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Projektmegvalósítás bemutatása, és általános tapasztalatai 
 

2018-ban megnyílt egy pályázati lehetőség a település számára a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül. Ez a pályázat anyagi forrást 

biztosított különböző, közösségerősítő, közösségfejlesztő rendezvények megvalósítására. 

Gyömöre Község Önkormányzata erre a forrásra sikerrel pályázott. 

A pályázat három olyan dolgot is tartalmazott, amely meghatározta a gyömörei 

közösségfejlesztés minőségi változását. Az egyik az, hogy a pályázati felhívás, és a mellékletei 

konkrét közösségfejlesztési módszertant tartalmaztak, melyet már a pályázat megírásakor is 

használni kellett. A másik, hogy a nyertes projekteket egy kiemelt projekt („Cselekvő 

közösségek – aktív közösségi szerepvállalás”, EFOP-1.3.1-15-2016-00001) felügyeli, amely 

folyamatosan monitorozza a projekt megvalósulását szakmai szempontból. A harmadik pedig 

az, hogy a projekt szakmai stábjának minimum egy tagja kötelezően el kellett végezzen egy 

közösségfejlesztő képzést. 

A pályázat megírása során a helyi meghatározó emberek (polgármester, jegyző, iskolaigazgató, 

óvodaigazgató, civil szervezetek vezetői, „hangadó” emberek, védőnő, háziorvos, plébános) be 

lettek vonva a tervezésbe. A projekt jelenlegi Szakmai vezetője szerint ez volt a 

legmeghatározóbb pont a projekt felépítésében, mert nagy közösségi támogatást biztosított a 

közösségfejlesztő folyamat elindításához. A település polgármesterével egybehangzóan azt 

állítja, hogy nem is az anyagi forrás, hanem a közösségi gondolkodás rendszerbe szervezése 

indította be a folyamatot. 

A projekt tervezése során több szempont is meghatározásra került. Ezek a következők: 

 a település helytörténeti értékei előtérbe kerüljenek 

 a rendezvények értékeket 

közvetítsenek 

 a rendezvények 

rendszeresek legyenek 

 a projekt során is 

megvalósuljon a 

folyamatos egyeztetés, 

esetleg módosítás 
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 a közösség perifériájára szorult lakosság is bevonásra kerüljön (idősek, romák, 

fogyatékkal élők, gyermeküket egyedül nevelő szülők) 

 a projekt keretében keressenek testvértelepülési kapcsolatokat 

Ezen szempontok alapján a következő közösségfejlesztő folyamat lett kidolgozva. A szakmai 

tartalmat részleteiben a közösségfejlesztés korábban felvázolt hét fázisával összhangban 

ismertetem. 

 

1. Új mozgások létrehozása 

A projekt előkészítő szakaszában, ahogy már fentebb is bemutatásra került, a helyi szereplők 

összegyűjtése, és közöttük párbeszéd generálása történt meg. Érdekes elem volt ennél a 

szakasznál, hogy kifejezetten külsős szakembert (a későbbi szakmai vezetőt) kérték meg, hogy 

válassza ki azokat az embereket, akik ennek a tervező csapatnak a tagjai lesznek. Azért volt ez 

szempont a tervezési szakaszban, mert nem akarták a település vezetői, hogy bármilyen 

személyes vélemény, kapcsolat befolyásolja őket a megfelelő emberek megtalálásában. A külső 

szakember megkereste azokat az embereket, akikről úgy gondolta, hogy érdemes lenne bevonni 

a folyamatba. Ez az első megkeresésre 5 főt jelentett (polgármester, jegyző, iskolaigazgató, 

plébános, háziorvos). Ezután ezektől az emberektől javaslatot kért további 10 fő bevonására. A 

„központi mag” 15 főt javasolt. A javasolt személyeket a külső szakértő egyenként felkereste, 

és azokat, akik elvállalták a tervezési folyamatban való részvételt (8 fő), behívta a stábba.  

 

2. Helyzet feltárása 

A települési közösség helyzetének feltárása során megvizsgálták azokat a stratégiai 

dokumentumokat, amelyek a 

közösségfejlesztés szempontjából 

releváns adatokat tartalmaztak. 

