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A PROJEKT BEMUTATÁSA, ELŐZMÉNYEK 

Magyarország Kormányának Felhívásásra, közösségfejlesztési programok megvalósítására, Dávod 

Önkormányzat, Bátmonostor Községi Önkormányzat, Csátalja Község Önkormányzata, Dunafalva Községi 

Önkormányzat, Szeremle Községi Önkormányzat, Vaskút Nagyközségi Önkormányzat, konzorciumi formában 

pályázatot nyújtott be. A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 azonosítószámú, a ,,Helyi identitás és kohézió 

erősítése” című kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság vezetője érdemesnek ítélte. A szerződött támogatási összeg 44 326 087 Ft, melyet az 

Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A támogatás mértéke 

100%-ban vissza nem térítendő.  

A projekt kiemelten támogatja a közösségfejlesztési folyamatok és a partnerségi együttműködés (közösségi 

tervezés) megvalósítását, továbbá az eredményesség és hatékonyság biztosítása érdekében az Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” 

című, EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt („Cselekvő közösségek” kiemelt projekt) is 

támogatja.  

A projekt célja: a helyi közösségek fejlesztése a térségben található intézmények együttműködésével.  

A projekt első szakaszában kapcsolatépítés vette kezdetét, mely a közösségfejlesztési folyamat első lépése 

volt. A közösségi interjúk módszerének alkalmazásával felkerestünk helyi lakosokat, akik korábban is részt vettek a 

helyi társadalmi és közösségi életben és információval rendelkeznek a közösségről, azok szokásairól, igényeiről. Az 

interjúk során továbbá felmértük a lakosok kezdeményező- cselekvőkészségét, mely a projekt megvalósításának 

nélkülözhetetlen eleme, hiszen a cél az, hogy a projektet közösen, együtt, minél többen valósítsuk meg. Az interjúk 

összesítése után, közösségi beszélgetések keretében az eredmények kerültek kiértékelésre, megtárgyalásra. A 

beszélgetések alkalmával a lakosoknak lehetőségük volt véleményük kinyilvánítására. 

 A felmerülő igények, javaslatok, ötletek és azok megvalósításának lehetőségei jó alapot képeztek a közösségi 

felmérés kérdőívénék elkészítéséhez.  

 

 

A KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS CÉLJA, MÓDJA, KÖRÜLMÉNYEI 

 A közösségi felmérés egy teljes lakosságot érintő felmérés. Célja, a legszélesebb körű megszólítás. A 

közösségi interjúk és közösségi beszélgetések elemzett eredményeire alapozva álltunk neki a felmérés 

összeállításának. Nehéz feladat elé néztünk. Bár konzorciumi formában működik a projekt, úgy éreztük, hogy egy 

teljesen egységes kérdőívet nem tudunk minden településre vonatkoztatva összeállítani, hiszen a településeknek, az 

ott élőknek megvan a sajátosságuk, egyediségük. Így az olyan jellegű kérdések, melyeknél az összegzések során 

indokoltnak láttuk, hogy a településre személyre szabottá tegyük, eltérőek.  

A felmérések kérdőíveit a települések helyi önkénteseivel, aktivistáival, intézményekkel szoros 

együttműködésben juttattuk ki a lakosokhoz és online felületen is elérhetővé tettük. Az összesítésüket is helyi 

lakosokkal, szakemberekkel közösen végeztük el. 

 

 

 



 

A KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS ÖSSZESÍTÉSE 

A célterület teljes lakossága KSH 2016. évi adatai alapján: 10 545 fő 

A célterületet érintő települések szerinti lebontásban: 

- Dávod:  1939 fő 

- Csátalja:  1438 fő 

- Dunafalva:  910 fő 

- Szeremle: 1409 fő 

- Bátmonostor:  1502 fő 

- Vaskút:  3347 fő 

 Beérkezett kérdőívek száma összesen: 641 db, 

az alábbi lebontásban 

- Dávod:  154 db 

- Csátalja:  150 db 

- Dunafalva:  51 db 

- Szeremle: 41 db 

- Bátmonostor:  99 db 

- Vaskút:  146 db  

A teljes lakosság 6,08 %-a töltött ki kérdőívet valamilyen formában.  

 

A KÉRDÉSEK ÖSSZEGZÉSE: 

 

1. kérdés: Az Ön neme 

Válaszok száma: 638 válasz 

A kérdőívet kitöltők többsége nő volt, 452 fő, mely a  

válaszadók 71%-át teszi ki. Az eredmény egyáltalán nem 

meglepő. Általánosságban elmondható, hogy a nők 

kommunikatívabbak, mint a férfiak, hamarabb 

megnyílnak. Ezt már a közösségi interjúk során is 

tapasztaltuk. 

 

2. kérdés: Az Ön kora: 

Válaszok száma: 638 válasz 

A konzorcium tekintetében: 

o a legtöbb válasz a 31-45 éves korosztálytól érkezett, 193 fő, a válaszadók 30,25 %-a. 

o 46-59 éves korosztály válaszadói 154-en voltak,   24,14%. 

o 60-79 éves korosztály: 138 lakos, a kérdőívet kitöltők 21, 63%-a. 

o 19-30 éves korosztály: 17, 86 %, 114 lakos. 
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o 15-18 éves korosztály: 3,13 %, 20 fő 

o 80 év feletti kitöltő a célterületen: 16 fő, a kitöltők 2,5 %-a. 

o 14 év alatti kitöltő 3 fő volt, a kitöltők 0, 47%-a. 

 

3. kérdés: Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

Válaszok száma: 636 válasz 

A 6 településen összességében iskolai végzettség szempontjából az alábbi eredmények születtek: 

Általános iskola végzettséggel rendelkezők:    64 fő   

Szakmunkásképző végzettséggel rendelkezők:            159 fő   

Szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők:                        120 fő 

Gimnáziumi végzettséggel rendelkezők:   56 fő 

Felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők:   39 fő 

Okj-s végzettséggel rendelkezők:    57 fő 

Főiskolai végzettséggel rendelkezők:                                    104 fő 

Egyetemi végzettséggel rendelkezők:    27 fő 

Egyéb végzettséggel rendelkezők:      4 fő 

 

4. kérdés: Mi az Ön jelenlegi státusza? 

Válaszok száma: 626 válasz 

A munkaerőpiachoz való viszony a konzorcium tekintetében, a kitöltők válaszai alapján, az alábbiak szerint 

alakult: 

 dolgozik:       370 fő  

 munkanélküli         34 fő       

 nyugdíjas       140 fő 

 tanul          40 fő 

 cseden/gyeden/gyesen van gyermekével:    30 fő 

 egyéb:          12 fő 

Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

14 év alatti válaszadók száma 1 1 0 1 0 0

15-18 éves válaszadók száma 3 1 8 0 1 7

19-30 éves válaszadók száma 18 26 39 4 13 14

31-45 éves válaszadók száma 43 64 27 11 12 36

46-59 éves válaszadók száma 19 43 29 22 9 32

60-79 éves válaszadók száma 14 16 41 13 6 48

80 év feletti válaszadók száma 0 1 6 0 0 9
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A válaszadók kora, településenkénti lebontásban.



 

  

5. kérdés: Mióta él a településén? 

Válaszok száma: 638 válasz 

A kérdőívet kitöltők 55%-a születése óta a településen él (351 fő). 35,28%-a válaszolta, hogy már régóta a 

településén él (225 fő) és a kitöltők 9, 72 %-a, 62 fő az, aki nemrég költözött a településre. 

 

 

  

 

6. kérdés: Szeret Ön a településén élni? 

Válaszok száma: 638 válasz 

A kérdőívet kitöltők 91,34 %-ban (583 fő) szeret a településén élni, 8, 66% válaszolta azt, hogy nem szeret 

a településén élni. Vaskút településen 146 válasz érkezett ezzel kapcsolatban és a válaszadók 100%-ban azt 

nyilatkozták, hogy szeretnek a településükön, Vaskúton élni.  

Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

Dolgozó 56 85 74 29 27 99

Munkanélküli 6 6 3 1 2 16

Nyugdíjas 12 36 52 13 5 22

Tanuló 7 10 12 3 3 5

Csed/Gyed/Gyes 12 9 2 3 4 0

Egyéb. 5 4 1 1 0 1
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Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

Mióta él a településén?

Születése óta a településen él

Régóta a településen él.

Nemrég költözött a településre



 

 

7. kérdés: Miért szeret a településén élni? 

A kérdésre településenként felkínáltunk alternatívákat, melyeket a közösségi interjúk és közösségi 

beszélgetések eredményei alapján állítottunk össze, településenként a helyi eredmények alapján. Több válasz 

megjelölése is lehetséges volt. A településenként adott válaszok a kérdésre az alábbiak szerint alakultak: 

 

 Bátmonostor 

a) itt él a családom:    49 fő 

b) megszokásból:       2 fő 

c) tiszta, rendezett település:     2 fő 

d) biztonságos a település:     8 fő 

e) nyugodt, békés, csendes a település: 23 fő 

f) mindenki ismer mindenkit:  45 fő 

g) közel van a város, könnyen megközelíthető szükség esetén:  1 fő 

h) egyéb:      1 fő 

 

Bátmonostoron jellemzően a család, mint a településhez kötő erő jelenik meg, illetve a ,, mindenki 

ismer mindenkit” szókapcsolat és a mögöttes tartalom ami fontos az itt élők számára és a településen 

való életük meghatározó motívumai. 

 

 Csátalja 

a) születésem óta itt élek, ideköt minden:    66 fő 

b) megszokásból:           8 fő 

c) itt él a családom:       76 fő 

d) itt élnek a barátaim:      52 fő    

e) mindenkit ismerek:      41 fő 

f) a táj, a környezet szépsége, a természet közelsége miatt:   38 fő 
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Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

Szeret Ön a településén élni?

IGEN.

NEM.



g) nyugalmas, békés, csendes település:    66 fő 

h) itt van a munkahelyem:      27 fő 

i) biztonságban érzem magam a településen    39 fő 

j) kedvesek az emberek:      27 fő 

k) egyéb:            2 fő 

friss levegő, párom családja itt él 

 

Csátalja településen jellemzően a családi kötelékek és a helyi identitás erőssége játszanak 

kulcsszerepet a településen való élet szeretettében. Emellett a barátok településen való léte is fontos 

szempont számukra. A táj, a környezet szépsége, a nyugalom, a csend és a béke is kimagasló helyen 

szerepeltek.  

 

 Dávod 

a) születésem óta itt élek, ideköt minden:    53 fő 

b) megszokásból:        16 fő 

c) itt él a családom:       67 fő 

d) itt élnek a barátaim:      29 fő    

e) mindenkit ismerek:      29 fő 

f) a táj, a környezet szépsége, a természet közelsége miatt:   43 fő 

g) nyugalmas, békés, csendes település:    53 fő 

h) itt van a munkahelyem:      32 fő 

i) biztonságban érzem magam a településen    24 fő 

j) kedvesek az emberek:      19 fő 

k) egyéb:            1 fő 

 

Dávod településen is jellemzően a családi kötelékek és a helyi identitás erőssége játszanak 

kulcsszerepet a településen való élet szeretettében. Kiemelkedő helyen szerepel a táj, a környezet 

szépsége, a nyugalom, a csend és a béke megléte a településen. 

