tervnek, mivel az értékfeltáró és dokumentáló tevékenység a helyi közösség 

kohéziójának erősítését szolgálja. 

 

14. Kérem, sorolja fel, hogy milyen ünnepei vannak a településnek!  

Az öt település életében hagyományos ünnepeket jelöltek meg a válaszadók, a nemzeti 

ünnepeink, a vallási ünnepek mellett az idősek napja és a falunap jelenik meg a 

válaszokban. A cselekvési terv és a rendezvénynaptár elkészítésének az alapja is, hogy 

felmértük, a célterületen milyen eseménynek valósultak meg. Közösségfejlesztés 

szempontjából fontos, hogy a meglévő, jól bevált hagyományos rendezvényeket 

megtartjuk és tovább fejlesszük. 

 

15. Hogyan informálódik leginkább a település életével kapcsolatosan?  

A helyi nyilvánosság alapja az információ és képet kell arról kapnunk, hogy az 

információhoz való hozzáférés milyen módon valósul meg a településeken. A 

válaszadók többsége, 76 fő a szórólapokról és a legtöbb értesülést környezettől, 

szóban kapja. 51 fő a megkérdezetteknek otthon vagy munkahelyen internetről 

tájékozódik, 55 fő a plakátokról értesül a település életéről. Mivel több válaszra is volt 

lehetőség, így árnyaltabb a kép. Egyértelmű viszont, hogy legtöbbször a személyes 

megkeresések, találkozások alkalmával cserélnek információt az emberek. A digitalizált 

világunkban elengedhetetlen, hogy közösségi oldalakat használjunk, így a projekt 

során egy weboldal is kialakításra kerül, amely az eseményeket hosszabb ideig 

megőrzi, az eredményeket rögzíti az utókor számára. Fontosnak tartják a célterületen 

élők, hogy a helyi nyilvánosság különböző csatornái működjenek, legyen az egy 

hírlevél, helyi újság vagy helyi tv az eredmények bemutatására. Érdeke ez a helyi 

településvezetőknek is, hiszen a nyilvánosság egyfajta közmegegyezést is ad, és 

racionálisabb, megalapozottabb döntések létrejöttét biztosítja, ha a polgárok 

jólértesültek. 
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16. Melyik három települési probléma megoldását tartja a legsürgősebbnek? 

A települési problémák felsorolása képet adott a lakosságot foglalkoztató helyi 

ügyekről; a munkahelyteremtés foglalkoztatja leginkább a települések lakosságát, 

amely a fiatalok helyben tartása miatt égető kérdés. A falu képe is meghatározó az ott 

élők számára, hiszen többen jelezték az illegális szemétlerakások megszüntetését. Az 

öt településeken ez mindenhol megjelenik és válaszul közösségi megoldásokat 

terveznek a településkép javítása érdekében. A fiataloknak szóló nyári tábor egyik 

eleme is erre épít, megmutatni az ott élőknek a falu szépségeit, feltérképezni a 

lehetőségeket, közösségi térteremtő gondolkodásmódot átadni a helyieknek. 

 

17. Neme 

A megkérdezettek közül 100 fő nőnemű volt, 50 fő férfi, eléggé eltolódott az arány a 

felmérés során, bár a közösségi beszélgetéseken is több nőnemű lakos vett részt. 

 

18. Kora 

A válaszadók közül 55 fő 41-54 év közötti volt, 44 fő 55 év feletti, míg 24 fő 31-40 év 

közötti lakos. 27 fő pedig 30 év alatti válaszadók. Az aktív korúak többsége és az 55 év 

felettiek a helyzetelemzésben is hasonló arányban jelentek meg. Fontos feladata a 

projektünknek, hogy az 55 év feletti korosztályt érzékenyítsük és a településeken 

megjelenő elszigetelő életmódból kimozdítsuk. Hiába jók rendezvények, programok, 

ha azon az érdeklődők köre csekély mértékben változik. Szükséges a fiatalabb 

korosztály mozgósítása is. 

 

19. Iskolai végzettsége 

Végzettséget tekintve a diplomás válaszadók 33 fő, míg az érettségizettek közül 52 fő 

tartotta fontosnak a felmérést, 46 fő szakmunkás képesítéssel rendelkező. A 8 

általánossal rendelkezők a válaszadó 19 fő volt. 

 

20. Mióta él a településen? 

A válaszadók közül 103 fő 20 évnél régebben él a településeken, tehát van rálátása a 

falu múltjára, ismeri a helyi hagyományokat, ez derült ki a közösségi beszélgetésekből 

is. 32 fő 11-20 éve, 10 fő 5-6 éve, 5 fő 5 éve él a célterületen. 

 

21. Az iskolai végzettségen és a foglalkozáshoz szükséges ismereteken túl milyen 

tudással rendelkezik? 

A közösségi beszélgetések során szinte mindenhol a gasztronómia megmutatkozott,  a 

régi ételek, sütemények készítése; a borosgazdák tanácsai, gyümölcstermesztés és a 

nyelvismeret, mint helyi tudás fellelhető a településeken. Ettől a gondolattól vezérelve 

szeretnénk feltérképezni a helyi ősi tudást erőforrásként, hogy az átörökítve 

értékmentésként, a közösségek gazdasági fejlesztési lehetőségeként egycsokorba 

legyen gyűjtve egy Közérdekű Tankatalógus formájában, ahol a közösségi segítési 

lehetőség is megjelenik és informális tanulási folyamatokat indít be a célterületen. 

A Tankatalógus szerkesztésére együttműködési készséget találtunk a célterületen élők 

körében, amely a közösségi beszélgetések és a közösségi felmérésből egyértelműen 
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kirajzolódott. A következő kérdésre keressük majd a választ a tankatalógus 

szerkesztésénél:  

Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana másoknak?  

 

22. Amennyiben helyben lehetősége lenne tudását bővíteni, mit tanulna szívesen? 

A tudásfeltárás és az érdeklődési kör ismerete az alapja a tankatalógusnak. Fontos 

ismeret volt a kérdőívben az is, hogy a megkérdezettnek mi az, amit neki lenne fontos 

megtanulnia másoktól. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy van létjogosultsága a 

Közérdekű Tankatalógus szerkesztésének, amely egy név- és címjegyzék lesz, hiszen a 

virágkötészeten, a rétessütésen, mezőgazdasági ismereteken túl, pl. számítástechnikai 

ismereteket is szívesen tanulnának a válaszadók.  