Mivel Gyömöre egy kisebb falu, 

így nem rendelkezett Integrált 

Településfejlesztési Stratégiával, 

így egy másik dokumentumot 

helyeztek a vizsgálat 

középpontjába: a Helyi 



 

 

 

 

 

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00005  
Helyi identitás és kohézió erősítése 

Gyömöre és Szerecseny 
településeken 

Gyömöre Község Önkormányzata  
Szerecseny Község Önkormányzata 

Czinka Panna Roma Kulturális 
Egyesület 

Esélyegyenlőségi Programot (HEP). Emellett a helyi közművelődési rendelet képezte a 

vizsgálat tárgyát. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt 

évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet kétévente felül kell vizsgálnia. 

2013. július 1-jét követően a települési önkormányzatok a hazai, uniós társfinanszírozású vagy 

egyéb forrásból finanszírozott pályázatokon akkor vehetnek részt, ha rendelkeznek hatályos 

helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP). A helyi esélyegyenlőségi programokat, az erre a 

feladatra kijelölt települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítették. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozása során az önkormányzatok széles partneri 

rendszer segítségével térképezték fel az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét, problémáit, 

majd azokra válaszul a HEP részeként Intézkedéseket fogadtak el. 

A HEP-en kívül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Program is áttekintésre 

került, a Téti járásra vonatkozó részek feldolgozása is megtörtént. 

Egyén adatforrások vizsgálata is megtörtént, így a Központi Statisztikai Hivatal Gyömörére 

vonatkozó adatsorai, valamint az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 

Rendszer adatai szolgáltattak információkkal. 

A helyzetfeltárás során Tóth Margit Kornélia helyi lakos, valamint Németh László, a település 

korábbi jegyzője is bevonásra került, ugyanis mindkét személy jelentős ismeretanyaggal bír 

Gyömöre történetével, helytörténeti érdekességeivel kapcsolatban. 

 

3. Közösség véleményének, 

késztetéseinek, cselekvési 

potenciáljának feltárása 

A közösségi vélemények, és 

cselekvési potenciálok 

felmérésére közösségi kérdőívet 

állítottak össze, illetve közösségi 

interjútervet készítettek. 
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Az összehasonlíthatóság miatt ugyanaz volt a tartalma a közösségi interjúnak, valamint a 

közösségi kérdőívnek is. Alapvetően két részből állt: Általános adatok, Közösségi kérdések. Az 

általános adatoknál a névre, a lakcímre, az életkorra, a képviselt szervezetre kérdeztek rá, 

utóbbira csak akkor, ha releváns. Végül a kérdezettől elérhetőséget kértek, a későbbi 

kapcsolattartás miatt. 

A közösségi kérdések részben három kérdésre vártak választ: Mit jelent számára itt élni? (Mi a 

jó az itteni életben? Mi a rossz?), Min változtatna és hogyan?, Mivel tudna hozzájárulni a 

változásokhoz? 

Az interjúk és a kérdőíves lekérdezés során a pályázat mellékleteként megtalálható Módszertani 

Kézikönyv útmutatásai szerint próbáltak eljárni. 

A célterületen (Gyömöre) a közösségi interjúk, és a kérdőíves felmérés kb. 1 hónapig tartott, 

így összesen 30 főt sikerült megszólítani. 6 olyan személlyel készült interjú, vagy kérdőíves 

felmérés, aki valamely formális, vagy nem formális közösség, intézmény vezetője, és 24 olyan 

személlyel, aki a települési közösség tagjaiból került ki.  

A kérdezés és az összesítés tapasztalatainál el kell mondani, hogy még így is nagyon nehéz volt 

a folyamat, hiszen egyrészről a kérdezőnek nehéz volt csak a közösségfejlesztésre vonatkozó 

válaszok kiszűrése, ugyanis a megkérdezettek sokszor olyan témákat is érintettek, amelyekre a 

közösségfejlesztésnek nincs hatása. Másrészről a korosztályi és társadalmi helyzet 

különbözőségéből adódóan, valamint a kérdések nyitottságából adódóan nagyon színes, 

szerteágazó válaszok születtek. Így az interjúk és a kérdőívek összesítése nehezebb feladat volt, 

mint maga a lekérdezés. 

