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BEVEZETÉS; A PROJEKT CÉLJA, LEGFŐBB CÉLKITŰZÉSE 

 

A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a konzorciumban lévő 

településeken (Dávod, Bátmonostor, Csátalja, Vaskút, Dunafalva, 

Szeremle) olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, melyek a 

későbbiekben finanszírozási források nélkül is, önállóan képesek 

fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió. Ezen cél 

elérése érdekében egy közösségfejlesztési folyamat indult el. 

 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT ELINDÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI 

INTERJÚK CÉLJA 

 

A Megalapozó dokumentum 1.1 pontja alapján szükségesnek 

bizonyult a településen élők bevonása a közösségi folyamatokba, hiszen a 

közösség tagjai alacsony részvételi aktivitást mutatnak a 

közösségi/társadalmi folyamatokban, az önkéntesek és civil szervezetek 

száma pedig elenyésző.  A helyi identitás és kohézió erősítése 

nélkülözhetetlen része a helyi gazdaság fejlődésének és az elvándorlás 

csökkentésének.  

A közösségfejlesztési folyamat első fázisa a kezdeményezés, a 

lakosság megszólítása. Cél, hogy új mozgások jöjjenek létre, elinduljon a 

közösségfejlesztési folyamat. A közösségi interjúztatás egy fontos módszere 

ezen folyamat beindításának, ahol bekapcsolódásra lehet bírni a közösség 

tagjait, cselekvő részvételre mozgósít. A kapcsolatépítés első lépéseként 

felkerestük a helyi közösségi élet vélhetően kezdeményezni akaró tagjait, 



akik a településen már korábban is aktívak voltak a társadalmi, közösségi 

tevékenységekben és úgy véltük, hogy elegendő információval 

rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről. Miután ismertettük a 

felkeresés célját és lezajlott a beszélgetés, felkértük őket arra, hogy ők is 

készítsenek további interjúkat. Felkészítettük őket a kezdeményezés és az 

interjúztatás funkciójára és módszertanára, mely ismeretében már önállóan 

tudtak  a település általuk – a Megalapozó dokumentum 1.3. pontjában 

meghatározott feltételek szerint – kiválasztott tagjaival beszélgetni. 

A közösségi munkamód alkalmazására törekedünk már a 

kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját szükségletekeiket 

feltárni, cselekedni akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a 

programokat, folyamatokat, eseményeket, akciókat közösen megvalósítani. 

A közösség tagjait kell a folyamat során jelentőséghez juttatni, így lehet 

eredményes projektünk, hiszen közösen, együtt könnyebb. 

 

AZ INTERJÚK MENETE, TAPASZTALATOK 

Vaskút településen a kapcsolatépítés első lépéseként a helyi kapcsolattartó 

munkatárssal, Siketné Csőke Erikával és Alszegi Zoltán polgármester úrral 

találkoztunk. Átbeszéltük a projekttel kapcsolatos teendőinket, majd 

rátértünk az interjúk készítésének fontosságára, szükségességére és az első 

interjúkat velük el is készítettük. Ajánlásukra felkerestük a helyi 

művelődésszervező munkatársat, Lakatos Ildikót, aki éppen ezidőben 

kezdett a településen ebben a pozícióban és nagy lelkesedéssel fogadta a 

pályázatban rejlő lehetőségeket. A beszélgetésben kiemelt szerepet kapott a 

közösségi interjúk módszertana, menete, szükségessége. Ildikónak is még 



be kell illeszkedjen a helyi közösségbe, a személyes, négyszemközti 

beszélgetéseket remek lehetőségnek találta ahhoz, hogy az embereket 

közelebbről is megismerhesse. Segítségünkre még Keresztes Erzsébet volt, 

aki régóta a településen él és jól ismeri a helyieket. Az interjúk nagy része a 

Közösségi Házban zajlott. 

 

AZ INTERJÚK TARTALMI ÖSSZESÍTÉSE 

A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a 

beszélgetést: 

• Mit jelent Ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben? 

• Min változtatna szívesen és hogyan?  

• Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?  

