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A projekt célterületét összesen 18 település alkotja együttesen, amely települések egymás között
megosztva teljesítették a Közösségi felmérések szervezését. A célterületet alkotó 18 településen 1-1
alkalommal volt Közösségi felmérés az alábbi részvételi arányokkal:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bózsva
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Vágáshuta
Vilyvitány
Alsóregmec
Mikóháza
ÖSSZESEN:

Közösségi felmérések
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A fenti táblázatból is látható, hogy összesen 169 fő vett részt a Közösségi felmérésben,
településenként átlagosan 9,4 fő (~9 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: 2,37% (4 fő)
o 2-es érték: 3,55% (6 fő)
o 3-as érték: 39,05% (66 fő)
o 4-es érték: 18,34% (31 fő)
o 5-ös érték: 36,69% (62 fő)
-

Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösségi fejlesztési folyamatok erősítését?
o igen: 86,98% (147 fő)
o nem: 7,69% (13 fő)
o nem tudja: 5,32% (9 fő)

-

Milyen közösségfejlesztő programokban, eseményekben venne részt szívesen?

o
o
o
o
o
o

kulturális: 52,66% (89 fő)
gasztronómiai: 4,32% (73 fő)
zenei: 42,01% (71 fő)
hagyományőrzés, néprajzi: 40,24% (68 fő)
közösségi / önkéntes: 2,66% (45 fő)
egyéb: 2,96% (5 fő)

-

Büszke-e arra, hogy ezen a településen él?
o igen: 97,04% (164 fő)
o nem: 2,96% (5 fő)

-

Ha nem büszke arra, hogy ezen a településen él, akkor kérjük, indokolja meg, hogy miért
nem?
o „Nincs munkahely, nehéz a megélhetés.” – Kovácsvágás
o „Kevés a szórakozási lehetőség és nincs munkahely.” – Kovácsvágás
o „Eléggé elmaradott térség.” – Füzérkomlós
o „Büszke vagyok, hogy itt élek.” – Mikóháza
o „Romlik a lakóközösség minősége.” – Nyíri
o „Nem fejlődik a település.” – Nyíri

-

Véleménye szerint, mivel lehetne erősíteni a településen a közösségfejlesztést, az
összetartozás érzését, a helyi identitás erősítését?
o társadalmi munka szervezése
o „A településen rendezvényeket kellene többször csinálni.” – Felsőregmec
o baráti kapcsolatok ápolása
o település szépítése
o „Elhivatott emberek képzésével, összefogásával.” – Filkeháza
o „Programokkal, melyek ezekre irányulnak: közösségi munka, rendezvények.” –
Filkeháza
o közösségi beszélgetések
o délutáni klubok, közös foglalkozások megrendezése
o szórakoztató rendezvények megrendezése nyáron és télen is
o „Több önkéntesen szerveződött közösséget felkarolni, anyagi és erkölcsi segítséget
nyújtani nekik.” – Filkeháza
o munkahelyteremtés
o családi programok
o vetélkedők (versenyek) meghirdetésével
o „Közösen a helyi értékteremtéssel.” – Kishuta
o minden korosztály bevonásával
o kulturális programokon való együttműködés
o szemétszedés
o színjátszókör
o hagyományok ápolása
o időseknek külön programok
o „Az összefogás erősítésével a fiatalok és idősek között.” – Kovácsvágás
o fórumok
o „Össze kell fogni a lakosságot.” – Nagyhuta
o „Együtt sírunk, együtt nevetünk.” – Nagyhuta
o „Rendezvények által. Az innen elszármazottakban honvágyat ébreszteni. Megpróbálni
vonzóvá tenni a települést a fiatalok számára. Közösségi programokkal, sporttal,
gyermekprogramokkal.” – Pálháza
o „Még több kötetlenebb közösségi összejövetelek, közös kirándulások, közös
hagyományőrző programok szervezésével.” – Pálháza
o gombázás
o sportolás
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„Jobb életkörülmények, munkahelyek létesítése.” – Füzérkomlós
„A programok szervezésébe bevonni a lakosságot.” – Füzérkomlós
„Több kiscsoportos tréning kellene és képzés az embereknek.” – Füzérkomlós
„Olyan programok szervezésével, ahol az egyének tehetsége, munkája is szerepet
kap.” – Füzérkomlós
„A rendezvények látogatottságát erősíteni.” – Mikóháza
falunapok rendezése
„Értékmegőrző, településszépítő programokkal.” – Nyíri
„Közös célok kitűzésével, feladatok kiosztása, a fiatalság fontosnak érezze magát a
településen.” – Nyíri
„Alapítani kellene valami kisebb szórakozó helyet, ahol a nyíri nép össze tud járni.” –
Nyíri
„Külön célcsoportokat célzó programok megvalósítása (fiatalok, gyermekek, idősek).”
– Nyíri
„Az itt élő emberek hozzáállásán kellen változtatni.” – Nyíri
„A település megtartóképessége a legfontosabb szempont.” – Nyíri
„Becsülettel.” – Pusztafalu
„Aktív véleménynyilvánítás, részvétel.” – Pusztafalu
„Hagyományőrző tánccsoport újraszervezésével.” – Pusztafalu
„A településen élők számára több közösségfejlesztő program szervezése, önkéntes
munka keretében a közösségi terek rendben tartása.” – Vilyvitány