A válaszadási hajlandóság 100%-os volt, amelyet kezdeti sikerként könyveltek el. Mind a 30 

fő érdeklődő volt, szívesen vett 

részt a folyamatban. A 

megkérdezettből 18 (60%) nő volt, 

és 12 (40%) férfi. 

A korosztályi megoszlás nagyon 

vegyes volt, ezért az összegzés 

során 4 korcsoportot állítottak fel: 

14-20, 20-40, 40-60, 60 felett. 
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Eszerint a korosztályi megoszlás a következőképpen alakult: 

Életkor (év) 14-20 20-40 40-60 60- 

Fő (és %) 5 (17 %) 13 (43 %) 9 (30 %) 3 (10 %) 
 

Egyes kérdésekre adott válaszok: 

Mit jelent az Ön számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

A jellemző válaszok két jól elhatárolható csoportba oszthatók. A fiatalabb korosztály (14-20, 

20-40) a természet közelségét, a nyugodt falusi létet emelte ki, míg hiányosságként a közösségi 

tér hiánya, a közösségépítő rendezvények hiánya, a gépkocsis közlekedési forgalom 

növekedése, ifjúsági programok hiánya került elő. Az idősebb korosztály (40-60, 60 felett) 

pozitívumként a templomi életet, a nyugodt, csendes települést jelölte meg, míg negatívumként 

az értékteremtő rendezvények hiányát, a generációk közötti feszültségeket, a közbiztonsági 

problémákat, a fiatalok elvándorlását emelték ki. 

 

Min változtatna és hogyan? 

Erre a kérdésre nagyon nagy volt a válaszok szórása, egyfajta „ötletbörze” alakult ki. 

Jellemzően az előző kérdésre adott válaszok (Mi a rossz?) leképezése volt az ötletek tartalma. 

Egy dolog azonban az összes válasz közül kitűnt, az pedig az, hogy a megkérdezettek komplex 

programban hisznek, ezeket a problémákat olyan fontosnak találják, hogy közösen, települési 

szintről koordinálva kell megoldani. Ezek az ötletek, javaslatok jó alapot adnak a 

közösségfejlesztés helyi társadalmi vitájához. 

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

Erre a kérdésre főleg a fiatalabb 

korosztály válaszolt, itt is elég 

szűk volt a válaszok szórása. 

Főként az önkéntes munkájukat 

ajánlották fel a szervezés, és a 

rendezvények lebonyolítása 

területén, illetve egy esetleges 

közösségi tér kialakításánál 

(festés, takarítás, területrendezés). 
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Az idősebbek a rendezvényeken való részvételben látják a saját hozzájárulásukat, illetve a 

programok népszerűsítésében. Egy válaszadó azonban felajánlotta, hogy elegendő jelentkező 

esetén elindítana egy klubot, amely varróklub lenne, és a közösség számára készítene textíliákat 

(oltárterítő, zászlók, stb.). 

 

4. Feltáruló feladatok közös rangsorolása, a tervezés 

A projekt előkészítésében résztvevő szereplők, valamint a projekt szakmai stábja összesítette 

az addig feltárt információkat, és a projekt elején megalkották a Cselekvési Tervet, később az 

erre épülő Rendezvénynaptárat. Ezen a ponton kristályosodott ki a közösségfejlesztési folyamat 

végleges szakmai tartalma.  

A Cselekvési Terv egyes programelemeinek kidolgozását hosszas vita, ötletelés előzte meg. Az 

azonosított problémákra válaszul, a helyi szereplőkkel kiegészült szakmai stáb olyan 

rendezvényeket kívánt megtervezni, amelyek maximálisan megfelelnek a közösség igényeinek. 

Ennek alapján a következő programelemeket hozták létre: 

 Toronyiránt Adventi Vásár 

Gyömörén évente megszervezik az Adventi ünnepségsorozatot, amely az Advent 4 

vasárnapján kézműves kirakodóvásárt, kulturális programsorozatot és közös 

gyertyagyújtást foglal magába. A térségben korábban nem volt ilyen jellegű 

rendezvény, így ez nagyon nagy attrakció mind a települési közösségnek, mind a 

szomszédos települések lakosságának. Ezzel a programmal a szeretet ünnepét megelőző 

várakozás közösségkovácsoló erejét kívánják kihasználni úgy, hogy a 

település/települések keresztény múltja is kihangsúlyozásra kerül. Teret adnak 

ugyanakkor a település 

roma és zsidó gyökereinek 

megismerésére is az 

Adventi 

ünnepségsorozaton. A 

tevékenység célja egy 

hagyomány megteremtése 

egy olyan rendezvénnyel, 

amely a család és a szeretet 

ünnepe köré épül. Egy 
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ilyen egyedi attrakcióval a közösség identitástudata erősödik, méltán lesznek büszkék a 

lakóhelyükre. 

