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A közösségek részvételével megvalósuló felmérések, közösségi interjúk összefoglaló
A közösségi interjúk elkészítését Sopronkövesd Községi Önkormányzata, mint projektgazda, saját
hatáskörében pályáztatta meg. A szakértői tevékenység bevonása erre a feladatra indokolt volt,
mivel a projektgazda önkormányzat és a konzorciumi partnerek szubjektív véleményalkotása
erőteljesen befolyásolta volna az kapott eredményt. A külsős szakértő objektív látásmódja és a
„Közösségfejlesztés módszertani útmutató”-ja alapján elkészített interjúk adták a pályázat
megvalósítandó tevékenységeit.
A Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés célja egy széleskörű, átfogó
cselekvési terv előkészítése.
A közösségi interjúk célja főként az, hogy bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom
életében történő cselekvő részvételre mozgósítson.
Sopronkövesd esetén is ez volt a cél, hogy megszólítsuk a lakosságot és ösztönözzük őket arra,
hogy kapcsolódjanak be a közösségi, helyi társadalmi életbe, és további aktív részvételükkel
alakítsuk ki, találjuk meg azokat az együttműködési pontokat, alapokat, közös irányvonalakat,
amelyek tovább erősítik identitásukat.
A közösségi interjúk első, szűkebb célcsoportjai azok a helyi kezdeményezők „központi mag”
voltak, akik már közösségi tevékenységükkel bizonyították a közért való tenni akarásukat.
Ugyanilyen fontos volt a helyi, önkéntes segítők „kovászemberek” feltérképezése.
A velük készített közösségi interjúk segítségével sikerült a projektbe bevonni a helyi
hagyományokat, értékeket, specifikumokat (egyediségeket).
Ezt a szűkebb célcsoportot erősítik a helyi intézmények is, akik aktív részvételükkel segítenek a
helyi és közösségi akciók megtervezésében.
A közösségi interjúk célcsoportja tehát Sopronkövesd lakossága, a köz- civil és vállalkozói réteg
képviselői, oktatási és kulturális intézmények szakemberei, helyi hagyományőrzéssel és
helytörténettel foglalkozó szakemberek.
Az interjú három alapkérdés megválaszolására indít, mozgósít:
• Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?)
• Min változtatna és hogyan?
• Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
A projekt célcsoportja Sopronkövesd település teljes lakossága, összesen 1269 fő (2018. évi
önkormányzati nyilvántartás alapján). A célcsoport meghatározása egyértelmű volt, mivel a helyi
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identitás erősítése, cselekvő, kezdeményező lakossági részvétel érdekében a település egészére
szükséges a közösségfejlesztési folyamatot kiterjeszteni.
Kiemelt célcsoportok meghatározása, bemutatása:
• „tősgyökeres” (3 fő) és betelepült családok (3 család): A településen a legutolsó
önkormányzati nyilvántartás alapján 62 % az aktív korú lakosság aránya. A családok egy
része már régóta, akár generációkon átívelően a település lakója, másik részük főként a
munkalehetőség, magas fizetés reményében idevándorolt családok. Köztük a kohézió
megteremtése, helyi identitás tudat kialakítása elengedhetetlen a település sikeres
működéséhez.
•

Fiatalok (3 fő): Az elmúlt 5 évben közel 30 %-kal emelkedett a fiatal korú lakosság, 0-14
éves kor, létszáma. A népességmegtartó erő, az elvándorlás megakadályozása esetükben
kiemelt cél.

•

civil szervezetek (3 szervezet): A településen összesen 6 civil szervezet működik, ebből 3 db
sport egyesület, 1 db kulturális egyesület 5 tagozattal, 1 db polgárőr egyesület, illetve 1 db
szociális egyesület. A civil szervezetek aktivitásának növelése, anyagi lehetőségeikhez való
hozzájárulás folyamatos célkitűzése a településnek. A civil szervezeteknek állandó
utánpótlásra, tevékenységük népszerűsítésére van szükségük.

•

További célcsoportok:

helyi hagyományőrzéssel, művészeti – alkotói tevékenységgel foglalkozók (2 különböző tagozati
fő): A kulturális egyesületen belül 5 tagozat néptánc, citerazenekar, népdalkör, hímzőkör, Cifraszűr
Felnőtt Néptánccsoport működik. Ezen túl a lakosság körében művészeti-alkotói tevékenységgel
foglalkozók (5 fő) szintén vannak (például kézműves szappan készítő, fafaragó mester, dudás,
természet fotós ). Fontos a programokba történő bevonásuk, szereplési lehetőség biztosítása
részükre.
helyi, térségi helytörténettel foglalkozók (2 fő): Helyi és térségi szakemberek, kiemelten Kelemen
Dávid és Kelemen Csaba történészek, a falu múltjának kutatója.
a faluból elszármazottak
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újszülöttek és családjaik (2 család): Az elmúlt 5 évben több, mint másfélszeresére nőtt a 0-3 év
közötti gyermekek száma. A születések száma szintén fokozatosan emelkedik. Helyi programok
biztosítása, aktív részvételük a közösségi életben elengedhetetlenül fontos.
kulturális területen dolgozók: (4 fő) Művelődési ház, Alkotóház, községi könyvtár munkatársai.
oktatási intézmények és dolgozóik, illetve hivatali dolgozók
nyugdíjasok: (3 fő) Létszámuk a lakosság hozzávetőlegesen 17 %-át teszi ki. Helyi programok
biztosítása, generációk „találkozása’, tapasztalatcseréje rendkívüli jelentőségű mind a fiatalabb,
mind a nyugdíjas korosztály számára.
hátrányos helyzetű csoportok (például gyes-en lévő anyák, 50 év felettiek, nyugdíjasok, fiatalok,
fogyatékkal élők) (3 fő): A hátrányos helyzetű csoportok részére kiemelten fontos a
tevékenységek, szolgáltatások elérhetőségének biztosítása.
A projekt előkészítése, megvalósítása során a célcsoport elérése, bevonása több szervezeten,
fórumon keresztül történik. Az előkészítés szakaszában a konzorcium vezető, a konzorciumi
partner, illetve a további civil szervezetek és köz szféra érintett képviselői részvételével több
alkalommal egyeztetés, műhelymunka valósult meg a pályázati programok meghatározását
illetően. A lakosság érdeklődési körét ezen szervezeteken keresztül, a korábbi tapasztalatok
alapján, a helyi közösség aktív tagjai által, valamint települési rendezvények alkalmával egyaránt
próbáltuk a lehető legteljesebb mértékben felmérni, a tevékenységeket eszerint tervezni.
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Célterület kijelölése és bemutatása

