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Az előzmények 

 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a KEOP-1.2.0/B/10-2010 jelű pályázat 

keretében támogatást nyert szennyvíztisztító telepének bővítésére és korszerűsítésére. A 

pályázat keretében megvalósítandó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása részeként egy 

közvélemény-kutatást kellett végeznünk, mely két részből állt. Egyrészt szerettük volna 

felmérni, hogy Alsónémedi lakossága tud-e a település jelenlegi legnagyobb beruházásáról, 

illetve felmértük, hogy honnan tájékozódnak elsősorban.  

A kutatás másik területe nem kapcsolódik szorosan a beruházáshoz, azonban úgy gondoltuk, 

hogy a település életében fontos szerepe van a közösségnek, a társadalmi kapcsolatoknak, 

ezek fejlesztésének első lépéseként szerettük volna felmérni, hogy jelenleg milyen a kapcsolat 

az önkormányzat – illetve a Polgármesteri Hivatal – és a civilek között, hol vannak 

megakadások, hogyan tudjuk ezeket a társadalmi kapcsolatokat erősíteni, javítani. 

A kutatás előzménye az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0049 jelű, Szervezetfejlesztés az 

agglomerálódás nehézségeivel küzdő Alsónémedi önkormányzatánál című pályázat keretében 

végzett kutatás volt. 

 

A kutatás menete 

Jelen tanulmány egy 2014-es ÁROP pályázat keretében megvalósult – főként 

kvalitatív – felmérésnek az eredményeire alapul.1  Az előző évi kutatás elsődleges célja az 

alsónémedi önkormányzat szolgáltatásainak értékelése volt, amelyhez egy lakossági kérdőívre 

érkezett válaszokat és három fókuszcsoportos interjú eredményeit használták fel. A kérdőív 

kérdései a települési közszolgáltatások színvonalára, azok – lakosság általi – elérhetőségére, a 

Polgármesteri Hivatal ügyintézési rendjére, továbbá a település műszaki infrastruktúrájára 

vonatkoztak. Ezen felül felmérték azt is, hogy a válaszadók mennyire követik nyomon a 

települést érintő változásokat, illetve hogy ezek a folyamatok mennyire befolyásolják a 

lakosság életét és életvitelét. 

A nem reprezentatív, de hasznos tanulságokkal szolgáló felmérés szignifikáns 

véleménykülönbséget mutatott a két vizsgált csoport, vagyis a hivatali dolgozók és a helyi 
                                                           
1
 Szervezetfejlesztés az agglomerálódás nehézségeivel küzdő Alsónémedi önkormányzatánál. 

Community-Solution Kft. 2014. 
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civil szervezetek vezetői között. A fókuszcsoportos interjúkból kitűnik, hogy a civilek 

kritikusan és szkeptikusan állnak az önkormányzat tevékenységéhez, ami – feltételezésem 

szerint – nehezíti az együttműködést. Kutatásom tárgyául éppen ezért ezt a problematikus 

viszonyt választottam, amit most az aktív civil szervezeti vezetők oldaláról közelítettem meg.  

 

Jelen kutatás egy KEOP pályázat keretén belül valósult meg. A fenti kutatás 

módszerével szemben én a kvantitatív adatelemzést részesítettem előnyben, amelyben 

megpróbáltam utánajárni, hogy a lakosság (és ezen belül a civilek) miket tartanak a legfőbb 

problémáknak, mik lehetnek az önkormányzattal való aktívabb együttműködés konkrét gátjai, 

és hogyan lehetne ezeket megszüntetni. Érdekelt továbbá, hogy a szervezetek egymás között 

hogyan és milyen hatékonysággal kommunikálnak, van-e közöttük aktív kapcsolat, vannak-e 

közös projektjeik. A kutatás harmadik csapásvonalaként a döntéshozásban való társadalmi 

részvétel helyi lehetőségeit vizsgáltam. 

 

 

Módszertan 

A tanulmány elkészítéséhez – akárcsak az ÁROP pályázathoz készült felmérés kutatói 

– fókuszcsoportos interjút és lakossági kérdőíves módszert alkalmaztam. A csoportos 

interjúnak kettős célja volt: „Alsónémedi ma” (’A’ ) címmel egy (megközelítőleg 

konszenzusos) helyzetképet felvázolni, majd „A falu, ahol jó lakni” (’B’) címmel vizualizálni 

a jelenlévők vágyaiban szereplő falut.  Ezen felül fontosnak tartottam egy diskurzust indítani 

arról, hogy milyen lépések vezethetnek el a jelenlegi ’A’ állapotból a ’B’ állapotba. A 

csoportos interjú időkerete sajnos kevésnek bizonyult a gondolatok bővebb kifejtéséhez, de 

remélhetőleg jó alapul szolgál a jövőbeli közös gondolkodáshoz. 