 

 Dunafalva 

a) születésem óta itt élek, ideköt minden:    18 fő 

b) megszokásból:          1 fő 

c) itt él a családom:       18 fő 

d) itt élnek a barátaim:        7 fő    

e) mindenkit ismerek:      10 fő 

f) a táj, a környezet szépsége, a természet közelsége miatt:   35 fő 

g) nyugalmas, békés, csendes település:    18 fő 

h) itt van a munkahelyem:      13 fő 

i) biztonságban érzem magam a településen      9 fő 

 



Dunafalva településen a válaszadók többsége megjelölte a táj, a környezet szépségét, a településen 

való élet szeretetének indokán. Számukra hatalmas értékkel bírnak a helyi természeti adottságok.  

 

 Szeremle 

a) születésem óta itt élek, ideköt minden:    16 fő 

b) megszokásból:          2 fő 

c) itt él a családom:       17 fő 

d) itt élnek a barátaim:        3 fő    

e) mindenkit ismerek:        5 fő 

f) a táj, a környezet szépsége, a természet közelsége miatt:   17 fő 

g) nyugalmas, békés, csendes település:    16 fő 

h) biztonságban érzem magam a településen    12 fő 

i) kedvesek az emberek:        2 fő 

 

Szeremle településen a családi kötelékek és a természeti adottságok ugyancsak meghatározó szerepet 

játszanak a lakosok értékrendjében. Továbbá biztonságos településként jellemezték, mely az ottani 

élet szeretetének egyik kulcsszerepet játszó tényezője.  

 

 Vaskút 

a) itt él a családom:     102 fő 

b) megszokásból:       11 fő 

c) tiszta, rendezett település:      58 fő 

d) biztonságos település:      38 fő 

e) nyugodt, csendes, békés település:     69 fő 

f) összefogás van       11 fő 

g) itt van a munkahelyem      18 fő 

h) van közösségi élet       30 fő 

 

Vaskút településen a kérdőívet kitöltők 100%-ban azt válaszolták, hogy szeretnek a településen élni. 

Elsőként a családot, mint a településhez való kötődés legfontosabb okát jelölték meg. A települést 

tiszta, rendezett, nyugodt, csendes és békés településként írták le. 

 

8. kérdés: Miért nem szeret a településén élni? 

A 6 településen a válaszadók kisebb aránya nyilatkozta azt, hogy nem szeret a településén élni. A válaszokban 

minden falunál közös pontként jelentkezett a munkahely kérdése. Dunafalván, ahol a rossz közlekedés miatt 

még kilátástalanabb a helyzet a többi településhez képest, az amúgy is rossz anyagi helyzetben lévő lakosok 

nem tudják maguknak finanszírozni  a városi munkába járást. Azok, akik nem szeretnek a konzorcium 

településein élni a következő indokokat írták le: nincsenek lehetőségek, kevés a gyerek, kevés a program a 

fiataloknak, kihalt a falu, túl nagy az elszigetelődés, csak a nyugdíjasokról szól minden.  

 



9. kérdés: Ön ismeri a településén élőket? 

Válaszok száma: 638 válasz 

A kérdőívet kitöltők 76,49 %-a (488 fő) válaszolta azt, hogy szinte mindenkit ismer a településén, 13,47 %,   

(86 fő) csak családját, barátait, szomszédait ismeri, 10, 04% (64 fő) számára sok az ismeretlen lakos. 

 

 

 

 

10. kérdés: Ön szerint a településén élők összetartó közösséget alkotnak? 

Válaszok száma: 637 válasz 

A konzorcium területét érintő települések kérdőívet kitöltőinek válaszai alapján az alábbi eredmények lettek: 

 A kitöltők 55,57%-a, 354 fő válaszolta, hogy a településen élők általánosságban összetartó 

közösséget alkotnak, ugyanakkor nem mindig és nem mindenki 

 A kitöltők 21,19%-a szerint, 135 válasz alapján a közösségek nem tartanak össze 

 A kitöltők 15,07%-a, 96 fő jelelölte meg azt, hogy nem tud a kérdésre válaszolni, mert nem vesz 

részt a helyi társadalmi, közösségi életben. 

 A kitöltők 8,17%-a, 52 fő szerint egyáltalán nem összetartó a helyi közösség.  

Bátmonostor településen egyetlen fő sem jelölte meg, hogy szerinte a településén élők összetartó közösséget 

alkotnának. Ez már a közösségi interjúk során is helyi problémaként megjelent. A közösségi beszélgetések 

hatására, a helyi közművelődéssel foglalkozó szakember, kolléga, Horváth-Barna Lilla, ezen felmerülő helyi 

probléma megoldását segítette elő mindazonáltal, hogy felkarolta a helyi néptáncsoport, népviselet ügyét, 

mely új helyi mozgalmakat és közösségi folyamatokat indított, mely hatalmas eredmény már így, a projekt 

kezdeti szakaszában.  
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Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

Ön ismeri a településén élőket?

Igen, sokmindenkit ismerek.

Csak családomat, barátaimat,
szomszédaimat ismerem.

Nem. Sok számomra az idegen lakos.
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Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

Ön szerint a településén élők összetartó közösséget alkotnak?

igen, bármiről legyen szó, nagy az
összefogás, összetartás.

igen, de nem mindig és nem mindenki.



 

11. kérdés: Ön milyen viszonyt ápol a szomszédaival? 

Válaszok száma: 638 válasz. 

 A válaszadók többsége, 57,37%, 366 fő azt válaszolta, hogy ismeri a szomszédját, alkalom adtán el 

is beszélgetnek, de nincsen egyéb kapcsolat közöttük. 

 A kérdőívet kitöltők 27,74 %-a, 177 fő nagyon jó viszonyt ápol a szomszédaival, közös programokat 

is szerveznek és gyakran segítik egymást, ami manapság jó aránynak, ritka kincsnek tekinthető. 

 12, 57%, 80 fő válaszolta, hogy a köszönésen kívül nincsen egyéb kapcsolata szomszédjával és 2, 

42%, 15 főnek semmi kapcsolata nincsen szomszédaival. 

 

 

12. kérdés: Ön mivel tölti a szabadidejét? 

a) sport:     115 válasz 

b) természetjárás, kirándulás:   213 válasz 

c) kreatív tevékenységek   111 válasz  

d) kézimunka:      80 válasz 

e) barkácsolás:      73 válasz 

f) olvasás:     248 válasz 

g) internetezés:    245 válasz 

h) tv-zés:      válasz 

i) pihenés:     216 válasz 

j) színházlátogatás:      46 válasz 

k) mozilátogatás:      58 válasz 

l) családdal, barátokkal:   384 válasz 

m) egyéb: 

 horgászat:      27 válasz 

 kertészkedés:     24 válasz 

 utazás:      11 válasz 

 méhészkedés:       3 válasz 

 tánc:      12 válasz 
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Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

Ön milyen viszonyt ápol a szomszédaival?

Nagyon jó a viszonyunk, segítjük egymást,
alkalom adtán közös programokat is
szervezünk.

Ismerjük egymást, alkalom adtál
elbeszélgetünk.

Ismerjük egymást, ha találkozunk köszönünk,
de semmi egyéb.



 tanulás:        3 válasz 

 közösségi programok     17 válasz 

 egyéb, nem megnevezett:    35 válasz 

A válaszadók többsége szabadidejét családjával, barátaival tölti. Az olvasás és természetjárás is előkelő helyen 

szerepelnek, mint szabadidős tevékenységek. Ezeket követi az internetezés és nemcsak a fiatalabb korosztály 

számára kedvelt időtöltés. A színház-és mozilátogatás a válaszok alapján manapság háttérbe szorultak. 

 

13. kérdés: Ön mennyire elégedett a település kulturális életével? 

 Összességében a konzorciumban lévő települések kulturális életével kapcsolatosan a kérdőívet kitöltők 

véleménye szerint (291 válasz) jó lenne, ha gyakrabban lennének programok.  

 A kérdőívet kitöltők közül 132 fő jelölte, hogy nincsen a korosztálya számára megfelelő program a 

településén. Ez elsősorban a 20-40 éves korosztály válaszainak az eredménye. 

 115-en jelölték, hogy teljes mértékben meg vannak elégedve a településükön lévő programok 

mennyiségével és minőségével 

 40-en válaszolták, hogy mindegy milyen program van a településükön, nem szoktak azokon részt venni. 

 56-an nem tudtak/nem akartak válaszolni a kérdésre. 

 Dávodon és Bátmonostoron a válaszadók több mint 50%-a jelezte, hogy jó lenne, ha gyakrabban 

lennének programok, de a többi településen is 35% feletti az arány. Sajnos az a tapasztalat, hogy ha van 

is program, az emberek nem szívesen mozdulnak ki, vagy a hibát, kifogásokat keresik. A 

közösségfejlesztési folyamatok egyik célja többek között ezen is változtatni. Cél, hogy mindenki 

megtalálja a maga számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget, tagja legyen a társadalomnak.  

 

Település 

teljes mértékben 
elégedett, 

elegendő, jól 
megszervezett 

programok 
vannak 

jó lenne, ha 
gyakrabban 

lennének 
programok 

nincs a 
korosztályom 

számára 
kikapcsolódási 

lehetőség 

nem 
tetszenek a 

meglévő 
programok 

mindegy 
milyen 

program 
van, nem 
szoktam 

részt 
venni 
rajtuk 

nem 
tudok 

válaszolni 
erre a 

kérdésre 

összesen 

Dávod 17 76 35 2 9 13 152 

Csátalja 37 75 31 9 9 7 168 

Dunafalva 18 14 5 1 2 0 40 

Szeremle 4 17 12 2 2 4 41 

Bátmonostor 8 50 22 1 4 13 98 

Vaskút 31 59 27 1 14 19 151 

összesen 115 291 132 16 40 56 650 

 

 

 

 

 



14. kérdés: Ön milyen programokon, eseményeken, rendezvényeken venne részt szívesen a jövőben? 

A települési közösségi interjúk és közösségi beszélgetések során felmerülő ötleteket, javaslatokat kínáltuk   

választásra, illetve egyéb kategórián belül vártuk az egyéb ötleteket, javaslatokat, hogy milyen programoknak 

örülnének a helyi lakosok, mi az, amin szívesen részt vennének. 

