9. sz. melléklet
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

1. A települések általános bemutatása:
Dunakiliti és Feketeerdő Magyarország „nyugati kapujában”, a Felső-Szigetközben található
települések. Kedvező fekvést biztosít számukra a hármas határ közelsége (magyar-osztrák-szlovák). A
tájat az Öreg-Duna, a Mosoni-Duna és kacskaringós mellékágaik tagolják. 2018. március 28-án a
Szigetköz – és benne Dunakiliti és Feketeerdő - Natur Parkká vált. Dunakiliti a térség jelentős
települése, iparilag rendkívül fejlett. A lakosság életminősége sokat javult, de a település megmaradt
falunak a maga vonzerejével (csend, jó levegő, vízpart, pihenés, nyugalom). Feketeerdőre sokan
költöztek ki a közeli városból. Épített örökségeink a katolikus valláshoz (templom, útszéli keresztek)
és a történelmi múlthoz kötődnek. Méltán híres épület Dunakilitin a Batthyány-kastély és a CsebiPogány-kastély.
2. Velünk élő hagyományok
Dunakiliti és Feketeerdő a kulturális örökségeire is nagy hangsúlyt fektet. Mindkét településen
működik könyvtár, Kultúrház, Dunakilitin IKSZT és Falumúzeum is. 100 éves múltra tekint vissza a
farsangi színjátszás hagyománya. Ünnepeink egy része vallási kötődésű: húsvéti feltámadási
körmenet, úrnapi oltárok készítése, búcsú hagyományos programokkal. Az ősi böjti étel a csiripiszli
ünnep virágvasárnap előestéjén, a virágvasárnapi Passió. Szent Flórián ünnepe a tűzoltó egyesülettel a
templomban, Szent Iván-napi tűzgyújtás. Adventi programok gyertyagyújtással és karácsonyi
ünnepváróval, falu szintű nagykarácsonnyal.
3. „Közösségépítés négy évszakban” projekt
A pályázattal a célunk a Felső-Szigetköz, benne Dunakiliti és Feketeerdő hagyományaira építő
közösségfejlesztés a régi programok megújításával, bővítésével.. A projekt célja illeszkedik azon
szakmai politikai környezethez, mely célul tűzte ki a helyi közösségek, elsősorban a települések, a
településrészek, a térség közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi
szerepvállalás erősödését. A projekt keretében a közösségfejlesztés változó, több területen átívelő
módszereit bevonva kerül megvalósításra. A helyi cselekvési terv alapján a térség lakosságának
közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciókat, tevékenységeket,
eseményeket, programokat a közművelődési, muzeális, könyvtári intézmények, valamint a projekt
célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével kívánjuk megvalósítani.
A projekt keretében közösségfejlesztési folyamatokat kezdeményezünk és valósítunk meg, azon
kulturális, sport, gasztronómia közös pontok mentén, melyek e térségre jellemzőek.
A fejlesztés kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő jelleg érvényesítésére.
Projektünk megvalósítás során nagy hangsúlyt fektetünk azon civil szervezetek által indított
közösségépítő tevékenységekre, mely a települések hagyományaira, természeti adottságaira épített.
Ennek céljaként már a tervezés során igényfelmérés került kiküldésre a helyi szervezeteknek. Célunk a
helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú
társadalmi kapcsolatok kialakítása, a célcsoportok érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása. Ezen
eszközzel egyrészt a közösség építése, az „Én” tudat helyett a „Mi” tudat elmélyítése, másrészt a
hagyományok, természeti és kulturális értékek felerősítése a célunk. Projektünk lehetőséget ad
egyrészt a civil szervezetek között a közös cél elérése érdekében létrejövő együttműködésre, másrészt
a régi hagyományok új innovatív köntösbe bújtatása révén annak népszerűsítésére. Ezen módszerrel
elérhetővé válik a felső-szigetközi kulturális, és természeti hagyományok átörökítése, az idősebb
generáción keresztül a fiatalabb generációkra. A víz, a Duna és mellékágrendszere mint természeti
érték és adottság nem épül be napjainkban eléggé a lakosok életébe, így természeti adottságok
kihasználására, értékőrzésre is törekszünk mindkét településen.

A felmérés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt
további tevékenységeinek tematikáját. A projekt ezen időszakában történik meg a konkrét célcsoport
elemzés, a vélemények, javaslatok összegyűjtése, és cselekvési terv kidolgozása. A közösségi
tevékenység történeti feltárása, és a lakosság számára elérhetővé tétele a helyi IKSZT-ben,
könyvtárakban azok együttműködésével valósul meg. A közösség bevonásával és aktivizálásával a
jelenlegi helyi társadalom számára is releváns ünnepi hagyományok összegyűjtése, hiteles feltárása,
jelen helyzethez történő adaptálása azzal a céllal, hogy a jeles napokhoz kötődő események újbóli
megszervezése által erősödjön a helyiek identitástudata. Továbbá az adott településhez, esetleg
néprajzi csoporthoz való kötődés nyomán bontakozzon ki a bevont egyének kreativitása, jöjjön létre az
eltérő egyének, illetve generációk közötti párbeszéd, együttműködés, teremtődjön alkalom a közösség
önreprezentációjára. A már helyi közösségek által kezdeményezett programok lebonyolítása a
cselekvési tervhez igazodva történik. Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és
egyéb előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása közelebb hozza a térségi kultúrát a
fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára. Olyan informális workshopok, tréningek, ismertető
képzések valósulnak meg, amelyek a térség lakosságával megismertetik a helyi kultúrát, a települések
történelmét, értékeit. A kulturális rendezvényekhez jelenleg rendelkezésre álló hang- és fénytechnikai
eszközök, oly mértékben elavultak, hogy nem tudják kiszolgálni a helyi programok igényes
lebonyolítását, így ezen eszközbeszerzésre is sor kerül a projektből. Közösségi folyamatokról
tájékoztató közösségi információs pont az információáramlás elősegítése céljából kerül kialakításra,
ahol személyes információátadás történik a célcsoport számára. A közösségi folyamat szakmai
minőségének biztosításán Dunakiliti-Feketeerdő tekintetében 1-1 fő közösségfejlesztő munkatárs
dolgozik, akik a projekt időszak alatt közösségfejlesztő végzettséget szereznek. A projekt keretében a
településeken közlekedésbiztonsági programok is megvalósításra kerülnek. A projektben biztosítjuk a
kötelező nyilvánosságot. A projekt megvalósítása elsősorban az alábbi egyesületekkel történik:
Dunakilitiről:
Öreg-Füzes Faluvédő és Kulturális Egyesület (ezen belül működik az Őszidő Nyugdíjas Klub,
Baba-mama Klub, és az iskolai és óvodai szülői munkaközösség)
Dunakilitiért Egyesület
Felső-szigetközi Szabadidő és Vízisport Egyesület
Magyar Vöröskereszt Dunakiliti Szervezete
Honvéd Horgász Egyesület
Feketeerdőről:
Feketeerdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Szent Hubertusz Vadászati Egyesület
Jelen projektünk arra épít, hogy a települések lakói felelősséget tudnak vállalni helyi
környezetükért, és síkra tudnak szállni olyan térségi, nemzeti és globális törekvésekért, amelyek az ő
sorsukat is érintik.
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