A következő kérdésre keressük majd még a választ a tankatalógus szerkesztésénél: 

Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? 

Így a katalógus egy olyan, azonos témákban összeszerkesztett „tankönyv”, amely 

lehetővé teszi az öt település lakosságának, hogy kellő információ birtokában 

megtalálják egymást. Párhuzamosan egymás mellé szerkesztve, a tanítana és tanulna 

címszavakhoz rendelt most már név szerint megismert polgárokat a célterületen. 

 

A felmérés során fejlődtek a helyi csoportok kompetenciái, egyéni és közösségi szinten, újak 

jöttek létre. Pl. Kommunikáció és együttműködés – és annak ösztönzésének és szervezésének 

képessége – sokszereplős, egyénekből, csoportokból álló közegben. Probléma helyzetek 

elemzésének képessége és a tervezőképesség is fejlődött, de ezek hatása igazán hosszabb 

távon érvényesül majd. 

Meggyőződésünk, hogy a településeken a közösség önmaga elindult egy úton, folyamatosan 

fejlődik, hiszen személyiségek alkotják, a projekt megvalósítása pedig ösztönözni fogja és 

támogatni ezt a fejlődést. A közösségfejlesztő projektünk egyrészt irányul a közösség egyes 

tagjai fejlődésére, másrészt magának a közösségnek a fejlődésére. E fejlődést elősegíteni a 

közös cselekvésekben látjuk, hiszen tapasztalati tanulást tudatosító tevékenységeket végzünk 

a megvalósítás során. A projekt résztvevői nem csak arra lesznek képesek, hogy maguk 

tervezzenek, vezessenek fejlesztés folyamatokat, de arra is, hogy közösségek tagjait képesek 

legyenek ösztönözni és támogatni önmaguk és közösségük fejlesztésében. A csoport 

tagjaiban kialakul annak attitűdje, hogy folyamatosan kontrollálják önmagukat: 

cselekedeteiket ne sorolják a közösség és tagjai szempontjai és cselekedetei elé. Cselekvő 

részeseivé válnak a település közösségi életének, a helyi közéletben való részvételük 

erősödik. Javul majd a fiatalok megítélése a helyi társadalomban, hiszen a projekt során 

támogatást kapnak más generációk tagjaitól, akik példát mutatva vesznek részt a 

folyamatokban. A különböző generációk közötti kommunikáció is javult már a felmérés során, 

hiszen több alkalommal " kötöttük" egymáshoz a korosztályokat. Fontosnak tartottuk, hogy 

megismerjék egymás igényeit, elvárásait és ezt tanulják meg közösen kezelni. Bízunk benne, 

hogy a kialakult közösség tagjaiban továbbra is megmarad az igény új ötletek megvalósítására, 

további pályázatok készítésére, lebonyolítására, hiszen a 3 év megvalósítás időszakát követő 

fenntartásban a megkezdett programokat és folyamatokat szeretnék tovább vinni. Bízunk 
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benne, hogy a közösségi felmérés során szerzett tapasztalatokkal alkalmasak lesznek térségi 

szinten tevékenységük bemutatására, más közösségekkel való szoros együttműködésekre.  

Az életminőség javításához, a hatékony működéshez elengedhetetlen, hogy a különböző 

tapasztalattal, tudással bíró helyi szereplők (valamennyi generáció) között kialakuljon egy 

együttműködési rendszer, amiben mindenki megtalálja a helyét, szerepét, ezáltal 

hozzáadott értékkel bír a közösség számára. Ez a közösségi felmérés során megvalósult, a 

szerveződő munkacsoportokhoz önkéntesen és tenni akarással csatlakoztak újak. 

Türje, Batyk, Mihályfa, Óhíd és Sümegcsehi településeken elvégzett felmérés eredménye és a 

kérdőívek a dokumentum mellékletét képezik, a válaszokat diagramokban rögzítve 

készítettem el. 

Az elkészült dokumentumok a településeken kialakított Információs Pontokban elérhetőek, 

mindenki számára hozzáférhetőek. Ezen pontok a települések könyvtárában kerültek 

kialakításra. 

 

5. Felhasznált irodalom 

Arapovics Mária-Vercseg Ilona: Közösségfejlesztési útmutató (Cselekvő közösségek-aktív 

közösségi szerepvállalás) 

 

 

Köszönjük minden résztvevőnek a segítséget és az építő jellegű véleményformálást! 

 

 

A közösségi felmérést koordinálta és az összeállítást készítette:    

 

 

                                                                                                                                  Kránitz Patrícia 

                                                                                               Közösségfejlesztő szakmai munkatárs 
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A 150 db kérdőív összesítése diagramokban 

 

1. Szeret a településen élni, vagy ha tehetné, inkább máshol élne? Kérem, jelölje meg a megfelelő 

választ! 

 

Kérem, adja meg a legfőbb indokot, ami miatt nem szeret itt élni: 

nincs munkahely, nincs iskola 

Munkahely és közösségi élet hiánya 

Nincs munkalehetőség és iskola 

Nincs munka és iskola 

Munkahely, iskola hiánya 

Nincs iskola; munka,boltok,szolgáltatások hiánya 

Unalmas, nincs munka 

Egyedül vagyok, családtagok elköltöztek 

132

18

Igen, szeretek itt élni

Nem, ha tehetném elköltöznék
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Nincsenek programok, nincs mozi 

Nincs orvos, gyógyszertár, kevés a buszjárat, nincs munkahely 

nincs élet a fiataloknak 

unatkozok sokszor, nincs élet a faluban 

nincs munkalehetőség 

nincs szórakozási lehetőség 

Nem tudok munkát találni 

nincs semmi lehetőség kimozdulni 

Azért, mert nincs munkalehetőség 
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2.Az Ön véleménye szerint az itt élő gyermekek felnőttként is a települést választják majd lakóhelyül, 

vagy inkább elköltöznek majd? Kérem, egy választ jelöljön csak meg! 

 

 

 

 

3.Milyen érzésekkel gondol a településre? Kérem, egy választ jelöljön meg csak! 

 

 

 

 

119

31

Értékesítés

Többségében elköltöznek

Többségében maradnak

Értékesítés

Szeretettel Jól eső érzéssel Közömbösen, hol így, hol úgy

Kellemetlen érzéssel Nehezteléssel Rossz érzéssel
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4. Az alábbiak közül, milyen intézmény(ek) vannak a településen? 