A civilek által felvetett problémák körülhatárolásához behatóbb ismeretekre volt 

szükség. Ennek megszerzéséhez a fókuszcsoport tagjaival egyéni, félig strukturált 

mélyinterjúkat is készítettem, amelyek segítségével lehetővé vált a közösségi összekötő 

kapcsok, helyi kisközösségek és a társadalmi törésvonalak szerepének a megértése. Némelyik 

törésvonal (pl. a felekezeti) már elhalványult az évek során és kevésbé érezteti a hatását a falu 

jelenében. Vannak azonban újra és újra feléledők, mint pl. a „gyüttmentekkel”, vagy még 
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inkább a vendégmunkásokkal szembeni ellenérzések, amelyek komoly gátját képezik a valódi 

integrációnak és a közösségi fejlődésnek.  

A fenti két forrást kiegészítette még egy lakossági online kérdőív, amely a 

fókuszcsoportban felmerült témákkal kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. A – feltehetően a 

szűkös időkeretből kifolyólag – rendkívül kevés beérkezett válaszból2  nem lehetett a 

lakosságra vetítve általánosítható következtetéseket levonni, ezért a válaszokat a bevett 

gyakorlattól eltérően nem jelenítettem meg táblázatos formában, hanem szövegesen 

értékeltem őket, kiemelve a jellegzetes észrevételeket.  

 

A következő fejezetben a három módszertani egység eredményeit egybevetve 

megpróbálok következtetéseket levonni, majd ezek alapján javaslatokat megfogalmazni a 

Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a civilekkel való eredményesebb együttműködés 

érdekében.  

 

Következtetések 

 

Alsónémedi számos alapítvánnyal és civil szervezettel büszkélkedhet, többek között:  

- Alsónémedi Községért Közalapítvány,  

- Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány,  

- Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Alapítvány,  

- Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány,  

- Ifjú M űvészekért Alapítvány,  

- Alsónémedi Sport Egyesület,  

- Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány,  

- Alsónémedi Polgárőr Egyesület,  

- NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület,  

- Civil Kapocs Egyesület, 

- Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület 

                                                           
2
 Mindössze 18 fő küldte vissza a kitöltött kérdőívet. 
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Az önkormányzat fontosnak tartja az összefogást a helyi társadalmi bázisú 

szervezetekkel, aminek érdekében elengedhetetlen az ellentétek feloldása. A következőkben 

megvizsgálom a produktív együttműködés akadályait és körüljárom a fejlesztési 

lehetőségeket, hogy ezáltal segítsem az önkormányzat dolgozóit a közös gondolkodás 

elindításában. 

 

A továbbiakban az interjúk tapasztalatait fogom összegezni az elkészülésük 

sorrendjében. 

 

A fókuszcsoportos interjúk tapasztalatai3 

A fókuszcsoportos interjúra 2015. július 27-én került sor. A meghívottak 85%-a jelent 

meg a Polgármesteri Hivatal épületében megrendezett találkozón. Ez a viszonylag magas 

részvételi arány azt mutatja, hogy az önkormányzat bizonyos döntéseivel szembeni 

ellenérzések nem befolyásolták negatívan az érdeklődést. 

A találkozót egy bemutatkozó körrel kezdtük, amely során mindenki elmondta, hogy 

melyik alsónémedi szervezetet képviseli, majd a megjelentek első feladata a közöttük lévő 

kapcsolati háló térbeli megjelenítése volt. Ezáltal láthatóvá vált a helyi civil szervezetek 

vezetői közötti viszonyrendszer, amelyben összefonódik egymással a munkakapcsolat és a 

személyes kapcsolatok (barátság, rokonság). A résztvevők magyarázatából kiderült, hogy a 

régi baráti, szomszédi, rokoni kapcsolatok mellett bizonyos közös célok, érdekek is 

összekötik őket, és ezek legalább olyan eredményes együttműködésre tudják őket sarkallni. 

Ezeknek a közös céloknak a megtalálása tehát fontos feltétele a társadalmi együttműködésre 

alapozó fejlesztési stratégiának. 