A tervezési folyamat során szempont volt az is, hogy a helyi értékek is megjelenjenek 

az Adventi Vásárban.  Így a vásárral egy több száz éves hagyományt is felelevenítettek, 

ugyanis régen Gyömöre vásárszervezési joggal rendelkezett. Egy régi legenda szerint 

azért rendezett Gyömöre vásárokat, mert annak templomtornya 50 km távolságra látható 

volt, így a vásárosok, a köznép csak elindult „toronyiránt” a vásárba. Ezért kapta a vásár 

a Toronyiránt Adventi Vásár nevet. 

A Vásártéren felállításra került a „Falu karácsonyfája”, illetve adventi koszorút is 

kihelyeztek, amelyről azt is el kell mondani, hogy teljes mértékben önkéntes munkával 

készült el, az önkormányzatnak csupán a fenyőfaágakat és némi agyagköltséget kellett 

biztosítania hozzá. Az egyház pedig úgy döntött, hogy a település életében 

hagyományos adventi koncertet és az ahhoz kapcsolódó szeretetvendéglátást is a 

rendezvény részévé teszi, úgymond átadja a Vásárnak azzal a céllal, hogy így azt 

tényleg a teljes közösség a magáénak érezhesse. 
 

 Szomszédünnep és elszármazottak találkozója 

A projekt megvalósítása során 3 alkalommal kerül megszervezésre a „Szomszédünnep 

és elszármazottak találkozója” elnevezésű rendezvény, mely kitűnő lehetőséget kínál, 

hogy a családok megismerkedjenek a közös szabadidőtöltéssel, illetve nagyszerű 

lehetőség a közösségek kohéziós szintjének növelésére. A Szomszédünnep és 

elszármazottak találkozója egész napos programjainak tervezése során kiemelt 

szempont volt az, hogy a család minden korosztálya kikapcsolódási lehetőséget találjon, 

illetve hogy a lehető legtöbb programelemet közösen élvezhessék. 

A célterület lakosságának 

igénye erre a típusú 

programelemre már az 

előzetes igényfelmérés 

alapján is megmutatkozott. 

Ugyanis nem volt olyan 

jellegű rendezvény, 

amelyen az elszármazott 

lakosok és az itt maradt 

családtagok, szomszédos 
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lakosság szervezett körülmények között találkozhattak volna, megélhették volna a 

kulturális, lokális gyökereikből adódó identitásukat. Az előzetes igényfelmérés alapján 

az egyik legnagyobb támogatottságú kezdeményezés volt ennek a lehetőségnek a 

megteremtése a Szomszédünnep és elszármazottak találkozója program által. 

Az első ilyen rendezvény alkalmával fellépett a helyi származású Kossuth-díjas 

népdalénekes, Budai Ilona is, de a programot számos más helyi fellépő is színesítette, 

többek között színpadra léptek a helyi óvodások, és az iskolások is lelkesen mutatták be 

produkciójukat a megjelenteknek. Külön ki kell emelni egy eredetileg be nem tervezett 

programelemet, amely azonban kétségkívül a legsikeresebb volt az összes közül. A 

közösségi megbeszélések során a háziorvosnak támadt az az ötlete, hogy jó és tán 

mindenki számára érdekes volna, ha vizuálisan is be tudnák mutatni a régi Gyömörét 

mostani és a rendezvényre „hazalátogató” elszármazott lakosai számára. Elképzelése 

alapján a rendezvény szervezési időszakában a településhez kötődő régi fotók kerültek 

összegyűjtésre, így a rendezvényt meglátogatók egy kis szabadtéri kiállítást tekinthettek 

meg a lakosok által e célra rendelkezésre bocsátott és digitalizált fotókból. Alig akadt 

olyan résztvevő, aki ne csodálta volna hosszú percekig a kiállítást, amely kétségkívül a 

rendezvény legsikeresebb eleme lett. 