 

5. Milyen szórakozási, kikapcsolódási, rekreációs lehetőségek vannak a településen? 
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Egyéb
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Egyéb:  

1. baráti kör, foci csapat 

2. focipálya 

3. Heti 2 alkalom aerobik a Kultúrházban 

4. sportpálya, játszótér 

5. kultúrház 

6. kultúrház 

7. pávakör 

8. kultúrház 

9. kultúrház 

10. könyvtár, kultúrház, 

11. könyvtár, kultúrház  

12. idősek klubja, karitász 

13. könyvtár, kultúrház 

14. kultúr, könyvtár 

15. népdalkör 

16. kultúrház, könyvtár 

17. kultúrban számítógépezés és ping-pongozás 

18. Nyugdíjas klub 

19. Nyugdíjas klub 

20. Énekkar, tánccsoport, nyugdíjas klub 

21. nyugdíjas klub, dalkör, tánckör 

22. nyugdíjas klub 

23. rendezvények, civil szervezetek 

24. italdiszkont (elvitelre) tornaterem, játszótér, focipálya 

25. játszótér, népkert 

 

6. Mit támogatna leginkább az alábbi településfejlesztési törekvések közül az elkövetkezendő 20-30 

évben? 

30
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Egyéb: 

 Gyógyszertár működése, templom felújítás. 

 Sport 

7. Kérem, jelölje meg, hogy Ön szerint az alábbiak közül melyik az, amelyik jellemzőbb a településen 

megszervezésre kerülő programokra, rendezvényekre! 

 

 

 

 

97

53

0 20 40 60 80 100 120

Sok izgalmas, jó program van

Unalmas, nincsenek izgalmas rendezvények,
programok

72

78

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Mindig csak a megszokott programok vannak

Rendszeresen vannak újszerű programok

25
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Sok nyomasztó, szomorú program van

Sok vidám program, rendezvény van
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Minden korosztály megtalálja a magához illő
programot, rendezvényt
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Túl sok fiataloknak szóló program, rendezvény van

Túl sok felnőtteknek szóló program, rendezvény van

Túl sok időseknek szóló program, rendezvény van

94

56

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kevés a kulturális program a településen

Sok kultúrával foglalkozó program, rendezvény van a
településen
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Kevés a szórakoztató program a településen (Bál, buli, 
koncert…)

Sok a szórakoztató program a településen (Bál, buli, 
koncert…)



 

23 
 

 

 

 

 

99

51

0 20 40 60 80 100 120

Kevesen vesznek részt a településen megszervezésre
kerülő programokon, rendezvényeken
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A programok, rendezvények szervezése alacsony
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8. Kérem, jelölje meg azt az időszakot, amikor Ön szerint a leggyakrabban kellene, hogy 

megszervezésre kerüljenek a településen programok, rendezvények! Több választ is megjelölhet. 
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9. Kérem, jelölje meg azt az időszakot, amikor Ön szerint a leggyakrabban kerülnek megszervezésre a 

településen programok, rendezvények! Több választ is megjelölhet. 
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10. Az Ön véleménye szerint a településen élők hány százaléka elégedett a közösségi élettel? Kérem, 

írja be a becsült százalékot 

 

 

 

11. Szívesen lenne-e tagja civil szervezetnek, egyesületnek? 
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12. Milyen klubnak, szakkörnek örülne még, ha működne a településen? 

nincs válasz 

sport, műszaki ismeretek 

fiataloknak szóló 

időskorúaknak, fiataloknak szóló 

Fiatalokról szóló 

Női klub, Főzőtanfolyam 

ifjúsági klub 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Mindennek,ami összehozza az embereket, fiatalt,időst egyaránt. 

Bármilyen klubnak 

Gyermekfoglalkozások, túra klub 

Túra klub, Főző klub, Tánc-, vagy tornaklub 

Kézműves szakkör 

Női klub, Ifjusági klub 

Főzőklub, Női klub, Táncklub 

Nyelvi tanfolyam, Informatika 

Népdalkör, 

Nincs válasz 

Ifjusági klub, Idősek klubja, Tornaklub 

Hagyományőrző szakkör, Nő klub, Ifjusági klub 

Közösségfejlesztő, falufejlesztő 

Fiataloknak szóló 

Sportklub, ifjusági klub 

Tánc, dalkör, olvasóklub 

Kertészeti, mezőgazdasági 

Sport, ifjusági 

Nő klub, Ifjusági klub 

Barátság kör 

Kézműves szakkör, Tornaklub, Főzőklub 

nincs válasz 

focicsapat 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

házaspárok klubja 

bármilyen ifjúságinak 

polgárőr, fotó, bobby 
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beszélgetős 

egészségmegőrző, tanácsadó 

Nincs válasz 

sportklub, foci egyesület 

nyugdíjas 

ami összefogja a fiatalokat 

szórakoztató 

Nincs válasz 

nyugdíjas klub 

Nincs válasz 

nyugdíjas 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Ifjúságinak a fiatalok miatt 

sütő-főző 

ifjúsági klub 

kézműves 

Nincs válasz 

kézműves 

Nincs válasz 

kézműves, konditerem 

Nincs válasz 

fényképész 

főző 

ifjúsági klub 

nőklub 

ifjúsági klub 

kézműves 

Nincs válasz 

sportklub 

táncklub 

nincs válasz 

ének-tánc csoportok 

nincs válasz 

társasági 

természetjáró, olvasó 

társastánc 

kézimunka szakkör, sütés-főzés szakkör 

nyugdíjas 

nincs válasz 

kézműves 

ping-pong 

foci 



 

29 
 

mezőgazdaság, méhészet, borászat 

Sakk 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

nincs válasz 

Nincs válasz 

Kézműves klub 

Sakk, barkácsolás, filmklub, kulturális (zenés,beszélgetős) összejövetelek 

Hagyományőrző 

Nyugdíjas club 

Nyelvtanulás, számítógép tanfolyam 

Kézműves 

Túrázócsoport 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Gyerekeket lekötő klubnak! 

Nincs válasz 

Valamilyen sporttal, testmozgással kapcsolatos 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Természetjáró 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Turisztikai (országjáró) 

kézműves, alkotó műhely 

fotó 

kézműves, aerobik 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

barkácsszakkör, természetvédő 

szervezett mozgás a gyerekeknek pl. tánc 

Nincs válasz 

kézműves 

beszélgetés csoport 

baráti kör 

A falu szépítése pl: társadalmi munka szervezése. Egészségüggyel, akár irodalmi, vagy 
beszélgetős szakkörnek. 

