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SZAKMAI HÁTTÉRANYAG 

 

ALSÓMOCSOLÁD, AZ ÉLHETŐ ZSÁKTELEPÜLÉS – TUDATOS TERVEZÉSTŐL A KÖZÖSSÉGI 

VÁLLALKOZÁSIG 

 

A mai változó világunkban egyre többen vannak, akik a fővárosból, a nagyvárosokból szívesen 

elköltöznének egy kistelepülésre annak érdekében, hogy egészségesebb, természetesebb 

körülmények között, igazi közösségben éljenek és neveljék a gyermekeiket. Ezzel együtt a falvaink 

elöregednek, elnéptelenednek, így jó lenne ezt a két társadalmi trendet egy közös megoldásban 

egyesíteni.  

 

Tapasztalatunk alapján két dolog van, ami visszariaszthatja a kiköltözni szándékozókat:  

1. a megélhetési bizonytalanság, 

2. az elmagányosodás, a valódi közösség hiánya. 

 

Jó gyakorlatunk erre a két dologra egyszerre kíván megoldást nyújtani, ezért a több éves 

társadalomfejlesztési folyamatok, valamint a Jövő-Szövő program fontos eleme a közösségi 

vállalkozás fejlesztés. A közösségi vállalkozás egy olyan szervezeti modell, amelynek lényege, hogy a 

benne dolgozók valódi közösségi minőségre törekvésen keresztül javítják a vállalkozás 

hatékonyságát. A mai individualista világban valódi közösséget alkotni nagyon nehéz, aminek az egyik 

oka az, hogy életmódunk lehetővé teszi, hogy minden, ami az életünk fenntartásához szükséges, 

egyedül is kielégíthető. Ezért a hagyományos közösségekre jellemző egymásra utaltság, legalább is a 

hiányszükségletek (fiziológiai, biztonság) tekintetében nincs jelen. Azonban a közösségi minőségre 

irányuló kutatásunk eredménye és a saját közösség alkotásra irányuló tapasztalataink is azt mutatják, 

hogy valódi közösség az egymásra utaltság, vagy még inkább az együttműködési kényszer nélkül nem 

tud megszületni.  

Ezért állítjuk azt, hogy a közösségi vállalkozás, ahol a megélhetés megteremtése mentén kötjük össze 

az életünket, a valódi közösség legjobb lehetősége, és ezzel együtt létrehozhatjuk a fenntarthatóbb 

élet egyik alap intézményét, a jövő vállalkozását. Ez tehát azt jelenti, hogy a vidéken letelepedőknek 

egy jól működő közösségi vállalkozás egyszerre ad lehetőséget a valódi közösségük létrehozására és a 

megélhetésük megteremtésére. 
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Alsómocsolád a komplex fejlesztésekkel megcélzott járások egyikében, a Hegyháti Járásban 

elhelyezkedő alig több mint 300 lélekszámú zsáktelepülés. Településünk legnagyobb problémája a 

folyamatosan csökkenő lakosságlélekszám, az itt élők elöregedése, a fiatalok jobb megélhetés 

reményében történő elvándorlása. Községünk demográfiai jellemzői igazodnak a Dél-dunántúli régió 

népességének korösszetételéhez. Az országos átlaghoz viszonyítva településünkön ez a mutató igen 

kedvezőtlen, mivel alacsony a születések száma, ugyanakkor magasak a halálozási mutatók. 

Alsómocsolád csak akkor tudja népességét megtartani, a vidéken letelepedni vágyó családokat ide 

vonzani, ha biztosítja az alapokat: lakhatást, munkahelyet és a befogadó közösséget. 

 

Megállapítottuk, hogy a település életképességének és fejlesztési elképzeléseinek fundamentuma a 

reális jövőkép, melynek megalkotása a település vezetése és az itt élő állampolgárok közös, egységes 

akaratán kell, hogy alapuljon. 

A közösségi vagy társadalmi tervezés, a közös felelősségvállalás és állampolgári részvétel és a 

lakóhelyhez való kötődés a népességmegtartó erő növekedésének kulcsa. Ennek megteremtéséhez 

szükséges az állampolgárok bevonása a környezet és a település fejlesztés folyamataiba már tervezési 

szakban, a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyeinek kiegyenlítése, továbbá a jövőkép és 

stratégiaalkotás. 