Összeségében elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek kivétel nélkül 

szeretnek Vaskúton élni. A többség a település szépségét, rendezettségét, 

tisztaságát elsődleges szempontként jelölte meg (19fő) Második helyen a 

nyugodtság (13 fő), a békés, csendes élet szerepelt. A megkérdezettek 

kifejezetten örülnek annak, hogy városi zajtól, stressztől mentesen élhetik 

mindennapjaikat. A város, Baja közelsége azonban megnyugvás mégis 

számukra, hiszen elmondták, hogy az olyan ügyeket, melyeket csak ott 

tudnak elintézni, gyorsan megtehetik, hiszen az a néhány kilométer nem 

távolság. További szempontként jelent meg az, hogy van közösségi élet (13 

fő), kiemelték többen, hogy a nemzetiségek jól kijönnek egymással (6fő), 



összefogás (11) és egyetértés (3fő) jellemzik a lakosok helyi ügyekben való 

megnyilvánulásait. 

A min változtatna és hogyan kérdés kapcsán jellemzően az újításokat 

vezetnék be a lakosok, változatosságra tartanának igényt. Rengeteg remek 

ötltet született azzal kapcsolatban, hogyan lehetne ezt kivitelezni. Továbbá 

cselekvőkészség, a lebonyolításban, szervezésben való aktív részvétel 

szándéka mutatkozott. 

Az alábbi ötletek, javaslatok születtek a beszélgetések során: 

Nagyobb rendezvények alkalmával lehetne több korosztályt érintő 

programot szervezni: 

- gyerekeknek ügyességi tornák 

- mesterségekkel, szakmákkal kapcsolatos bemutató, lakosok 

közreműködésével  

- családi vetélkedő, játékos családi programok 

- időseknek pogácsa-, kalácssütő verseny 

- falusi piknik 

- tábortűz 

- pünkösdi királyválasztás 

- előadók felkérése: pozitív gondolkodás, egészséges életmód 

Több kisebb program, csoport, klub létrehozása: 

- énekkart lehetne szervezni, akik rendezvényeken bemutatkoznának, 

több korosztály/korcsoport részére 

- kézimunka szakkör, kézműveskör, alkotóműhely 



Lehetnének népművészeti vásárok, bemutatók 

- kulturális est 

- túracsoport, egyesület létrehozása 

- olvasókör, olvasás népszerűsítése 

További ötletek, javaslatok 

- Közösségi Ház nyitva tartása hétvégén is 

- szomszédünnep megrendezése: vetélkedők szomszédos falvakkal, 

települési sajátosságok bemutatása más településeknek egy 

gasztrofesztivál, főzőverseny keretében, ahol a nemzetiségek együtt 

bemutatkoznának 

- állat- és kertnéző túra gyerekeknek 

 

AZ INTERJÚK STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉSE 

 

Az interjúk száma:  30 db   

Az interjúkat készítők száma: 4 fő  

Az interjúkat készítők neve:  

Sirok Istvánné Varga Karolina, szakmai vezető 

Lászlóné Kovács Alexandra, közösségfejlesztő 

 Lakatos Ildikó 

 Keresztes Erzsébet 

a) A megkérdezettek nemek szerinti eloszlása: 

Nők száma: 20 fő 

Férfiak száma 10 fő 



 

 

b) A megkérdezettek kor szerinti eloszlása  

18-25 év: 2 fő 

26-35 év: 5 fő 

36-45 év: 11 fő 

46-55 év: 8 fő 

56-65 év: - 

66-75 év: 3 fő 

75-: 1 fő 

 

 

c) A megkérdezettek munkaerőpiachoz való viszonya 

A megkérdezettek közül 24 fő rendelkezik valamilyen 

munkahellyel, 4 fő nyugdíjas és 2 lakosnak nincsen állása. 

 

 

d) A megkérdezettek iskolai végzettsége 

szakmunkásképző: 2 fő 

szakiskola: 6 fő 

gimnázium: 7 fő 

szakközépiskola, technikum: 11 fő 

felsőfokú szakképzés: 2 fő 

főiskola: 2 fő 

 

 



 

 

 

 

Ezúton is köszönjük a résztvevőknek az együttműködést. 

 

 

 

Sirok Istvánné Varga Karolina 

szakmai vezető 

 

 

 

Lászlóné Kovács Alexandra 

közösségfejlesztő 

 

 

 

 

Dávod, 2019. január 15. 

 


