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településeken projekt 

 

A KÖZÖSSÉGI INTERJÚK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

1. A projekt rövid bemutatása 

A projekt egy célterületen, de két településen zajló közösségfejlesztési folyamat, amely több éven 

keresztül segíti a helyi lakosok kezdeményező- és cselekvőképességének fokozását. 

A program további célja, hogy a közösségfejlesztés szakmai módszertanát követve, fokozza a 

célterületen élő lakosság közösségi részvételét, aktivitását, szerepvállalását, együttműködve a 

település különböző szektorainak partnereivel, döntéshozóival. 

 

Szegvár település Csongrád megyében, Szentestől délre, attól 8 km távolságra fekszik. Északon 

Szentes, keleten Derekegyház, délen Mindszent, nyugaton pedig a Tisza folyó határolja. Szegvár 

ősrégi település, mely az ie. 4450-től folyamatosan lakott. Területén gótok, hunok, gepidák is éltek, 

egészen a honfoglalásig. Az Árpád korban négy falu létezett itt. A XVIII. században olyan mértékű 

fejlődés történt a faluban, hogy Csongrád vármegye székhelyeként működött, több mint 100 éven 

keresztül 1776-1783-ig. 

Lakosainak száma igen változó volt. Az 1960-as 7000 lakosú települést ma már 44431 fő lakja. 

 

Szegvárt a „Vizek falvának” is nevezik, mivel két folyó: a Kurca és a Kórógy ér is keresztülfolyik rajta, a 

Tisza pedig a falu határában kanyarog. Természetes tava is van a nagyközség központjában: a Kórógy 

és a falu határában: a Lándor-tó, melyek horgászásra kiválóan alkalmasak. Parti növényzetben, 

állatvilágban gazdag a folyók és tavak partja.  

A település építészeti értékei megyei szinten is kimagaslóak, melyek megőrzése a jelen és utókor 

számára is közös felelősséget jelent. Legfontosabb értékek a Kastély (volt vármegyeháza), katolikus és 

a Református templom, Jaksa János Falumúzeum, és a Szélmalom. Tűzköves lelőhelyen találták a 

késő neolitikus Tisza kultúrához tartozó Sarlós Isten szobrot, mely beírta Szegvár nevét a történelmi 

atlaszokba. 

Szegváron az alapvető települési funkciókat öt intézmény látja el, 

Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal, a Forray Máté Alapfokú 

Művészeti Iskola és AMI, a Kurca Parti Óvoda, az Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézmény, valamint a Szegvári 
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Közművelődési és Muzeális Intézmény. Állami fenntartásban működik a Kastély épülete, mely 

Innovációs, Oktatási és Képző Központ nevet viseli. 

Közintézményeink az elmúlt évtizedben teljes körűen felújításra kerültek, jelenleg is folyamatban van az 

általános iskola és az óvoda teljes körű felújítása uniós pályázatból. 

 

Szegváron a szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a szennyvíztisztító telep elkészült, így a folyékony 

hulladék összegyűjtése és kezelése megoldott. Az utak felújítása szintén folyamatban van, mely 

nagymértékben javítani fogja az itt élők komfortérzetét és mindennapi életminőségét. 

 

Derekegyház Csongrád megyében található község, a település Szentestől 13, Hódmezővásárhelytől 

26, Orosházától 24 km-re fekszik, jelenleg a községet 15942 fő lakja.  

A településszerkezet különlegessége, hogy Derekegyház központjától 8 km-re található Derekegyház-

Tompahát, mely közigazgatásilag Derekegyházhoz tartozik, de külön belterülettel rendelkezik. 

Tompahát lakossága 226 fő. Barátságos, családias, falusi környezet jellemzi. A településrészén 

született meg 1836-ban Károlyi György tenyészetében a Furioso North Star lófajta alapító ménje: 

Furioso Senior, mely fajta mára az ország nemzeti kincsévé vált.  

Derekegyház mai település formája a Károlyi-uradalom falujából alakult ki, ugyanis 1874-ben 

Derekegyház eszmei községként jött létre a szétszórt puszták és majorok egyesítésével. 