 Dávod 

- kiállítások helyi hagyományokkal kapcsolatban:  63 fő 

- irodalmi rendezvények:     16 fő 

- közösségi kirándulások, túrázások:    60 fő 

- hagyományőrző programok:     75 fő 

- filmvetítések:       34 fő 

- bálak:        50 fő 

- egyéb:       11 fő 

- egyiken sem:         7 fő 

Dávodon első helyen a hagyományőrző, a  helyi hagyományokkal kapcsolatos programokon való részvételi 

szándék mutatkozott, majd azt követte a közösségi kirándulásokon, túrázásokon való részvétel. Dávodon a 

természeti adottságokat kihasználva, közösségi összefogással, a helyi identitást és társadalmi kohézió 

erősítését szolgáló programelemek megvalósításával létrejöhet egy aktívabb társadalmi, közösségi élet. 

 

 Csátalja 

- kiállítások helyi hagyományokkal kapcsolatban:  46 fő 

- író-olvasó találkozók:     33 fő 

- közösségi kirándulások (szervezett buszos)   53 fő 

- túrázások:       37 fő 

- hagyományőrző programok:     68 fő 

- filmvetítések:       50 fő 

- bálak:        63 fő 

- családi napok:      73 fő 

- környezetvédelmi előadások:     27 fő 

- egyéb:          2 fő 

Csátalján első helyen a családi programokon való részvételi szándék mutatkozik. Azt követik a 

hagyományőrző programok és a bálak.  

 

 Dunafalva 

- kiállítások helyi hagyományokkal kapcsolatban:  31 fő 

- közösségi kirándulások, túrázások, biciklizés:  15 fő 

- baba-mama klub:        6 fő      

- filmvetítések, könyvtármozi:     13 fő 

- ismeretterjesztő előadások:     26 fő 

- közösségi szomszédünnep       8 fő 

 



- egyéb: lakossági fórumok, tájékoztatók     8 fő 

Dunafalván a kérdőívet kitöltők többsége kiállításokon helyi hagyományokkal kapcsolatosan és lakossági 

fórumokon, lakossági tájékoztatókon venne szívesen részt.  

 

 Szeremle 

-kiállítások helyi hagyományokkal kapcsolatosan:    9fő 

-irodalmi rendezvények:       4 fő 

-közösségi kirándulások, túrázások, biciklizés:   11 fő 

-értékfeltáró-értékőrző programok:    14 fő 

-hagyományőrző programok:     23 fő 

-szemétszedési akció:      14 fő 

-faültetési akció:      15 fő 

-egyéb:          2 fő 

Szeremlén a kérdőívet megválaszolók leginkább hagyományőrző programokon vennének részt. 

Szemétszedési és faültetési akcióra is sort kerítenének.  

 

 Bátmonostor 

- kiállítások helyi hagyományokkal kapcsolatosan  20 fő 

- irodalmi rendezvények     12 fő 

- kézműves műhely, szakkör     27 fő 

- hagyományőrző programok:     43 fő 

- játékos családi programok, vetélkedők:   39 fő 

- bálak:        43 fő 

- közösségi túrák, természetjáró programok:    30 fő 

- települések közötti szomszédrendezvény:   27 fő 

- egyéb:          4 fő 

Bátmonostoron elsősorban hagyományőrző programokra és bálakra mutatkozik igény. Kézműves 

műhelyeken, szakkörökön is többen szívesen részt vennének. 

 

 Vaskút 

- kiállítások helyi hagyományokkal kapcsolatosan  32 fő 

- irodalmi rendezvények     20 fő 

- kézműves műhely, szakkör     18 fő 

- hagyományőrző programok:     53 fő 

- játékos családi programok, vetélkedők:   25 fő 

- falusi piknik       39 fő 

- bálak:        42 fő 

- gasztrofesztivál      48 fő 

- települések közötti szomszédrendezvény   20 fő 

 



- állat és kertnéző túra      16 fő 

- egyéb:         8 fő 

Vaskúton nagyon jó ötletnek találják és szívesen részt vennének egy esetlegesen megrendezésre kerülő 

gasztrofesztiválon, valamint a játékos családi programoknak, falusi pikniknek örülnének többen, melyet 

családokkal szerveznének.  

 

15. kérdés: Ön tagja valamelyik klubnak, egyesületnek, egyházi és vagy civil szervezetnek? 

Válaszok száma: 638 válasz 

A válaszadók 60,66 %-a, 387 fő a konzorcium területén nem tagja semmilyen klubnak, egyesületnek, egyházi- 

és vagy civil szervezetnek. 39, 34 %, 251 fő tagja valamely közösségnek, esetleg tagja közösségeknek. 

Vaskúton tagjai legtöbben valamely egyesületnek, egyesületnek, a válaszadók 78, 19%-a, 78 fő. Dávodon 

található a legkevesebb közösség, a válaszadók 85 %-a nem tagja egyetlen közösségnek sem. Ezt követi 

Szeremle és Bátmonostor, a kérdőívet kitöltők válaszai alapján. 

 

 

16. kérdés: Melyik klubnak, egyesületnek, egyházi- és vagy civil szervezetnek a tagja? 

 

 Dávod: 22 válasz 

Nyugdíjas Klub:    7 fő    

Vendégváró Egyesület:   1 fő 

Idősek Klubja:    3 fő 

Mozgáskorlátozottak Klubja:   6 fő 

Szívzűr Klub:     4 fő 

Segítünk Klub:    5 fő 

Magyar Csillagászati Egyesület:  1 fő 

Petőfi Sporthorgász Egyesület:  2 fő 
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Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

Ön tagja-e valamilyen klubnak, egyesületnek, egyházi- és vagy civil 
szervezetnek?

IGEN.

NEM.



 Csátalja: 50 válasz 

Életmód Klub:     10 fő 

Nótakör:     10 fő 

Csátaljai Székelyek Baráti Köre:  12 fő 

Csátaljai Polgárőr Egyesület:  6 fő 

Díszítőművészeti Szakkör:   4 fő    

Csátaljáért Egyesület:   5 fő 

Kolping:     6 fő 

Öregfiúk focicsapat:    1 fő 

Istrimfli Náptáncsoport:   2 fő 

Kézimunka Szakkör:    3 fő 

Vadász Egyesület:    1 fő 

 

 Dunafalva: 13 válasz 

Polgárőr Egyesület:     8 fő 

Duna Fotóklub Egyesület:    1 fő 

Hagyományőrző Egyesület:    2 fő 

Dunafalvi Általános Iskoláért Alapítvány:  1 fő 

Horgász Egyesület:     4 fő 

Sport Egyesület:     2 fő 

Tűzoltó Egyesület:     1 fő     

Vadásztársaság:     1 fő 

 

 Szeremle 7 válasz 

Szeremlei Sporthorgász Egyesület:   2 fő 

Táncegyüttes:      1 fő 

SZÉK:       3 fő 

Egyházi Szervezet:     1 fő 

 

 Bátmonostor  

Béke Horgászegyesület:    3 fő 

EVOPRO Sport Egyesület:    1 fő 

Bitműhely Ifjúsági Alapítvány:   1 fő 

Polgárőr Egyesület:     4 fő 

Bajai festők és kézművesek baráti köre:  1 fő 

Napfény Egyesület:     1 fő 

Nagycsaládosok csoportja:    1 fő 

Kézimunka klub:     1 fő 

 



Horgoló kör:      3 fő 

Vaskúti Kedd Esti Tánckar:    1 fő 

Bajai Keresztény Olvasókör-Csitaonica:  1 fő 

Bajai Pedagógusok Egyesülete:   1 fő 

Gyógytorna:      1 fő 

MÉE, Baja:      1 fő 

Éremtani Egyesület:     1 fő 

 

 Vaskút: 78 válasz 

Kedd Esti Tánckar:      4 fő 

Kedd Esti Táncház:      4 fő 

Nyugdíjas Klub:      7 fő 

Vaskúti Székelyek Egyesülete:    18 fő 

Vaskúti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány:  1 fő 

Sportegyesület:      5 fő 

Kraul Antal Fúvószenekar:     3 fő 

Vaskúti Német Hagyományőrző Egyesület:   3 fő 

Vaskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület:    3 fő 

Akaryi doyo:       1 fő 

Rákóczi Szövetség:      9 fő 

Vaskúti Bunyevác Horvátok Kulturális Egyesülete:  2 fő 

Szent Imre Ifjúsági Ének- és Zeneegyesület:   3 fő 

Templom és Kápolnáért Alapítvány    1 fő 

Karate:       1 fő 

Csanádpalotai Néptánc Hagyományőrző Egyesület: 1 fő 

 

17. kérdés: Ön csatlakozna az alábbiak valamelyikéhez a jövőben? 

 

VASKÚT: 

kreatív kézművesklub, alkotóműhely  21fő 

kosárfonó tanfolyam    14 fő 

mesterségek bemutatása gyerekeknek  11 fő 

természetjárók klubja    19 fő 

fotósok klubja     10 fő 

hagyományőrzők klubja    36 fő 

baba-mama klub     5 fő 

főzőiskola      22 fő 

Életmód Klub     25 fő 

 



aerobic      12 fő 

egyéb:      5 fő 

egyikhez sem csatlakoznék   12 fő 

 

CSÁTALJA 

kreatív kézművesklub, alkotóműhely  43 fő 

mesterségek bemutatása gyerekeknek  21 fő 

természetjárók klubja    47 fő  

fotósok klubja     22 fő 

hagyományőrzők klubja    39 fő  

baba-mama klub     16 fő 

főzőiskola      40 fő 

aerobic      20 fő 

sportklub      16 fő 

színjátszó klub     14 fő 

olvasóklub      23 fő 

egyéb:      10 fő 

egyikhez sem csatlakoznék   20 fő 

 

 DÁVOD 

kreatív kézművesklub, alkotóműhely  38 fő 

kosárfonó tanfolyam    29 fő 

mesterségek bemutatása gyerekeknek  31 fő 

természetjárók klubja    59  fő 

fotósok klubja     39  fő 

hagyományőrzők klubja    46 fő 

baba-mama klub     18 fő 

főzőiskola      27 fő 

Életmód Klub     19 fő 

aerobic      29 fő 

egyéb:      4 fő 

egyikhez sem csatlakoznék   24 fő 

 

 

 

 



18. kérdés: Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy az egyes programok, események, 

rendezvények megvalósuljanak, klubok létrejöjjenek? 

A válaszadók többsége, 46%-a jelezte, hogy önkéntes munkával szívesen hozzájárulna az egyes 

programok, események megvalósulásához. 215 válasz érkezett arra, hogy inkább csak részt vennének az 

esetlegesen felmerülő rendezvényeken, programokon. 103-an jelezték, hogy nem tudnak segíteni 

ezekben a folyamatokban. 82 fő jelezte, hogy szaktudásával szívesen hozzájárulna, 49 fő pedig akár egy-

egy program levezénylését, koordinálását is vállalná. 

 

19. kérdés: Honnan tájékozódik a falu ügyeivel, programjaival kapcsolatosan? 

 A válaszadók többsége, 383 válasz alapján, szomszédoktól, ismerősöktől, barátoktól szerez 

tudomást, mi zajlik, mi lesz, mi volt a településén. 

