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Beszámoló 

Hangony célterület 

 

Összefoglaló beszámoló 
 

Hangony célterületen a projekt céljai szépen teljesülni látszanak. Bár még sokszor jönnek elő 

kisebb problémák, esetleg akadályok, mindhárom településre elmondható, hogy ezek leküzdése, 

valamint a közös igény ezen dolgok kiküszöbölésére nagy, így egyre könnyebben történik ezek 

áthidalása.  

Mint mindenhol itt is voltak kisebb csoportok, akik különböző nézeteik miatt sokszor kerültek 

ellentétbe egymással, azonban úgy tűnik, hogy mostanra az válik fontosabbá az lakosság számára, 

hogy a közös dolgokat előtérbe helyezzék, és közösen tegyenek a jobb közösségi életért. 

 

HANGONY 
 

Hangony településen már január elején elkezdődött a közös munka. Lakossági fórummal 

nyitottuk az évet, ahol egyrészt összefoglaltuk az elmúlt év tapasztalatait és sikereit, másrészt újra 

kezdetét vette a szervezés az előttünk álló programok megtervezésére.  

A közösségi beszélgetésen felmerült egy hagyományos maszkabál megrendezésének a gondolata. 

Minden felnőtt lázasan ötletelt, mindenki felvillanyozódott attól, hogy jelmezt húzhat magára, és 

újra élheti a régi évek maszkabál hangulatát. 

A cél az volt, hogy olyan eseményt hozzunk létre, ahol a kisebb közösségek közösen tudnak 

szórakozni. Így külön meghívtuk azokat a csoportokat, akik bár maguktól nem biztos, hogy részt 

vennének egy ilyen eseményen, a személyes megkeresés mindenki számára kedves volt, és 

örömmel fogadták meghívásunkat. Így kerestük meg a polgárőröket, a hangonyi sportegyesület 

GYM csapatát, a nyugdíjasklub tagjait, a helyi pedagógusokat, az önkormányzati dolgozókat, bolti 

eladókat, vagy a helyi alapítvány önkénteseit. Egyetlen kitétel volt mindenki számára, hogy 
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belépni csak jelmezben lehet. Hogy hűek maradjunk a régi időkhöz, retro szendvics, és tea került 

az asztalra. Volt „ Szív küldi, szívnek”, jelmezes felvonulás, valamint jelmezverseny is.  

Hetekig beszéltek az emberek az esemény ötletességéről, és sikerességéről.  

Azonban, hogy a kicsik se maradjanak ki a készülődésből a Maszkabálon felhasznált dekorációt a 

gyerekekkel közösen készítettük el, egy kézműves foglalkozás keretein belül.  

Az idei második részvételi fórumon megbeszéltük az előző rendezvények tapasztalatait, valamint 

ismét tovább görgettük a munkát, az előttünk álló programokat. Előttünk volt egy újabb Termeld 

magadnak közösségi akció, valamint az első Közösségi terek örökbefogadása elnevezésű esemény. 

A Termeld magadnak programot ezúttal gyakorlati formában terveztük megvalósítani, ezzel 

kapcsolatban azt beszéltük, hogy miről szeretnénk hallani, valamint hogy mik azok a dolgok, amik 

érdekelhetik a lakosságot ebben a témakörben. 

A Közösségi terek örökbefogadása új közösségi eseményként indult. Célunk az volt, hogy a 

lakosságban próbáljunk igény ébreszteni arra, hogy a közös ügy , a közös tevékenység és az 

önkéntes munka meghozza a gyümölcsét. Sokkal jobban fognak ragaszkodni egy olyan dologhoz, 

amit magukénak is éreznek. Így közösen döntöttünk arról, hogy a település Ifjúsági Parkjában 

fogunk tevékenykedni. Számunkra is kellemes meglepetés volt, hogy a rossz idő ellenére szép 

számban jelentek meg az önkéntes segítők. A gyerekeket is igyekeztünk bevonni a munkába, ám, 

hogy nekik is igazán kellemes emlék legyen ez a nap kispályás labdarúgó tornát rendeztünk nekik, 

hiszen az első mérföldkő felméréseiből kiderült, hogy a lakosság nagy hányadának igénye van a 

különböző sportesemények megvalósítására is. 