A kastélyt és a volt Károlyi-uradalmat 1913-ban Weiss Manfréd gyáriparos vásárolta meg, kinek 

örökösei korszerű nagyüzemi gazdálkodást, öntözéses zöldségtermesztést létesítettek a faluban. A II. 

világháború után állami gazdaság és termelőszövetkezet létesült a birtokból. 

A település élete, történetéből is adódóan a mai napig a mezőgazdasághoz kötődik. Érdekes jelenség, 

a fejlődés furcsa ötvözete, hogy napjainkban mind a korszerű növénytermesztési technológiák, mind a 

korábbi időre jellemző hagyományos művelési módok egyszerre vannak jelen a település 

gazdálkodásában. 

A falu természeti kincsekben gazdag, területén 900 ha erdővel és 50 ha vízfelülettel. A horgászok 

számára a Kórógy-ér és a Kéktói Ökoturisztikai Park gazdag zsákmányt biztosít. A változatos alföldi 

tájban gyönyörű kirándulóhelyek találhatók a környező erdőkben, pihenőkkel, forrásokkal és gazdag 

vadállománnyal. A terület igen híres a vadászok körében, hiszen a gazdag és változatos vadállomány 

nagyszerű élményt ad, de nem csak a vadászok számára. A vadregényes erdei utak fogatozásra, 

lovaglásra, terepfutásra adnak lehetőséget. 

Az elmúlt években több intézmény és épület felújítása, korszerűsítése 

megtörtént (polgármesteri hivatal, művelődési ház, konditerem, 

lőtér), illetve napjainkban zajlik (iskola, óvoda), vagy hamarosan 
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megkezdődik (konyha, egészségház). Ezek közül számos fejlesztés bővült ki megújuló energiák 

hasznosításával. A művelődési ház IKSZT-vé válását követően bebizonyosodott, hogy az épület 

külleme mellé szemléletformálás is társulhat, hiszen a település lakói szívesebben töltik szabad 

idejüket kellemes környezetben, kor vívmányainak megfelelő technikai eszközök között, változatos 

programokon. Derekegyházon közösségi kezdeményezésre konditerem létesült egy kihasználatlan 

épület felújításával, pályázatból beszerzett eszközökkel, mely azt bizonyítja, hogy a település 

vezetősége nyitott a lakosok igényeinek teljesítésére, segítésére. 

Mindemellett a település új épületekkel is gazdagodik, a falu központjában templom, több pontján pedig 

szociális otthonok épülnek, melyek szerepe a munkaerő megtartásában is nagy szerepet játszik.  

 

Szegvár és Derekegyház földrajzi elhelyezkedését tekintve egymással határos községek, mely 

kiterjed a szervezetek és az egyének kapcsolatrendszerére is. A települések együttműködése évekre, 

sőt évtizedekre visszamenőlegesen datálható. Jelenleg közigazgatási rendszerüket körjegyzőségben 

látják el. 

Szervezeti és szakmai partnerséget tekintve is szoros kapcsolat köti össze Őket. A szervezeti 

szinteken túlmenően számos közösségi rendezvény, civil kapcsolat, rokoni, baráti és családi kötelék 

erősíti a településközi kapcsolatot. 

A két település lakosságszáma jelentős mértékben eltér egymástól, hiszen Szegváron közel háromszor 

annyi lakos él, mint Derekegyház településen. Közszolgáltatottság, az infrastrukturális ellátottság, 

valamint a várostól való távolság hasonló képet mutat.  

Számos olyan adottsága van a két településnek, amelyek méltán vetítik előre a további együttműködés, 

fejlesztési célok még hatékonyabb kiaknázását, a település közös értékeinek (Kastélyok, Kórógy-

csatorna, összekötő út, néptánc hagyománya, stb.) fenntartása mentén. 

Mindkét településen számos civil és formális csoport működik, akik potenciális segítőivé válhatnak a 

közösségi programoknak. 

A demográfiai helyzet az országos tendenciákhoz hasonlóképpen alakul, így az idősödő korosztály 

növekszik, míg a 18 év alattiak száma nominálisan és arányaiban is csökkenő tendenciát mutat. A 

foglalkoztatási helyzet az elmúlt években jelentős szerkezeti változáson ment át, az álláskeresők 

száma minimalizálódott, jelenleg munkaerőhiány van, főleg a fizikai munkavállalás és a kvalifikált 

munkaerő tekintetében. 