 323-an jelölték, hogy plakátról, szórólapról is tájékozódnak. 

 237 fő jelölte meg a lakossági helyilapot. 

 A települési honlapról 143-an jelezték, hogy informálódnak. 
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Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

Ön honnan tájékozódik a helyi ügyekről?

szomszédoktól, ismerősöktől, barátoktól.

települési honlap.

plakát, szórólap.

helyilap.
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Bátmonostor Csátalja Dávod Dunafalva Szeremle Vaskút

Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy az egyes programok, 
események, rendezvények megvalósuljanak?

levezénylés, koordinálás.

szaktudással.

önkéntes segítőként.

inkább csak részt vennék.

nem tudok ebben segíteni.



20. kérdés: Ön szerint célszerű lenne-e egy közösségi oldal létrehozása, ahol a helyiek 

informálódhatnak a helyi aktuális ügyekkel, programokkal kapcsolatosan? 

DÁVOD és BÁTMONOSTOR települések esetén került a kérdőívbe. Dávodon a válaszadók 86,2%-a, 

Bátmonostoron 89,9%-a szeretné, célszerűnek tartaná, ha lenne közösségi oldal a településükön. 

 

A kérdőív további részében a településekre aktualizált és településenként eltérő kérdéseket  külön 

részletezzük: 

 DÁVOD:  

 

Fontosnak tartja Ön, hogy a helyismereti, helytörténeti dokumentumok feltárásra, 

összegyűjtésre, rendszerezésre és ezáltal a jövő nemzedéke számára is elérhetővé váljanak? 

 igen: 140 válasz 

 nem: 12 válasz 

 

Van-e olyan dokumentum, tudásanyag a birtokában, mely ennek folyamatát elősegítené? 

van, de nem kívánom közzétenni: 9 fő 

van és szívesen közzéteszem, ezzel segítve a folyamatot: 7 fő 

nincs/nem tudok ilyenről: 136 fő 

 

Önnek van-e olyan tudás, közösségi megnyilvánulás a birtokában, melyet családja generációról 

generációra őriz? (pl. horgászás, horgolás, szódakészítés.. ) 

igen, több ilyen örökséget is őriz és visz tovább családunk:  6 fő 

van olyan tudás a birtokomban, mely számomra fontos és szeretném továbbadni: 5 fő 

eddig ilyen jellegű dologgal nem foglalkoztam, de érdekel a téma: 16 fő 

nem tudok ilyenről: 118 fő 

 

Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település történeti feltárásához fel lehetne 

használni? (pl. kiállítás, kiadvány) 

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékekkel, szívesen kölcsön is adnám, ha visszakapom 

és vigyáznak rá: 2 fő 

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékkel, de nem tudom kölcsönadni: 5 fő 

nincsen ilyen jellegű dolog a birtokomban  137 fő 

 

 

 

 

 

 



 CSÁTALJA 

 

Fontosnak tartja Ön, hogy a helyi értékeket összegyűjtésre, rendszerezésre kerüljenek és ezáltal a jövő 

nemzedéke számára is elérhetővé váljanak?  

igen:  117 válasz 

nem  33 válasz 

 

Ha Ön az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem, sorolja fel mik az Ön számára értékek a településen! 

székelykapu (11), trianoni emlékmű (14), fényképek, régi dokumentumok (12), Lőrincz 

Istvánné és Lőrincz Gergely munkái (5), sváb, székely, felvidéki hagyományok (18),  

templom, út menti keresztek, kopjafák (8), népviseletek, népszokások, régi tárgyak, II. 

vháborús emlékmű, helyi születésű festők, kiállítások, művelődési ház, könyvtár, 

általános iskola, templom előtti szoborcsoport, népdalok, kultúra, iskola falán lévő freskó, 

falu története, falusi alkotások, régi használati tárgyak, díszítőművészet, kápolna, régi 

épületek,  

 

Van régi dokumentum, kép /családi, csoportkép, tabló/ és videó anyag a birtokában?  

Van, de nem kívánom közzétenni:   35 válasz 

Van és szívesen közzéteszem, ezzel segítve a folyamatot  38 válasz 

Nincs   77 válasz 

 

Ismer Ön olyan régi hagyományokat, melyek a mezőgazdasági, természeti tevékenységekhez, a naptári 

év hónapjaihoz vagy egyházi ünnepekhez kapcsolódnak?  (Kérem, X-je be a megfelelőt!) 

igen  55 válasz 

nem  95 válasz 

 

Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, sorolja fel, milyen régi hagyományokat ismer! 

betlehemezés, balázsolás, barkaszentelés, anyák napi műsor, német mise, pünkösdi király és 

királynéválasztás, agglegények bálja, aratóbál- és felvonulás, szüreti- bál és felvonulás, májusfa 

állítás/kitáncolás, tollfosztás, Madarak és fák napja, házszentelés, zarándok utak, disznóvágás, 

búzaszentelés, búcsú, augusztus 20-ai ünnepség, kenyérszentelés 

 

 SZEREMLE 

 

Fontosnak tartja Ön, hogy a helyi értékek feltárásra, összegyűjtésre, rendszerezésre és ezáltal a jövő 

nemzedéke számára is elérhetővé váljanak? 

  A válaszadók 100%-ban igennel válaszoltak. 

 

 



Ön szerint mik a település tárgyi, szellemi értékei? 

néptánc, szövés, halászat, Sugovica, Duna-part, templomok, komp, helyi múzeum, SZÉK-ház, 

borsos kalács, népviselet, rongyszőnyeg és szőttes 

Van-e olyan képi, tárgyi, írásos vagy szellemi emléke, melyet a település értékfeltáró- értékőrző 

tevékenysége során fel lehetne használni? 

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékekkel, szívesen kölcsön is adnám, ha visszakapom és 

vigyáznak rá  2 fő 

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékkel, de nem tudom kölcsönadni  5 fő 

nincsen ilyen jellegű dolog a birtokomban  31 fő 

Ön ismer a településen korábban életben levő közösségi hagyományokat, ünnepeket? Melyek ezek? 

pünkösdi ladikázás, borsos kalács fesztivál, egyházi nagy ünnepek szertartásai, karácsony, néptánc, 

Idősek Napja, horgászverseny, Költészet Napja, Gyöngyös Bokréta Népi együttes 

 

 DUNAFALVA 

Fontosnak tartja Ön, hogy a helyismereti, helytörténeti dokumentumok feltárásra, összegyűjtésre, 

rendszerezésre és ezáltal a jövő nemzedéke számára is elérhetővé váljanak? 

igen  38 fő 

nem  13 fő 

 

Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település történeti feltárásához fel lehetne 

használni? (pl. kiállítás, kiadvány) 

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékekkel, szívesen kölcsön is adnám, ha visszakapom 

és vigyáznak rá  7 fő   

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékkel, de nem tudom kölcsönadni  2 fő 

nincsen ilyen jellegű dolog a birtokomban  41 fő 

 

 

 VASKÚT 

Fontosnak tartja Ön, hogy a helyi ünnepi hagyományok, összegyűjtésre, rendszerezésre és ezáltal a jövő 

nemzedéke számára is elérhetővé váljanak? 

igen 134 fő  

nem 12 fő 

Ön milyen korábbi, a településhez fűződő hagyományokat ismer? 

karácsonyi betlehemezés, szüreti mulatság, májusfa kitáncolás, május 1-jei műsor, 

húsvéti locsolóbál, utcabálak, falunap, adventi gyertyagyújtás, németek pünkösdi műsora, 



asszonybál, szilveszteri mulatság, búcsú, suprikálás, régi színházi előadások, színjátszó 

csoport műsorai 

 

Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település történeti feltárásához fel lehetne 

használni? (pl. kiállítás, kiadvány) 

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékekkel, szívesen kölcsön is adnám, ha visszakapom 

és vigyáznak rá  6 fő 

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékkel, de nem tudom kölcsönadni 4 fő 

nincsen ilyen jellegű dolog a birtokomban  126 fő 

 

 

 BÁTMONOSTOR 

Fontosnak tartja Ön, hogy a helyismereti, helytörténeti dokumentumok feltárásra, 

összegyűjtésre, rendszerezésre és ezáltal a jövő nemzedéke számára is elérhetővé váljanak? 

  igen:  92 válasz 

  nem:    6 válasz 

Van-e olyan képi, tárgyi vagy írásos emléke, melyet a település történeti feltárásához fel lehetne 

használni? (pl. kiállítás, kiadvány) 

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékekkel, szívesen kölcsön is adnám, ha 

visszakapom és vigyáznak rá  6 fő 

igen, rendelkezem ilyen jellegű emlékkel, de nem tudom kölcsönadni 4 fő 

nincsen ilyen jellegű dolog a birtokomban 91 fő 

Ön szerint mivel tudna bemutatkozni Bátmonostor egy közösségi szomszédünnep alkalmával? 

48 válasz érkezett: néptánc, foci, kézművesség, sütés-főzés, zenei műsor, énekkar, 

kézműves alkotások, falu történelme, népviselet, hagymás kalács, lecsó, 

tamburazenekar 

A Szabados-kupának szép múltja van például, amivel sok iskolás korú fiatalt meg 

lehetne mozgatni. Minden korosztály bevonható egy kiterjedt túraútvonallal, 

amihez természetileg minden adott (erdők-mezők, Ferenc csatorna, vagy pl. 

történeti túra a régi vasúti töltésen Bajától “ameddig”. Többen azt válaszolták, 

hogy nehéz kérdés, hiszen régebben voltak néptáncosok, énekesek, ma már 

kevesen vállalják.  

 

23. kérdés: Ön szerint hogyan lehetne a településen munkahelyet teremteni? 

 

Bátmonostoron ezzel kapcsolatban 98 válasz érkezett, szinte mindenki reagált erre a kérdésre valamilyen 

válasszal, bár többen ugyanarra gondoltak.  

 



Természetesen a negatív érzéseket is kimondták az emberek mivel ez minden településen az egyik 

legnagyobb probléma, volt, aki azt válaszolta, hogy hiába teremtenek munkahelyet, ha az emberek többsége 

nem akar dolgozni, többen írták egyszerűen azt, hogy nem tudják, ez nem az ő hatáskörük. Volt, aki a gyárak 

létesítésével oldaná meg ezt a problémát, ez talán még nem is olyan elképzelhetetlen. Mivel közel van a 

település Bajához, az alacsony telekár, kedvezőbb adózás, új falusi CSOK-hoz kapcsolódóan építőipari 

szakemberek támogatása is vonzerő lehetne pl. az építkezések megnövelésénél és ott munkahely is létre 

jönne. Ehhez kapcsolódóan javaslatként szerepelt a vállalkozók idecsábítása, olcsóbb, rugalmasabb 

ügyintézéssel, valamint a helyi kisvállalkozások, egyéni vállalkozók támogatásával, fejlesztésével, újak 

indításával és nem utolsó sorban a vezetői akarattal, rátermettséggel! 