A projekt kijelölt célterülete Sopronkövesd település, a projekt tevékenységei a település egész
területét, lakosságát érintik. Sopronkövesd község a Kisalföld nyugati peremvidékén, Győr-MosonSopron Megyében, Soprontól 20 km-re, egy kisebb völgyben fekszik. Nyugati oldalát szántóföldek,
távolabbra az Agg-hegy szőlői, délen a lajosmajori dombhát, a háttérben erdők határolják.
Környékét nagy mezőség, kiterjedt erdők, szőlők, apró völgyek és dombok jellemzik. A felszíni
vizeket a Füles-patak (Kardos-ér) gyűjti össze. A település a 84-es főközlekedési úton és a SopronSzombathely vasútvonalon közelíthető meg, Győr felé a közeli 85. főút adja a legfontosabb
közlekedési útvonalat.
A szomszédos községek: Nagylózs, Ebergőc, Röjtökmuzsaj és Lövő, a határ ausztriai oldalán pedig
Nikitsch (Füles).
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2

Demográfiai jellemzők

A település releváns statisztikai adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be, az adatforrás a község
önkormányzatának adatbázisa. A táblázat jól illusztrálja a társadalmi folyamatokat, jellemzőket.
Sopronkövesd
2012 2013 2014
Lakónépesség száma (fő)
1183 1195 1203
Születések száma (fő)
10
19
15
0-3 év közötti gyermekek száma (fő) 39
51
55
Halálozások száma (fő)
23
11
19
0-14 éves korú (fő)
146 156 163
65 év felett (fő)
201 202 201
1. táblázat Sopronkövesd demográfiai folyamatai 2012-2018

2015
1225
15
60
14
177
207

2016
1245
15
66
9
187
212

2017
1249
19
43
12
227
225

2018
1269
11
45
12
227
228

Fenti táblázat jól mutatja, hogy Sopronkövesd település lakosságszáma az elmúlt 5 évben dinamikus
emelkedést mutat, a 14 év alatti lakosság létszáma 55,4 %-kal nőtt. A lakosság szám folyamatos
növekedéséhez jelentősen hozzájárul az országon belüli migráció jelensége, Ausztria szomszédsága
miatt sokan tartják vonzónak Sopronkövesd települést, az ausztriai munkavállalás, magas fizetés
lehetősége továbbra is rendkívül vonzó az ország más részeiről érkező, ideköltöző lakosság körében
is. Kiemelkedő munkalehetőséget jelent ezen túl a sopronkövesdi Autoliv Kft., mely Európa
legnagyobb biztonsági öveket gyártó üzeme. Az 1990-es alapítás után a termelés 1991-ben indult el
Sopronban, majd 1993-ban Sopronkövesden kezdődött meg az új üzem építése, ahol 1995-ben
megindult a termelés több mint száz alkalmazottal. Az ezt követő években a folyamatos fejlesztések
révén jelentősen bővült az üzem területben, kapacitásban és foglalkoztatotti létszámban egyaránt.
A vállalatnál jelenleg 2.600 főt dolgozik. Köszönhetően a megye, továbbá az osztrák munkaerő-piac
kínálta lehetőségeknek ez a tendencia a következő években is folytatódhat. A település alapvetően
fiatalos szerkezetű, 2018. évben a 65 év felettiek aránya a népesség 17,9 %-át tette ki.
Összességében elmondható, hogy a falu a Sopron-Fertődi kistérség fejlődő települése, amelyet a
„tősgyökeres” falusi lakók mellett a betelepült, a vidéki környezetet előnyben részesítő, fiatal,
képzett családok lakják. Az önkormányzat ismét újabb földterületek építési telkekként való
kimérését végzi.
Annak érdekében, hogy a település továbbra is vonzó letelepedési célpont legyen, illetve, hogy a
folyamatosan bővülő lakosság, a „tősgyökeres’, illetve a betelepült családok kohéziója
megvalósuljon folyamatos közösség fejlesztő tevékenységre van szükség. Fontos a helyi identitás, a
településhez való kötődés kialakítása, erősítése, hiszen csak így lehet kezdeményező, aktív közösségi
életet fenntartani a településen. Az önkormányzatnak, illetve a civil szervezeteknek ebben jelentős
szerepet szükséges vállalni, jó példa erre a jelenleg is rendszeres időközönként megjelenő
Agghegyalja Mozaik című faluújság, mely a falu életének eseményeiről, programjairól számol be,
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elsődleges célja a közösségformálás. Jelen pályázatban megfogalmazott programok megvalósítása
a közösség fejlesztés szempontjából jelentős előrelépést eredményezne.
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Társadalmi (közösségi) jellemzők