 

2. Az interjúk statisztikai elemzése 

2.1 Nemi megoszlás 

A településen élők nemi megoszlása a nők arányának 

eltolódását mutatja. Minél idősebb életkori csoportot 

vizsgálunk, annál magasabb a nők aránya. Így a 

megkérdezettek körében is felülreprezentált a nők részvétele. 

A megkérdezett férfiak száma: 13.fő 

A megkérdezett nők száma 32 fő 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hölgyek nagyobb aktivitást mutatnak a közösségi 

megmozdulások során, hamarabb ajánlanak azonos neműeket megkérdezésre.  

Feltételezhető, hogy a nőknél nagyobb prioritást élvez a közösséghez tartozás értéke. Nekünk viszont 

törekedni kell, arra, hogy ezek a nemi különbözőségek kiegyenlítésre kerüljenek és meg kell találni 

azokat a módszereket és technikákat, mellyel nagyobb arányban vonhatók be férfiak a közösségi 

folyamatokba. Azért is fontos a férfiak véleménye, mivel a problémamegoldásuk, lényeglátásuk fontos 

prioritás az ötletek kivitelezésének tervezése és megvalósítása során.  

 

2.2 Korosztályi megoszlás 

Az interjúválaszok összesítése során megállapítható, hogy az idősebb korosztály, a foglalkoztatás 

szempontjából inaktívak helyi közösségi részvétele igen magas. Mindkét településen kiemelték, hogy a 

nyugdíjasok aktív közreműködése nélkül nehezen lenne megvalósítható egy- egy program. 

Évek óta elterjedt módszer, hogy a fiatal felnőtt, vagy középkorosztály bevonása a gyermekeken 

keresztül, azaz intézményi együttműködéssel eredményesebben valósul meg: az iskola illetve az óvoda 

rendezvényein, az ott szereplő gyermekek szülei is így hatékonyabban vonhatóak be illetve 

motiválhatóak egy-egy eseményen való részvételre.  

A fiatalok elsősorban a sporton keresztül érhetők el ifjúságszakértők szerint, így szükséges lesz 

megvizsgálni további sportolási és szabadidő eltöltési lehetőség bővítését. 

Kihívást feltételez az a tendencia, hogy a fiatalok részvételi aránya alacsonyabb más korosztályhoz 

képest. Ez a demográfiai helyzettel is összefüggésbe hozható és tényszerűen rávilágít arra, hogy a 

számuk egyre csökken. A fiatalok már a középiskola elvégzését követően, de különösen a felsőfokú 

tanulmányokat folytatók esetén válik komoly kockázattá, hogy egy részük városban marad 

egzisztenciális célból, de nem ritka a külföldre költözés sem. Természetesen az országos 

népességfogyás is letükröződik, ami jellemzően főként a kis településeket érinti és mindkét célterületi 

település érintett benne.  

A megfelelő módszerrel sikerült megszólítani jó néhány fiatalt, mégpedig úgy, hogy közben kértük az ő 

cselekvő közreműködésüket is, mégpedig hogy jelenleg és a későbbiekben milyen feladatokban 

számítunk a segítségükre. 

Hasonlóan a többi településhez itt is tetten érhető, hogy a 

foglalkoztatásban aktív személyek részvétele alacsony. Azokat 

sikerült inkább motiválni, akiknek előzetesen már volt közösségi 

tapasztalata, élménye. 



  

Ahogy haladunk a korlétrán előre, úgy növekedett a nyitottság a válaszadásra. A 60 éves kor körüli 

nyugdíjasok tették ki a válaszadók nagy százalékát, viszont többször is előfordult, hogy egy-egy aktív 

embert több interjúalany is ajánlott.  