Nincs válasz 
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Nincs válasz 

veterán járművek és traktorok találkozója 

baráti kör 

hagyományőrző, kötő-horgoló kézműves 

Nincs válasz 

kézműves szakkör 

Nincs válasz 

Szépségápolással kapcsolatos 

Baráti kör 

Baráti kör 

Sport klub 

Nincs válasz 

Felnőtt kézműves, alkotó 

Alkotóműhely 

Alkotói műhely 

Tánc, kézműves, 
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13. Ha vendége érkezik, mit mutat meg saját településéről és annak környékéről? 

Sümegre és Keszthelyre vinném az ismerőseimet 

Sümeg, Szigliget, Rezi vár 

a falut, és Sümegi várat 

szép ez a falu, aki városból érkezik szívesen sétál végig a falu utcáin és a hely is kiváló túrázni 

Templom, kultúrház 

Az óhídi hegyet és a környéket 

óhídi park, Sümeg, Keszthely 

Amit látni szeretne,mindig mást. Vadlány barlang, Keszthely, Sümeg, Hévíz 

Hétmérföldes park 

Sajnos még nincs amire büszke lennék. 

Nincs olyan 

Helyben sajnos nincs látnivaló,akinek van a hegyben pincéje, oda egy sütögetésre érdemes. A 
környéken Sümeg várát. 

Nincs válasz 

Sümegi vár 

Falu, óhidi hegyben a kilátást, Sümeg, Balaton 

Balaton, Sümeg, falusi élet szépségét, parkot 

Óhidi hegy, Balaton, Sümeg 

Nincs válasz 

Hétmérföldes Park, Sümeg 

Sümeg, Keszthely, Balaton 

Hétmérföldes Park, óhidi hegy, a szomszéd település 

Környékbeli dombokat,erdőket 

Balaton 

Nincs válasz 

A falut mutatnám meg. 

Hétmérföldes Park, Faluház, Templom, Hősök tere 

Focipálya, Sümeg, Szigliget 

Nyugalmat szeretik a vendégeim, Balaton 

A falut, és a hozzátartozó hegyeket. 

Faluban az emlékmű és a park 

Nem szoktunk menni sehova 

játszótér 

Nincs válasz 

Csak sétálok vele a településen 

Nincs válasz 

játszótér 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

játszótér 

Nincs válasz 

a batyki berekbe viszem ki 

játszóteret 
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Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

nem szoktam 

játszóteret 

templom 

környéket, vasútállomást 

templom 

focipálya 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Zalaszentgrót fürdő 

hegyi kápolna, Sümegi vár, Sztupa 

A természet szépségeit, a kápolnát, templomot. 

erdő, hegyvidék, iskola 

Környéket 

a falut 

kápolna 

a falut 

A falu környékét 

A vendégtől függ, van szép templomunk, kápolnánk, falu-és kézművesház, Hősök tere, óvoda, 
iskola, sportpálya, játszótér. Lehet az erdőben sétálni. 

erdő 

hegy 

kápolna 

kápolna 

környéket 

kápolna 

sportpályát 

templom, kápolna 

kápolna, kovácsi hegy 

iskola, kultúrház, templom, hegyközösség 

templom, szőlőhegy, plébánia, Hősök tere 

faluház 

kápolna, erdő, Sümegi vár 

környező természeti értékeket, műemlékeket 

virágos kertet 

kápolnát 

Az egész falut! Hegyeket, kápolnát 

nincs válasz 

az erdőt 

templomot 
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lovak, pónifarm 

Templom, Kolping otthon, Sümegi vár 

Templom, tájat 

Nincs válasz 

nincs válasz 

Templom 

Templomot, tájat 

Nincs válasz 

Templom, főtér, székelykapu 

Szőlőhegy, templom 

Türjei templom 

Templom, központ, hegy 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Templom, iskola, óvoda, bölcsöde 

Templom, iskola, óvoda 

Templom 

Templom 

Templom 

Nincs válasz 

templom, iskola, parkok 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Templom, hegy 

Templom 

Templom, Bazalt utca 

Templom, több száz éves tölgyfa, óvoda, iskola, emlékmű, település központja 

Templom, falu központja 

Templom, játszótér, szőlőhegy 

templom 

sportpálya, népkert 

képkert, sportpálya 

templom, népkert, hősök tere, Sümegi vár 

templom, népkert, hősök tere, játszótér 

templom, népkert, hősök tere 

Nincs válasz 

központot és Sümegi várat 

játszótér, hősi emlékmű 

Nincs válasz 

népkertet, hősök terét, templomot, játszóteret 

templom, önkormányzat, plébánia 

templom, hősök tere 

Inkább a település környékét (Sümeg, Tapolca) 

népkert, templom 

népkert, hősök tere, sportpálya 
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erdőket 

népkert, hősök tere 

falu központot, népkertet 

templom, plébánia, Sümegi vár 

plébánia, templom, hősök tere 

Hősök tere, templom 

Népkert, templom 

Népkert, sportpálya, Hősök tere 

Templom, Népkert, Hősök tere 

Sportpálya, népkert 

Természeti értékek, Sümegi vár 

Sümegi vár, Népkert 

Hősök tere, Népkert, templom 

Nincs válasz 

Hősök emlékműje, Sümegi vár 

 

14. Kérem, sorolja fel, hogy milyen ünnepei vannak a településnek! 

Falunap, karácsony, mikulás, bagolytúra 

Bagolytúra, bál, falunap, karácsony, idősek napja 

bagolytúra, karácsony, mikulás, falunap 

idősek napja, karácsony, falunap, mikulás, bagolytúra 

Anyák napja, Karácsony, bál, falunap, Idősek Napja, Bagolytúra 

Falunap, Keszthely, Idősek Napja, karácsony 

Falunap, Karácsony, Majális, Gyermeknap, Idősek napja, Mikulás 

Falunap 

Falunap, karácsony 

Imre-napi búcsú, falunap,szüreti felvonulás. 