Sopronkövesd község lakosságának összetétele vegyesnek mondható abból a szempontból, hogy a
„tősgyökeres” lakosság mellett egyre jelentősebb a jellemzően ausztriai, valamint Győr-MosonSopron megyei munkavállalás miatt betelepülő családok száma. Emiatt a település életében fontos
szerepet kap a közösség fejlesztési tevékenység, a helyi identitás kialakítása, erősítése. Cél a helyi
közösségek erősítése, civil szervezetek támogatása, fejlesztése, hiszen a civil szervezetek
tevékenykednek a település fejlesztésében, szépítésében, az élénk kulturális és sportéletben, a
hagyományok megőrzésében, szolgálva a helyi identitás kialakítását.
A településen jelenleg működő civil szervezetek az alábbiak:
- Sopronkövesdi Labdarúgó Club
- Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület
- Kövirózsa Kulturális Egyesület, ezen belül néptánc csoportok, citerazenekarok, népdalkör,
hímzőkör,
- Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület
- Sopronkövesdi Modellező Sportegyesület
- Sopronkövesdi Off Road Terepjárós Sportegyesület
- Sopronkövesdi Tenisz Egyesület
- Határőr Hagyományőrzők Baráti Társasága (országos)
- Sopronkövesdi Horgász Egyesület
A civil szervezeteken túl 2 alapítvány a Gyermekekért Alapítvány, valamint a Maráz-Gáczol
Családsegítő Alapítvány tevékenykedik.
Sopronkövesdnek Ausztria, illetve Sopron „elszívó” hatásával szintén folyamatosan fel kell venni a
versenyt, a fiatalok helyben tartásának, helyben történő család alapításának, a népesség
növelésének érdekében.
Sopron, mint közeli nagyváros nagyon sok program lehetőséget nyújt a lakosság, illetve a térség
lakóinak számára. Emiatt is fontos, hogy adott település lakói helyben, rendszeresen, színvonalas
programokon, közösségi eseményeken tudjanak részt venni, hiszen ez egyértelmű megtartó erővel
bír. Ugyanakkor a sopronkövesdi programok, rendezvények a kitartó szervező munkának, valamint
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az elért magas színvonalnak köszönhetően már Sopronban is érdeklődésre tartanak számot, ami
szintén erősíti a helyi identitást.
Cél, hogy Sopronkövesden a meglévő civil szervezetek megerősödjenek, egyre nagyobb, több
aktivitást mutassanak önálló kezdeményezésekkel, a helyi identitás tovább erősödjön, és ezáltal a
lakosság községhez való kötődése.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a község lakossága helyben keressen és találjon lehetőségeket,
színes, tartalmas programokat, a község lakossága megfelelően tudja integrálni az újonnan
idetelepülteket, és egymástól kölcsönösen tanulva, összefogva olyan közösséget alkosson, ahová
jó, és érték tartozni, a hagyományokat felölelve innovatív megoldások felé haladva. A befogadó
szellemű közösség őrzi, építi és átadja hagyományait, erősítve a helyi identitást és kötődést.
Részcélként fogalmaztuk meg, hogy a településen már „felfedezett” példa értékű, érdekes, értékes
tevékenységet folytató lakosok mellett további hasonló, sopronkövesdi tehetségek, a közösség
számára is értékes, hasznos új ismeretek, gyakorlatok kerüljenek felszínre, a közös programok
következtében ezek az erőforrások aktivizálódnak és tovább emeljék a település közösségi életét.
A célok eléréséhez vezető tevékenységeket úgy fűztük fel, hogy a fiatalokat, a családokat, és az
időseket is megszólítsuk, ugyanakkor kapcsolódási pontot is teremtsünk közöttük a tudás,
tapasztalat, hagyományok átadása és a minőségi szabadidő eltöltése érdekében.
Tematikailag törekedtünk arra, hogy a helyi kohézió erősítése érdekében több művészeti ágban is
segítsük az aktivitást (kiemelt figyelmet fordítunk a hagyományőrzésre, a települési értékek
felkutatásra, megőrzésére és bemutatására), azonban a kulturális lehetőségek mellett a további
fejlődés mellett is elkötelezetten, előremutató módon.
A helyi identitás erősítésébe beleértjük a Sorponkövedről elszármazottakkal való szoros
kapcsolattartást is, a közösség érzésének továbbvitelét.
Az önkormányzat polgármestere már jelenleg is a Cselekvő Közösség programjainak rendszeres
résztvevője, a Közösséggel való kapcsolat további erősítése szintén célként fogalmazódott meg.
Sopronkövesd, „A Zöldszívű falu”, a projekt tervezett tevékenységei is illeszkednek ehhez az
irányvonalhoz, erdei, „zöldben” megrendezett programokkal, hagyományos technikák és anyagok
felelevenítésével, megismertetésével, használatával.
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Célcsoport bemutatása, bevonásának módszerei

A közösségi interjúk célcsoportja Sopronkövesd település teljes lakossága, összesen 1269 fő (2018.
évi önkormányzati nyilvántartás alapján). A célcsoport kiválasztása nem volt kérdéses, a helyi
identitás erősítése, aktív, kezdeményező lakossági részvétel érdekében a település egészére
szükséges a közösségfejlesztési folyamatot kiterjeszteni.
Ezen belül kiemelt célcsoport a családok („tősgyökeres” és betelepült családok egyaránt) és fiatalok,
illetve a civil szervezetek.
További célcsoportok:
•
helyi hagyományőrzéssel, művészeti – alkotói tevékenységgel foglalkozók
•
helyi, térségi helytörténettel foglalkozók
•
újszülöttek és családjaik
•
kulturális területen dolgozók
•
oktatási intézmények és dolgozóik, illetve hivatali dolgozók
•
nyugdíjasok
•
hátrányos helyzetű csoportok (például gyes-en lévő anyák, 50 év felettiek, nyugdíjasok,
fiatalok, fogyatékkal élők)
A projekt előkészítése, megvalósítása során a célcsoport elérése, bevonása több szervezeten,
fórumon keresztül történik. Az előkészítés szakaszában a konzorcium vezető, a konzorciumi partner,
illetve a további civil szervezetek és köz szféra érintett képviselői részvételével több alkalommal
egyeztetés, műhelymunka valósult meg a pályázati programok meghatározását illetően. A lakosság
érdeklődési körét ezen szervezeteken keresztül, a korábbi tapasztalatok alapján, a helyi közösség
aktív tagjai által, valamint települési rendezvények alkalmával egyaránt próbáltuk a lehető
legteljesebb mértékben felmérni, a tevékenységeket eszerint tervezni.
A projekt megvalósítása során a célcsoport elérése, bevonása szintén több fórumon valósul meg, a
tevékenységek disszeminációját széles eszköztárral tervezzük megvalósítani. A disszeminációs
tevékenységben részt vevő főbb szervezetek a főpályázó, illetve konzorciumi partnere, a civil
szervezetek, intézmények képviselői. A célcsoport elérésben nagy szerepet szánunk a pályázat
keretében alkalmazott közösségfejlesztő munkatársnak, illetve a helyi közösségi aktív tagjainak,
önkénteseknek. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a személyes kommunikációnak,
kapcsolattartásnak a célcsoport tagjaival, ennek eredményességét, hatékonyságát a pályázatban
tervezett alábbi eszköz rendszerrel tudjuk növelni, segíteni.
• A közösségi felmérés, közösségi tervezés során személyes interjúk készítése a célcsoport
tagjaival, műhelymunkák, kérdőívek készítése, feldolgozása.
• Közösségi információs pont kialakítása, a közösségfejlesztési folyamat népszerűsítése,
csatlakozás segítése érdekében, ehhez kapcsolódóan tájékoztató szóróanyag megjelentetése
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Közösségfejlesztő alkalmazása a közösségi erőforrások kiaknázása érdekében, ösztönző,
informáló, kapcsolatszervező jelleggel
Honlap akadálymentesítése az egyenlő esélyű hozzáférés, információ áramlás érdekében
Rendezvények alkalmával a közösségfejlesztési folyamat eredményeinek bemutatása, további
tervek ismertetése, elégedettség mérése
Egyéb települési eszközök alkalmazása a célcsoport bevonása érdekében (például plakátok
kihelyezése a település forgalmas helyein, intézményeinél; újságcikkek megyei napilapban).