A „modern népvándorlás” Alsómocsoládot már a múlt század ötvenes éveiben elérte és azóta is tart. 

Kezdetben fiatal családok költöztek el jobb munka és komfortosabb környezet reményében, később 

az itt maradt családok fiataljai mentek el tanulni és egyre kisebb számban tértek vissza. Mára ott 

tartunk, hogy Alsómocsolád korfája egyre öregszik és elmennek az időskorúak is, végleg. Így 

zsugorodott folyamatosan a lakosság 1949 és 2018 között 980 főről 314 főre. Ugyanakkor az elmúlt 

közel harminc év során a település teljesen megújult, minden olyan adottsággal rendelkezik, mely 

európai szinten is megfelel a XXI. század igényeinek.  

A lakosság nagy arányú csökkenése és a lakhatási/megélhetési nehézségek folyamatosan kihívás elé 

állítják az Önkormányzatot, melyet letelepedést támogató intézkedései átalakításával, valamint a 

helyiek megszólításával és bevonásával igyekszik kezelni. 

 

A társadalmi tervezés és az állampolgári részvétel hangsúlyozása, az erre irányuló folyamatok 

kezdeményezője Alsómocsolád Község Önkormányzata volt. A folyamatos fejlesztések, stratégiai 

tervezések hatására a település lakói képessé váltak észrevételeik, javaslataik megfogalmazására, és 

erre lehetőséget is kaptak az Önkormányzattól. Kezdték elhinni, hogy véleményüket kimondhatják, 

azt meghallgatják, és akár ők maguk is hatással lehetnek a település és itt élők mindennapjainak 

alakítására.  

Az Önkormányzat mindent megtett azért, hogy megoldást találjon a lakosságszám csökkenésére. 

Úgynevezett Jövő-Szövő Műhelyeket szervezett, ahol neves szakértők dolgoztak együtt a probléma 

megoldása érdekében. Megállapították, hogy a lakosságszám növelés két úton érhető csak el: a 

fiatalok helyben maradásával és családalapításával, vagy kívülről érkezők letelepedésével.  
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Mindkét esetben fontos a helyi lakosság megerősítése a közösségi élet fejlesztésével. A kívülről 

érkezők letelepítése csak erős, de befogadó helyi közösséggel rendelkező település esetén nem okoz 

maradandó károkat a helyi lakosságnak. Az egészséges „bővítéshez” erős, integrálni képes helyi 

közösség szükséges. A Műhelyek hatására alakult meg a Letelepedést támogató mentor csoport 

olyan Alsómocsoládiakból, akik fontosnak érzik a témát, és szívesen segítik, mentorálják a településre 

érkezőket/költözőket. Szakértőkkel és a mentor csoport tagjaival közösen összegyűjtöttük azokat az 

előnyöket, melyek vonzók lehetnek a letelepülni vágyók számára, ugyanakkor a kritikus pontokat is 

megfogalmaztuk, melyekre a megoldási javaslatokat is nevesítettük és közzé is tettünk Letelepedési 

kézikönyv formájában. 

A lakhatási, megélhetési nehézségek kezelésére az Önkormányzat átalakította támogatási rendszerét, 

és újfajta szemlélettel, közösségi vállalkozás beindításának támogatásával igyekszik vonzóvá, 

élhetővé tenni községünket.    

 

A közös munka eredménye a szemléletváltás; a település „felébredése”; a közösségi érzés, a helyi 

identitás erősödése; civil szervezetek alakulása, a meglévők tudatosabb működése; ismeretek, 

információk, külső kapcsolatok mennyiségének, minőségének, hasznosításának növekedése; az 

állampolgári aktivitás növekedése; a szektorközi együttműködés erősödése és az állampolgárok és az 

önkormányzat kapcsolatának fejlődése terén testesült meg. 

Az Önkormányzat kialakította, megvalósította és átörökítette a Körjegyzőségre a „Nyitott hivatal” 

elvét. Az Önkormányzati szolgáltatások elvesztették a „hivatalos” jellegükből keletkező gátjaikat, 

átláthatóvá váltak, az alsómocsoládi állampolgárok tudják és merik ügyeiket sztereotípiák, 

fenntartások nélkül intézni. 