Asszociációs szójátékkal folytatódott a program: „Alsónémedi, amilyennek én látom” 

címmel kellett egymásra reflektáló szavakat, gondolatokat megfogalmazni. A kritikai 

hangvételű szavak mellett (pl. széthúzás, rendezetlenség) felsorakoztak a falu adottságai is 

(pl. épített örökség, természeti értékek), mint olyan elemek, amelyekre építeni lehet a falu 

jövőjét. Ezután a jelenlévőkkel a SWOT-analízis mintájára megpróbáltuk táblázatba 

rendszerezni a kezelendő problémákat, valamint az adottságokat, és elindítottam egy rövid 
                                                           
3
 A fókuszcsoportos interjút az 1. Melléklet tartalmazza. 
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diskurzust a problémamegoldás és a fejlesztés lehetőségeiről, és az esetleges gátló 

tényezőkről. 

A csoportinterjú legkevésbé népszerű pontjának a vágyott jövőt ábrázoló rajzok 

készítése bizonyult, ugyanakkor a kutatás szempontjából értékes, rengeteg információt 

tartalmazó alkotások születtek. A legtöbbször szereplő fogalmak a közösség és a természet 

voltak, ami arra utal, hogy ez az a két terület, amely terén leginkább fejlesztésre szorul a falu 

a civil szervezetek vezetői szerint. A kultúra, a sport és a hagyományőrzés (ezen belül a 

vallási élet) Alsónémediben kimondottan erős, amit a jelenlévők helyesnek és 

fenntartandónak vélnek. Fontosnak tartják ezen felül a mezőgazdaság, mint a vidéki élet egyik 

meghatározó elemének és feltételének a megtartását, esetleges fejlesztését. Szó esett még a 

társadalmi részvételről, ami jelen diskurzusban két jelentéssel bírt. Egyrészt a lakossági 

aktivitást, ami önálló programszervezésben, együttműködésben és egymás iránti 

szolidaritásban nyilvánulhat meg. A másik jelentése ugyancsak nem elhanyagolható a falu 

fejlődését illetően: lehetőséget kell biztosítani a helyieknek az önkormányzati döntéshozásban 

annak érdekében, hogy a döntések az alsónémediek valódi akaratát és érdekét tükrözzék.  

A rajzok mélyebb elemzése pszichológiai szaktudást igényelne, de akadt egy-két 

szimbolikus ábra, amely érthetően és megkapóan írta le a készítő véleményét Alsónémediről. 

A házak előtti kispadok képe már vidéken is múltba veszik, és ezért hajlamosak vagyunk 

pusztán esztétikai funkciót tulajdonítani nekik, holott a társadalmi szerepük mindig is 

fontosabb volt ennél. Az egymás felé fordulás, a nyitottság és a közösségi lét szimbólumai 

ezek a padok, amikre mai rohanó világunkban különösen nagy szükség van az embereknek. 

 

Az egyéni interjúk tapasztalatai4 

A fókuszcsoport tagjaival egyenként készített interjúk augusztustól októberig 

zajlottak. Egy fő kivételével mindenkivel Alsónémediben találkoztam. Az egyes interjúk 

körülbelül egy - másfél órát vettek igénybe. 

A mélyebb beszélgetések legtöbb esetben megerősítették a fókuszcsoport 

tapasztalatait, de számos új információval is gazdagította a kutatás anyagát. Kiderült többek 

között, hogy a hajdani vidéki közösségekre jellemző informális kapcsolatok (pl. kaláka-

                                                           
4
 Az interjúkérdéseket a 2. Melléklet tartalmazza. 
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jellegű kölcsönös segítségnyújtás) még többé-kevésbé működnek a faluban. Az újra feléledő 

hagyományőrzés közösségépítő ereje szintén nem elhanyagolható, bár – az interjúk tanúsága 

szerint – ez csak egy bizonyos rétegét képes bevonzani a lakosságnak.  

