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A projekt célterületét összesen 14 település alkotja együttesen, amely települések egymás között
megosztva teljesítették a Közösségi felmérések szervezését. A célterületet alkotó 14 településen 1-1
alkalommal volt Közösségi felmérés az alábbi részvételi arányokkal:
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Abaújvár
Fony
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Mogyoróska
Pányok
Regéc
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Zsujta
ÖSSZESEN:

Közösségi felmérések
10 fő
10 fő
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16 fő
10 fő
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10 fő
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16 fő
10 fő
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10 fő
151 fő

A fenti táblázatból is látható, hogy összesen 151 fő vett részt a Közösségi felmérésben,
településenként átlagosan 10,79 fő (~10 fő), amely tevékenység a helyi lakosok aktív részvételével
megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra
(bevonásra) kerül a településen, s ezáltal a közjóért cselekvők köre szélesedik.
A Közösségi felmérések az alábbi 6 kérdés köré szerveződtek:
- Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez való kötődést, identitást? (1-5 terjedő
skála: 1=egyáltalán nem erős; 5=nagyon erősnek tartja)
o 1-es érték: 1,32% (2 fő)
o 2-es érték: 0,07% (1 fő)
o 3-as érték: 15,89% (24 fő)
o 4-es érték: 4,64% (7 fő)
o 5-ös érték: 77,48% (117 fő)
-

Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösségi fejlesztési folyamatok erősítését?
o igen: 98,68% (149 fő)
o nem: 1,32% (2 fő)
o nem tudja: 0% (0 fő)

-

Milyen közösségfejlesztő programokban, eseményekben venne részt szívesen?
o kulturális: 90,72% (137 fő)
o gasztronómiai: 64,24% (97 fő)
o zenei: 86,75% (131 fő)
o hagyományőrzés, néprajzi: 84,77% (128 fő)

o
o

közösségi / önkéntes: 18,54% (28 fő)
egyéb: 3,31% (5 fő)

-

Büszke-e arra, hogy ezen a településen él?
o igen: 97,35% (147 fő)
o nem: 2,65% (4 fő)

-

Ha nem büszke arra, hogy ezen a településen él, akkor kérjük, indokolja meg, hogy miért
nem?
o „Nincs munkahely a szakképzetlen embereknek és általában csak a felsőfokú
végzettségűeknek van. Kevés a kulturális esemény.” – Gönc
o „Nincsenek a városnak olyan helyei, ahová be lehetne menni ebédelni, stb..” – Gönc
o „Azért, mert a településünk (városunk) a hanyatlás felé irányul.” – Gönc
o „Nem fejlődik a falu, a fiatalok nem maradnak itt, sokan szegénységben élnek.” –
Hernádszurdok

-

Véleménye szerint, mivel lehetne erősíteni a településen a közösségfejlesztést, az
összetartozás érzését, a helyi identitás erősítését?
o több közösségfejlesztő program
o kulturális események
o zenei programok
o túrázások
o játszóterek kiépítése
o „Hitbeli megerősödéssel. Saját hagyományok felkutatásával és elsősorban azok
ápolásával, máshonnan való átvétel mellőzésével. Fontos a hagyományaink
megismertetése és megszerettetése fiataljainkkal.” – Mogyoróska
o „Valódi vidékfejlesztés a Kormány részéről. Magántulajdon tisztelete a Hatóság
részéről.” – Mogyoróska
o „A szeretettel.” – Mogyoróska
o „Minden településnek saját stadiont, uszodát, vadászati jogot mindenkinek,
vidámparkot, helikopter leszállópályát.” – Mogyoróska
o „Karácsonyi, húsvéti és egyéb ünnepi felvonulások és közös dal estek (pl.: karácsonyi
kántálás.” – Hejce
o „A falubelieknek közös túra szervezése a közeli hegyekben. Ez költséghatékony és
kedvezően hat az emberi kapcsolatokra.” – Hejce
o „Hejcéről elszármazottak találkozója. Helyi tradíciók ápolása. Interaktív közösségi
programok.” – Hejce
o „Szerintem a zene összehozza az embereket, így bármilyen zenei fesztivál, vagy
rendezvény jót tenne a településnek.” – Hejce
o „Közösé színjátszókör alapítása, amely a lakosságot közelebb hozza egymáshoz.” –
Hejce
o „Hejce környékére jellemző néptáncok közös ápolása.” – Hejce
o nagyobb összetartozás, vallás
o „személyes megszólítás” – Hidasnémeti
o „Tudatosítani az emberekben, hogy jó a rendezvényeken megjelenni.” – Hidasnémeti
o „Iskolában jobban kell reklámozni a közösség jelentőségét.” – Hidasnémeti
o mozi
o „Szükség lenne egy cukrászdára, a fiatalabbak összejöveteleiért szükséges
helyiségekre.” – Hidasnémeti
o „Több társadalmi munka.” – Pányok
o virágosítási akciók
o „Helytörténeti előadások meghívott előadóval.” – Pányok
o „Több nótaest tartása.” – Pányok
o főzőverseny
o „Pányoki nóták megörökítése.” – Pányok

o
o
o

kézműves foglalkozások
közösség összefogása
„Sakkverseny.” – Zsujta