A negyvenöt interjúalany korosztályi megoszlása a következő: 

20-30 éves 7 fő 

30-40 éves 9 fő 

40-50 éves 7 fő 

50-60 éves 13 fő 

60-75 éves 9 fő 

 

3. A közösségi interjúk készítésének módja, körülményei 

Közösségfejlesztő szakemberekként bevontuk azokat a helyi lakosokat, akik már eddig is részt vettek 

hasonló felmérésben. Az első lépésben módszertani szabályokat beszéltük át, konkrétan mi a felmérés 

célja, hogyan biztosítható az adatvédelem betartása. Ezt követően átbeszéltük azokat a 

kommunikációs technikákat, melyeket hatékonyan lehet használni az interjúkészítés folyamatában. 

Megterveztük az időkeretet is és azokat a közösségi helyszíneket, ahol biztosítva vannak az 

interjúkészítés feltételei. A következő lépésben készítettünk egy adatbázist, hogy mely személyeket 

kívánjuk első körben kiválasztani alanynak, hogy minden korosztály képviseltetve legyen a 

válaszadásban, meghagyva annak a lehetőséget, hogy az alanyok újabb személyek bevonásának 

lehetőségével élni tudjanak.  

Általánosságban elmondható, hogy nyitottak voltak, és a helyszínen le is folytattuk a beszélgetést, ahol 

pozitív véleményeket fogalmaztak meg, konstruktív ötleteik voltak, és néhányuk a későbbi 

együttműködés lehetőségét is felvetették önként. 

Az interjúalanyok többségével telefonos egyeztetés után a közművelődési intézményben találkoztunk, a 

nekik megfelelő időben és helyen.  

A beszélgetés előtt röviden összefoglaltuk a projekt céljait, menetét, előnyeit, a válaszok feldolgozása 

nem beazonosítható módon fog történni. 

 

4. A közösségi interjúk tapasztalatai 

4.1 A két település közösségi életének, érdeklődésének helyzetképe az interjúk 

alapján 

Az interjúkra adott válaszok alapján a család, mint emberi közösség, 

a társadalmi együttélés alapsejtje, legkisebb egysége a 

legfontosabb a válaszadók körében. Családjuk biztonsága, 

eltartása (munkahelyek megtartása és teremtése fontos), 

nyugalma, gyermekeik nevelése és taníttatása mindkét 

település válaszadóinak kiemelt helyen szerepelt. Az emberek úgy választanak lakókörnyezetet és 

közösséget, ahol befogadásra, segítségre, kedvességre lelnek. Többen gyermekük vagy szüleik 

hatására-segítésére vállalnak közösségi feladatokat (gyermek- és jótékonysági programok szervezése, 

nyugdíjasok segítése, faluszépítés), így elmondható, hogy eleinte 1-2 családtag motiválta őket a 

részvételben, de ez a munka később kihatott egy nagyobb közösségre (óvodás csoport, iskolás osztály, 

nyugdíja klub, horgász egyesület) és ennek eredményeképp az egész településre is. Derekegyházon 

egyre több gyermek és szülő gyűjt papírt és PET palackot, hogy a csoport/ osztály/ óvoda/ iskola egy 

verseny keretében nyerjen, illetve minél több pénzhez juthassanak, melyből egész napos kirándulás 

keretében igazi közösséggé kovácsolódhatnak.  

A fiatalok idősek iránti tiszteletüket kifejezhetik az Idősek napi rendezvényeken, ahol nagyszüleik 

mellett több, mint 100 idős embernek adhatnak műsort, szolgálhatják fel az étkeket vagy 

beszélgethetnek. Viszont ez fordítva is működik: a Sütemény fesztiválra többnyire az idősek neveznek 

több tepsi finomsággal, hogy a leginkább fiatalokat vonzó megmozduláson senkinek se maradjon 

üresen a desszertes tányérja.  

Talán, ez a nehezen megfogalmazható mozgatórugó teszi élhetővé és közösségivé Szegvár és 

Derekegyház településeket. 

 

Mindkét község rendelkezik egy aktív közösségi maggal, akikre számítani lehet egy-egy program 

szervezésekor. Az ő munkásságukat azonban nem szabad „magától értetődően” kezelni, folyamatos 

visszajelzéssel, hálával, akár csekélyebb jutalommal (közös vacsora, színházi program, kirándulás) 

szükséges viszonozni, inspirálni, hiszen ők is fáradnak, olykor csalódottak, illetve saját szabadidejüket 

szánják önzetlen, de sokszor hálátlan közösségi feladatokra. 

