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1. A projekt bemutatása 

 

1.1 Helyzetértékelés 

 

Magyarországon kiugróan nagyok a területi különbségek, legyen szó akár a képzett munkaerő 

rendelkezésre állásáról a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértékéről, vagy a 

depriváltságot mérő mutatókról. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a 

különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a 

térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A regionális 

különbségek kedvezőtlen hatása tehát horizontálisan és összetett mechanizmusok révén 

érvényesül, így kezelése is csak komplex, ágazatközi megközelítéssel, integrált megoldások 

keresésével és adaptálásával valósulhat meg sikeresen. 

 

Társadalom A helyi társadalom összetétele és jellemzői már a nagyobb területi egységek 

(régiók, megyék, járások) szintjén is nagy eltéréseket mutatnak, nem is beszélve a települések 

közötti, illetve azokon belüli különbségekről. Már a szükséges szolgáltatások körét jelentősen 

alakító korösszetétel sem tekinthető területileg homogénnek, de egyéb, keresletre kiható 

jellemzők tekintetében is tetten érhetők az eltérések. 

 

Környezet A lakókörnyezethez, településhez, térséghez való kötődés, azaz a területi identitás 

erősítése minden település, térség számára kiemelkedően fontos feladat. Ebben a táj, a 

természeti környezet éppúgy megjelenik, mint a perspektívát jelentő gazdasági élet, vagy a 

kultúra tárgyiasult, műemlékekben, népviseletben, a népi építészet hagyományaiban, 

intézményekben, rendezvényekben, vagy csak szokásokban, hagyományokban, szemléletben 

megjelenő elemei. Bács-Kiskun megyét a turisztikai attrakciók, kulturális programok, 

rendezvények, intézményes szolgáltatások szervezésében, a tradicionális termékek 

előállításában és piacra juttatásában, a műemlékek, táji természeti értékek védelmében is 

széleskörű, sikeres tevékenység jellemzi. Ennek értelmében a települési, térségi (tájegységre, 

néprajzi egységre vonatkozó) identitás nemcsak jelen van, nemcsak jellemző a megye szinte 

minden részegységére, hanem az itt élő emberek mindennapi döntéseit befolyásoló, alakító 

tényezőt jelentenek. A megyét ebben az értelemben tehát egy hasznos és erőforrásként is 

értelmezhető sokszínűség jellemzi, mely összerendezve, a teljes megyét átfogó kötődés 

tovább erősítheti. A civil szektor klasszikus szervezeteinek nevezhető alapítványok és 

egyesületek mellett az elmúlt években új típusú nonprofit szervezetek jöttek létre és a szektor 

belső szerkezete is jelentősen átalakult. Mint a legtöbb megyében Bács-Kiskunban is három 

fő területhez kötődnek a megye civil szervezetei, az oktatás, a szabadidő és hobbi, valamint a 

sport területéhez, de a kulturális, és szociális szervezetek jelenléte is jellemző a megyében. 

Nagyon alacsony a kutatással, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szervezetek száma. A  

települési hierarchia szerinti megoszlásnál általában a megyeszékhely és a nagyobb városok 

dominanciája figyelhető meg. 

 



Gazdaság Az Európai Unió 2007-2013-as kohéziós pénzügyi támogatások alapján kialakított 

besorolása szerint a megye térségében -a Dél Alföldi konvergencia régió részeként -a GDP/fő 

alapján mért fejlettség nem éri el az EU átlag GDP-jének a 75%-át. Ez a térség-kategória a 

2014-2020-as EU-s besorolásban a "kevésbé fejlett régiók" szintjének felel meg. 