 ÉRTÉKes Beszélgetések 

A projekt megvalósítása során összesen 24 alkalommal kerül megszervezésre 

programsorozatként az ÉRTÉKes Beszélgetések program, amelyen a gyömörei, 

elszármazott, vagy helyben élő hírességeket hívják meg előadónak. Moderált 

beszélgetés keretében a helyi értékekre kívánják ráirányítani a figyelmet. Ugyanennek 

a programsorozatnak keretében más, országos hírességeket is meghívnak, akik akár a 

tudományok, akár a 

kultúra, vagy a 

közösségfejlesztés 

területén maradandót 

alkottak, annak érdekében, 

hogy az egyetemes értékek 

közvetítése is 

megvalósulhasson. 



 

 

 

 

 

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00005  
Helyi identitás és kohézió erősítése 

Gyömöre és Szerecseny 
településeken 

Gyömöre Község Önkormányzata  
Szerecseny Község Önkormányzata 

Czinka Panna Roma Kulturális 
Egyesület 

Az előzetes igényfelmérés során készített interjúk egyik fontos témája, és nagy 

támogatottságú igénye volt a helyi identitástudat erősítése a helyi büszkeségek 

megmutatásán keresztül. Fontos ugyanis, hogy a helyi közösségeknek legyen olyan 

példaképük, vagy olyan személy, aki valami példaértékű dolgot képvisel, ami által a 

lakosok büszkék lehetnek a lakóhelyükre, a kulturális környezetre, amelyből 

származnak. 

Ezeknek a foglalkozásoknak a megtervezését is alapos kutatómunka előzte meg, hiszen 

fel kellett térképezni azokat az értékeket, személyeket, amelyek/akik megjelenítését 

egyrészt a közösség is támogatja, másrészt kohéziós szempontból jelentős lehet. Ennek 

folyamán a település zsidó lakosságának múltja is megismerésre került, vagy például a 

gyömörei/felpéci származású Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekest is jobban 

megismerhették, vagy éppen egy régi elfeledett hagyomány, a Kalászlányok felvonulása 

is (régi fotók alapján) felfedezésre kerülhetett. 

El kell mondani, hogy az első alkalmakon még nagyon kevesen, 10-15-en vettek részt, 

aztán később egyre többen mutattak érdeklődést a rendezvények iránt, az utolsó 

koronavírus válság előtti beszélgetés például telt házas volt. Ez a program a projekt és 

a teljes közösségfejlesztési folyamat egyik legsikeresebb eleme, hiszen azon túl, hogy 

közösségi élményt nyújt, a helyi közösségi értékeket is emberközelivé teszi, közelebb 

hozva azokat a település lakosságához. 

 Bűnmegelőzési előadások 

A projekt folyamán negyedévente szerveznek bűnmegelőzési előadásokat a gyömörei 

általános iskolában, illetve a helyi nyugdíjasklubban, A bűnmegelőzési előadások 

tematikáját az aktuális közbiztonsági helyzethez, valamint a térségi és országos 

trendekhez igazítják. 

Az igényfelmérés során 

mutatkozott meg az igény 

erre a programelemre. A 

vidéki településeken élő 

idős embereknek nagy 

problémája ugyanis a 

prevenciós kompetenciák 

hiánya, illetve a digitális 
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technika, internet elterjedésével a kiskorúak veszélyeztetettsége is folyamatosan nő. 

Továbbá ez a programelem a kábítószer elterjedésének megelőzését is hivatott szolgálni. 

A bűnmegelőzési előadásokba elsősorban a nyugdíjas klub kapcsolódott be, a 

motivációt pedig elsősorban bűnmegelőzési ismeretek bővítése jelentette a nyugdíjas 

korú, olykor elmagányosodott lakosok számára. 

 Őrzők Tábora 

3 alkalommal (évente egyszer) kerül megszervezésre 5 napos nyári napközis tábor, 

összesen 40 fő, 10 és 18 év közötti gyermek részvételével. A táborozás a projekt 

bűnmegelőzési tevékenységéhez járul hozzá azzal, hogy rendőrségi, polgárőrségi, 

önvédelmi és egyéb bemutatók, foglalkozások során fejlesztik a gyermekek 

bűnfelismerő képességeit, illetve az áldozattá válást elkerülő technikákat. 