A közösségi interjúk eredményeinek hatása

A programok tervezése során minden korosztályra gondoltunk, képviselőik bevonásra kerültek a
tevékenységek meghatározásába. A közösségfejlesztési folyamat eredményeként az egyes
célcsoportok vonatkozásában az alábbi pozitív hatások várhatók.
• Civil szervezetek: Aktivitás növekedése, önálló kezdeményezések, ezáltal a lakosság
kötődésének erősítése. Civil szervezetek taglétszámának emelkedése, további önkéntesek
bevonása. Táborok révén a különböző egyesületek képviselőinek aktívabb kommunikációja,
jövőbeni közös együttműködések megalapozása.
• Családok: A tevékenységek között számos családok részére szervezett program található.
Fontos, hogy a családok a rendelkezésre álló szabadidejükben, helyben, a lakóhelyükön
tudjanak értékes időt eltölteni egymással, közösségben, kapcsolatokat teremteni, megőrizni,
megtapasztalni a közösséghez tartozás érzését. Az újonnan ide települt családok számára ez
kiváló ismerkedési, kapcsolatteremtési lehetőség, mely egy szülőföldtől távoli helyen
kiemelkedő jelentőséggel, lelki feltöltődéssel bír. Amennyiben az itt élő családok jól érzik
magukat a lakóhelyükön, nem terveznek onnan elköltözni, a település jó hírét viszik tovább,
amely további lakosságszám növekedést eredményezhet.
• Településen élő fiatalok: Helyi programok, értékes időtöltés lehetősége. A szülőfalú, mint vonzó
letelepedési cél jelenik meg. A fiatalok bevonása szintén a falu népességmegtartó, illetve a
majdani családalapítás alkalmával népességnövelő erejéhez járul hozzá. Tréningeken való
részvétel által kompetenciák fejlesztése.
• Helyi hagyományőrzéssel, művészeti – alkotói tevékenységgel foglalkozók: Helyi hagyományok
gyakorlása, átadása, népszerűsítése által a helyi identitás erősítése. Széleskörű bemutatkozási
lehetőség. A programok eredményeként növekszik az utánpótlás nevelésben bevonható
potenciális személyek száma. A tanulmányutak, tapasztalatcserék révén új gyakorlatok
megismerése, kapcsolatok építése, illetve a kapcsolati tőkéből származó további lehetőségek
elérése akár az egyesületre, akár a településre vonatkozóan.
• Helyi, térségi helytörténettel foglalkozók: A település értékeinek, érdekességeinek felkutatása,
bemutatása, lehetőség a közösségi szereplésre, bemutatkozásra, publikálásra.
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Újszülöttek és családjaik: Helyben biztosított programok által a szabadidő hasznos eltöltése,
mind a baba, mind a szülők szempontjából. Az újdonsült szülők részére lehetőség a
kapcsolatteremtésre, kommunikációra más családokkal, ezáltal a közösséghez tartozás
érzésének erősödése, a helyi identitás tudat kialakítása, fejlesztése.
Kulturális területen dolgozók: Lehetőség a támogatás hiányában nem megvalósítható
programok szervezésére, ezekben való részvételre, a különböző kultúra területek széles körű
kommunikációjára, tapasztalatszerzésre.
Oktatási intézmények és dolgozóik, illetve hivatali dolgozók: Táborok, szervezett
tapasztalatcserék révén kompetenciafejlesztés, a munkatársak közötti kommunikáció
megerősítése, mely a jövőbeni közös együttműködést, aktív közösségi részvételt célozza.
Növekszik az intézmények szolgáltatási színvonala, mely jó hatással lesz megítélésükre a
településen, amely szintén népességmegtartó erővel bírhat.
Nyugdíjasok: Magas színvonalú, nívós programok elérhetősége a lakóhelyen, mely szolgálja az
idősek tájékozottságának növelését, kapcsolatot teremt a fiatalokkal, családokkal. Növeli a jó
közérzetet, a sok esetben egyedülálló, idős lakók részére a közösséghez tartozás érzése lelki,
fizikai értelemben vett pozitív hatásokkal jár.
Hátrányos helyzetű csoportok (például gyes-en lévő anyák, 50 év felettiek, nyugdíjasok, fiatalok,
fogyatékkal élők): A különböző korosztályos részére eltérő okokból, de egyaránt fontos, hogy
saját lakóhelyükön tudják a szabadidejüket mind tartalmasabban eltölteni, a közösség aktív
résztvevőjévé válni, formálni ezzel a település jövőbeni fejlesztési irányait, mely a célcsoport
részére is kedvező hatással van, elégedettséget nyújt. A fogyatékkal élők részére többek között
az akadálymentes honlap kialakítása által szintén egyenlő esélyeket kívánunk biztosítani,
életminőségüket javítani.