 

Csátalja:   

A beérkezett 150 válaszból értékes ötletek, javaslatok születtek. Sokan voltak, akik csak annyit nyilatkoztak, 

hogy nem tudják, ebben a kérdéskörben tanácstalanok, és voltak, akik csak egyszerűen fontosnak tartják, de 

nem fejlették ki részletesen gondolataikat.  Természetesen az egyik legkézenfekvőbb javaslatként jelent meg 

az új vállalkozások, kisüzemek, üzletek indítása, hogy legyenek munkahelyek és ezzel nőne a vásárlóerő is, 

így a fiatalok szívesebben maradnának a faluban. Pályázatokkal is lehetne munkahelyet teremteni. Több olyan 

munkáltató kellene, aki itt marad, fejleszti a települést és bért is fizet. A turizmus fejlesztésében is látják 

többen a lehetőséget. Lehetne vállalkozásokat idecsábítani pl. (szállító cégek). Hirdetni kellene a település/ 

térség lehetőségeit, nagyobb önkormányzati és civil összefogásra lenne szükség egyesek szerint.  

Bútorüzem létrehozása is egy javaslat. Többen javasolják a kolping fejlesztését, kibővítését, szociális ápolók 

felvételét, hiszen az elöregedő lakosságnak erre van igénye. A falubeli elhagyott épületeket ki kellene 

használni, támogatókat, befektetőket keresni munkahelyteremtés céljából. 

Infrastruktúra javítása, munkahelyet adó cégek adókedvezményt kaphatnának. Mondjuk, amit már ígértek 

konzervgyárat nyitni. Az állam által kiemelten támogatott bölcsőde létrehozása. Esetleg képzésre küldeni az 

embereket, így célirányosan lehetne munkahelyet teremteni. (pl. bölcsőde, idősgondozás, mezőgazdasági 

gépész stb.) Egy gyár építése. 

Turizmusra kellene többek szerint összpontosítani; szállás, szórakozási lehetőségek, infrastruktúra 

helyreállítása, mert igen ramaty. Alig van bolt, normális szórakozási lehetőség meg semmi. A kocsmák 

üzemelnek, de azok is hanyatlóban vannak, inkább új boltok nyitásával, megtartásának ösztönzésével, 

támogatással kellene foglalkozni. A tehetősebb emberek hozhatnának létre itt is munkahelyeket, nemcsak 

nagyobb városokban. 

Mezőgazdasági munka, ahol napszámban tudnának az emberek dolgozni, már ha akarnának. 

Uniós pályázatokra szükség van.  

 

Dávod: 

A beérkező 136 válasz között nagyon sok volt az egyszavas válasz, de páran értékelhető, kibővített 

választ is adtak. A legtöbben a pályázati forrásokban látják a munkahelyteremtés lehetőségét, volt, aki  



meg is nevezett azonosítókat, pl. EFOP,  TOP.  A település adottságait figyelembe véve vállalkozásokat 

lehetne idecsalogatni, hogy azok új szemléletet hozzanak a településre. Az egyik legfőbb vonzerőnek 

tartott turizmus is munkahelyeket teremthet és teremt is, de sajnos csak szezonálisan. A válaszadók 

legnagyobb része a fürdő fejlesztésében látnák a lehetőséget a fejlődésre. Volt, aki a turizmuson kívül 

könnyű bedolgozó üzemet is el tudna képzelni.  

Dunafalva: 

A településen beérkezett, összesen 51 válasz mindegyikében valamilyen választ adtak a 

munkahelyteremtés kérdésére. Például kisebb társulások keretében növénytermesztés, állattartás, bio 

élelmiszerek előállítása, csomagolása lenne egy jó ötlet, hiszen Dunafalva egyedi természeti környezete 

ezeknek biztosan otthont tudna adni. A kézműves termékek előállítása is egy jó gondolat. 

Fontos lenne olyan cégeket megkeresni, akik nyitottak lennének akár egy telephely, akár a cég egy 

munkafolyamatának kiszervezésére. Ezen kívül a cégek iparűzési adójából, akár az önkormányzat is 

folytathatna gazdasági tevékenységet, ahol további lakosok kerülhetnének alkalmazotti státuszba. 

A közlekedés javítása lenne a legfontosabb a legtöbb válaszadó szerint. 

 

Szeremle: 

A 41 beérkező válasz közül a következő javaslatokat, ötleteket fogalmazódtak meg: 

o a földterületeken kertészeti növények termelése, mezőgazdasági adottságok kihasználásával 

o helyi vállalkozók támogatása, kisvállalkozások támogatása 

o bio élelmiszerek termesztése és forgalmazása 

o mezőgazdasági vállalkozásokat kötelezni (ha már támogatást is kap) alkalmazottak felvételére 

o bajai cégek számára bérmunka, illetve részmunkák elvégzése 

Például mezőgazdasági alkatrészgyártás 

o több üzlet kellene, ruhabolt, pékség, fagyizó, pizzéria, cukrászda, cukorbetegeknek is  stb. 

o falusi turizmus fejlesztésében mindenképpen látnak lehetőséget, ezt a környezet is elősegíti 

o pályázati lehetőségek  

o bölcsöde 

o gyógynövénytermesztés a bio élelmiszerek mellett egy jó munkahelyteremtés lehetne 

o új vállalkozások  kiépítése 

o természeti értékek kiaknázása 

o családi kisgazdálkodással is komoly munkahelyek jöhetnének létre, ,, itt többen el tudnának 

helyezkedni” 

o Először is számba kellene venni, kik azok az emberek, akik tényleg dolgozni szeretnének, nem 

pedig csak várni a fizetést a nagy semmiért. Aki kifogásokat keres, annak nincs is szüksége  



munkára. Aztán állásbörze jelleggel ki lehetne tenni faliújságokra a környéken lévő elérhető 

munkákat, illetve tanfolyamokat. Megkönnyítené minden munkakereső dolgát, ha ezért nem 

kellene Bajára bebuszoznia. 

o Sok településen hallani, hogy önellátó. Tőlük lehetne esetleg tanácsot kérni állattartás, 

önfenntartó családi porták ügyében. 

Vaskút:  

 

A 103 beérkező válasz alapján Vaskúton is sok egyszavas igen-nem válsz érkezett. Ezeken kívül 

néhányan kiemeltek pár javaslatot, és röviden leírták válaszukban, mely szerint fontosnak érzik az 

emberek, hogy új cégek, üzemek esetleg gyár költözzön a településre vagy annak külterületére, ezt 

kedvező adózással talán el lehetne érni. 

A külső cégek betelepülésén kívül a helyi vállalkozók segítést, támogatását is szükségesnek látják, mert  

 

ezzel talán fejlődnének és ezzel plusz munkahelyek jöhetnének létre.  

Az állattartást is vissza kellene hozni, a környezet és talán még a tudás is adott hozzá.  

 

24. kérdés: Ön lát lehetőséget a falusi turizmusban? 

A kérdésre a konzorciumi települések tekintetében 631 válasz érkezett be. 

391 fő válaszolta, hogy lát lehetőséget a falusi turizmusban és 240 fő azt, hogy nem. 

Dávodon és Szeremlén látnak a legtöbben ebben lehetőséget, a válaszadók több mint 80%-a igennel 

válaszolt. Csátalján is 57% az igen válasz. A legkevésbé Dunafalván érzik úgy, hogy lehetőség lenne a 

falusi turizmusban, a válaszadók 68%-a válaszolt a kérdésre nemmel.  
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25. kérdés: Ön szerint mik a település fő turisztikai célpontjai? 

 

Bátmonostor:  

98-an válaszoltak erre a kérdésre, de sok igen, nem, nem tudom válasz is bejött. Összességében azonban 

a legértékesebb látnivalókat megjelölték a válaszadók, új ötleteket, megfigyeléseket is leírtak, melyek 

értékelhető, összesíthető adatokat szolgáltattak. Ilyenek voltak pl. Kálvária, templom, mint helyi érték, 

Tóni Pista bácsi gyűjteménye, népviselet, hagyományok. Volt egy megjegyzés, mely szerint csak az 

ófalu lenne a látványosság, ami igazából nem is akkora látvány, mivel el van hanyagolva. Sokan a 

Ferenc-csatornára irányították a figyelmet, ahol vízi túrázni is lehet.  

A csatorna környékének megtisztításával, szebbé tételével a csatorna partot, 56-os emlékművet, a 

moziterem felújításával a mozitermet, a focipálya rendbetételével az esetlegesen ott tartandó 

rendezvényeket is szívesen megmutatnák. Továbbá szívesen ajánlanák pl. egy turistának a monostori 

éttermet/fogadót; a tájházat; az egykori vasútállomást; az Ófalut a kápolnával és Becsei Töttössel. 

Vannak a község határában régészeti emlékek, sajnos azok nem láthatók. Templom, kolostorrom, vagy 

a közel természetes állapotban megmaradt Duna-holtág. Megvalósításra váró ötletként írta le egyik 

válaszadó : 

Megfelelő marketing esetén a falu történelmére lehet alapozni, bemutatni a templomban, puszta falut 

felpofozni, felhozni a falut a turista térképre, turista utat létesíteni, történelmi tanösvényt a puszta 

faluban. Ide csalni a bajai turistákat, akiknek ez nem nagy kitérő!  

 

A helyi lakosságot, annak adottságait kihasználni: kézműves foglalkozásúak, népviselet bemutatása, 

paprika termesztés (fóliások) “üzem látogatás” pl. bajai iskolásoknak, akik azt se tudják, hogy honnan 

van decemberben paprika a boltban... 

 

Vodicai kegyhely, lecsófesztivál, levendula ültetvényt, szüreti vigasságokat, májusfa kitáncolást 

sportesemények, gasztronómia és egy csaknem a faluval egybeépült város kínálta lehetőségek a falusi 

turizmus kihasználásával.  Disznóvágást is tartanak még a faluban, de külön is meg lehetne rendezni.  

Rengeteg víz van, ez mindenképpen turisztikai célpont, horgászturizmust lehetne beindítani.  

 

 

Csátalja: 

 

A válaszadók szerint Csátalján látványosságok: a községi park, a trianoni emlékmű, a könyvtár, a 

székely szoba, a székelykapu, a német nemzetiségi szoba, az útmenti keresztek, iskolamúzeum a 

templomok a templom kerttel 

Gyakran vannak kiállítások, programok.  

Különlegesség az iskola oldalán lévő freskó, azt is turisztikai célpontnak kell tekinteni mindenképpen. 

A Naphegy pincészet is jelentős látványosság.  

 



A művészetek terén Lőrincz Gergő bácsi festményeit, Heitz József fotókiállítását is népszerűsítenék. 

Továbbá egyedi látványosság a Gránit Kft. kőfeldolgozás vagy a Pannon Kft. –szárító is.  

Csátalja bemutatását volt, aki  filmvetítéssel, kis rövid dokumentumfilmmel tudná elképzelni.  