A felmérések és az interjúk alapján került betervezésre ez a programelem, ugyanis igény 

mutatkozott intenzívebb bűnmegelőzési tevékenységre a fiatal 10 és 18 év közötti 

gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatban. 

A programelem kapcsán fontos kiemelni, hogy a gyerekeken keresztül elértük a 

szülőket, ezáltal egyben érdekeltté is tettük őket a projektben, közvetetten pedig a teljes 

közösségfejlesztési folyamatban is. 

 Bringanap 

A közlekedésbiztonsági tevékenység keretében évente egy alkalommal Bringanap kerül 

megszervezésre, a kerékpáros közlekedés kultúrájának elterjesztése céljából. A 

Bringanapok programját a szabályszerű kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos 

programok, vetélkedők, bemutatók színesítik, amelyre minden korosztályt várnak. A 

Bringanap a 

szemléletformáláson, a 

biztonságos kerékpáros 

közlekedés kialakításán túl 

a kerékpáros közösségi 

élmény bemutatását is 

szolgálni kívánja 

ügyességi vetélkedőkkel, 

kerékpárversennyel 



 

 

 

 

 

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00005  
Helyi identitás és kohézió erősítése 

Gyömöre és Szerecseny 
településeken 

Gyömöre Község Önkormányzata  
Szerecseny Község Önkormányzata 

Czinka Panna Roma Kulturális 
Egyesület 

(Sokoróaljai Bringaverseny), kerékpáros felvonulással. 

Az előzetes igényfelmérés során igény mutatkozott a megkérdezetteknél egy olyan 

tömegsport rendezvényre, amely a kerékpáros közlekedés kultúráját hivatott 

népszerűsíteni. Ennek megfelelően egy olyan programot terveztek, amely kulturált 

kikapcsolódást ad a résztvevőknek, a kerékpáros közlekedés szabályainak 

megismertetésével, kerékpáros bemutatókkal, túrával, versenyekkel. 

Az első Bringanap a tervezettek szerint valósult meg, a különlegessége pedig, hogy a 

helyi általános iskola vállalt nagyon nagy szerepet a szervezésében és lebonyolításában, 

saját erőforrásokat is biztosítva a rendezvényhez. 

 

5. „Intézményépítés” 

A tudatos közösségépítés egyik nagyon fontos eleme volt a Helyi Közösségi Támogató 

Munkacsoport (HKTCS) létrehozása. Olyan részvételi fórum létrehozása volt a cél, amelyben 

a helyi közösségek meghatározó emberei vesznek részt, és folyamatosan figyelemmel kísérik a 

projekt, illetve a helyi közösségi folyamatok alakulását. A projekt elején kooptálással 

kiválasztásra kerültek a Helyi Közösségi Támogató Munkacsoport tagjai, akik a projekt első 

hónapjaiban megalkották a Helyi Cselekvési Tervet. Ezután szükség szerint, de minimum 

kéthavonta üléseztek, az üléseken a következő időszak projektfeladatait, valamint az egyéb 

helyi programok projektbe való integrálásának lehetőségeit tekintették át. Szükség szerint 

módosították a Helyi Cselekvési Tervet és a Rendezvénynaptárat. A HKTCS a projekt egyik 

innovációja, a település meghatározó embereinek ad lehetőséget arra, hogy a település 

közösségi fejlesztési irányait meghatározzák, koordinálják, valamint az egyes helyi ügyek 

megoldásához véleményezési lehetőséggel hozzájáruljanak. 

A közösségfejlesztési folyamat 

fenntarthatóságának egyik 

feltétele, a közösségfejlesztési 

ismeretek átadása minél szélesebb 

körben. Így a projekt keretében 

megvalósult egy képzés is, amely 

során Közösségfejlesztő tréninget 

tartottak a projekt szakmai 
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megvalósítóinak, valamint a település meghatározó közösségi, közösségfejlesztésben érdekelt 

embereinek. 