Falunap 

Karácsony, Mikulás, Idősek napja, Falunap, Bagolytúra 

Falunap, Bagolytúra, Szüreti felvonulás, Húsvéti-karácsonyi ajándékkészítés 

Mikulás, Falunap, Karácsony 

Falunap, Karácsony, Gyereknap, Majális, Idősek Napja 

Karácsony, Mikulás, Gyereknap, Falunap 

Falunap, Idősek Napja, Karácsony, Gyereknap 

Falunap, Karácsony, Idősek Napja 

Falunap, Mikulás, Karácsony, Gyereknap, Szüreti Felvonulás 

Mikulás, Karácsony, Falunap 

Szüreti felvonulás és búcsú 

Nincs válasz 

Falunap, Karácsony, Majális, bál 

Falunap, Karácsony 

Idősek Napja, Karácsony, Falunap, Gyereknap, Mikulás 

Falunap, Idősek Napja, Karácsony, Majális, Mikulás 

Falunap, Karácsony, Bagolytúra, Idősek Napja, Mikulás, Gyereknap 
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Falunap, Bagolytúra, Mikulás, Karácsony, Idősek Napja, Majális 

Idősek Napja, Falunap, Bagolytúra, Karácsony 

Falunap, Karácsony, Mikulás, Idősek Napja, Bagolytúra 

falunap, adventi gyertyagyújtás 

advent, öregek napja, falunap 

falunap, advent, nyugdíjas nap 

falunap, anyák napja, advent 

idősek napja 

falunap, nyugdíjas nap 

karácsony, idősek napja, falunap 

falunap 

Nincs válasz 

idősek napja, falunap 

karácsony, falunap 

falunap 

falunap, karácsony 

karácsony, falunap 

falunap, iskolai rendezvények 

Nincs válasz 

Falunap, karácsonyi ünnep 

karácsony 

nyugdíjas nap, karácsony, falunap 

falunap 

falunap 

nyugdíjasnap, falunap 

falunap 

falunap 

falunap 

falunap 

idősek napja, karácsony 

Nincs válasz 

falunap, idősek napja 

falunap, karácsony 

Farsang, Falunap. Szüreti felvonulás, Egyházi ünnepek 

Okt. 23., szüreti felvonulás, Mikulás, Idősek napja, Nőnap, Egyházi ünnepek 

idősek napja, májusfa kitáncolás, nőnapi buli, falunap 

Búcsú, karácsony, húsvét 

falunap, szüreti, búcsú 

Március 15., október 23. 

szüreti, falunap, búcsú 

falunap, búcsú, szüreti felvonulás 

Szüreti és gombóc fesztivál, Májusfa kitáncolás, Falunap, Idősek karácsonya, Mikulás 
ünnepség, Szent Mihály napi búcsú 

szüreti, falunap, karácsony, mikulás, búcsú 

falunap, szüreti 

falunap, karácsony, szüreti 
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falunap, búcsú, szüreti felvonulás 

falunap, szüreti felvonulás, búcsú 

márc. 15., okt. 23. 

Szent Mihályi búcsú, szüreti felvonulás, családi nap 

Szent Mihályi búcsú, falunap, szüreti felvonulás 

március 15-e 

nőnap, iskolai rendezvények, húsvét, farsang, falunap, szüreti bál, búcsú, betlehemezés, 
karácsony 

Szent Mihály búcsú, karácsony, mikulás 

falunap, szüreti felvonulás, mikulás ünnepély, Szent Mihály búcsú 

búcsú, karácsonyi vásár, ünnepség, Mikulásváró, farsang 

karácsony, anyák napja, búcsú, mikulás, húsvét, farsang, idősek napja, nőnap 

farsang, nőnap, húsvét, falunap, mikulás, búcsú, szép korúak napja, szüreti felvonulás, 
karácsony 

falunap, szüreti felvonulás 

farsang, májusfa kitáncolás, anyák napja, húsvét, falunap, szüreti felvonulás, karácsony, 
mikulás 

búcsú, karácsony, húsvét, betlehem, nőnap, anyák napja, farsang 

karácsony, húsvét, búcsú, szüreti, falunap, családi nap 

karácsony, húsvét 

búcsú, karácsony, nőnap, farsang, anyák napja, mikulás 

Búcsú, búzaszentelő, templom búcsú 

Búzaszentelés, falunap 

Falunap, kórustalálkozó, egyházi ünnepek, nyugdíjas nap, borbírálat 

falunap, egyházi ünnepek, kórustalálkozó, nyúgdiasnap, 

Nins válasz 

Kórustalálkozó, falunap, búcsú, buzaszentelő 

Nincs válasz 

Falunap, szüreti felvonulás, idősek napja, templombúcsú, pásztorjáték (hittanos) 

Búcsú, buzaszentelő, szüreti felvonulás 

Idősek napja, templombúcsú, falunap, szüreti felvonulás, kórustalálkozó, búzaszentelő 

Advent, Március 15., Szent-Iván éj, gyereknap, falunap, kórustalálkozó, templom, szüret 

Falunap, szüreti felvonulás, májusfa állítás, gyereknap, romanap 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Falukarácsony, szüreti felvonulás, falunap, öregek napja 

Falunap, falukarácsony, teadélután, szüreti felvonulás, Öregek Napja 

Március 15., Falunap, szüreti felvonulás, búzaszentelés, adventi gyertyagyújtás, Öregek Napja, 
falu karácsonya 

Március 15, szüreti felvonulás, falu karácsony, újévi köszöntő, Idősek Napja, advent 

Idősek Napja, szüreti felvonulás, falunap, karácsony 

Idősek Napja, szüreti felvonulás, karácsony, kórustalálkozó 

Karácsony, Elszármazottak Napja, Falunap 

Nincs válasz 

Karácsony, Október 23. , Öregek Napja, Március 15. 

