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

  Közösségi beszélgetések 

1. Abaújalpár 10 fő 

2. Abaújkér 13 fő 

3. Abaújszántó 11 fő 

4. Baskó  10 fő 

5. Boldogkőújfalu  8 fő 

6. Boldogkőváralja  11 fő 

7. Felsődobsza  10 fő 

8. Gibárt  10 fő 

9. Golop  10 fő 

10. Hernádbűd  15 fő 

11. Hernádcéce  9 fő 

12. Korlát  10 fő 

13. Pere  10 fő 

14. Rátka  10 fő 

15. Sima  10 fő 

16. Tállya  10 fő 

17. Vizsoly  10 fő 

18. Erdőbénye  11 fő 

ÖSSZESEN:  188 fő 

 

A fenti táblázatból is látható, hogy összesen 188 fő vett részt a Közösségi beszélgetéseken, 
településenként átlagosan 10,4 fő (~10 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? 
- zenei és gasztronómiai programokkal 
- „Csak olyanokkal, amelyek ingyenesek és valamilyen zene… van benne.” 
- sportrendezvények 
- fejlesztő programok fiataloknak 
- szakkörök 
- „Évak óta nem volt falunap, gyereknap, gyerekprogramok, leginkább nyári időben. Falu-

karácsony, kenyérszentelés a régi hagyományok szerint.” – Vizsoly  
- családi programok 
- közösségi túrázások 
- testvértelepülésekkel való szorosabb kapcsolat 
- előadók meghívása 
- városnapok magasabb színvonalú megszervezése 



 

- színházi előadások 
- kiállítások 
- „Mindegy, csak program legyen.” – Abaújszántó 
- könnyűzenei koncertek 
- hagyományőrző programok 
- szemétszedő program / társadalmi munka / falu szépítése / tiszta falu megszervezése 
- közös szalonnasütés, bográcsozás 
- szórakoztató műsorok szervezése 
- „A falu nagy része kiöregedett, azokat már nem lehet bevonni. A lakosság többi része pedig 

érdektelen. Jutalmazással – pl. szép udvar, szép ház címmel – talán felkelthetnék a 
figyelmet.” – Boldogkőújfalu 

- gyerekprogramok 
- uszoda létrehozása és idegenforgalom lendítése – Boldogkőváralja 
- kézműves foglalkozások 
- ingyenes rendezvények 
- „Régen voltak falunapok itt is, azok nagyon jók voltak.” – Boldogkőváralja 
- helyi értékek védelme 
- kulturális rendezvények 
- Roma-nap 
- „Aktivizálás: külső felügyelet mellett közös programok: településtisztítás, szemétszedés, 

park- és játszótérgondozás stb.” – Korlát 
- „Olyan programokkal, amely a lakosság minden korosztályát érinti.” – Rátka  
- „Kisebb barátságos – és költségorientált rendezvények, összejövetelek, programok 

szervezésével az intézmények dolgozói, gyerekek, szülők és idősebb korúak együttes 
részvételével.” – Tállya  
 

2. Véleményük szerint milyen a település közösségi élete, a helyi közösség? Mi az, ami rossz és 
hogyan lehetne változtatni ezen?  
- nem túl aktív a helyi közösség / passzív a helyi közösség 
- kevés a közösségi kezdeményezés 
- a rendezvény szervezésében nem szívesen vállalnak szerepet a lakosság részéről 
- fejlődés alatt van a helyi közösség 
- kevés az aktív lakos, érdekeltté kell tenni minden korosztályt 
- jó, szuper, szép 
- nem jó, nem elég a kohézió 
- pozitív szemléletváltásra van szükség 
- lehangoló, kevés az aktív résztvevő 
- közömbös 
- „Saját problémák miatt nehezen mozdul ki.” – Abaújszántó 
- nem elég hatékony 
- „Kicsi a település, ezért aktív a közösségi élet” – Baskó  
- „A településen nincs közösségi élet. Nincsenek programok, amik összecsiszolhatnák az 

embereket. Rossz a közbiztonság, sok a szétdobált szemét. Az emberek nem használják a 
szemetes edényeket. Rengeteg a kóbor eb, és nagy a kamionos átmenő forgalom.” – 
Boldogkőújfalu 