A modern közösségfejlesztési módszerek alkalmazásának eredményei már ennél a fázisnál is 

megmutatkoztak, ugyanis alulról jövő kezdeményezésként megalakult a településen egy 

Varrókör, ami hatalmas előrelépés a közösség életében. A Varrókör nem pusztán az idősebb 

asszonyok szabadidős tevékenységének fóruma lett, hanem önálló önkéntes projektet is 

beindítottak. Problémaként azonosították a helyi római katolikus templom textíliáinak rossz 

állapotát, és elvállalták, hogy azokat újravarrják. Így a templom 2019-ben új oltárterítőket, 

kendőket kapott. 

 

6. Belső és külső partnerek megkeresése és aktivizálása 

A projekt egyik programelemeként Tanulmányutak szervezését vállalta be az önkormányzat 

azért, hogy a települési közösségfejlesztési jó gyakorlatokat megismerhessék a gyömörei 

szakemberek, közösségfejlesztők. A szakmai stáb úgy döntött, hogy 3 települést fognak 

kiválasztani, és meglátogatni, ebből 1 hazai, 2 pedig a szomszédos országok valamelyikében 

elhelyezkedő település lesz. A Tanulmányutak lehetőséget adnak testvértelepülési kapcsolatok 

kiépítésére is. A projekt tervezési szakaszában, de a közösségi felmérés során is beazonosításra 

került problémaként a testvértelepülési kapcsolatok hiánya. Az első ilyen tanulmányút 2019 

júliusában a Kaposvártól alig tíz kilométerre elhelyezkedő Bárdudvarnokra vezetett, amely 

országosan is egyedülálló, hiszen a település és környéke Somogy megye egyik legnagyobb 

közigazgatási területe, ugyanis több négyzetkilométeren szétszóródó tizenhat településrész 

alkotja. A HKTCS tanulmányúton részt vevő tagjai Mester Balázs polgármester ismertetőjéből 

megismerhették a település természeti és épített örökségét, értékeit, továbbá több civil 

szervezetet is meglátogattak, 

többek között a helyi „Van közünk 

egymáshoz” is. 

2019-ben a közösségfejlesztő 

folyamat jelentősen felgyorsult, 

önálló kezdeményezések kezdtek 

kibontakozni, illetve több olyan 

magánszemély, aki eddig nem 

érezte a kellő közösségi 
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támogatást, ötletekkel, saját tervekkel jelentkezett az önkormányzatnál. Az eddig „alvó” civilek 

is úgy érezték, hogy be tudnak kapcsolódni a közösségfejlesztési folyamatba, reaktiválhatják 

magukat. Előbbire nagyon jó példa a volt iskolaigazgató, akinek felmenői is gyömöreiek voltak. 

Elmondása szerint a családja tulajdonában volt a gyömörei Kálváriának helyet adott ingatlan, 

de sajnos egy tulajdonjogi vita miatt az ingatlan kikerült a család tulajdonából, s vele együtt a 

Kálvária is megsemmisült. Mivel Gyömörén nincs Kálvária, ezért kezdeményezte, hogy újra 

kerüljön kialakításra ez a vallási emlékhely, melyhez a családján belül pénzt is gyűjtött. Az 

utóbbira jó példa a helyi nyugdíjasklub, amely évekig csak évente párszor, és rendszertelenül 

szervezett találkozókat. Ők a Bűnmegelőzési előadások, és az ÉRTÉKes Beszélgetések kapcsán 

tudták újra aktivizálni a tagságukat, így Gyömörén több év után újra aktívan tevékenykedik 

nyugdíjasklub. 

 

7. Munka koordinálása 

A projekt jelen stádiumában a képzést már elvégző szakmai vezető végzi. A közösségfejlesztési 

folyamat ugyan még nem zárult le, de már ebben a stádiumban is vannak olyan elemek, amelyek 

a koordinációt segítik, és a folyamat végét vetítik előre.  Kialakításra került a gyömörei 

Kultúrházban a Közösségi Információs Pont (KIP), amely a projekttel, a helyben zajló 

közösségi folyamatokkal kapcsolatban információval látja el a helyi lakosságot. A KIP-ben 

elhelyezésre került egy Ötletláda, amelybe a helyi lakosok a közösségfejlesztéssel, 

rendezvényekkel kapcsolatos ötleteiket helyezhetik el. Ezeket a HKTCS ülésen vitatják meg a 

munkacsoport tagjai. 

 