Falunap, szüreti felvonulás, nemzeti ünnepek, Újévi köszöntő, adventi gyertyagyújtás, Mikulás- 
karácsony 

Nincs válasz 
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Március 15., Falunap, karácsony 

Nemzeti ünnepek, falunap, szüreti felvonulás, elszármazottak találkozója 

Nemzeti ünnepek, falunap, szüreti felvonulás, idősek napja 

Újév, Borünnep, Május 1., szüreti mulatság, karácsony 

Falunap, türjeiek napja, szüret, teadélután, advent stb. 

farsang, falunap, Szent Mihály nap, mikulás, karácsony, szilveszter 

farsang, mikulás, falunap, karácsony 

farsang, anyák napja, falunap, Szent Mihály nap, idősek napja, karácsony 

falunap, mikulás ünnepség, Szent Mihály nap, karácsony, gyereknap (családi nap), adventi 
gyertyagyújtás 

farsang, falunap, búcsú, idősek napja, mikulás ünnep, karácsony 

farsang, anyák napja, falunap, Szent Mihály nap, nyugdíjas találkozó, mikulás, karácsonyi 
ünnepség 

karácsony, falunap, farsang, idősek napja 

búcsú, farsang, karácsonyi műsor, anyák napja, falunap, Szent Mihály nap, idősek napja, 
családi nap 

karácsony, farsang, anyák napja, idősek napja, falunap 

farsang, anyák napja, falunap, családi nap, idősek napja, Szent Mihály nap, mikulás, karácsony 

falunap, anyák napja, idősek napja, karácsony, szilveszter 

karácsony, mikulás, szilveszter, farsang 

Pl: falunap, karácsony (mivel hagyományok nincsenek), idősek napja, Szent Mihály nap, 
farsang. Lehetne pl: nőnap, férfinap, kerékpár- ill. gyalogos túra, találkozó más települések 
nyugdíjasaival, bor-verseny, ki-mit-tud, színházlátogatás (1-1 előadásra) 

Szent Mihály nap, falunap, búcsú, farsang, öregek napja 

farsang, falunap, nyugdíjas találkozó, Szent Mihály nap, karácsony 

farsang, anyák napja, gyereknap, falunap, Szent Mihály nap, idősek napja, mikulás, karácsony 

szilveszter, karácsony, falunap 

farsang,anyák napja, gyereknap, falunap, idősek napja, mikulás, karácsonyi műsor 

karácsony, falunap, Szent Mihály nap 

szilveszter, karácsony, nyugdíjas találkozó, falunap 

Falunap, nyugdíjas találkozó, karácsony 

Farsang, Anyák napja, falunap, nyugdíjas találkozó, Mikulás, karácsony, szilveszter 

Farsang, falunap, karácsony, nyugdíjas találkozó, szilveszter 

Karácsony, szilveszter, Anyák napja 

Anyák napja, karácsony, Idősek Napja, szilveszter, Szent Mihály nap 

Egyházi ünnepek, falunap, Szent Mihály nap, megemlékezések nemzeti ünnepeken, közös 
karácsony, farsang, Idősek Napja 

Falunap, farsang, karácsony, szilveszter 

Karácsony, falunap, szilveszter, Anyák napja, Mikulás 

Karácsony, falunap, Anyák napja, szilveszter 

Falunap, Szent Mihály napja, Idősek napja, farsang, Anyák napja 
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15. Hogyan informálódik leginkább a település életével kapcsolatosan? Kérem, jelölje meg a 

megfelelő választ! 

 

 

16. Melyik három települési problémának megoldását tartja a legsürgősebbnek? 

munkahely teremtése, iskola, fiatalság programjai, közösség 

fiataloknak több program, munkahely 

fiatalok közösségének szervezése 

falu szépítése, fiatalok összetartásának szervezése, munkahelyek biztosítása 

Munkahelyek. 

munkahely, programok, faluszépítés, 

ifjúság megtartása, faluszépítés, közösségi rendezvények szomszéd településekkel 

Munkahelyek teremtése 

Lakosság fogyása, szennyvíz 

Falu arculatának szépítése, minél több embert bevonni a közösségi életbe,gyógyszertár 
újranyitása. 

Programok szervezése 

Munkahely teremtése, iskola újranyitása 

Nincs válasz 

Település szépítése, sport, időseknek otthon 

Elnéptelenedés, Elöregedés, Munkalehetőség 

Összekapcsolni a generációkat, munkahely, virágosítás, iskola 

Munkahelyteremtés, Infrastruktúra 

Fiataloknak munkahely 

Nincs válasz 

Munkahely teremtés, Közösségi élet 

Az ifjuság összefogásának elősegítése, gyógyszertár működtetése, munkahelyteremtő 
kezdeményezések támogatása 

8
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Munkahelyek hiánya, falukép, elnéptelenedés 

Jó programok, munkahely, szolgáltatások bővítése 

Munkahelyteremtés, szórakozási lehetőség 

Közösségi együttműködés, társadalmi munka, és munkahelyteremtés 

Cégalapítás, új munkahely, általános iskola indítás 

Munkahely, Ifjusági élet javítása, Mezőgazdaság fellendítése 

Nincs iskola, munkalehetőség, falukép javítása 

Munkahely, iskola újranyitása, időseknek otthon, fiataloknak munkahely 

Munkahelyek növelése, fiataloknak közösség létrehozása 

Nincs választék a boltban. Nem jó a közlekedés a városba, akinek nincs kocsija hétvégén nem 
tud bevásárolni. 

középületek felújítása szükséges 

Nincs válasz 

Bevonni a lakosságot a falu életébe. 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

utak javítása 

kocsma, kultúr beindítása 

fiatalok maradjanak a faluban, ez a legfontosabb 

elöregedik a falu 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

üzletnyitás 

felújítani a művházat 

közlekedés a hétvégén, kultúr rendbetétele, utak javítása 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

nincs közösségi élet 

boltok legyenek, busz közlekedés 

Nem lehet eljutni hétvégén Szentgrótra 

Nincs válasz 

út szélesítés (kanyar), művelődési ház felújítása 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

szolgáltatások javítása, közlekedés biztosítása, munkahely 

Település fő- és mellékutcáinak javítása, aszfaltozása, szennyvíz hálózat kiépítése 

Munkahely, fiatalok letelepedése 

Az óvoda ki-be költöztetése egy helyre! Járdák rendbetétele. Sportterem építése 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

rendezvények 
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Nincs válasz 

Nincs válasz 

Iskolának tornaterem 

Nincs válasz 

nincs válasz 

Nincs válasz 

nincs válasz 

utak karbantartása 

rendezvény 

utak megjavítása, szennyvízcsatorna építés, tornaterem építése az iskola számára 

szennyvíz, tornaterem, mellékutcák rendbetétele 

közlekedés 

szennyvíz csatorna kiépítés, úthálózat felújítás, gyalogjárdák felújítása 

utak javítása, templom felújítása 

iskolának legyen sportterem 

munkahelyek kialakítása 

nincs válasz 

nyugdíjas klub megszervezése 

Sümegcsehi, Óhid, Kisgörbő 

szennyvíz elvezetés, sportcsarnok a gyerekeknek 

szennyvíz csatorna, turisztikai fejlesztés 

rosszak az utak 

utak minőségének a megjavítása 

utak korszerűsítése, csatorna 

Munkahely teremtés, utak, kultúrális élet fellendítése 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Utak általános állapotának javítása, kultúrális élet fejlesztése, munkahely teremtés 