Fentieket összefoglalva elmondható, hogy a projekt a településen élő valamennyi személy
életminőségének javítását célozza meg. Az önkormányzat eddigi közösségfejlesztési törekvéseit
erősíti meg, nyújt lehetőséget sok esetben hiánypótló jelleggel programok megvalósítására,
együttműködések megerősítésére, ezzel jövőbeni fejlesztések megalapozására. A település
sajátosságai révén, a fejlődés érdekében rendkívül fontos a már itt élő, illetve a munka reményében
folyamatosan ide költöző családok közösségének kiépítése, megőrzése, helyi identitás kialakítása,
erősítése. A különböző előadások, rendezvények, erdei túrák, bababarát programok mind ezt a célt
szolgálják. A különböző tapasztalatcserék, táborok révén a civil szervezetek aktivitásának növelése,
az intézmények közötti együttműködések erősítése által tevékeny közösségi élet formálása. A
közösségfejlesztést a kiadványok, a „közösségi térkép”, a falu, illetve nemzeti zászló beszerzése
minden házra tevékenységek szintén kiemelten szolgálják. Az esélyegyenlőség a projekt keretében
teljes mértékben érvényesül, a programok, fejlesztések mindenki számára elérhetők lesznek,
egyetlen társadalmi csoportot sem rekesztve ki, a tevékenységek kommunikációjának
akadálymentesítése szintén megtörténik (akadálymentes honlap).
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A közösség tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele – helytörténeti előadások
Cél:
Településünkön népszerű, kiváló történész él és dolgozik („a falu
múltjának kutatója”), munkássága révén ez idáig is számos
kordokumentum és helytörténeti ismeret vált elérhetővé, azonban
további érdekes, színes helyi történetek, emberek bemutatását
szeretnénk megvalósítani (pl. nótaszerző, híres orvos, költő, színész).
Sokszínű, érdekes múltú a falu, szeretnénk elérni, hogy minél többen
jelentsék ki büszkén (mint Kelemen Csaba és Kelemen Dávid történész),
hogy „Szívesen vagyok sopronkövesdi”.
Célcsoport:
a falu teljes lakossága, kiemelt célcsoport a fiatal korosztály, valamint a
községbe betelepültek.
A történész nemcsak összegyűjtötte a falu helytörténeti ismereteit, de
azt érdekesen, szenvedéllyel, a mai kor szellemében és a fiatalok
számára is vonzó, figyelem megkapó módon tudja prezentálni, korabeli
fotókkal, képeslapokkal, térképekkel is illusztrálva. A programok
megvalósítására tervezett mindhárom év során 2 db előadást tervezünk,
egyet a tavaszi, egyet az őszi időszakban, összesen 6 előadás, bemutató
fog elhangzani. A programok megvalósításában együttműködik a
Sopronkövesd Községi Könyvtár.
Kelemen Csaba több alkalommal tartott helytörténeti előadást,
szervezett kiállítást, a lakossága egyértelmű érdeklődésére tartott és
tart számot.
A Sopronkövesdre érkezett nagyobb számú betelepült lakosság miatt
kifejezetten indokoltnak tartjuk a helytörténeti előadások
repertoárjának további bővítését.
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Kiadvány megjelentetése sopronkövesdi régi fotókkal
Cél:
A településen régóta folyik komoly helytörténeti kutatómunka, mind
szakember bevonásával, mind a közösség összefogásával. Számos olyan
kordokumentum, fotó került napvilágra, melyek nemcsak megőrzésre,
bemutatásra érdemesek, de hozzájárulnak a település „Mi” érzésének
erősítéséhez.
Célcsoport:
A falu teljes lakossága, kiemelten a községbe betelepültek, valamint az
elszármazottak.
"Nagyanyáink sütije", a település közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele tevékenységen belül jó
minőségű, igényes kiadvány megjelentetése sopronkövesdi régi
fotókkal, valamint „HÍRES KÖVESDIEK”, Kelemen Dávid történész 30
oldalas kiadványa Sopronkövesd követendő nagyságairól.
A falu lakossága megőrzendő értékként tekint a régi idők
dokumentumaira, továbbá az újonnan a településre érkezettek számára
értékes kapcsolódási pont lehet a közösség gyökereihez.

Közösségi térkép készítése
Cél:
A település számos utcája rendelkezik régi, régies vagy humoros
megnevezéssel, amit a helyiek használnak is. Célunk ezek bemutatása, a
teljes lakossággal való megismertetése, különösen a fiatalsággal és a
betelepült/betelepülő lakossággal.
Célcsoport:
A falu teljes lakossága, kiemelt célcsoport a fiatal korosztály, valamint a
községbe betelepültek.
„Közösségi térképet” szeretnénk létrehozni, amin a falu régi elnevezései,
humoros területi megnevezések szerepelnek (beleértve a községhez
tartozó majorokat is, valamint a falurészek régi neveit).
Egy körülbelül 2 négyzetméteres fémtáblán elhelyezkedő, 3D-s,
látványos térkép, időjárásálló, nyomtatott felülettel. Lényege, hogy a
település és környezete régies elnevezéseit is tartalmazza, és
hozzájáruljon nemcsak ezek fennmaradásához, de a közösség tagjainak
„egy nyelvet beszéléséhez” is.
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Számos alkalommal említésre kerülnek ezek a megnevezések (a
„tősgyökeres” lakosság körében mindennapi használatban vannak),
azonban a betelepülő lakosság számára nem elérhető, ezáltal sokszor
nem értelmezhető.

Elszármazottak Találkozója Sopronkövesden
Cél:
Sopronkövesd község lakosságának dinamizálása, kapcsolatépítés a
lakosságon belül, valamint az elvándorolt lakosság és a helyben
maradtak közötti kapcsolati tőke kamatoztatása, az együttműködés
lehetőségeinek feltárása a civil szervezetekkel.
Célcsoport:
A község teljes lakossága, beleértve a Sopronkövesdről elszármazott, és
családi, baráti találkozókra visszatérő elszármazottakat is.
A program során vendégül látjuk programokkal, találkozásokkal,
beszélgetésekkel, eszmecserékkel a Sopronkövesdről elszármazott, de
visszalátogató kövesdieket, a jelenleg a faluban élőkkel közösen,
beleértve a betelepült új lakosokat is.
Társadalmi kohéziót erősítő program, melyek tovább erősíti a helyi
közösségeket és a térségi szemléletet, az összetartozást.
Több szféra is érintett a programok által, ezzel is erősítjük közösségi
szemléletet, együttműködési szándékot.
Segíti a fiatalok helyben tartását és a generációk közötti kommunikációt,
valamint a hagyományok őrzését.