 

Demográfia Bács-Kiskun megye lakónépessége összhangban az ország egészére jellemző 

folyamatokkal az elmúlt bő évtizedben folyamatos csökkenést mutat. A megyében a 

születések és halálozások arányszámainak változása szorosan követi az országos trendeket. Az 

egyre rosszabb születési arányszámok és a gyorsuló, fiatalabb korosztályokat érdemben 

magasabb arányban érintő migráció eredményeként a megye öregségi indexe évről-évre, 

gyorsuló ütemben növekszik. A munkanélküliek nemek, iskolai végzettség és gazdasági 

ágazatok szerinti megoszlása az országos trendekkel összhangban alakul Bács-Kiskun 

megyében is. Foglalkoztatási szempontból a legrosszabb helyzetben a hátrányos helyzetű, a 

közép- és nagyobb városoktól, illetve a közlekedési folyosóktól távol lévő térségek alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalói vannak. Arányuk az álláskeresők között a 

Bácsalmási, Jánoshalmai és Kunszentmiklósi kistérségben 50% körüli. A nemek szerinti 

megoszlás a megye kistérségeiben arányos, a bácsalmási, jánoshalmai kistérségben enyhén 

(47-49%), a bajai és kiskunmajsaiban pedig kissé erőteljesebben (46-45%) alulreprezentáltak 

a nők, szemben a többivel, ahol kissé magasabb a férfiak (50-52%) aránya az álláskeresők 

között. A pályakezdő munkanélküliek aránya a megye egésze és az egyes kistérségek esetében 

is szintén szorosan követi az országos átlagot, az utóbbi tíz évben mindvégig a 7,5-9,5 %-os 

sávban mozgott. Magyarország településszerkezetének egyik lényegi sajátossága, az 

aprófalvak (500 főnél kisebb lélekszámú települések) valamint a kisfalvak (500 és 999 fő 

közötti lakosságszámmal rendelkező települések) rendkívül magas aránya az összes település 

számához -3.176 -viszonyítva. Az aprófalvak száma 1.045, a kistelepüléseké 1.774. A két 

településtípus lakossága az összlakosság mintegy 10 %-át teszi ki. A hátrányos helyzetű 

kistelepülések (1.017) minden a társadalmi hátrányokat meghatározó dimenzió mentén 

(életképesség, elérhetőség, intézményi –egészségügy, oktatás, szociális –ellátottság, 

infrastruktúra, helyi gazdaság és közigazgatás) rosszabb helyzetűnek mutatkoztak egy 2014-

es kutatás szerint, mint a vidéki Magyarország egyéb vizsgált településtípusai. A projekt Bács-

Kiskun Megye 74 települését érinti, így a konzorciumok úgy kerültek kialakításra, hogy a 

benne lévő települések egymással határosak. 

 

A konzorcium településeinek lélekszáma 

 

Település/konzorciumi tagok Járás Lakosságszám 

Bócsa (konzorciumvezető) Kiskőrösi 1.941 

Izsák Kiskőrösi 6.100 

Orgovány Kecskeméti 3.416 

Ágasegyháza Kecskeméti 1.845 

Fülöpszállás Kiskőrösi 2.129 

 



 

Bócsa: A lakosság száma kismértékű csökkenést mutat, mely az országos tendenciának 

megfelelően az elöregedő lakosság következménye. A község összlakosságának száma 2016. 

január 1-én 1941 fő. A 18 év alattiak száma 374 fő. A külterületi lakosok száma 914 fő. A 

különböző életkori csoportokban a nemek aránya is változik. Az időskori népességen belül 

(70 év felett) sokkal több a nők száma. A nők között jellemző korban előre haladva a 

házasságban élők csökkenése és az egyszemélyes háztartások számának emelkedése. A helyi 

vállalkozások jelentős ipari kapacitást építettek ki, amihez szolgáltatói szféra is kialakult. 

Ezen túl jelentős a mezőgazdasági tevékenység. Mindezek hatására a településen a 

munkanélküliség minimális, munkaerőhiány van kialakulóban. A  településen több aktív civil 

szervezet is működik, tevékenységük széleskörű a lakosság valamennyi rétegét érinti. Az 

elmúlt időszakban hagyományteremtő jelleggel több települési nagy rendezvény (Falunap, 

Betyár találkozó, Szüreti Napok, Bócsator) került megrendezésre mely a falu lakói és a 

környező települések között is nagy népszerűségnek örvendenek.  