Helyi mesterségek bemutatása, kipróbálása, szövés, varrás. 

Többen megjegyezték, hogy nagyon szép környezetben élünk, és mégis gyakran a parkon kívül nem 

mutatnak meg mást a faluból, pedig gyakorlatilag az egész falut meg lehetne mutatni, és úgynevezett 

falutörténeti sétát lehetne szervezni. A természetjárás is egy idevaló lehetőség, akár a mezőgazdasági 

területeket is meg lehetne mutatni.  

 

Dávod: 

A dávodiak nyilatkozata alapján a következő látványosságok kerültek felsorolásra: 

A Dávodi Gyógy- és Élményfürdő, a Ferenc-csatorna, a Pipacsos Pihenőház, a templomok. Volt, aki az 

egész falut érdemesnek tartaná megmutatni a turistáknak. Érdekes, hogy a 136 válaszadó közül 

viszonylag kevés ötlet, javaslat érkezett be, többen egyszavas válaszokat adtak. Ha értékeljük a 

válaszokat, azt állapítjuk meg, hogy az emberek figyelmét általában a Dávod-Fürdő és a Ferenc-

tápcsatorna, mint térségi turisztikai célpont vonja magára.  

 

 

Dunafalva: 

51 válaszadóból nagyon sokan kiemelték, mint helyi látványosság a Dunát, a Dunapartot, az ártéri erdőt, 

valamint a római kori romokat. Eurovelo kerékpárút, ami keresztülmegy a töltésen.  

Látványosság a dunafalviak szerint az is, ha a környékbeli települések attrakcióit is népszerűsíthetik. 

Elsősorban a gyermekes családokat lehetne megcélozni, mint potenciális résztvevőket. A faluba 

látogatók leginkább a nyugalom, a csend, a tiszta levegő miatt jönnek. Ezt a hangulatot mindenképp meg 

kellene őrizni, mert egyre nagyobb kincs. A strand rész már nagyon régen használatban van, sokan 

látogatják. A népházban kiállítás is megtekinthető. 

A páratlan természeti környezet, a dunaszekcsői oldal is fontos része a turisztikának.  

Strand- római romok, kompkikötő, horgászhelyek, valamint II. Lajos emléktábla. 

 

 

Szeremle: 

A településen élő emberek a természet szeretetét mindenképpen kiemelték a válaszadás során, hiszen 

fekvése szerint nagyon kedvező helyzetben van. Sokan a Sugovicára utaltak, mely szinte körbe veszi a 

falut. De ide tartozik a Kádársziget is, a horgászati lehetőség, a Duna-part.  

Értékes programként ajánlanák az idelátogatóknak a természetjárást, sétát a Gemenc ártéri erdő 

részeiben, a csodálatos madárvilág is jelentős. Itt említik meg a kompot, ami egy igen régi, hagyományos 

működésű látványosság. 

Az épületeket tekintve a templomok, a templomtér, a helyi múzeum, a Szék-ház, a falun belüli műemlék, 

a régi stílusú épületek, utca részletek. 



A gasztronómia egyik ékessége a borsoskalács, ezt természetesen többen is megemlítették. A kerékpárút 

bár nem látványosság, de mindenképpen turisztikai célpont, hiszen ezen keresztül sokan idelátogatnak. 

A hagyományőrzés Szeremlén még élő tevékenység, a néptánc, a népviselet erősen jelen van a település 

életében, ezért mindenképpen látványos része a falunak. A szövés és a viseletek díszítőművészete 

szintén egy jelentős hagyományőrző tevékenység.  

 

„A SZÉK házban olyan értékeket őrzünk, amit úgy gondolom mindenképp meg kellene ismertetni az 

ide érkező emberekkel. A szövőszékek sem mindennapi használati eszközök, illetve a népviseletek és a 

horgász eszközök is figyelemre méltóak. Van egy gyönyörűséges kis folyónk. Emlékszem még gyermek 

koromba fürödtünk is benne, de mostanra kicsit el lett hanyagolva.”- írta egy helyi lakos. 

 

Vaskút: 

 

107 válaszadó fontosnak érezte, hogy valamilyen információt adjon ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, 

nem sok kifejtős válasz érkezett, de azok a fő Építészeti emlékekre vonatkoztak. 

A Templomokat nagyon sokan megjelölték, valamint a Kálvária dombot és a határban lévő Hármas 

dombokat.  

Az épített örökségek között a műemlék házakat is szívesen megmutatnák, ilyen példa volt a Közösségi 

ház bemutatása, és ott állandó kiállítás is szerepel, amit szintén megmutatnának.  

 

 

A következő kérdéscsoport településenkénti lebontásban, elemzésben. 

26. kérdés: Ön milyen fejlesztési javaslatokat ajánlana a településsel kapcsolatban? 

27. kérdés: Mit gondol, hogyan lehetne ezeket kivitelezni? 

28. kérdés: Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok kezdetét 

vegyék, esetleg megvalósuljanak? 

29. Szívesen várjuk egyéb, a településsel, a közösségi élettel, a helyi ügyekkel kapcsolatos észrevételeit, 

ötleteit javaslatait. 

 

 Bátmonostor  

26. kérdés: Ön milyen fejlesztési javaslatokat ajánlana a településsel kapcsolatban? 

98 válasz érkezett a kérdésre   

járda- és útjavítás, Ferenc csatorna kotrása,  esővízelvezetés,  strand kialakítása, moziterem 

felújítása, művelődési ház rekonstrukciója, focipálya rendbetétele , csatornázás, az utak teljes 

felújítása, nem pedig foltozása 



A falu arculatának javítása, fejlesztése; faluház kialakítása; vendégházak, apartmanok, művelődési 

ház, moziszoba kialakítása; sportpályák, sportolási lehetőségek biztosítása (pl. edzőterem, 

gokartpálya, kalandpark, szabadulószoba, stb. )  

Egyéb szabadidős programok biztosítása az idelátogató vendégeknek pl. bográcsozás, kemencés 

ételek készítése, lovagoltatás, lovas sétakocsikázás, kerékpárkölcsönzés, quadozás, vadászat, túrázás 

A népi mesterségek bemutatása, oktatása, ill. a helyi termelésű, előállítású termékek számára 

értékesítési lehetőség biztosítása helyben.  Egy helyiségbe kellene terelni a kreatív és a tevő 

embereket. Horgászparadicsom kiépítése, futballpálya rendbetétele. Napelem-telep létrehozása, 

kommunális szennyvíz-elvezetés mielőbbi megoldása, utak javítása, kerékpárút Bajára. 

Bátmonostor-Szeremle kövesút létrehozása. 

Téli út eltakarítási gépek beszerzése (hókotró, sószóró), falusi turizmus erősítése.  Motocross pályán 

tartott versenyek régen sok látogatót vonzottak, újra meg kellene valósítani. Több olyan lakó él a 

faluban, akik segítségével a különféle sportágak gyakorlásában kaphatna a falu segítséget. 

Idegenforgalmi beruházások támogatási rendszerének kibővítése (adókedvezményekkel az első 

években), akár testvértelepülési tőkebevonások ösztönzésével is, falusi turizmus fejlesztése a 

gasztronómiára és a közeli város (Baja) kínálta, meglévő szórakozási lehetőségek kihasználására 

alapozva.  

Egy helyi kézműves ipartestület létrehozása sem lenne megvalósíthatatlan, akár a városi drágább és 

már kihasználatlanság miatt érdektelenné vált iparosok idecsábításával: olcsó házvásárlás (netán 

támogatott), bölcsődei szabad kapacitások biztosítása,  esetleg idősek otthonának kialakítása is szóba 

jöhet. 

Agrárium fejlődése, annak megtartása és állandó profitorientáltságának biztosítása is fontos, hogy 

az élhető és nem elnéptelenedő/öregedő falukép maradjon. 

Munkahelyteremtés, cégeket idecsábítani és akkor az emberek is ideköltöznének a munkahely miatt.  

Fejlesztés lenne, ha helyben az orvosi rendelőben havi egyszer valaki levenné a véreket és 

beszállítaná a laborba. Szívesen fizetnének az emberek 1000ft-ot alkalmanként és így nem kellene 

Bajára beutazni, fél délelőttöt eltölteni a kórházban. Az emberek zöme igy nem hanyagolná el az 

aktuális vérvételt. A beteg emberek többségének háromhavonta kellene kontroll vérvétel, de jó, ha 

évente eljut a laborba. Természetesen a lakosság felnőtt tagjaitól úgyszintén évente egy nagy labort 

készíttetni. Azt hiszem, hogy az orvosnak is segítség lenne, jobban tudná kezelni a betegeket. 

Hamarabb kiderülnének esetleges problémák.  

Több közösségi programmal, a tánccsoport újjászervezésével szintén egy új irányt lehetne venni a 

falunak. 

 

 



27. kérdés: Mit gondol, hogyan lehetne ezeket kivitelezni? 

51 válasz 

Pályázatokkal, vállalkozók megbízásával, mely egyben munkahelyteremtő célt is megvalósítana.  

A helyi és környékbeli vállalkozók, valamint az önkormányzatok szoros és hatékony 

együttműködésével, és megfelelő propagandával.  

-Kültéri konyhát, ill. kemencét kellene kialakítani egy arra megfelelő helyen, szabadtéri 

rendezvényekhez. 

-Sajnos csak központi anyagi segítséggel, a község önereje ezekhez kevés. Tisztaság: az 

önkormányzat és lakosság odafigyelésével.   

-Beruházásokkal, médiában és interneten reklámozni a leendő cégeknek a lehetőséget. 

-Összefogással nagyobb eredményeket érhetnénk el.  

-Sok eladó- igaz, felújításra szoruló- lakóingatlan kedvezményes, olcsó eladásával. 

-Több lakossági fórumot kellene kezdeményezni. Sajnos, még a közmeghallgatás is szinte titokban 

zajlik! Nincsenek sok tekintetben tájékoztatva az emberek! Úgy tűnik, nagyon sok az érdektelen, 

"csak itt élő ember"! Nem szabad az anyagiakat sajnálni, hogy színvonalas rendezvénnyel 

kicsalogassuk az embereket, amelyhez elsődleges, a színvonalas terem, közterület. 

- Parkokat egy helyi verseny keretei közt, sok virágszerető ember között megversenyeztetve a lecsó 

fesztiválon  lehetne díjazni.  

 

28. kérdés: Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok kezdetét 

vegyék, esetleg megvalósuljanak? 

36 válasz  

Önkéntes munkával (30), Segítséggel (25), Amiben tudnék, segítenék (15) 

,,Amíg a mindennapi munka távol tart a településtől, addig sajnos korlátozva vagyok ebben, pedig 

nagyon szívesen tenném.”  

Önkormányzati döntésekkel, ez nem a kisembereken múlik, akár kapcsolatot felvenni illetékes 

személlyel.  

Ötletekkel, társadalmi szerepvállalással.  