A bevonás – bevonódás problémája rendszeres és korcsoportokra tervezett 

programkínálattal talán megoldható lenne. Ezt célozta meg az idei évben két önkormányzati 

kezdeményezés: egy új közösségi tér létrehozása, valamint egy ifjúsági referens kinevezése. A 

közösségi tér kivitelezésével kapcsolatban felmerültek bizonyos kritikák az interjúk során, de 

abban mindenki egyetértett, hogy a kezdeményezés ötlete előremutató és szükségszerű lépés 

volt. Az ifjúsági referens sajnos azóta lemondott, de rövid hivatali idejében több népszerű 

programot szervezett (az ő munkáját dicséri többek között az augusztusban nagy sikerrel 

bemutatott Államalapítók előadás). Mindkét kezdeményezés érdemes a folytatásra. A 

programkínálat megtervezésénél fontos lenne szem előtt tartani, hogy Alsónémedi ne akarjon 

konkurálni a fővárossal, inkább helyhez kötődő, identitásteremtő közösségi eseményekre 

lenne igény, valamint rendszeres és változatos kikapcsolódási lehetőségekre. 

A közös értékek megfogalmazása, a faluközösségi imázs közösségépítő és turisztikai 

szerepéről számtalan tanulmány született. A helyi kulturális értékek felmérése és 

dokumentációja egy lelkes alsónémedi lakos önkéntes munkájának köszönhetően már 

elkezdődött. A helyi értéktár azonban még sok egyéb területtel gazdagítható, akár szervezett 

keretek között is. Az öntevékenység és a kreatív ötletek kibontakozása sok esetben jobban és 

tartósabban fellendítheti egy falu fejlődését, mint a pályázati pénzek. Szintén előremutató 

kezdeményezés a nemrégiben alakult Caritas Csoport és a helyi gazdák együttműködése. A 

megtermelt áru feleslege a csoport segítségével a falubéli rászorulókhoz kerül. A nyersanyag 

mellett főttétel-osztást és ruhagyűjtést is szerveznek. A fenti példa azt mutatja, hogy az ad 

hoc, egy-egy konkrét esemény vagy cél köré szerveződő közösségek is jelen vannak a 

faluban, és az önkéntességnek is él még a hagyománya. Az alsónémedi önkéntesek odaadó 

munkájáról számolt be a Művelődési Ház és több civil szervezet vezetője is. 

Sajnálatos tény azonban (akárcsak más vidéki településeken), hogy az újabb, illetve a 

közelmúltban megújult civil szervezetek finanszírozási nehézségekkel szembesülnek, ami - 

önkéntesség ide vagy oda - jelentősen csökkenti az eredményességüket. A továbbiakban a 

helyi civil szféra fejlesztésével, összehangolásával, fenntartásával mindenképpen érdemes 

lenne önkormányzati szinten is foglalkozni. 
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A civil szervezetek vezetői szerint fejlesztésre szorul továbbá az önkormányzat 

kommunikációja is. A lakosság tájékoztatása nem rendszeres, nem mindig pontos. Problémát 

jelent az is, hogy a kommunikációs csatornák elavultak, nem tartanak lépést a kor igényeivel. 

A fiatalokat meg lehetne próbálni a közösségi médián keresztül bevonni a közügyekbe (ennek 

eredményességét mutatja az Államalapítók előadásán tapasztalt teltház). A önkormányzat 

informatikai rendszerének frissítése ugyancsak időszerű az interjúalanyok elmondása szerint, 

ami könnyen megoldható lenne helyi szakemberekkel. 

Az önkormányzat kommunikációja fejlesztésre szorul, főleg a lakossági tájékoztatás 

terén. 

 

A lakossági kérdőív tanulságai5 

Az online kérdőívet a Facebookon keresztül terjesztettük az alsónémedi lakosok között 

2015. október 28-tól. A válaszadásra és a kitöltött kérdőív visszaküldésére majdnem 2 hét állt 

rendelkezésre. Az időkeret rövidsége is közrejátszhatott abban, hogy mindössze 18 érvényes 

válasz érkezett be a kutatás lezárásáig (november 9.), azonban az önkormányzat korábbi 

tapasztalatai is azok voltak, hogy a lakosság nagyon nehezen vonható be az ilyen jellegű 

felmérésekbe. Jogos lehet tehát a civil szervezeti vezetők azon igénye, hogy a Polgármesteri 

Hivatal javítsa a kommunikációt és ebbe vonja be a kor igényeinek megfelelő csatornákat is, 

azonban úgy tűnik, hogy a lakosság részéről hiányzik az aktivitás a befogadásra, ami szintén a 

kommunikáció része kellene, hogy legyen. 

1. A jelenlegi helyzet értékelése – helyi szemmel 

A válaszadók feltehetőleg törekedtek az objektivitásra, mert a válaszok nagyjából fele-

fele arányban tartalmaznak pozitív és negatív észrevételeket. A falu leginkább értékelt 

adottságai a válaszok szerint a színes kulturális élet, az élő hagyományok és az erős 

vallásosság. Problémaként legtöbbször a maradiság és a zárkózottság jelentek meg. 