 

Izsák: A lakosság száma enyhe mértékű emelkedést mutat.. Kevés viszont a munkalehetőség, 

így a fiatalok vagy ingáznak, vagy elköltöznek.  A nyilvántartott álláskeresők és a regisztrált 

munkanélküliek száma fokozatosan nő, mellyel együtt az emberek életszínvonala csökken. A 

város infrastrukturális ellátottsága teljes (víz, gáz, szennyvíz, hulladékszállítás, széles sávú 

internet, kábeltévé. Több civil közösség működik a városban.  A közösségi élet színterei: 

művelődési ház, sportcsarnok, gazdakör, egyházközségi közösségi házak, városi és iskolai 

könyvtár. Öt darab, évente visszatérő nagy rendezvénye van a városnak: Izsáki Sárfehér 

Napok, Országos Fogathajtó Bajnokság, Futó- Főző- és Lovas Majális, Tészta Majális. Ezek 

mellett klubkoncertek, színházi estek, kórushangversenyek, képzőművészeti kiállítások és két 

festőtábor, valamint országos ifjúsági röplabdatábor is várja az érdeklődőket. 

 

Orgovány: A település népességének lassú csökkenése látható a településen. Ezt a fiatalok 

elvándorlása, a munkahelyek hiánya, a megélhetés biztosítás perspektívájának hiánya okozza 

legfőképpen. Az idősek számában kismértékű csökkenés, a gyermekek számában növekedés 

mutatkozik. A közösségi élet színterei sokrétűek. A művelődésre, kikapcsolódásra a települési 

és civil szervezetek rendezvényei, a művelődési ház és a könyvtár, valamint az egyházak 

adnak lehetőséget. A művelődési intézmények programjaikat a lakossági igényekre és a civil 

szervezetek kezdeményezéseire tekintettel alakítják. 

 

Fülöpszállás: A népesség csökkenés egyik oka a község lakosságának elöregedése, mivel a 

65 év felettiek aránya a 0-14 éves korúakhoz viszonyítva úgy alakul, hogy az öregedési index 

100 felett van, amely évente 120 % körül mozog. A mai Fülöpszállás -amelynek területe közel 

10.000 hektár -minden infrastrukturális adottsággal rendelkezik. Kiépítették a vezetékes 

ivóvíz, gáz, telefon, illetve szennyvízcsatorna hálózatát, minden belterületi út aszfalt 

burkolattal van ellátva. A településen nyilvántartott regisztrált munkanélküliek számában 

csökkenés mutatkozik. Ez annak is köszönhető, hogy Fülöpszállás Község Önkormányzata és 

a Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központja együttműködése által évente több 

munkanélkülinek nyílik alkalma közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatásban részt venni. A 

településen több civil szervezet is működik, amelyeknek a tevékenysége széles körű, a 



lakosság valamennyi rétegét érinti. Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a település 

önszerveződő közösségeit és civil szervezeteit támogassa és együttműködjön azokkal.  

 

Ágasegyháza: A lakosság száma kismértékű csökkenést mutat. A férfiak tartós 

munkanélkülisége alacsonyabb, mint a nőké, de mindkét esetben hullámzás mutatható ki. A 

tendencia azt mutatja, hogy a nők, ha kikerülnek a munka világából, sokára, vagy egyáltalán 

nem találnak munkát. A településen aktívan működő szervezetek találhatók a kultúra és a 

művészet területén. A közösségi élet színterei elsősorban a faluház, IKSZT és könyvtár, ahol 

kiemelt gondot fordítanak a mélyszegénységben élők kulturálódására. A helyi közösségi 

szolidaritás leginkább önkéntes munkában nyilvánul meg.  