Fizikai munkával 

Informálódnék és az információkat továbbítanám az illetékeseknek.   

A kérdőív kitölrésével. 

 

 



29. Szívesen várjuk egyéb, a településsel, a közösségi élettel, a helyi ügyekkel kapcsolatos 

észrevételeit, ötleteit javaslatait. 22 válasz 

-legyárthatnák helyben az esővíz elvezetéshez, a kapubejárókhoz való betonelemeket vagy 

biztosíthatnák a munkagépet kedvező áron, ha valaki valamit újítani szeretne 

-mivel a templomkert a falu központjában van és elég jelentős területet ölel fel, így e területen egy 

filagóra felépítése meglehetősen emelne a település arculatán, mely a későbbiekben az egyes 

rendezvényeken különböző célra hasznosítható lehetne 

-a konyha előtti parkoló letérkövezését  hasznos dolognak tartanám, hiszen a bálak, lakodalmak, 

családi események helyszínéül is szolgáló konyha jelentős autósforgalommal bír 

-a konyha felújításával megnövekedhet azok száma, akik családi eseményeiket szívesen itt tartanák, 

melynek következtében a turizmus is fellendülne. 

-Érsekcsanád mintáját lehetne követni, felvenni velük a kapcsolatot. Hasznos tanácsokkal tudnának 

szolgálni. 

-A Könyvtár további fejlesztése hasznos lenne, most is sokat tesz a közösségi élet javításáért. 

-Sajnos Bátmonostor nagyon elvan maradva a környező településektől. 

-Különböző divatos tanfolyamok feldobnák a monostori hölgyek hangulatát; bútorfelújítás, 

különböző kézműves technikák elsajátítása (decoupage, antikolás stb.) Esetleg kerámiakészítés, 

festés, lakásdekorációk készítése. Főleg ünnepek előtt lakásdekorációk, apróbb ajándékokhoz 

ötletek. Olcsón szép tárgyak készítése. Virágkötést is imádnák szerintem. 

-Jobban össze kellene fogni a falu lakosságának. 

-Focicsapat szervezése, a pálya felújítása.  

-A helyiekkel többet beszélgetni, lehetne családi hétvégét rendezni.  

-Elvált nők hétvégéje. Középkorú férfiak hétvégéje. 

-Tánccsoport újraszervezése. 

 

 Csátalja: 

26. kérdés: Ön milyen fejlesztési javaslatokat ajánlana a településsel kapcsolatban? 

150 válasz  

Munkahelyteremtés az egyik legjobban kiemelt fejlesztési javaslat, melyhez többen kapcsolták 

azokat a lehetőségeket, melyekkel úgy gondolták, valamennyi munkahelyet tudnának teremteni. 

Ilyenek voltak például:  

-A napközi konyhát meg lehetne üzemképesre csinálni és itt főzni a falu lakosságának. Elég lenne 

egy szakács és a kisegítők a közmunkások lennének. Az ebédet olcsóbban lehetne adni, mint 

ahogyan ezt idehozzák.” 

-Az üresen álló házak régi stílusú épületek állagmegőrzését, gondozását kellene megszervezni, 

ezzel is munkahelyeket lehetne teremteni. A német tájházat felújítani, majd gondnokot  



alkalmazni, de vendégrészt is ki lehetne alakítani a tájház mellett.  Újra feléleszteni a vidék 

értékeit, a zöldség- gyümölcstermesztést. A munkanélkülieket jobban foglalkoztatni a 

mezőgazdaságban.  

Tovább javaslatok: modern, korszerű játszótérre lenne szükség, úthálózat fejlesztés, 

bankautomata kihelyezése, kamerák felszerelése, vízparti rész fejlesztése, vízelvezetők 

rendbetétele, kerékpárút létesítése, közvilágítás korszerűsítése, szennyvízcsatornázás kiépítése. 

Más, egyéb javaslatként a közösségi sportélet fellendítését is többen szeretnék,  konditerem 

felújítást. 

,, A fiataloknak több támogatást kellene adni, hogy helyben tartsuk őket.” – nyilatkozta az egyik 

lakos. 

A fejlesztés része lenne a turizmus! 

Ki kellene alakítani egy turisztikai programot a határos falvakkal és nyáron lehetne programokra 

vinni a látogatókat. Koncerteket, főzéseket rendezni, helyi specialitásokat bemutatni, 

megkóstoltatni a vendégekkel. Képzőművészeti alkotások menetébe bevonni őket. 

 

27. kérdés: Mit gondol, hogyan lehetne ezeket kivitelezni? 

104 válasz 

Pályázatokkal, pénzzel, a település lakóinak közös összefogásával, önkéntesekkel, 

támogatásokkal. (89 fő) 

Olyan napot lehetne szervezni, ahol mindenki bemutathatná saját (legjobb) terményét, vagy saját 

kézműves termékét, sportolással. Bevonni a környék vállalkozóit. Meghallgatni az ötleteket. 

Rendszeres időközönként tartott falugyűlés is sokat segíthetne a falu/helyiek problémáinak 

megismerésében és ezen problémák megoldásában. Elég sok egyesület van, meg képviselő, nekik 

kellene együttműködni. 

Helyi támogatási rendszer kidolgozása. 

Művészek bevonásával. 

Kapcsolatteremtéssel és forrásszerzéssel. 

A község honlapján hirdetni, nagy táblákat elhelyezni közterületen is, hogy az átutazók is 

értesüljenek a lehetőségekről, értékeinkről. 

Ehhez a település fejlesztése, vonzóbbá tétele befektetőknek lenne az első lépés, illetve 

kormányzati segítség a térség gazdasági fejlődéséhez, pályázatok. 

 

 

 

 

 



28. kérdés: Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok 

kezdetét vegyék, esetleg megvalósuljanak? 

82 válasz 

Társadalmi munkával, önkéntesként, segítőként. (75 fő) 

Aktív részvétellel, megszervezésében, lebonyolításában, javaslatokkal. (58 fő) 

Akár hónapokkal a tervezett időpont előtt lehetne hirdetni, közzétenni a programot, hogy legyen 

idő felkészülni. Munkával, szervezéssel, saját erőm, amivel segíteni tudok. 

Személyes ötleteim megosztása.  

Segítenék új kapcsolatokat és pénzforrást szerezni a falunak. 

Információgyűjtés, munkalehetőségek keresése, érdeklődés. 

 

29. Szívesen várjuk egyéb, a településsel, a közösségi élettel, a helyi ügyekkel kapcsolatos 

észrevételeit, ötleteit javaslatait. 

33 válasz 

Az óvodában egészséghetet tervezünk, egészséges ételek bemutatása a mozgás fontossága is 

helyi ügy. 

A TV, a számítógép előtt töltött idő csökkentése. 

Nyári alkotótábor gyerekeknek - kézműves foglalkozás, tánc, több fiatalosabb program is 

lehetne.  

Gyerekek számára lehetne programokat szervezni pl: filmvetítés, ping-pong, csocsó, hogy ne az 

utcákat róják, hanem legyen egy kis elfoglaltságuk. Személyes beszélgetésen biztos lenne 

ötletem. 

 

 Dávod: 

26. kérdés: Ön milyen fejlesztési javaslatokat ajánlana a településsel kapcsolatban? 

Beérkezett 136 válasz 

A dávodiak a fejlesztési lehetőségek terén több javaslatot, ötletet is adtak. A természeti 

környezetükkel kapcsolatban a Ferenc-csatorna és a híd megtisztítását fontos feladatnak érzik, 

de az utcák szépítését is előtérbe helyezték.  

Tavasszal a virágosítás jó lenne a mellékutcákban is. Összeségében rendezett környezetet 

szeretnének a településen, a lakosok aktív közreműködésével, összefogásával. 

 

 



A munkahelyteremtés a többi településhez hasonlóan sok embert foglalkoztat. Többen is úgy 

érzik, lehetne tenni lépéseket az ügy érdekében. Pl. Fürdő felvásárlasa, zárt medencék kialakítása 

a hotellel egybekötve, ezzel több hosszútávú munkahely jöhetne létre. Továbbá turisztikai 

fejlesztések, attrakciók is előrelépést jelentenének, ehhez szorosan hozzákapcsolható egy 

közösségi tér létrehozása, pl. a fürdő előtti tér vendégbarát fejlesztése. Ki lehetne helyezni 

információs táblákat a település, vagy a térség nevezetességeivel, térképmegjelöléssel, ez a 

fejlesztés a turizmust szolgálná. 

Ide kapcsolható gyakorlatilag a teljes Püspökpusztai rész fejlesztése, a Ferenc-csatorna sétányon 

padok kihelyezése.  

Nagyléptékű fejlesztés lenne egy napelem-park létrehozása, ez ma már egyre gyakoribb 

lehetőség a falvak részére, mellyel hosszútávon költséghatékonyságot lehet elérni. 

„Olyan turisztikai lehetőségeket próbálnék kialakítani, ami nem zavarná a falubeliek életét, 

ugyanakkor a turisták részére fontos és maradandó élményt nyújtana, viszont a falu életvitelén is 

lendítene. Itt például szóba kerülhetne egy farm, ahol az idelátogatók részt vehetnének a falusi 

élet egyes menetein (állatetetés, növénytermesztés..stb), de mégis kipihenhetnék magukat a farm 

csendesebb részére eső házikóban (igényesen kialakított parasztház, ezzel is tükrözve a régi és új 

motívumokat), így a szórakozás, a pihenés, és a garantált élmény is meglenne. Esetleg nyitnék 

egy helyes kis cukrászdát (teraszos kiülővel) a falu központi részében, ami szerintem 

munkahelyként is jól szolgálna, turisztikailag sem hat rosszul és még a falubelieknek is jól 

jöhetne, mert így nem kellene a városba rohangálni, ha jól esne egy fagylalt vagy sütemény 

(tudomásom szerint régen volt is cukrászda Dávodon és szerették is az emberek!!!). Igyekeznék 

odafigyelni a látnivalókra (például egy rendezett park kialakítása a tóhoz közel, túrák szervezése 

a faluban és környékén, különféle programok (disznótoros, helyi ízek kóstolója, kosárfonás, helyi 

iskolás és óvodás műsorok, vendégfellépők)), de hangsúlyoznám a falu örökségeit is (régi 

emlékek, képek, dolgok kiállítása). Lényegében egyszerre igyekeznék fellendíteni a falusi 

közösséget és a turizmust, de mindezt úgy, hogy a csendes és békés jelleg megmaradjon, a falu 

viszont még is pozitív fejlődésnek induljon.” – nyilatkozta egy helyi lakos. 

 

27. kérdés: Mit gondol, hogyan lehetne ezeket kivitelezni? 

79 válasz érkezett: 

Pályázatokkal (58fő) , összefogással (36 fő), fák telepítése, még több virág, egyéni támogatások, 

önkéntesekkel, vállalkozók és a lakosság bevonásával, programok támogatása, önkormányzati és 

lakossági közreműködéssel és összefogással (40 fő), a település vonzóbbá tételével( 15fő). 