Művelődési ház felújítása, funkcionalitás javítása (több használható terem), közösségépítés 
(falu lakosságának érdeklődésének felkeltése a közösségi és kultúrális események iránt) 

Nincs válasz 

Kisebbség viselkedése (szemetelés), érdektelenség 

Népességfogyás, lakosság érdektelenségr 

Nincs válasz 

Útjavítás 

Nincs válasz 

Gyerekeknek hétvégi és nyári programok szervezése 

Nyári programok gyerekeknek (3-18 év) 

Fiatalok itt-tartása, munkahely teremtés 

Takarék 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Hulladéklerakás, munkahely teremtés 
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Nincs válasz 

Nincs válasz 

Munkahelyteremtés, szolgáltatásfejlesztés, mezőgazdasági ágazatok bővítése 

Nincs válasz 

Munkahely, turizmus 

Munkahely teremtése, roma problémák megoldása, illegális szemétlerakások megszűnése 

Munkahelyteremtés, utak,járdák, szemetelés a falu szélén 

Szemét, munkahely, roma 

Munkahely, romakérdés, fiatalok megtartása 

munka lehetőségek, sportpálya állapota, szolgáltatások 

munkahely, szolgáltatások, utak 

munkahelyek, közlekedés, utak állapota 

munkahely hiány, népesség csökkenés, orvos hiány 

utak állapota, épületek állapota, foglalkoztatás 

szennyvíz elvezetés, önkormányzati épületek kihasználása pl: iskola épülete 

munkahelyek hiánya, turizmus hiánya, szolgáltatások 

buszmegálló rossz állapota, játszótér fejlesztése, utcanév táblák, informáló táblák elhelyezése, 
virágok kihelyezése - több 

munkahelyek, közutak, közlekedés 

utak javítása, buszmegállók, munkahely 

szennyvíz elvezetés, infrastruktúra kihasználatlansága, közösségi aktivitás 

hivatal akadálymentesítése, épületek kihasználatlansága, utak állapota 

A plébánia melletti romhalmaz eltüntetését sürgősen! A lakatlan épületek környékének 
rendbetételét! A faluban lévő vízelvezető árkok rendbetétele. 

posta, óvoda, öregek napközi otthona 

közfoglalkoztatás, önkormányzati épületek kihasználatlansága, sportpálya állapota 

kisebbség elköltöztetése, betelepedés megakadályozása, utak állapotának javítása 

Nincs válasz 

utak javítása, munkahelyteremtés, szolgáltatások bővítése 

közösségi élet, infrastruktúra, kommunikáció 

leromló épületek, kevés munkalehetőség, fiatalok elvándorlása 

Munkalehetőségek , szennyvíz elvezetés, elhagyatott, üres házak romlása 

Közutak állapota, kihasználatlan épületek, infrastruktúra nem megfelelő kihasználtsága 

Közutak romlása, munkahelyek hiánya, posta 

Akadálymentesítés, szolgáltatások, oktatás 

Közlekedés, utak állapota, munkahelyek 

Lakosság számának csökkenése, munkalehetőség számának növelése, lakók elvándorlásának 
megelőzése 

Szennyvíz elvezetés, területkihasználtság nem megfelelő, lakossági aktivitás hiánya, 

Foglalkoztatás, fiatalok elvándorlása, falu elöregedése 

Munkahelyek, elvándorlás, szolgáltatások 

Munkalehetőség, közlekedés 
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17. Neme 

 

 

 

 

 

18. Kora 
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43 
 

19. Iskolai végzettsége 

 

20. Mióta él a településen? 

 

21. Az iskolai végzettségen és a foglalkozáshoz szükséges ismereteken túl milyen tudással rendelkezik 

(pl. kosárfonás, seprűkötés, más régi mesterség ismerete, házi tészta készítése, különleges helyi 

sütemény, vagy más régi ételek készítése, idegen nyelvismeret, bármilyen más tudás lehet) 

nincs válasz 

nincs válasz 

nincs válasz 

veterán motorok felújítása 

Nincs válasz 

19

46

52

33

8 általános

Szakmunkás

Érettségi

Főiskola/egyetem

5
10

32

103

0-5 éve

6-10 éve

11-20 éve

20 évnél reégebben
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Különleges nincs 

Nincs válasz 

Fotózás 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Gyümölcstermesztés 

Sajnos nem rendelkezem. 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Kézművesség 

Kézművesség, varrás, horgolás 

Famegmunkálás 

Kézművesség, gasztronómia 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Amatőr tűzoltó és polgári védelmi feladatokat el tudnék látni 

Vidékfejlesztés, vállalatfejlesztés, mérnöki tevékenységek 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Tanuló vagyok 

Nincs válasz 

Nem rendelkezik ilyen tudással 

Nincs válasz 

internetezés 

Nincs válasz 

idegen nyelvismeret 

Nincs válasz 

nem 

Nincs válasz 

nem 

házi tészta készítés 

kosárfonás, házi tészta készítés, régi ételek készítése 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

sütemény készítés 

Nincs válasz 
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Házi tészták készítése 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

kertészkedem 

Régi ételek készítése 

Nincs válasz 

Keresztszemes öltés 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

kötés, angol, német 

Nincs válasz 

sajnos még nincs 

sütemény sütés 

sport rendezvény 

varróklub 

nyelv 

hímzés 

Nincs válasz 

Franciául és angolul is beszélek 

Nincs válasz 

polgárőr, önkéntes tűzoltó 

könyvelői végzettség 

Rózsafüzér csoport 

Nincs válasz 

idegen nyelvismeret, vers- és meseírás, nyelvi/stilisztikai korrektor 

mézeskalács készítés, idegen nyelvismeret 

házi tészta készítés, különleges süteménykészítés. régi ételek készítése 

házi tészta készítése 

meseírás, asztali-ablak díszek készítése 

angol, kézműves foglalkozás, aromaterápia, természetgyógyász 

vadászat, football, angol nyelv 

nincs válasz 

méhészet, gyógynövény termesztés, kertészet, szaunamester 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

nincs válaasz 

Nincs válasz 

Házi tészta készítése, vagy más régi ételek készítése 

Bármilyen 
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Idegennyelv ismeret (német, angol, spanyol) , hangszeres tudás (furulya,gitár, citera), kötés, 
horgolás 