Eredmény továbbá a Jövő-Szövő pályázati felhívásra beérkezett 26 motivációs levél, a már 

Alsómocsoládon élő 4 család 11 fővel és további négy egyedül költöző személy, a kialakításra került 

és folyamatosan rendben tartott közösségi kert, a helyiekkel közös programok és találkozók, a 

Letelepedést támogató mentor csoport folyamatos jelenléte és támogatása. 

 

A folyamat következő lépése a közösségi vállalkozás definiálása, az erőforrások és szükségletek 

feltérképezése, valamint a lehetséges kapcsolódási pontok – helyiekkel, civilekkel, intézményekkel, 

egyéb vállalkozásokkal – meghatározása. 
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GENERÁCIÓS HÍD ÉPÍTÉSE ÉS MINŐSÉGI HOLISZTIKUS ELLÁTÁS A TELEPÜLÉSEN ÉS AZ ŐSZI FÉNY 

IDŐSEK OTTHONÁBAN 

 

Alsómocsolád elöregedő település, ahol igen magas az idősek és azon belül az inaktív, egyedül élő 

idősek száma. 

Idősei segítése és a róluk való előremutató, jövőre irányuló gondoskodás érdekében Alsómocsolád 

Község Önkormányzata 2006-ban megépítette ennek a problémának az orvoslására az „Őszi Fény” 

Idősek Otthonát. Az intézmény székhelye és telephelyén működő Idős és Demens Személyek Nappali 

Intézménye kulcsszerepet tölt be a településen élő rászoruló idősek segítésében, amennyiben 

életkoruk, egészségi és mentális állapotuk következtében támogatásra szorulnak. 

A fenntartó Önkormányzat és az intézmény szakmai csapata folyamatosan érzékelte a változás 

szükségességét, amint egyre inkább megfigyelhetővé vált a magasabb gondozási igénnyel bíró idősek 

(demenciával élők) jelenléte az ellátórendszerben. Az idősek magányának oldása, 

hasznosságérzésének, boldogságának kulcsa a közös tevékenység, a családi kapcsolatok ápolása, a 

hiányzó szeretetteljes erőforrások pótlása, melyet napi szintű beszélgetések során az Idős Otthonban 

élők kifejeztek és megfogalmaztak. Kifejezték igényüket egy olyan tartalmas, szabadidős és 

hagyományokon alapuló rendszeres közösségi tevékenység iránt, mely révén érzik, hogy élnek és egy 

kis időre elfelejthetik a betegségüket, fájdalmakat. 

 

Alsómocsolád Község Önkormányzata és fenntartott intézménye az idősellátásban együttesen 

fontosnak tartotta a probléma megoldását, mely egyre inkább szembetűnő volt helyi szinten és az 

ellátórendszeren belül is. 

Az Önkormányzat számára kiemelkedő jelentőséggel bír az idősekről való gondoskodás, a róluk való 

előremutató stratégiaalkotás, az önállóságuk és állapotuk minél tovább való megőrzése. 

Fontos hangsúlyt helyez Alsómocsolád Község Önkormányzata az alábbiakra: 

- hagyományok őrzése, kulturális élet és közösségformáló programok megvalósítása 

- szabadidő és egészséges életmód biztosítása 

- generációk harmonikus kapcsolata 

- különböző generációk számára közösségi összejövetelek, együttlét biztosítása 

 

A jó gyakorlatának elindítását megelőzte egy közös koncepció, amely a település vezetői részéről 

megfogalmazásra került, ez pedig a minőségi és aktivitást megőrző ellátás, az idősek iránti 

elköteleződés és a generációs híd programok szélesítése. 
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A jó gyakorlat fenntartása a társadalom alappilléréhez kapcsolódik, melyben fontos szerepet kell 

kapjon időseinkről való gondoskodás, a család tehermentesítése, a családtól átvállalt gondoskodási 

feladatok ellátása, az állami szerepvállalás szociális területen. 