Tanácsadást, támogatást adni a vállalkozni szándékozó helyieknek, marketing munkával, 

tájékozódás, tájékoztatás, összefogás, önerő és közmunkaprogram, közösségi munkával, 

együttműködéssel, helyi cégektől támogatásokkal. 

 



Helyi vállalkozókkal összefogva, befektetésekkel, állami támogatással, sok pénzzel. (15 fő) 

Fiatalok letelepedését támogatni, utak fejlesztése, kommunikációs hálózat fejlesztése, erőteljes 

tőkebevonással. 

Mozgósítani kellene a 40-seket, 50-60-sokat. 

Egy kisebb üzemet elindítani, újraindítani, meglévő tervek megvalósításával. 

Felhívni a lakosok figyelmét a környezetük tisztán tartására, társadalmi munkával, közösséggel.  

Az elején kezdeni: gyermek és ificsapat összeszedése, vállalkozókat megnyerni a település 

számára, egyszerűen megtervezés és kivitelezés. 

,,Jó közösséggel, kreativitással, segítséggel, pályázatokkal és felajánlások gyűjtésével. Ha a helyi 

lakosok megértik, hogy miért jók ezek a fejlesztések nekik és a falujuknak, és ennek 

megértéséhez megfelelő segítséget kapnak (közösségi előadás, beszéd, turisztikai bemutatók..), 

akkor pozitív a valószínűsége a fentiek megvalósításának lehetőségére. Ehhez azonban, többek 

között szükség van a programok (tanfolyamok, bálak, túrák..stb ) és az azokat szervező csapatok 

(vezetők, segítők, önkéntesek..) folyamatos kialakítására, fejlesztésére és levezetésére is. A fent 

említett farm és cukrászda esetén jól jöhetnek a szponzorok, a pályázatok, az adomány gyűjtések 

és természetesen a leendő és a folyamatos munkaerő biztosításai is.” 

 

28. Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok kezdetét 

vegyék, esetleg megvalósuljanak? 

51 válasz 

társadalmi munka (30 fő); önkéntes munka, önkéntes segítő (25 fő); gyakori megbeszélések, 

(toborzás, koordinálás, gyűjtés, akár fizikai munka), ötletekkel; amiben tudok segítek; fórumok 

szervezése; szellemi tőkével; szívesen segítek a szervezési munkában; szívesen közreműködök 

a weblap gondozásban, fejlesztésben, reklámban, hirdetések feladásával;  

már idős vagyok az aktív részvételhez, de amiben tudok segítek 

 

 

29. kérdés: Szívesen várjuk egyéb, a településsel, a közösségi élettel, a helyi ügyekkel 

kapcsolatos észrevételeit, ötleteit, javaslatait: 

28 válasz 

Több rendezvényt és klubot lenne érdemes szervezni a fiatal korosztály számára. A kérdőívben 

felsorolt programok kezdetben nagyon jó ötletnek tűnnek. Az aktív embereket rendszeresen 

összehívnám. 

 

 

A helyi utakat rendbe kellene tenni.  



Fűnyírás az egész faluban rendszeresen.  

Hagyományőrzés, kulturális rendezvények, valahogy több természetben való részvételt kellene 

kezdeményezni  gyerekeknek, kirobbantani őket  pl. horgászat barangolás a környező erdőn, 

mezőn.  

Nagyon jó lenne egy kulturált tiszta büfé kialakítása, ahova esetleg egy család kisgyerekkel ki 

tudna mozdulni és meg tudna enni esetleg egy pizzát.  

Falu tisztántartása, parkolóhely kialakítása, a háziorvos, patika, posta előtt, a püspökpusztát 

összekötő új útszakasz borzalmas hullámvasút, úthálózat fejlesztése püspökpuszta kivezető úton. 

 

 Szeremle:  

26. kérdés: Ön milyen fejlesztési javaslatokat ajánlana a településsel kapcsolatban? 

Beérkezett 23 válasz 

Település-képpel kapcsolatos fejlesztési javaslatok: egyházi épületek felújítása, utak, járdák 

rendbetétele, szennyvízcsatorna bevezetése. (15 válasz) 

„Emlékszem régen még volt jelentősége a falunapnak. Egy kis tűzijáték, kis zene, evés-ivás, 

mulatozás. Szerintem ez nagyon jó dolog volt” 

 

,,Van egy iskolakert is a faluban. Mondjuk az óvodásokat vagy az alsó tagozatosokat meg lehetne 

bízni facsemete ültetéssel és egyéb hasznos környezet ismertető foglalkozással.” 

 

A környezetüket többen virágokkal, fák ültetésével, az árkok tisztításával, útjavítással, padok 

kihelyezésével, játszóterek kialakításával, a meglévők felújításával szeretnék fejleszteni, mini  

arborétum létrehozása is egy jó gondolat, de a Sugó partot is ki kellene takarítani. 

 

Biztonságos Baja-Szeremle kerékpárút nagyon jó lenne, kiegészítve kerékpáros pihenőkkel. (10 

fő) 

 

Szállás és étkezési  lehetőség megvalósítása , akár kemping formában; ez munkahelyet is 

teremthetne. 

 

Több közösségi-szabadtéri programot szeretnének, melyek hozzájárulhatnának a falusi turizmus-

vendéglátás fejlesztéséhez is. (15 válasz) 

 

 

 

 

 



27. kérdés: Mit gondol, hogyan lehetne ezeket kivitelezni? 

15 válasz 

Megvalósításba bevonni a lakosokat is, több pályázaton való indulás, pályázatíró segítségével. 

10fő 

Bajai városvezetéssel és bajai cégekkel való együttműködés, humánerőforrás felhasználásával. 

Falufórumok tartása. 

Ismertetés, ötletek megvitatása, helyi ügyek lakosokkal való megtárgyalása.  

 

28. kérdés: Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok 

kezdetét vegyék, esetleg megvalósuljanak? 

11 válasz 

Részt vennék a megvalósításban, faültetésben és egyéb kertészeti munkákban tudnék segíteni. 

társadalmi munkával (6fő), 

ötleteimmel (5 fő),  

részvétellel, (6fő) 

felszólalásal, saját munkámmal, népszerűsíteném a programokat, stabilan kiállnék az ötletek 

mellett 

 

29. Szívesen várjuk egyéb, a településsel, a közösségi élettel, a helyi ügyekkel kapcsolatos 

észrevételeit, ötleteit javaslatait. 

6 válasz 

A honlap nem elég aktuális, aszfaltozás, kóbor kutyák elvitele, vasárnapi csendrendelet 

betartatása. 

Minden, ami szebbé, és jobbá tenné a települést, és az itt élő emberek életét. 

A felnőttek körében is elindult már  a szemétgyűjtési akció. Ezt a megmozdulást például az 

interneten kívül is lehetne hirdetni. Több utcában szívesen látnék kukákat kihelyezve. 

Komp felújítása, ebek befogása, állandó orvos.  

Fagyizó, Sugovica takarítása, vasárnapi csendrendelet betartatása.  

Templom felújítása.  

Alacsony padlós buszok járatot kérvényezni, hogy a kismamák a babakocsival is tudjanak 

biztonságosan utazni Bajára. 

 

 

 

 

 



 

 Vaskút: 

 

26. kérdés: Ön milyen fejlesztési javaslatokat ajánlana a településsel kapcsolatban? 

 

-Felnőtt játszótér kialakítása, ez egy fiatalok részére készített kültéri konditerem.  

-A fiatal generáció részére nincsenek közösségi terek, ahol összejöhetnének; lehetne 

létrehozni csocsó termet, biliárd teremet,  pingpong  termet. De egy internet kávézó is 

lehetőséget adna a közösségek összejövetelére.  

-Nemzetiségi tájházak fejlesztése, nemcsak a helyi lakosok színvonalasabb kulturális életét 

gazdagítaná, hanem a fejlesztendő turizmus kialakítását is segítené. 

-Tanösvény, horgásztó kialakítása, kerékpárút melletti parkosítás, úthálózat, járdák 

rendbetétele, akadálymentesítések, átfogó parkfejlesztési program. 

-Bölcsöde létrehozása, ezzel munkahelyet is teremtenének, és további betelepülőket lehetne 

idecsalogatni.  

-A tiszta rendezett településhez hozzátartozik a tisztaság, ezért ötletként jött, hogy minél több 

szemetest kellene kihelyezni a központba.  

 

27. kérdés: Mit gondol, hogyan lehetne ezeket kivitelezni? 

50 válasz 

Pályázatokkal, támogatásokkal, illetve vállalkozások befektetése segítségével. (45 fő) 

Ifjúsági Klub alapítása, ingatlan vásárlása és berendezése a nemzetiségek értékeivel, 

érdekeltekkel együtt. Összefogással, társadalmi munkával, rengeteg pénzzel és marketinggel, 

felajánlásokkal, kellő akarattal és jószándékkal. Építéssel, szponzorok keresésével.  

 

28. kérdés: Ön mivel tudna hozzájárulni ahhoz, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok 

kezdetét vegyék, esetleg megvalósuljanak? 

30 válasz- 

Önkéntes munkával (25fő), szórólap, adakozás. 

Elsősorban szellemi tudásommal és kreatív ötleteimmel. 

Agitálnék a fiatalok körében, barátokkal, munkatársakkal való összefogás, 

véleménynyilvánítás. 

Hozzájárulnék a kivitelezéshez, szervezéshez, közösségi munkával, rengeteg ötlettel, 

társadalmi munkával, felajánlással, játszótéren fákat ültetni, közvilágítás javítása. (25fő) 

 

 



29. Szívesen várjuk egyéb, a településsel, a közösségi élettel, a helyi ügyekkel kapcsolatos 

észrevételeit, ötleteit javaslatait. 

,,Nekem személy szerint az nem tetszik, hogy az elmúlt évek alatt az önkormányzat eladta az 

összes saját ingatlanját” 

Még több játszótér kialakítása a faluban, sportcsarnok, uszoda felújítása, a labdarúgáson kívül 

más sportokhoz (kosárlabda, tenisz, röplabda stb.) pálya kialakítása a faluban, szabad 

használatra, fiataloknak közösségi tér, internetkávézó, cukrászda, élő zene, esti 

gyülekezőhely nyári estén, hogy a fiatalok ne az utcákon legyenek. 

 

 

A közösségi felmérés eredményei nagyszerű alapot képeznek a további munkánkhoz. 

 

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki részt vett a folyamatokban, a kérdőív 

összeállításában, a lakosokhoz való eljuttatásában, a kitöltőknek! 

Köszönjük az együttműködést! 

 

Sirok Istvánné Varga Karolina 

szakmai vezető 

 

Lászlóné Kovács Alexandra 

közösségfejlesztő 

 

Nyitrai Gabriella 

önkéntes közösségfejlesztő 

Kelt.: Dávod, 2019. 04. 25.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