 

A fenti csoporttal ellentétben léteznek az „örök elégedetlenek”, akik folyamatosan a negatívumokat 

keresik azok munkájában, akik a település életének jobbá és szebbé tételén igyekeznek. Ők azok, akik 

nem vállalják fel véleményüket, rosszindulatú pletykákat kreálnak ahelyett, hogy energiáikat a közösség 

érdekében használnák fel.  

 

Talán a legnépesebb csoportot a passzív lakosok birtokolják, akik vagy egyáltalán nem vesznek 

tudomást a falu életéről (érdektelenek, más településen dolgoznak, tanulnak, szórakoznak és csak 

aludni járnak haza), vagy valamilyen oknál fogva nem tudnak kimozdulni, de 

örömmel tájékozódnak az eseményekről a települések nyomtatott (közégi 

havilapok) és internetes felületein (honlap, község és intézmény 

Facebook oldalai). 



  

Az interjúztatott csoport tagjai többnyire az aktív közösségi magból kerültek kiválasztásra, így – 

elmondásuk alapján - az ő munkájukat és lelkesedésüket különösképp rombolja az örök elégedetlenek 

és a passzívak csoportja, mely több alkalommal elégedetlenséget szül. 

 

Közös pont volt a két település a két település válaszadói közt az elöregedő falu problémája, a fiatalok 

bevonásának nehézsége, munkalehetőségek hiánya. Többen hiányolták a szórakozási lehetőségeket 

is. Kulcsfontosságú, hogy a válaszadók régi arculatot (épület, sétány), élményeket, eseményeket 

hoznának vissza. Néhányan pedig konkrét programjavaslattal, előadásokkal, tanfolyam témákkal álltak 

elő. 

A válaszadók segítőkésznek bizonyultak, azonban többen azt szeretnék, ha személyesen lennének 

megszólítva, mikor a szervezők egy programot terveznek. 

 

4.2 Részvételi szándék a projektben és a közösségi tervező műhelyeken, beszélgetéseken 

Az interjúk végén az interjúalanyok meghívást kaptak a közösségi beszélgetésekre, illetve, hogy a 

dátumról haza érkezve se feledkezzenek meg, külön meghívó-szórólapot készítettünk és adtunk át. A 

meghívást egytől egyig örömmel fogadták és úgy láttuk, hogy örülnek, hogy beleszólhatnak a község 

életébe, ott elmondhatják véleményüket, hangot adhatnak gondolataiknak. Másrészt megfigyelhettük, 

hogy az aktív emberek leterheltek (családi szerepük és munkahelyi elfoglaltságaik mellett), nem 

szívesen ígérnek olyat, ami több évre elköteleződést kíván, volt, aki óvatosan, puhatolózva vett részt a 

projekt kezdeti szakaszában.  

A projektben Együttműködési megállapodással rendelkező szervezetek viszont bátran és teljes 

mellszélességgel álltak a projekt mellé, hiszen ők már egyszer elkötelezték magukat a projekt mellé, 

több alkalommal beszéltünk szerepükről, fontosságukról a megvalósítás későbbi fázisában.  

 

4.3 A beszélgetések során felszínre került helyi konfliktusok 

A beszélgetések során a legtöbb interjúalany felvállalta véleményét - még ha az negatív is -, ami úgy 

gondolom, hogy előbbre lendítette az interjúztatást, hiszen a javítandó dolgok megoldása egyúttal 

kihívást is jelent mi közösségfejesztők, illetve a település vezetői számára egyaránt. A negatív dolgokat 

– konfliktusmentesen – megvitattuk, illetve több dologban tudtunk az önkormányzat, Képviselő-testület 

álláspontját is közvetíteni, mely esetleg egy jelenlegi problémára nyújthat jövőbeli megoldást. Többször 

tapasztaltuk, hogy a negatív dolgoknak (interjú „Min változtatna?” c. kérdése) 

inkább helyet adnak, majd amikor a személyes hozzájárulásokat vártuk 

(„interjú „Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz, a közösségi 

élethez c. kérdése?”), már csekélyebb volt a válaszadás, 

sokáig gondolkoztak, vagy éppen mondtak valamit, hogy ne 

maradjon üres a felület. Sajnos közösségi szinten az 

adok-kapok nincs egyensúlyban, még a megkérdezett, település aktívnak mondható lakosai is sokkal 

többet várnának felülről, mint amennyit ők hozzá kívánnak járulni a község életéhez. 