- „Az emberek viselkedés, nincs a faluban egy olyan ember, aki összefogná a helyi 
közösséget és hallgatnának rá.” – Boldogkőújfalu 

- „Itt minden rossz.” – Boldogkőújfalu 
- „A helyi programokat a helyiek számára, és nem turistáknak kellene megszervezni.” – 

Boldogkőváralja 
- „A közösségi élet változó, véleményem szerint. Vannak olyan emberek, akik minden 

programban szeretnek részt venni, illetve vannak olyanok, akik inkább otthon ülős típusúak. 
A falusi életben az a rossz, hogy mindenki mindenkit kibeszél (ezen sajnos változtatni nem 
lehet), ezáltal nem szívesen vesznek részt az emberek a rendezvényeken.” – 
Boldogkőváralja 

- „A település közösségi élete aktív, úgy a helyiek, mint az Erdőbényéről elszármazottak, 
hétvégi házasok, borászati cégek tudnak összefogni, közösen gondolkodni. Aktívan részt 
vesznek a lakossággal együtt a rendezvények bonyolításában, egymás programjainak 
támogatásával.” – Erdőbénye 



 

- „A lehetőségek elég kevés programot adnak a fiatalabb lakosok szórakozásához. Nincs 
olyan hely, ahol szabadidejüket hasznosan eltölthetnék.” – Rátka  

- „Mivel ez egy kicsi település, a közösségi élet nagyon aktív.” – Sima 
- „Jelenleg eléggé rossz. Nem jut el az információ a közösség részére hagyományosan, 

papíralapon a rendezvényekről. A közösségi oldalakat nem mindenki böngészi.” – Tállya  
- „A közösségi élet szinte semmilyen.” – Vizsoly  

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

- a helyi, az egyházi és a világi vezetőké 
- mindig a vezetőké 
- településvezetésé 
- nagyvállalkozók 
- civil szervezetek tagjainak, vezetőinek 
- városi intézmények vezetői 
- település lakossága / lakosság elsősorban 
- népművelő / művelődésszervező 
- „A falu lelke a polgármester és a képviselő-testület, ők látják át a problémákat és a 

lehetőségeket, amivel javíthatnának a helyzeten.” – Boldogkőújfalu 
- polgárőrség 
- rendőrök 
- „Lehetne azt mondani, hogy a polgármester, de szerintem ezen még ő sem tudna 

változtatni. Ha az emberek nem szeretnek kimozdulni, akkor bármilyen rendezvényt is 
csinál, nem fognak elmenni.” – Boldogkőváralja  

- „A mai közösség már nem tud ismerkedni, beszélgetni, normális programon közösen részt 
venni.” – Rátka  

- kultúrházi szakembereké 
- „Az önszerveződő közösségeknek, egyesületeknek lenne fontos szerepe abban, hogy ezen 

javítani tudjunk.” – Tállya 
- „Az embereknek kellene saját magukat ösztönözni, mivel belőlük áll a közösség.” – Vizsoly 
- programszervező (mozgató erő) 

 
4. Önök mivel tudnának hozzájárulni a helyi közösség erősítéséhez?  

- aktív részvétel 
- aktív szerepvállalás 
- énekhang és tánctudás 
- szervezés és lebonyolítás 
- „Jelenleg is aktívan résztveszek.” – Abaújszántó 
- „Nem vagyok közösségi ember” – Abaújszántó 
- új ötletekkel 
- turizmus fellendítésében szívesen segítenék 
- semmivel 
- sok önkéntes munkaerő kellene 
- kirándulásszervezés 
- gyerekfoglalkozások 
- szomszédos településekkel való együttműködés, átjárás csapatmunka keretében 
- „Biztatnám az embereket, hogy igenis ki kell mozdulni, részt venni ezeken a 

rendezvényeken, ami végül is értük van.” – Vizsoly  
 

 