2. Álmaik települése  

Ennek a kérdésnek főképp az volt a célja, hogy megtudjuk, melyek azok a területek, 

amelyek a lakosság véleménye szerint leginkább fejlesztésre szorulnak. Négy markáns 

terület merült föl ennek kapcsán: a közlekedés (különösen a főváros felé, 

agglomerálódó településről lévén szó), a közösségi események (minden korosztálynak, 
                                                           
5
 A lakossági kérdőív kérdéseit a 3. Melléklet tartalmazza. 
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kiemelten a fiataloknak), a természeti értékek felmérése és megóvása, valamint a 

vendégmunkások jelenléte. 

3. Gyerekek, fiatalok szerepe a faluközösségben 

A fiatalok helyben tartása különösen fontos a fejlődés szempontjából, amit szinte 

minden egyes válaszadó megfogalmazott, ami azért is érdekes, mivel a KSH 

demográfiai adatai szerint a település lélekszáma folyamatosan növekszik. Bár a 

halálozások száma meghaladja a születések számát, a beköltözők nagyobb aránya 

miatt a demográfiai mérleg pozitív. Mégis az itt élők azt tapasztalják, hogy a helyi 

fiatalok elköltöznek, elhagyják a falut. A fiatalok elvándorlása és az elöregedés olyan 

problémák, amivel minden vidéki településnek meg kell küzdenie a mai világban. 

Tény azonban, hogy a helyi identitásukat aktívan megélők kisebb valószínűséggel, 

vagy legalább is nehezebben döntenek a költözés mellett. Ennek érdekében javaslom 

fészek-program indítását, a fiatalok bevonását a közügyekbe (tájékoztató fórumok, 

diákönkormányzat, ifjúsági képviselők delegálása az önkormányzatba stb.), valamint a 

korcsoportra tervezett közösségformáló programok szervezését (állandó közösségi tér, 

pl. ifi klub létrehozása, rendszeres sport- és kulturális rendezvények szervezése stb.). 

4. Természeti értékek 

Meglehetősen lesújtó képet alkotnak a válaszadók a falu természeti és környezeti 

értékeinek állapotáról. Egy alapvetően kiváló adottságokkal rendelkező település 

könnyen formálhat tőkét ezekből az értékekből. Jelen esetben komoly turisztikai 

vonzerőt jelenthetne például egy tanösvény létrehozása, amit az egyik válaszadó is 

javasolt. Ennek elsődleges feltétele, hogy a terület állapotát feljavítsák: illegális 

szemétlerakók megszüntetése, elhanyagolt védett területek rendbe tétele és óvása 

(esetleg újak kijelölése) indokolt ebben az esetben. A kulturális értéktár mellett 

javaslom Alsónémedi és környéke természeti értékeinek felmérését szakember 

segítségével, védelmi eszközök és módok meghatározását (ill. felelősségi kör 

megállapítását az önkormányzaton belül akár), valamint a számba vett értékek 

dokumentációját és közzétételét lehetőleg interaktív, figyelemfelkeltő módon.  

5. Mit jelent a jól-lét az alsónémedieknek? 

A fenti kérdés célja az volt, hogy kiderüljön, melyek azok a tényezők, amelyek 

minőségileg javíthatják az itt élők életét, illetve annak a körülhatárolása, hogy mit 

tartanak értéknek az alsónémedi lakosok. A válaszokban az anyagi és fizikai biztonság 

mellett olyan értékek szerepeltek legfőképp, amelyek vidéken könnyebben elérhetők, 
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mint a városban, ezért növelhetik a falu vonzerejét: egészséges környezet, összetartó 

közösség. Ez az eredmény egybevág min a fókuszcsoport, mind pedig az egyéni 

interjúk tapasztalataival, és különösen azokkal a válaszokkal, amelyek a hiányt 

fejezték ki. Túlzás nélkül kijelenthetjük tehát, hogy a két leginkább figyelmet érdemlő 

területről van szó: az erős közösségről és az élhető környezetről. 