 

5. Az interjúalanyok válaszai az interjú fő kérdéseire vonatkozóan 

5.1 Miért szeret Szegváron/Derekegyházon élni? 

 

Szegvár 

Sokan a család felől közelítették meg kérdést, itt születtek, ide jönnek vissza, szűkebb hazáját jelenti, 

családjának fontosságát szintén sokan kiemelték., majd ha a tágabb emberi kapcsolatokat vizsgáljuk, 

akkor a rokonai is itt élnek kapott prioritást. Sok embert ismer, egy betelepülő mondja, hogy nagyon 

befogadóak az emberek, segítőkészek, itt már utalhatunk a közösségek szerepére. 

Ugyanennyien tartották fontosnak a csendet, nyugalmat, biztonságot, gyermekkorom is itt töltöttem 

illetve gyermekeink számára is nyugodtabb légkört biztosít, mint a város. 

„Olyan, mint egy fészek” - mondta valaki. 

 

Derekegyház 

• csendes, rendezett, tiszta, nyugodt falu, jó levegő, biztonságos, barátságos, családias, virágos 

• természeti környezet (Kórógy, erdők), helyi adottságok 

• mindig faluban élt, közel vannak a városok 

• elfogadható nagyságú terület a lakhatáshoz (ház és kert, aminek művelésével el tudják magukat 

látni) 

• itt született/ ide nősült 

• mindigis itt élt, itt lakik a család, barátok, ide kötik a gyökerei, ide fűzik az emlékek 

• hasonló gondolkodás/ hasonló értékrend 

• normálisak az emberek, jó társaság 

• jó emberek élnek itt (kedvesség, gondoskodás, törődés, figyelnek egymásra, felelősségvállalás, 

összetartás, együttérzés, baráti viszony) 

• befogadókészség 

• jó az emberek hozzáállása, jó közösség/ jó közösségi élet, tiszteli és szereti az itteni embereket 

• mindenkit ismer (ha nem, akkor szeretné megismerni) 

• nincs a fiatalok számára elzárva, van lehetőség a szórakozásra 

• nyugodt, biztonságos közösség 

• gyerekek nagyobb biztonságban vannak, könnyebb az 

önálló életre tanítani 

• könnyebb megélhetés, mezőgazdaság, saját termelés 

 



  

 

 

5.2 Min változtatna? 

 

Szegvár 

• helyi munkalehetőség javítása 

• fiataloknak (15-30 éves korosztály) kulturált szórakozóhely kialakítása 

• közlekedési ismeretek oktatása mopedeseknek– megnövekedett forgalom miatt is 

(polgárőrök és rendőrök bevonásával) 

• digitális képzés idősebbeknek és a középkorúaknak 

• a helyi turizmus lehetőségeinek jobb kihasználása, bevonni a szállásadókat a programok 

szervezésébe és reklámozásába 

• színházlátogatás szervezése, vagy helyi színjátszó csoport felélesztése 

• a férfiak bevonása a közösségi programokba, munkába 

• fiatalokat jobban be kellene vonni a programok szervezésébe és a munkába 

• régi mesterségek bemutatása és megtanítása – pl.: vesszőfonáshordókészítés, halászháló 

készítés, kovács 

• az emberek nem igazán kezdeményezőek, nehéz őket motiválni 

• fiatal felnőttek nemigen vállalnak pluszt a közösségért 

• jó lenne a falu régi arculatát visszahozni legalább egy részét pl. a főutcán a nyárfasor nagyon 

szép volt 

• gyakorlati ismeretek a háztartásban 

• környezetbarát anyagok használatának megtanulása 

• jó volt régen a népfőiskola 

• alkotótábor a kastélyban - vissza kellene hozni 

• zöldséges konyhakertek újra élesztése 

• a gyerekek életrevalóságra nevelése 

• a családok összetartása 

• előadások szervezése, beszélgetések 

• életvezetési beszélgetések, időgazdálkodás, 

mentálhigienes tanácsadás 

• nevelési témákban szakemberek hívása 

• ismerjék meg a szegváriak a település értékeit jobban 

 