Az Önkormányzatunk elkötelezettségét bizonyítja a folyamatosan erre irányuló gondolkodás és 

tervezés. Megalapozta a változás elindítását a „Mintaprogram a minőségi időskorért” sikeres norvég 

pályázat, mely révén lehetőségünk adódott minőségi infrastrukturális fejlesztés megvalósításra, 

időseket ellátó intézmények dolgozóinak és szakdolgozóinak szakmai továbbképzésére, szakmaközi 

együttműködésre, időseknek szóló generációs híd programok megvalósítására, tanulmányok és 

stratégiai dokumentumok elkészítésére.  

A projekt átfogó célja volt az idősgondozás színvonalának emelése a vidéki Magyarország aprófalvas 

településein. Közvetlen célja pedig a humán kapacitásépítés az idősgondozásban, mely lehetőséget 

adott a szemléletváltásra, tudatos cselekvésre, a kistelepüléseken élő idősek bevonására a helyi 

közösségi életbe és a feltételek megteremtésére az aktív és boldog időskorhoz. 

 

A jó gyakorlat lépéselemei folyamatosak és törekszünk ezen elemek fenntartására, fejlesztésére, 

továbbvitelére. Partnereink: Alapítvány Alsómocsoládért, Őszi Fény Alapítvány, Szín-Tér Művelődési 

Ház, iskolák és óvodák, önkéntesek, szakmai kollégák és az Intézmény szakmai vezetősége. 

1. Minőségi infrastrukturális fejlesztés megvalósítása az Idős Otthonban: 2 ágyas lakrészek, 2 

terápiás szoba kialakítása (mozgás segítésére: tornaszoba eszközparkkal - futópad, szobakerékpárok, 

mentálhigiénés - masszázsfotel, infraszauna) 2016-2017-ben norvég projekt eredményeként. 

 2.  Generációs híd kiszélesítése: élő kapcsolat a fiatalokkal - közös kreatív és kézműves napok, közös 

ünnepek, kulturális programokon való szereplések, beszélgetős napok, generációs tudás átadása, 

gyermeksarok kiépítése az idős otthon Tetőterében. 

3. Mozgás és egészséges életmód szemléletének bevezetése az idősek mindennapjaiba: heti és napi 

rendszerességgel tornák, séták, idősek kültéri játszóterének – Fitneszpark – és belső tornatermének 

használata.  

4. Egészséges táplálkozás, étkeztetés biztosítása, speciális tanácsadások dietetikus 

közreműködésével, idősek meghallgatása a menü összeállításakor, előadások.  

5. Szűrések (látás, hallás, ortopédiai, fogászati és belgyógyászati, valamint laborvizsgálatok 

rendszerbe építetten).  

6. Idősek és önkéntesek bevonása az intézmény életébe - önkéntesek szerepe, az idősek önmaguk is 

részt vesznek egymás támogatásában, segítésében, kertgondozásban, virágültetésben, 

virágöntözésben, mentális támogatásban.  

7. Rekreációs lehetőségek biztosítása: zeneterápia, masszázs, infraszauna, kirándulások, közösségi 

programok és kulturális programok: színházi előadások, kirándulások, tánc- és zenei előadások, vers- 
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és mesemondó versenyek, irodalmi délutánok, teadélutánok, hagyományőrzések, ünnepnapokra való 

közös készülődés és annak megélése.  

8. Családias jelleg kialakítása, ahol fontos az idős meghallgatása, a rá való egyéniesített figyelem, a 

szeretetteljes közeledés, a szeretetnyelv használata (simogatás, ölelés), a családtagok bevonása - 

közös ünneplések (különösen Anyák Napja, karácsony, októberben idősek hónapja programsorozat 

keretében kerti-partik). 

 9. Mentálhigiénés programok: napi rendszerességgel, programterv és rendszeresség szerint: Hétfő - 

játékos nap, Kedd - irodalmi nap, Szerda - kreatív nap, Csütörtök - Emlékidőző és Memória-fejlesztő 

Nap, Péntek - Zenés, nótás nap.  

10. Gondozói mentálhigiénés munka: az ápoló, gondozók egyéni mentálhigiénés munkát is végzenek 

(egyéni beszélgetések, közösségi beszélgetések idősekkel).  