 

6. Helyi kulturális értékek  

A falu erősségét képezi a kulturális élet: számos aktív hagyományőrző csoport 

működik Alsónémediben. Ez a tény büszkeséggel tölti el a válaszadókat, és minden 

bizonnyal a helyi identitásuk markáns részét képezi. A fiatalok bevonása azonban ezen 

a téren is problémákba ütközik. Erre megoldást nyújthatnának a célzottan nekik 

létrehozott, de szabadon felhasználható közösségi terek (pl. klubhelyiség), a 

hagyományok ötvözése a modernitással, és a közösségi média mint a kommunikáció 

eszköze.  
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Összegzés 

A helyi civil szervezetek tevékenységi körét áttekintve megállapítható, hogy főleg 

kulturális téren aktív a lakosság.  Mind a fókuszcsoportos interjúkból, mind a lakossági 

kérdőívekre adott válaszokból kiderült ugyanakkor, hogy a fiatalabb korosztály bevonása az 

aktív hagyományőrzésbe egyre nehezebb. Részben ennek a problémának megoldására az 

önkormányzat 2014-ben kinevezett egy ifjúsági referenst, akinek a feladata az volt, hogy 

célzottan a fiataloknak szóló programokat szervezzen. Az új fiatal munkatárs az ifjúság 

nyelvén, főként a közösségi médián keresztül több népszerű programot szervezett (többek 

között az ő munkáját dicséri a 2015. augusztusában bemutatott nagyszabású Államalapítók 

előadás). A kezdeményezés sikeressége vitathatatlan, amit az interjúalanyok is 

alátámasztottak. Az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések mindenképpen folytatást 

érdemelnek, és nagyban hozzájárulhatnak a fiatalok helyben tartásához, és ezzel együtt új és 

innovatív ötletek megvalósulásához. 

Az interjúkból kiderült az is továbbá, hogy a közös célok megtalálása Alsónémediben 

elsődleges fontosságú lenne egy eredményes fejlesztési stratégia megalkotásához. A közös 

gondolkodás, tervezés feltétele a bevonás és a bevonódás a közügyekbe. A civil szervezeti 

vezetőkkel készített egyéni interjúk alapján ez egy igencsak problematikus pont 

Alsónémediben. Időszerű lenne ennek a megoldása: gyakori lehetőség biztosítása a javaslat-

tételre, lakossági fórumok népszerűsítése, az önkormányzati tevékenység átláthatóságának 

fejlesztése, valamint a folyamatokról való pontos és rendszeres tájékoztatás minden lehetséges 

felületen (közösségi média használata a fiatalabb korosztály eléréséhez!). 

Az ÁROP pályázat társadalmi és gazdasági jellegű problémákat tárt fel a falu életében. 

Saját kutatásomban a helyi gazdaság működésével kapcsolatos kritikai észrevételek nem 

jelentek meg annyira markánsan, hogy tudományos értékű kijelentéseket tudjak 

megfogalmazni ebben a témában. Az azonban észlelhető a lakossági kérdőívre adott 

válaszokból és az interjúkból is, hogy a társadalmi szakadékok valószínűleg tovább mélyültek 

és sürgetőbb problémát jelentenek a falu életében, mint más, pl. gazdasági jellegű gondok 

(elsősorban a munkanélküliség). A közpénzek elosztásával kapcsolatban merült fel néhány 

kritikai hangvételű megjegyzés, de jelen tanulmánynak ez nem képezi tárgyát. 

Összességében kijelenthető, hogy Alsónémedit annak ellenére, hogy mára a fővárosi 

agglomeráció részével vált, éppúgy az elöregedés veszélyezteti, mint a legtöbb vidéki 
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települést Magyarországon. Az utóbbi években ismét felívelő hagyományőrző tevékenység 

közösségépítő szerepe jelentős, ám nem érinti a falu teljes lakosságát, és a fiatalok nagy része 

kimarad belőle. A klubélet felélesztése sokat segíthetne ezen a problémán. A környékbeli 

természeti értékek felismerése és védelme ugyancsak sürgető feladat ró a település vezetésére. 

Az értékek számbavétele még jobban összekovácsolhatná a faluközösséget, ezáltal kettős célt 

lehetne elérni. A lakosság aktivizálása a közügyekben való részvételre fontos feltétele a 

fejlődésnek, de ez nem valósulhat meg a faluvezetés aktív közreműködése nélkül. 
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Mellékletek 

 

1. Fókuszcsoportos interjú 

Alsónémedi  

Fókuszcsoportos beszélgetés a Polgármesteri Hivatalban 

 2015.07.27. 

