
 

Komló város két részönkormányzata, Sikonda és Zobákpuszta településrészek és a következő 

települések önkormányzatai: Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász 

Köblény, Magyaregregy, Mánfa, Máza, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény a 

célterület. A bevont települések egymással határosak. A projekt alapvető célja, a vidéki 

térségben élő népesség identitás tudatának a formálása. 

Cél a helyi hagyományok, értékek átörökítése, megismertetése a fiatal korosztály számára. 

További fontos cél, a vidéken élő népesség megtartása, helyben tartása, a fiatal korosztály 

számára alternatíva kínálása, annak érdekében, hogy a középiskola elvégzése után helyben 

maradjanak. 

A projekt jelentősége, hogy a térség települései egy közös gondolat mentén tervezik 

megvalósítani a projektet, a cél a helyi kohézió erősítése, a nemzeti és a helyi identitás tudat 

formálása, illetve erősítése. Továbbá jelentős szerepet kap, a helyi kulturális, társadalmi 

különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, valamint hosszú távú társadalmi 

kapcsolatok kialakítása is. 

Fontos szerepet kap a fiatal nemzedék identitás tudatának a formálása. Célunk 

megismertetni velük térségünk hagyományait, kulturális örökségét. Fontos, hogy ezt 

megtegyük, hiszen jelentős problémát jelent a térségből történő elvándorlás. A fiatalok 

jelentős része, ha elkerül a középiskolába, életét már a nagyobb városokban tervezi 

folytatni. A vidék megtartó erejének növelése fontos, az elnéptelenedés és az elvándorlás 

megállítása kapcsán, mely szervesen összefügg a fiatalabb korosztály identitás tudatának 

alakításával. A célcsoport meghatározásánál a nagyobb gyermekek, felnőttek és az 

idősebbek csoportját vesszük figyelembe. A helyi, térségi identitás tudat formálása során, az 



idősebbek segítenek a hagyományok megőrzésében, felelevenítésében, a fiatalok pedig 

azok, akik számára az identitás tudat átadása, illetve formálása fontos. 

A középkorosztály is lényeges a projekt szempontjából, hiszen ők a fiatalok szülei, és az 

idősebb korosztály gyermekei. Az ő nézőpontjuk, identitásuk lényeges, hiszen a fiatalabb 

korosztályra jelentős hatással vannak a családi élet eseményei során. A célcsoportot 

közvetlen és közvetett módszerek segítségével fogjuk elérni. 

A projekt keretében megvalósítandó  

Önállóan támogatható tevékenységek: Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és 

megvalósítása: a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani útmutatója alapján: 

Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés. A projekt által érintett térség, 

település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség 

lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi tevékenységek, 

folyamatok megvalósítása. Az adott helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata. A 

közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont 

kialakítása(infrastruktúrafejlesztés nélkül). A közösségfejlesztési folyamat szakmai 

minőségének biztosítása. 

Önállóan nem, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

Infokommunikációs akadálymentesítés. Nyilvánosság biztosítása. Választható, önállóan nem 

támogatható tevékenységek eszközbeszerzés. Közlekedésbiztonsági programok.  

 