11. Speciális mentálhigiénés tevékenység demenciában szenvedőknél: speciális mentálhigiénés 

foglalkozás, meglévő funkciók és képességek megőrzése és erősítése - pl. finom motorikus mozgás 

fejlesztése, időbeli és térbeli tájékozódás segítése, érzékszervek működését (látás, hallás, szaglást, íz-

érzést) fejlesztő játékok alkalmazása, segítő beszélgetések, életminőség fejlesztését elősegítő 

szokások gyakorlása pl. testi higiénia területén, kommunikációs készségek fejlesztése – én-közlés 

jobb kifejezése, beszédértés, mozgásfejlesztés - egyensúlyérzék javítása céljából.  

12. Vallásgyakorlás fontossága: havi szintű katolikus imaóra és szentmise, havi szintű evangélikus 

imaóra, imaszóba.  

13. Állatok terápiás jellegű bevonása: Terápiás kutya havi rendszerességgel, erősítve a szeretet-

közeli kapcsolatot ember és állat között, érvényesül ezáltal az elfogadás és a simogatás gyógyító 

ereje. 

14. Fogadd örökbe a nagyit/nagypapit kezdeményezés, ahol lehetőség van egy Intézményben élő 

idős emberrel való személyesebb kapcsolat kialakítására, pótolva számára a hiányzó családi 

kapcsolatokat, támogató és szeretetteljes hátteret. 15. Közösségi programok, egészségnapok, 

kézműves és kreatív napok kiszélesítése a településen élő valamennyi idős és fiatalabb generációja 

részére. 

 

A projekt kapcsán a közösségi tevékenységek sorában az alábbi napirend programok valósultak meg 

kimozdítva időseinket a szürke hétköznapokból: 

Napirendi program: 14 alkalommal  

- napirend fontossága időskorban (alvás, pihenés) 
- kapcsolat-teremtő játékok 
- figyelem –észlelés - emlékezetfejlesztő játékok közös játéka 
- mozgásos játékok, szabadtéri játékok  
- kommunikációs, csapatépítő játékok 
- mentális egészségvédelem 
- közösségi életet elősegítő játékok 
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- kreatív játékok 
- zenehallgatás, az ének fontossága 
 

 

Sétálj az életedért: 14 alkalommal 

- séta, mint az időskori mozgásformák alapozója 
- gerinctorna 
- jóga 
- úszás 
- természetjárás 
- kirándulások 

 

Az vagy, amit megeszel: 14 alkalommal 

- szervezet folyadékháztartása, szükségletek változása különböző életkorokban 
- cukorbetegség 
- magas vérnyomás 
- emésztési zavarok 
- csontritkulás 
- bioételek 

 

Generációs híd: Beszélgetés a múltról 14 alkalommal 

- adventi időszak, karácsonyi készülődés 
- múltidézés 
- régi idők kulturális élete 
- farsang 

 

Generációs híd: Fogadd örökbe a „Nagyit” 16 alkalommal 

- közös kézműves tevékenység a fiatalokkal 
- kirándulások 
- zenés teadélutánok 
- karácsonyi készülődés 
- tréfás vetélkedő 

 

Generációs híd: Jeles napok 12 alkalommal 

- környezetvédelmi világnap 
- egészségnap 
- Magyar kultúra napja 
- idősek világnapja 
- karácsony 
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Generációs híd: Közös kirándulások, élménytúrák 3 alkalommal  

 

 

A jó gyakorlat eredményeként a településen és az intézményben élő idősek nyitottá és fogékonnyá 

váltak az új programok irányába, szívesen vesznek rész azóta is a közösség és Alsómocsolád életében. 

Bizonyítja ezt az is, hogy az intézményben „Digitális Jólét Pont” került kialakításra, melyben jelenleg 5 

fő idős aktívan részt vállal, 1 fő közülük kortás-segítőként szeretne majd a jövőben szerepet vállalni. 

A program révén erős teret kapott az önkéntesség, mely hatásaként emelkedett az Intézményben 

belül élő még jó állapotú idősek önkéntes tevékenysége azon idősek irányába, akik rosszabb 

egészségi, illetve mentális állapotban vannak. 

A bentlakó idősek aktivitása növekedett, programjaink aktív részesei, érdeklődők és nyitottak. 

Kreatív tevékenységek, hagyományőrző programok kezdeményezőivé váltak. 

 

http://www.toosz.hu/