 

 

1. Bemutatkozás:  

 

Zagyva Gabriella: az önkormányzat pályázati referense 70/7758418 zagyva.gabriella@alsonemedi.hu 

 

György Imre: ifjúsági referens 30/5336884 gyorgy88imre@gmail.com 

 

Benkó Péter: kántor, tanító, a Magyarok Nagyasszonya Kórus vezetője 30/4826590 
benkopeter@freemail.hu 

 

Dr. Nagy Vilmos: gyógyszerész, az Alsónémedi Községért Közalapítvány elnöke 70/3811722 
vilmos.nagy@gmail.com 

 

Juhász Zoltán: a Civil Kapocs Egyesület elnöke 30/9913304 civilkapocs@gmail.com 

 

Kiss Miklós: polgárőr, önkormányzati képviselő, mezőgazdász  20/3238743 kiss.miki@citromail.hu 

 

2. Helyezkedjenek el aszerint, hogy ki-kivel áll szakmai/személyes kapcsolatban! 

 

Gabi: Imivel elsősorban munkakapcsolat. Péterrel az énekkar miatt. A többiekkel rendszeres telefonos 
kapcsolat. 
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Imi: Gabival munkában. Péter tanította iskolában. Vilmossal együtt több kulturális projektben. 

 

Péter: Gabi, Imi, amiket ők elmondtak. Miklóssal a Traktor Fesztivál szervezésében. Vilmossal áll a 
legközelebb a hétköznapi életben. 

 

Vilmos: Péterrel régebbi, Zolival fiatalabb baráti kapcsolat, de szakmai is. 

 

Zoltán: Vilmost polgármester jelöltként támogatta. Traktorfesztivál szervezésében közreműködött.  

 

Miklós: mindegy, hogy hova állt volna be, mert mindenkivel van valamiféle kapcsolata. Gabival 
környezetvédelmi dolgokban, Imivel a fiatalok megszólításában, Péterrel, Vilmossal is valami, Zolival 
testületi üléseken. 

 

3. Asszociációs lánc: „A falu, ahogyan én látom” 

 

épített örökség 

ingázás 

fenntarthatatlan ( lsd. Húsvét-sziget) 

széthúzás 

elmaradás-megújulás 

természeti értékek 

egyházak, vallás, hit 

sport (gyúrás) 

óvoda 

gyógyszertár 

orvosi rendelő 

művház 

önkormányzat 

gazdák  
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kocsma 

vendégmunkások 

bevándorlás (állandó és ideiglenes is) 

munkanélküliség nem nagyon probléma 

üres kispadok a házak előtt 

fölszántott régi temető 

rohanás 

pénzhajhászás, túlhalmozott anyagi javak, rohanás, közöny 

gyerekközpontú 

nincs falukép 

nincs karaktere 

rendezettség hiánya (szigetszerűen van csak) 

sóderbányák 

illegális hulladéklerakás 

gyász  

Caritas Csoport  

veszteség  

piac nincs (szándék nincs rá, de egyesek szerint kereslet, kínálat) 

közösségi terek hiánya  

ellentét  

 

4. Rajzok: „A falu, ahol élni szeretnék” 

 

Gabi: gyökerek, dús lombú fa idilli képe; közösség, de külön is emberek, mert aki akar, az félre is tud 
vonulni; mezőgazdaság: kertek, háztáji; templom: hitélet  

 

Péter: kispad: beszélgetni tudjanak; templom, kocsma: közösségi színtér; erdő: természet-közeliség; 
két játszó kisgyerek; sokan vannak együtt, egy célért tudnak élni és mozdulni. 
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Vilmos: az emberek lelki, szellemi és testi tevékenységei összhangban; református és katolikus 
templom harmóniában; közösségi élet: mozgás, táncosok, iskola; gazdálkodás 

 

Zoltán: két templom, az emberek nem férnek be; önkormányzat testületi üléseire se férnek be; 
gémeskút, állatok; ipar; az emberek beszélgetnek, nincsenek bezárkózók 

 

Miklós: rendezett falu, az emberek megállnak, beszélgetnek; nyugodt, kiegyensúlyozott élet, nem a 
pénz a fő motiváló  

 

 

Összesítés (az említések száma szerint): 

- természet: 3 (4 képen) 
- hagyomány, vallás: 3 (4 képen) 
- rend: 1 
- harmónia: 2 
- közösség: 5 
- sport, kultúra : 4 
- részvétel: 3 (társadalmi részvétel hangsúlyosabban 1 főnél) 
- mezőgazdaság: 3 
- ipar: 1 

 

2. Egyéni interjúk 

Interjúkérdések a civil szervezetek vezetőihez 

 

Van valamilyen formális kapcsolatuk az önkormányzattal (ha igen, annak mely részével, 
hogyan)? 