Borkészítés, pálinka készítés 

Kézimunka (kötés, horgolás, nemezelés) , citerázás 

Horgolás, citerázás 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Olasz nyelv ismerete 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Túravezető 

Nincs válasz 

Idegen nyelv, régi ételek 

Nincs válasz 

Különleges helyi sütemény, nyelvismeret 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

varrás, horgolás 

rendezvény szervezés 

nyírfaseprű kötés, gyógynövény ismeret 

Nincs válasz 

lángos és pizza sütés 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

fafaragás 

házi tészta készítés 

Mivel extra tudással nem rendelkezem, bármit befogadok, ami előbbre visz. Pl: a régen történt 
dolgok megismerése, ismertetése. 

gyógynövény ismeret 

sütemények, kelt tészták 

pizza sütés 

számítástechnikai ismeretek 

Nincs válasz 

nyelvismeret 

varrás, horgolás, kötés 

Disznóvágás, birkavágás 

Számítógép használat 
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Gyógynövény ismeretek 

Házi tészta készítés 

Football 

Régi ételek készítése 

Sütés 

Mézeskalács készítés 

Horgolás 

Idegennyelv ismeret, számítógépes ismeret 

 

22. Amennyiben helyben lehetősége lenne tudását bővíteni, mit tanulna szívesen? Bármit leírhat, ami 

csak eszébe jut. 

szakmát, mezőgazdasági ismereteket, nyelvet 

sport, informatika, nyelv, műszaki ismeretek 

kézművesség újságírás, szépségápolás 

nincs válasz 

Fejleszteném a számítógépes tudásomat. 

kézműves, főzőtanfolyam, Kertészet 

sporttal, informatikával, zenével kapcsolatban 

Már nem szeretnék tanulni. 

Nyelvet tanulnék szívesen 

Nincs válasz 

Informatika 

Nyelv, informatika, mezőgazdasági ismeretek, új szakmai ismeretek 

Gyógynövényekről tanulnék. 

Informatika, Nyelv, Mezőgazdaság, Kertészet, Állattenyésztés 

Informatika, Sütés-főzés, Kertészkedés, Szépségápolás 

Nyelv, új szakma 

Nyelv, Informatika, Új szakma 

Informatika 

Nincs válasz 

Informatika 

Kosárfonás, mézeskalács sütés, cukorperec sütés, rétessütés ,fazekasság 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nyelv 

Nincs válasz 

Informatika 

Mezőgazdaság, Informatika, Nyelv, Állattenyésztés, Sport 

Szépségápolás, Sütés-főzés, Túrázás 

Kézművesség 

Informatika, Nyelv, Kézművesség 

Nincs válasz 

számítógép 

Nincs válasz 

nyelveket 
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Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

szövés - fonás 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

nyelvi tanfolyam (német, angol) 

számítógépes ismeretek, szőlészet, szőlőtermesztés 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

sütés-főzés, varrás 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

nyelvet, számítástechnikát magas szinten 

korombál fogva már semmit 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Idegen nyelvet pl: németet 

Nincs válasz 

Kosárfonás 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Idegen nyelv 

kézművesség 

Nincs válasz 

jogosítvány szerzés, fényképezés 

cukrászat 

nyelvtanulás 

hímzés, varrás 

kézműveskedés 

baromfi tenyésztés 

Idegen nyelv 

Yogáznék szívesen 

főzőtanfolyam, nyelvtanfolyam, cukrásztanfolyam 

növénytermesztés (zöld kártya) 

internet, nyelvismeret 

varrótanfolyam középkorúaknak 
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virágkötés 

idegen nyelvet, művelődésszervezést 

kenyérsütés 

házi gyógymódok ismeretei 

szappankészítés 

virágkötészet 

kosárfonás, régi mesteségek, házi tészta 

németet 

foci, ping-pong 

borászat 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

nincs válasz 

Mindent 

Nincs válasz 

Nyelv, számítástechnika, hangszertanulás 

Cukrászismeretek, varrás (szabás), népi hagyományok 

Citerázás 

Nyelvtanulás 

Nyelv, kézművesség 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Idegennyelv 

Nincs válasz 

Idegennyelv tanulás 

Kosárfonás 

Nincs válasz 

Nyelveket, ételkészítés-sütés 

Nincs válasz 

Nyelvet 

Nyelv, informatika 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Régi mesterség ismerete 

Nincs válasz 

Idegen nyelv, gyógynövény ismeret 

Nincs válasz 

szépségápolás, kozmetika 

fényképezés, grafika 

egészséges táplálkozás 

idegen nyelv, rendezvény szervezés 

számítógépes 

Nincs válasz 
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idegen nyelv, informatika 

bármilyen kézimunka, idegen nyelv 

Nincs válasz 

virágkötészet, kertészeti ismeretek (faoltás) 

nyelvet (német, angol) 

Nincs válasz 

Szeretném, ha a faluban egy-egy ismert embert meghívnának egy előadásra, főleg télen. 
(remélem hallgatóság is lenne.) Jó lenne kirándulásokat szervezni! (akár gyalogosat is) 

kézimunka szakkör, gazdakör 

cukrászat, tortadíszítés 

elektronikát 

angolt 

kézimunkát, nyelveket, új szakmát 

Nincs válasz 

Nincs válasz 

Pálinkafőzés 

Sminkelés, körömfestés, bőrápolás 

Számítástechnikai ismeretek 

Számítástechnikai ismeretek, internet használat 

Informatika 

Helyi idősek tudását szívesen ismerném meg, hogy tovább fennmaradjon (versek, történetek, 
dalok) 

Internethasználat 

Kézimunka 

Régi hagyományokról 

Kertépítés, kertészet 
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Türje - Kérdőív közösségi élet lakossági megítéléséhez 
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BATYK - Kérdőív közösségi élet lakossági megítéléséhez 
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ÓHID - Kérdőív közösségi élet lakossági megítéléséhez 
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Megköszönve a válaszadók tevékenységét, invitáljuk őket egy kulturális alapú tervezési 

program megvalósítására. 

    A közösségi felmérés összegzését készítette: 

              

                                                                                                                                        Kránitz Patrícia 

                                                                                               Közösségfejlesztő szakmai munkatárs 