 

1.2  A projekt céljainak bemutatása 

 

A Helyi identitás és kohézió erősítése a Kolon mentén című projekt célja, hogy a konzorcium 

településein erősítse a már meglévő helyi közösségeket, valamint a közösségi munkában már 

közreműködők mellé újabb embereket aktivizáljon, növelve azok létszámát, akikből további, 

a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakulhat, valamint olyan 

kezdeményező szerepet is szívesen felvállaló személyek kerüljenek elő, akik a későbbiekben 

a közösség véleményformálóivá, a közösségi akciók kezdeményezőivé, moderálóivá 

válhatnak. Mindezekből következően és –összhangban a Megalapozó dokumentum 1.1 

pontjával, valamint az igényfelmérő dokumentumokkal célunk, hogy a konzorciumot alkotó 

településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során 

finanszírozási források nélkül is képesek lesznek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi 

identitás és a társadalmi kohézió.  

 

A fő célkitűzéseken keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók: 

 

*  a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel célunk csökkenteni az 

elvándorlást, 

* célunk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál 

„megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek 

feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a 

közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak, 

* célunk a jelenlegi civil aktivitásunk megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott 

szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül, 

* célunk a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település 

lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében. 

A projekt megvalósítása során a Felhívás mellékleteként megjelenő „Közösségfejlesztési 

módszertani útmutató” minden tevékenységének megvalósítását terveztük, mégpedig úgy, 

hogy a projekt „Helyzetelemzés” szakaszát követő projektelemek konkrét szakmatartalmát 

nem határoztuk meg, annak kialakítását a közösségre bízzuk, a települések közötti 

feladatmegosztást is civil szervezetekkel egyeztetve alakítottuk ki. A szakmatartalom 

kialakításának lehetősége reményeink szerint növeli a lakosok aktivitási hajlandóságát, 

valamint áttételesen az önbizalmukat, hiszen közvetlen beleszólási lehetőségük lesz a helyi 



történésekbe és nem a mások által megszabott körülményeik alakítják a helyi közösségi 

lehetőségeit.  

 

Bócsa Község Önkormányzatnak a Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott 

céljai: 

*  a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét, 

* a hátrányos helyzetű polgárok részére az egyenlő bánásmód elérését, 

* a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

* diszkrimináció mentességet, 

* szegregáció mentességet, 

* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. 

A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani: 

* mélyszegénységben élők, 

* romák, 

* gyermekek, 

* nők, 

* idősek, 

* fogyatékkal élők. 

 

Izsák Város Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célok: 

* az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye, 

* közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve, 

* diszkriminációmentesség, 

* szegregációmentesség, 

* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedések. 

A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani: 

* mélyszegénységben élők, 

* romák, 

* gyermekek, 

* nők, 

* idősek, 

* fogyatékkal élők. 

 

Ágasegyháza Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célok:* az egyenlő 

bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye, 

* közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáféréselve, 

* diszkrimináció mentesség, 

* szegregációmentesség, 



* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket, 

A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani: 

* mélyszegénységben élők, 

* romák, 

* gyermekek, 

* nők, 

* idősek, 

* fogyatékkal élők. 

 

Fülöpszállás Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célok: 

* az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye, 

* közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáféréselve, 

* diszkrimináció mentesség, 

* szegregációmentesség, 

* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket, 

A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani: 

* mélyszegénységben élők, 

* romák, 

* gyermekek, 

* nők, 

* idősek, 

* fogyatékkal élők. 

 

Orgovány Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célok: 

* az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

* a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

* a diszkriminációmentességet, - szegregációmentességet, 

* a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedések. 

A program főként az alább felsorolt személyek egyenlőségét kívánja biztosítani: 

* mélyszegénységben élők, 

* romák, 

* gyermekek, 

* nők, 

* idősek, 

* fogyatékkal élők. 