Milyen együttműködések voltak eddig? Elégedett volt az önkormányzat hozzáállásával? 

Milyen részvételi lehetőségek vannak a döntéshozásban? Ön mennyire használja ki ezeket? 
Ha nem, miért? 

Volt-e rá példa, hogy megvalósult egy javaslata? 

Említsen 3 olyan intézkedést az önkormányzat részéről, amit helyeselt! Akart-e/sikerült-e 
részt vennie ezekben? 

Említsen hármat, amit ellenzett, de megvalósult! Miért ellenezte? 

Mennyire elégedett a helyi közszolgáltatásokkal? 

Honnan tájékozódik a falu közügyeiről? 
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Mely más helyi és nem helyi civil szervezetekkel állnak kapcsolatban? 

Miből tartják fenn magukat? Kérnek-e/kapnak-e támogatást az önkormányzattól? (anyagi és 
egyéb jellegű támogatás) 

Mik a terveik a jövőre? Hogyan folytatják a tevékenységüket? 

3. Lakossági kérdőív 

A teljes kérdőív itt érhető el. 

 

  



 

A Szennyvíztisztító beruházás ismertsége

 

Az online kérdőíves felmérés során arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság tud

településen zajló szennyvíztisztító beruházásról. A kérd

levelezőlistán, személyes kapcsolatokon keresztül, valamint a Facebooko

terjesztettük. Az online terjesztés miatt a felmérés nem tekinthet

hiszen az idősebb korosztály az online médiát kevésbé használja. 

A kérdőívre 170 válasz érkezett, melynek az eredményét az alábbi diagrammokon 

mutatjuk be: 

 

 

A beérkezett válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a lakosság dönt

hallott a beruházásról. 
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tó beruházás ismertsége 

íves felmérés során arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság tud

településen zajló szennyvíztisztító beruházásról. A kérdőíveket az e

listán, személyes kapcsolatokon keresztül, valamint a Facebooko

terjesztettük. Az online terjesztés miatt a felmérés nem tekinthető

sebb korosztály az online médiát kevésbé használja.  

ívre 170 válasz érkezett, melynek az eredményét az alábbi diagrammokon 

A beérkezett válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a lakosság döntő

 

 

 

íves felmérés során arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság tud-e a 

őíveket az e-mailes 

listán, személyes kapcsolatokon keresztül, valamint a Facebookon keresztül 

terjesztettük. Az online terjesztés miatt a felmérés nem tekinthető reprezentatívnak, 

ívre 170 válasz érkezett, melynek az eredményét az alábbi diagrammokon 

 

A beérkezett válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a lakosság döntő többsége (94%) 
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Kíváncsiak voltunk arra is, hogy honnan tájékozódnak a beruházással kapcsolatban. A 

feltett kérdésre több választ is lehetett adni. 

 

Mivel a településen nincsen helyi televízió és rádió, az elsődleges hírforrás a havonta 

megjelenő Alsónémedi Hírmondó, melyben a beruházás megkezdése óta folyamatosan 

jelentetünk meg cikkeket (88,24 %). A kérdőív eredménye is azt igazolta, hogy a 

nyomtatott újság az a médium, amelyet a lakosok a leginkább használnak. Bár a 

kérdőív csak az online felületeket használókhoz jutott el, korábbi tapasztalataink 

alapján elmondhatjuk, hogy a Hírmondót az a réteg is olvassa, aki ezeket az online 

felületeket nem használja. 

Másodok legfontosabb forrás az önkormányzati honlap volt (23,53 %), melytől csak 

kis mértékben maradt el a Facebook (22,35 %), annak is az önkormányzati ügyeket 

érintő csoportja. Tanulságos volt, hogy a szennyvízberuházás saját projet-honlapját 

egyik megkérdezett sem említette. 

A beruházáshoz kapcsolódva több, a lakosság számára nyilvános eseményt 

rendeztünk, ezeken a rendezvényeken – közmeghallgatás, lakossági fórum, nyílt nap, 

CSR esemény – tájékozódott a megkérdezettek 15,88 %-a. 

Egy válaszadó jelezte – minden bizonnyal egy képviselő-testületi tag – hogy egyéb 

módon, a képviselői munkájával összefüggésben tájékozódik a beruházásról. 

 