Kisgyermekes családosok aktivizálása
Cél:
A település lakosai körében a programlehetőségekkel szembeni elvárás
Sopron közelsége miatt meglehetősen magas. Ezen belül a
kisgyermekes családoknak kívánunk kedvezni, akik bár igénylik a
közösségi programokat, de (élethelyzetükből adódóan) nehezebben
tudnak kimozdulni. Továbbá erősíteni kívánjuk a faluban maradási és
letelepedési kedvet is.
Célcsoport:
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Programszervezés kisgyermekes családok részére (pl. bábszínházas
előadás).
Az előadásokat követően a kisgyermekes családok megvitathatják a
közös problémákat, esetleges nehézségeket, jó gyakorlatokat,
tapasztalatokat tudnak átadni egymás számára, erősödik az
összetartozás, a közösségi érzés.
Az "újszülöttek fájára" újabb 40 db kerámialevél készítése, ezáltal a
„sopronkövesdi vagyok” érzés erősítése.
A kisgyermekes családok számára különösen nagy segítség, ha helyben
tudnak programokon részt venni, különösen, ha azt követően van
lehetőség a tapasztalat cserére, kisközösségek szerveződésére.

Tevékenység Új helyi érdekességek felkutatása
neve
Tevékenység További helyi érdekességek felkutatása, valamit felkérésük élménybeszámoló,
szakmai
bemutató megtartására.
leírása
Sopronkövesden már számos helyi lakos mutatkozott be
Tevékenység
(http://www.sopronkovesd.hu/Bemutatkozas/Miert_szeretem_Sopronkovesdet.html),
iránti igény
aki valami kiválót alkotott, vagy gyűjt, létrehoz, készít, bemutat, a község lakossága
bemutatása,
büszke ezekre az emberekre, és újabb „felfedezettek” további jó példákat (és
indokoltsága
érdekességeket) tudnak állítani a közösség tagjai felé.
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célcsoportja

Tevékenység szakmai
leírása

Közösségi programok szervezés a hagyományőrzés és kultúra és a
közösségépítés jegyében
Cél:
A település lakosságának összetartó ereje erősítése, közösségformálás,
közösség erősítés, hagyományőrzés.
Célcsoport:
A falu teljes lakossága, a civil szervezetek, a hagyományőrző
egyesületek.
A programsorozat keretében tervezünk:
• közösségi csokoládé bonbon készítést
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„Nyári zenés esték” A programok különlegessége lenne, hogy az
eseményeket erdei piknikkel kötjük össze
1-2 fős színházi előadásokat szervezünk, évi 1 alkalommal, a
megvalósítás mindhárom évében.
KÖN programjainak kiegészítése évi egy koncerttel és egy
színházi előadással, melyekre saját forrásból nem volt lehetőség
eddig (pl. Karádi est, focipályán színházi előadás)

Sopronkövesden az önkéntes alapon szerveződő programok kiváló
példája a KÖN (idén szervezték a X. Kulturális Örökség Napjai
rendezvényt). A falu szinte teljes lakosságát megmozgató, minden évben
kétnapos kulturális programsorozat nagy népszerűségnek örvend a
település lakossága körében, egyre többen nemcsak résztvevőként, de
kiállítóként vagy szervezőként is bekapcsolódnak. Szeretnénk további,
hasonló, a településhez igazodó közösségi, kulturális programokat
megvalósítani, melyre a falu lakossága egyértelműen igényt tart,
valamint a meglévő programkínálatot tovább bővíteni az érdeklődésnek
megfelelően.

Közösségi tréningek
Cél:
A település lakosságának összetartó ereje erősítése, közösségformálás,
közösség erősítés, egészségmegőrzés.
A lakosság fiatalabb és idősebb korosztályának megszólítása, bevonása,
az egészségvédelem fokozása, a konfliktusok megelőzése és kezelésének
elsajátítása.
Célcsoport:
A falu teljes lakossága, a civil szervezetek, a sportegyesületek.
A programsorozat keretében tervezünk:
• konfliktus kezelési stratégia tréning – mind a közösség, mind az
egyes emberek egyéni életében felmerülő problémák,
feszültségek hatékony és előremutató kezelésének elsajátítása
• csikung foglalkozásokat és erdei csikung tréninget szervezünk a
közös mozgás, feltöltődés és egészségmegőrzés jegyében (egy
hat alkalmból álló foglalkozássorozat és két egész napos, jógával
kiegészített erdei csikung tréning kerül megvalósításra évente). A
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célcsoportja

fiatalabb, jellemzően egészségtudatosabb, és az idősebb,
gyakran egészségügyi problémákkal küzdő lakosságot egyaránt
bevonva.
Sopronkövesden megszervezésre került „Generációk találkozása”
program során merültek fel a fenti igények, valamint a fiatalabb és
idősebb lakosok közötti kapcsolat, együttműködés fokozásának
szándéka és az ebben rejlő lehetőségek.

Hagyományok és Alkotás Hete
Cél:
A település lakosságának összetartó ereje erősítése, közösségformálás,
közösség erősítés, hagyományőrzés.
Célcsoport:
A falu teljes lakossága, a civil szervezetek, a hagyományőrző
egyesületek.
„Alkotások Hete” címmel alkotói alkotótábort hirdetünk a község
számára (három napos).
A hagyományőrzés jegyében (építve a község egyesületeire,
munkájára) a kosárfonás, hímzés, gyékényfonás, nemezelés és
kenyérsütés hagyományainak bemutatását tervezzük, interaktív
programként, hogy a közösség (elsősorban a fiatalok) is
kipróbálhassák, megtanulhassák.
A programok úgy vannak felépítve, hogy a helyi közösséget, a közös
gondolkozást erősítik. A programok prezentálják, hogy milyen közös
értékeken, hagyományokon alapul az adott közösség, milyen valós
értékeket gyűjtöttek össze, melyen közösségi programokat szerveztek,
mire büszke a település. A fiatalok identitáserősítéséhez és helyben
tartásukhoz is hozzájárulnak az akciók.