 

A projekt megvalósítása során a Felhívás mellékleteként megjelenő „Közösségfejlesztési 

módszertani útmutató” minden tevékenységének megvalósítását terveztük, mégpedig úgy, 



hogy a projekt „Helyzetelemzés” szakaszát követő projektelemek konkrét szakmatartalmát 

nem határoztuk meg, annak kialakítását a közösségre bízzuk, a települések közötti 

feladatmegosztást is civil szervezetekkel egyeztetve alakítottuk ki. A szakmatartalom 

kialakításának lehetősége reményeink szerint növeli a lakosok aktivitási hajlandóságát, 

valamint áttételesen az 

önbizalmukat, hiszen közvetlen beleszólási lehetőségük lesz a helyi történésekbe és nem 

mások által megszabott körülményeik alakítják a helyi közösség lehetőségeit. 

A TOP-5.3.1-16 konzorciumi pályázat jelentősen növeli a konzorciumban résztvevő 

települések cselekvési aktivitását. A projekt keretein belül megvalósuló közösségi interjúk, 

beszélgetések, közösségi felmérés a lakosság közösségbe való bekapcsolódását segíti a helyi 

társadalmi életbe. E dokumentumban átfogó képet kapunk a helyi fejlesztési elképzelésekről 

és erőforrásokról, melyek rámutatnak a közösségi felelősségvállalásra. A helyi cselekvők köre 

szélesedik, erősödik a közösségi identitás, új kapcsolatok, partnerségek alakulhatnak ki. A 

helyi lakosok bevonásával, szakemberek részvételével létrejön a közösség helyi cselekvési 

terve, amely partnerségben készül, ezzel növekszik a folyamatban résztvevők helyi cselekvési 

terv és az abba foglaltak iránti elkötelezettsége, fejlődik a helyi nyilvánosság, kapcsolatok 

épülnek ki. A település kiemelkedő alkalmaihoz kapcsolódó rendezvények, események 

erősítik a település összetartozását, a közösségi és helyi identitást, a kulturális élmények, az 

ismeretszerzés is szerephez juthat. Az idősebb generáció átadhatja tudását a fiatalabb 

nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken az idősek 

elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. Az emberek jobban 

megismerik egymást, feltérképeződne az egyének és azok képességei, a közös érdeklődési 

körök, hiányérzetek, kialakulhatnak az adott közösségek rendszeres találkozási alkalmai. Ha 

nemzedékről nemzedékre öröklődnek a hagyományok a kultúra, a tudás, és ismeret tovább él 

a közösségben. Szükség van a hagyományéltetésre, annak továbbörökítésére napjainkban is. A 

kiállítások szorosan kapcsolódhatnak egy-egy rendezvényhez, melyek hasonlóan a 

rendezvényekhez erősítik a közösségi identitást. Az elkészülő tankatalógussal a helyi lakosság 

kerül a közgondolkodás középpontjába, mellyel rejtett értékek kerülhetnek nyilvánosságra, és 

fejlődnének a közösségi kapcsolatok. Az értékfeltáró, megőrző és dokumentáló tevékenység 

segíti a lakossági részvételen alapuló együttműködést, az adott közösség tárgyi, szellemi 

örökségét, kultúráját örökíti át, őrzi meg, az elkövetkező nemzedéknek. A falukönyv 

megjelentetése összehozza a közösséget a helyi kiadvány megvalósulása közben, erősíti a 

közösséghez tartozás érzését, a közösség fontosságának felismerését, fejleszti a közösségi 

összetartozást. A projekt megvalósulásával a teljes lakosság bevonásra kerül a programokba, 

nemcsak az idősek, de a fiatalok önbizalmának erősítését is elősegíti, a cselekvési kedvüket 

növeli, erősödik a közösség/település iránti felelősségérzet kialakítása. A közösségfejlesztés 

révén a lakosság képes lesz bekapcsolódni a település életébe, a helyi kérdések alakításába, 

amely valódi részvételhez vezet. A hagyományokhoz, tapasztalatokhoz kapcsolódó helyi és 

közösségi megoldásoknak van igazi közösségfejlesztő ereje. 

 