 

DOMAHÁZA 
 

 

Domaházán jelenleg inkább háttérfolyamatok zajlanak, azonban annak érdekében, hogy ne 

csüggedjen a közösségi együttműködés februárban lakossági fórumot tartottunk. Bemutattuk a 

projekt eddig megvalósult lépéseit, sikereit. Domaházán eddig nem volt olyan nagy szabású, az 

egész lakosságot érintő, és megfogó rendezvény, mint az őszi Szomszédoló nap volt. Annak kell 

tehát céllá válnia, hogy továbbra is olyan események valósulhassanak meg, melynek hatására az 

település lakosainak széles köre mutathatja meg magát, közelebb hozva ezzel a lakókat 

egymáshoz. 
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KISSIKÁTOR 
 

Kissikátor községben is lakossági fórummal nyitottuk az évet, a projekt szemszögéből. 

Közösen terveztük meg az elkövetkezendő programok megvalósításával kapcsolatos teendőket. 

Mindenki elmondhatta érveit, észrevételeit, így abban bízunk, hogy egyre szélesebb körben tudjuk 

bevonni a község lakosságát, egy – egy közösségi akción való aktív részvételre. 

A soron következő esemény a Termeld magadnak elnevezésű közösségi akció, melyet elméleti 

oktatással kezdünk, majd később gyakorlati formában is megtapasztalhatjuk az esemény közösség 

formáló hatását. Cél a háztáji kertek reintegrálása,  valamint az, hogy tudatosítsuk a lakosságban 

ennek fontosságát. 

 

A helyi lakosok projektbe való bevonása, és a nyilvánosság biztosítása 
 

 

Hangony célterület településein az önkéntesek és a már eddig is aktív véleményformálók, lelkesen 

igyekeznek bevonni minden lakót, hogy képesek legyenek a pozitív változásokra. Fontosnak 

tartják, hogy ne csak a már eddig is tevékeny emberek vegyenek részt a rendezvényeken, hanem 

minél többen megtalálják helyüket a társadalomban. Folyamatosan látszik az előrelépés, egyre 

több és több ember jelenik meg egy-egy beszélgetésen, egyre több ötlet és vélemény születik a 

települések lakosságában. 

A településeken működő civil szervezetek, valamint a közösségi intézmények külön megívót is 

kaptak. 

Mindig azt tapasztaljuk, hogy a személyes megkeresés a leghatékonyabb. Ezt szívesen veszik az 

emberek, kedves gesztusnak tartják. 

Minden rendezvényre és akcióra készül meghívó, melyek időben elhelyezünk a települések 

hirdetőtábláin, valamint szórólap formájában is értesítik a lakosságot. 

Kissikátor és Hangony településen közösségi oldal is létrehozásra kerül, valamint mind a három 

település honlapján is folyamatos az értesítés. 
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Nyilatkozat indikátorszámok teljesítéséről
 

A helyi társadalmi akciókban résztvevők száma, a 

A 4. mérföldkő alatti időszakban megrendezett 

� Részvételi fórum – közösségi 

� Termeld magadnak közösség

� Múltbéli kalandok elnevezésű eseményen résztvevők száma 38 fő

� Közösségi terek örökbefogadása nevű közösségi akción résztvevők száma 20 fő.

Tehát a 4. mérföldkő ideje alatt Hangony célterületen összesen

alapján a közösségi eseményeken. 

 

 

 

………………........................... 

szakmai vezető    

 
„ Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken”

Nyilatkozat indikátorszámok teljesítéséről 

A helyi társadalmi akciókban résztvevők száma, a következők szerint alakul: 

A 4. mérföldkő alatti időszakban megrendezett  

közösségi beszélgetéseken a jelenléti ívek alapján: 55 fő

Termeld magadnak közösségi akciókban résztvevők száma: 15 fő, 

Múltbéli kalandok elnevezésű eseményen résztvevők száma 38 fő, 

Közösségi terek örökbefogadása nevű közösségi akción résztvevők száma 20 fő.

e alatt Hangony célterületen összesen 128 fő vett részt

eken.  

    …………………

    közösségfejlesztő
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55 fő, 

Közösségi terek örökbefogadása nevű közösségi akción résztvevők száma 20 fő. 

128 fő vett részt a jelenléti ívek 

…………………. 

közösségfejlesztő 


