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A projekt célterületét összesen 14 település alkotja együttesen, amely települések egymás között 
megosztva teljesítették a Közösségi beszélgetések szervezését. A célterületet alkotó 14 települések 
közül 11 településen volt 1-1 alkalommal Közösségi beszélgetés az alábbi részvételi arányokkal – 
ezzel is túlteljesítve az elvárt célértéket:  
 

  Közösségi beszélgetések 

1. Abaújvár  10 fő 

2. Fony  10 fő 

3. Gönc  15 fő 

4. Göncruszka  --- 

5. Hejce  10 fő 

6. Hernádszurdok  13 fő 

7. Hidasnémeti  11 fő 

8. Mogyoróska  10 fő 

9. Pányok  15 fő 

10. Regéc  12 fő 

11. Telkibánya  --- 

12. Tornyosnémeti  11 fő 

13. Vilmány  --- 

14. Zsujta  12 fő 

ÖSSZESEN:  129 fő 

 

A fenti táblázatból is látható, hogy összesen 129 fő vett részt a Közösségi beszélgetéseken, 
településenként átlagosan 11,73 fő (~11 fő), amely tevékenység a közösségi interjúk során szerzett 
tapasztalatok, feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé tételét 
és megbeszélését jelenti. A közösségi beszélgetés(ek) a meghívott interjúalanyok és az általuk bevont 
szomszédok, ismerősök, valamint a helyi intézmények képviselőinek körében történt.  
 
A Közösségi beszélgetések az alábbi 4 kérdés köré szerveződtek:  

1. Véleményük szerint milyen programokkal lehet a helyi közösséget leginkább aktivizálni? 
- „A közösséget leginkább aktivizálni úgy lehet, ha olyan programokat, rendezvényeket 

szervezünk, ami a helyi a közösséget leginkább megmozgatja. Ilyen például a 
gombagyűjtő verseny.” – Mogyoróska 

- „A rendezvények legyenek összekötve egy borkóstolással is.” – Mogyoróska 
- „Fontos a gyermekek részére különböző foglalkozások megtartása, így lehet a legjobban 

összefogni őket.” – Mogyoróska  
- régi hagyományok felelevenítése 
- vegyeskórus létrehozása 
- bálok (farsangi, húsvéti, búcsú) 
- „Rendszeres kulturális és szabadidő programok szervezése. Ezek előkészítéséhez és 

lebonyolításához a helyi fiatalok bevonása, ötleteik összegyűjtése a programokkal 
kapcsolatosan.” – Fony 

- kulturált szórakozás lehetőségének megteremtése helyi szórakozóhelyen, rendezvényen 
- igényfelmérés a fiatalok körében  
- sport, szabadidő és kulturális rendezvények 



 

- „Olyan rendezvény szervezése, ahol a régi hagyományoknak megfelelő ételeket 
készítenénk el az idősek irányításával. Ők itt megismertetnék az aktív korosztályt a 
mindennapos és ünnepi ennivalók, sütemények receptjével. Ezeket további 
rendezvényeken is lehetne közösen sütni, főzni.” – Fony 

- „A múlt megismerése nélkül nincs se jelen, se jövő. Elsőként néprajzi ismeretek 
segítségével fontos lenne a régi helyi népszokások felkutatása, megismerése és 
megismertetése. Ennek megvalósításához a különböző korcsoportoktól, önkéntesekből 
álló „kutató” csoportot kellene létesíteni. Ez a csoport fotókkal, visszaemlékezések 
feljegyzésével, régi tárgyak összegyűjtésével létrehozna egy kiállítást, amelyet 
összekapcsolhatna a népszokásoknak megfelelő ünnepi emlékek felelevenítéséhez, a 
hétköznapi tevékenységek megismertetéséhez.” – Fony  

- „Ahol kapnak valamit az emberek (pénz, ingyen étel). – Tornyosnémeti 
- főzéssel (vendéglátással) egybekötött rendezvény 
- zenés rendezvény 

 
2. Véleményük szerint milyen a település közösségi élete, a helyi közösség? Mi az, ami rossz és 

hogyan lehetne változtatni ezen?  
- „A település egyik fő gondja a lakosságszám, azon belül is a demográfiai összetétel, ami 

főgondként jelentkezik közösségi programok szervezésekor. Továbbá fontos, hogy a 
programok szervezésekor az egyház, civil szervezetek és az önkormányzat összefogása.” 
– Mogyoróska  

- „Az emberek hozzáállásán. Nagyon bezárkóznak, nehéz őket kimozdítani a kis 
csigaházukból.” – Tornyosnémeti 

- „A közösségi élet sajnos nem igazán megfelelő. Az emberek bántják egymást, nem 
megértőek egymással. Változtatni talán programok szervezésével (jótékonysági bál, 
szüreti felvonulás), az intézményekben dolgozók a kedvességükkel, megértésükkel, ha 
tudják az emberek, hogy bizalommal fordulhatnak problémájukkal az ott dolgozókhoz, 
talán az segíthet, példamutató lehet, nyitnak egymás felé az emberek.” – Tornyosnémeti  

- ellaposodott, érdektelen 
- kevés az aktív ember 
- „Mindig ugyan azon emberektől várják el, hogy képviseljék a települést, a közösséget.” - 

Abaújvár 
- nincs, vagy kevés a kezdeményező ember 
- elöregedett a település lakossága 
- „Az egyház kettészakította a lakosságot (egyházi dolgozók és családjuk – és a többiek).” - 

Abaújvár 
- „Egyre több az olyan szlovák állampolgár Abaújváron, aki nem tud magyarul és/vagy nem 

akar a településen élőkkel kapcsolatot tartani.” – Abaújvár 
- meg kell szólítani gyakrabban az embereket, hogy jöjjenek a közösségbe 
- olyan programokat szervezni, ahol érdekelt (kap valamit) az oda eljövő - sajnos! 
- kikutatni milyen jellegű rendezvény érdekelné az embereket  

 
3. Véleményük szerint kinek a felelőssége az, hogy a helyi közösség erős legyen?  

- „A helyi közösség erős, legyen azért felelős minden egyes ember, önmaga, felelős az 
egyház, az önkormányzat és a civil szervezetek egyaránt.” – Mogyoróska 

- község vezetősége 
- intézmények dolgozói 
- mindenki 

 
4. Önök mivel tudnának hozzájárulni a helyi közösség erősítéséhez?  

- „Úgy, hogy ha a programokon, rendezvényeken részt vesz, annak szervezésében részt 
vállal. Igyekezni a szervezők munkáját elősegíteni azzal, hogy a környezetében lévő 
lakosok véleményét továbbítja.” – Mogyoróska  

- „Az intézményekben dolgozó emberek beszélgetéssel, meghallgatással, jó 
példamutatással tudnak segíteni (és nemcsak az „állandó dolgozók” – közalkalmazottak, 
hanem a közfoglalkoztatottak is). Ha tudunk segíteni, örömmel tegyük/tesszük, ha nem, 
akkor nem bántok, nem hátráltatom azt, aki még tenni akar a településért, a közösségi 
életért, nem bíztatom arra, hogy ha én nem segítek, nem megyek el a rendezvényre, 
akkor ne tegye a másik sem, hanem biztatom.” – Tornyosnémeti 

- önkéntes munkával 