Meghatározó dokumentumok áttekintése
Cél:
A társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó
dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai
dokumentumok részvételi fórumok keretei között való áttekintése, és
amennyiben releváns megújítása.
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Tevékenység szakmai
leírása
Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Tevékenység neve

Tevékenység célja,
célcsoportja

Tevékenység szakmai
leírása

Célcsoport:
Elsősorban a közszférában a dokumentumok felülvizsgálatához
kapcsolódó szakemberek, továbbá a civil szervezetek.
Sopronkövesd Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának, Hosszú
Távú Településfejlesztési Koncepciójának valamint Közművelődési
rendeletének felülvizsgálata
Indokolt a konzorciumvezető szervezet, közösségi és közművelődési
dokumentumainak időközi felülvizsgálata, a programokhoz való
illesztése.

Információs pont kialakítása
Célcsoport: a falu lakossága és a civil szervezetek
Cél: a településen, frekventált, központi, mindenki számára elérhető
helyen egy információs pont kialakítása annak érdekében, hogy
biztosítva legyen a megfelelő információáramlás, jó kommunikáció,
minden érdeklődő naprakész tájékoztatást kapjon a számára fontos
helyi történésekről, akciókról, valamint a község civil szervezeti
megfelelő támogatást kapjanak a munkájukhoz.
A fenti célok elérés érdekében közösségfejlesztő szakember felvételét
tervezzük, akinek feladata a szervezésen, információ áramlás
biztosításán túl a civil szervezetek összefogása, felkarolása is.
A közösségfejlesztő munkatárs számára (valamint a konzorciumi
partnernél is egy fő részére) közösségfejlesztő képzés terveztünk, (SzPk00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai
programkövetelmény alapján engedélyezett felnőttképzési program
120-160 óra időtartamban)
A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont
kialakítása tevékenység kapcsán a projekt tevékenységekről tájékoztató
szóróanyagok készíttetése. Többféle, különböző időpontokban
megjelenő szóróanyag készítését tervezzük általános tájékoztatás, illetve
az aktuális információk átadásának céljából egyaránt, valamint a
közösségi felmérés eredményének kiadványba szerkesztését.
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Tevékenység iránti igény
bemutatása,
indokoltsága

Tevékenység neve

Tevékenység
célcsoportja

célja,

Tevékenység
leírása

szakmai

Tevékenység iránti igény
bemutatása,
indokoltsága

A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való
csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi
információs pontot Sopronkövesd központjában szeretnénk kialakítani.
Az iroda munkatársa folyamatosan részt vesz a közösségi
folyamatokban, maga az iroda kisebb közösségi térként is funkcionál.

Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása Tapasztalatcserék, táborok
Cél: a falu közösségének, civil szervezeteinek fejlesztése, szakmai
tapasztalatcsere, a különböző szervezetek egymást segítő munkájának
erősítése.
Célcsoport: a falu civil és hivatalos szervezeteinek kulcs emberei,
hivatali dolgozók, iskolai tanárok, óvoda- és bölcsőde pedagógusok,
egyesületi vezetők
A program lebonyolításában aktívan résztvevő helyi és térségi
szereplők számára tanulmányút szervezése, a polgárok
tapasztalatcseréje.
Táborok szervezése egymás gondolkodásának, céljának, küldetésének
megismerése, közelítése, coach vagy tréner bevonásával.
A hatékony közös gondolkodás érdekében túra szervezése a Káli
medencében (a lényeg, hogy a megszokott közegből kilépve új
nézőpontok, ötletek kerüljenek felszínre) a Művészetek Völgye
programsorozat idején, valamint program nélküli időszakban is,
közösségfejlesztő jó gyakorlat megismerése céljából.
Szakmai tanulmányút szervezése a hímzőkörnek szakmai fejlődés,
tapasztalatcsere és közösségépítés céljából.
A falu közössége érdekében számos (hivatalos és civil) szervezet
tevékenykedik, fontos, hogy egy irányba, egymást erősítve,
szinergikusan tudjanak dolgozni. Ehhez indokolt egy-egy közös
elvonulás, együttgondolkodás, független, külső tréner irányításával.
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Tevékenység neve
Tevékenység célja,
célcsoportja
Tevékenység szakmai
leírása
Tevékenység iránti igény
bemutatása,
indokoltsága

Eszközbeszerzések
Cél: a falu közösségének fejlesztése, a kohézió erősítés mind a
megfelelő információ áramlás elősegítésével, mind külső
megjelenésben az egységtudat elmélyítése.
Célcsoport: a falu teljes lakossága
Falu és nemzeti zászló beszerzése, és kitűzése a község házaira.
A falu és az ország jelképének megjelenítése, az összetartozás
szimbolikus megjelenítése.
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1.

melléklet Célterület elhelyezkedése (térkép)
Sopronkövesd település térképe

Sopronkövesd település térségi elhelyezkedése
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2. sz. melléklet Előzetes-célcsoport elemzés
A projekt célcsoportja Sopronkövesd település teljes lakossága, összesen 1269 fő (2018. évi
önkormányzati nyilvántartás alapján). A célcsoport meghatározása egyértelmű volt, mivel a helyi
identitás erősítése, aktív, kezdeményező lakossági részvétel érdekében a település egészére
szükséges a közösségfejlesztési folyamatot kiterjeszteni.
Kiemelt célcsoportok meghatározása, bemutatása:
- „tősgyökeres” és betelepült családok: A településen a legutolsó önkormányzati
nyilvántartás alapján 62 % az aktív korú lakosság aránya. A családok egy része már
régóta, akár generációkon átívelően a település lakója, másik részük főként a
munkalehetőség, magas fizetés reményében idevándorolt családok. Köztük a kohézió
megteremtése, helyi identitás tudat kialakítása elengedhetetlen a település sikeres
működéséhez.
- fiatalok: Az elmúlt 5 évben közel 30 %-kal emelkedett a fiatal korú lakosság, 0-14 éves
kor, létszáma. A népességmegtartó erő, az elvándorlás megakadályozása esetükben
kiemelt cél.
- civil szervezetek: A településen összesen 6 civil szervezet működik, ebből 3 db sport
egyesület, 1 db kulturális egyesület 5 tagozattal, 1 db polgárőr egyesület, illetve 1 db
szociális egyesület. A civil szervezetek aktivitásának növelése, anyagi lehetőségeikhez
való hozzájárulás folyamatos célkitűzése a településnek. A civil szervezeteknek
állandó utánpótlásra, tevékenységük népszerűsítésére van szükségük.
További célcsoportok:
- helyi hagyományőrzéssel, művészeti – alkotói tevékenységgel foglalkozók: A
kulturális egyesületen belül 5 tagozat néptánc, citerazenekar, népdalkör, hímzőkör,
Cifraszűr Felnőtt Néptánccsoport működik. Ezen túl a lakosság körében művészetialkotói tevékenységgel foglalkozók szintén vannak (például kézműves szappan
készítő, fafaragó mester, dudás, természet fotós ). Fontos a programokba történő
bevonásuk, szereplési lehetőség biztosítása részükre.
- helyi, térségi helytörténettel foglalkozók: Helyi és térségi szakemberek, kiemelten
Kelemen Csaba történész, a falu múltjának kutatója.
- a faluból elszármazottak
- újszülöttek és családjaik: Az elmúlt 5 évben több, mint másfélszeresére nőtt a 0-3 év
közötti gyermekek száma. A születések száma szintén fokozatosan emelkedik. Helyi
programok biztosítása, aktív részvételük a közösségi életben elengedhetetlenül
fontos.
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-

-

kulturális területen dolgozók: Művelődési ház, Alkotóház, községi könyvtár
munkatársai.
oktatási intézmények és dolgozóik, illetve hivatali dolgozók
nyugdíjasok: Létszámuk a lakosság hozzávetőlegesen 17 %-át teszi ki. Helyi
programok biztosítása, generációk „találkozása’, tapasztalatcseréje rendkívüli
jelentőségű mind a fiatalabb, mind a nyugdíjas korosztály számára.
hátrányos helyzetű csoportok (például gyes-en lévő anyák, 50 év felettiek,
nyugdíjasok, fiatalok, fogyatékkal élők): A hátrányos helyzetű csoportok részére
kiemelten fontos a tevékenységek, szolgáltatások elérhetőségének biztosítása.

A egyes tervezett tevékenységek által elérendő célcsoportokat az alábbi táblázat mutatja:
Tevékenység neve
A közösségek részvételével megvalósuló
felmérés és tervezés Helyi cselekvési terv
megalkotása
A közösség tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára elérhetővé
tétele – helytörténeti előadások
Kiadvány megjelentetése sopronkövesdi régi
fotókkal
Közösségi térkép készítése

Elszármazottak Találkozója Sopronkövesden
Kisgyermekes családosok aktivizálása
Újszülöttek Fájának bővítése
Új helyi érdekességek felkutatása
Közösségi programok szervezés a
hagyományőrzés és kultúra és a
közösségépítés jegyében

Megszólítandó célcsoport
Sopronkövesd lakossága, a köz- civil és
vállalkozói szféra képviselői, oktatási és
kulturális intézmények szakemberei, helyi
hagyományőrzéssel és helytörténettel
foglakozó szakemberek.
a falu teljes lakossága, kiemelt célcsoport a
fiatal korosztály, valamint a községbe
betelepültek.
a falu teljes lakossága, kiemelt a községbe
betelepültek, valamint az elszármazottak.
a falu teljes lakossága, kiemelt célcsoport a
fiatal korosztály, valamint a községbe
betelepültek.
A község teljes lakossága, beleértve a
Sopronkövesdről elszármazott, és családi,
baráti találkozókra visszatérő
elszármazottakat is.
A kisgyermekes családok.
A falu fiatalsága, családok.
A falu teljes lakossága, a civil szervezetek, a
hagyományőrző egyesületek, a helyi
vállalkozások.
A falu teljes lakossága, a civil szervezetek, a
hagyományőrző egyesületek.
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Közösségi tréningek
Hagyományok és Alkotás Hete
Meghatározó dokumentumok áttekintése
Információs pont kialakítása
Falu és nemzeti zászló beszerzése

Közösségfejlesztési folyamat szakmai
minőségének biztosítása - Tapasztalatcserék,
táborok
Eszközbeszerzések és Szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek

A falu teljes lakossága, a civil szervezetek, a
sportegyesületek.
A falu teljes lakossága, a civil szervezetek, a
hagyományőrző egyesületek.
Elsősorban a közszférában a dokumentumok
felülvizsgálatához kapcsolódó szakemberek,
továbbá a civil szervezetek.
A falu lakossága és a civil szervezetek.
Közvetlen célcsoport: a község lakossága
Közvetett célcsoport: Sopronkövesd iránt
érdeklődők.
A falu civil és hivatalos szervezeteinek kulcs
emberei, hivatali dolgozók, iskolai tanárok,
óvoda- és bölcsőde pedagógusok, egyesületi
vezetők.
A falu teljes lakossága, civil szervezetek

A projekt előkészítése, megvalósítása során a célcsoport elérése, bevonása több szervezeten,
fórumon keresztül történik. Az előkészítés szakaszában a konzorcium vezető, a konzorciumi partner,
illetve a további civil szervezetek és köz szféra érintett képviselői részvételével több alkalommal
egyeztetés, műhelymunka valósult meg a pályázati programok meghatározását illetően. A lakosság
érdeklődési körét ezen szervezeteken keresztül, a korábbi tapasztalatok alapján, a helyi közösség
aktív tagjai által, valamint települési rendezvények alkalmával egyaránt próbáltuk a lehető
legteljesebb mértékben felmérni, a tevékenységeket eszerint tervezni.
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