Derekegyház 

• kevés munkalehetőség helyben 

• nagyobb munkahelyek hiánya miatt nem tudnak munkahelyi kollektívák, brigádok alakulni 

(csapatban minden jobban megy) 

• rendelkezésre álló közterek (játszóterek, parkok) felújítása, funkcióval való ellátása 

• kalákában való munkavégzést büntetik 

• kitartás nincs az emberekben (elkezdenek valamit, de csak egy darabig csinálják, gyorsan 

beleunnak) 

• barátságok ápolása: névnapozás, szülinapozás, egymásra figyelés 

• utak minősége nem megfelelő (este nem szívesen mozdulnak ki) 

• kevés bolt (pl. ruházati bolt) 

• Iskoláskorúakat nehéz elérni (felső tagozat hiánya), Szentesen vannak, csökken a kapcsolat 

a településsel 

• szűk aktív mag (középkorosztályt nehéz megszólítani) 

• gyerekeken, családokon keresztül lehet az embereket megszólítani 

• aktív nyugdíjasok is elfogytak 

• közösségeknek kell egy vezető, aki kiszűri azokat, akik gátló tényezők 

• minden, ami egy falunak hátránya: nincs munkahely, fizetés alacsony, tanulni el kell menni 

• hiába tudnak a dolgokról, nem jönnek el, mert XY ott lesz 

• széthúzás 

• lehetne több tanfolyam, szakkör (nem csak dolgozóknak) 

• érdektelenek az emberek 

• programokon kevés az érdeklődő 

• magánéletről sok a pletyka 

• szakmák bemutatkozása 

• irigyek és önzőek az emberek 

• legyen több program és élmény együtt 

• közösségi élet működik, de csak az idősebb korosztályt mozgatja 

meg, a fiatalok nem jönnek 

• nehezen haladnak a beígért fejlődések 

• nehéz megmozgatni az embereket – lakosság 

bevonása! 

• emberek érdeklődését fel kell kelteni, ne csak az 



  

ingyen étel és ital  

• legyen színjátszókör 

• faluban kevés a tanár/szaktudás birtokosa – pl. dalkör/színjátszókör vezetése 

• közöny egyes rétegek körében 

• hozzáállás, a fiatalok lelkesedése alábbhagyott (sport, egyebek terén) 

• nehezen találni jó alkalmazottat (pl. fóliába) 

• idősek nappali otthona kellene (időseknek program, társaság) 

• az emberek nem nyújtanak segítséget, nem vesznek részt a társadalmi munkában, nem 

tesznek a környezetükért 

• önkormányzat nem tájékoztatja megfelelően az embereket (lehetne rendszeres falugyűlés!) 

• nincs elég nagy összetartás az emberekben 

• több közösségformáló rendezvény szervezése/ több közös program (motiválni az embereket 

erre) 

• távolság/ minden messze van/ messze van a várostól/ sürgős esetben minden messze van 

• közutak minőségének javítása/ Tompai út állapota/ vad terelő a Tompai úton 

• gyógyszertári ügyelet 

• nagyobb odafigyelés az embertársainkra 

• a tompahátiak és a derekegyháziak eltávolodtak egymástól 

• több sportolási lehetőség 

• több fiataloknak szóló rendezvény 

• közelebb hozni az embereket egymáshoz 

• ha lenne több pénz, lehetne több program 

  

5.3. Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz, a közösségi élethez?  

 

Szegvár 

• szervezéssel 

• jókedvvel 

• kétkezi munkával 

• plakátok ragasztásával 

• ötletekkel 

• másokat megpróbálok elhívni 

• kapcsolataimmal 

• dekorációkészítéssel 

• meghívók kihordásával 

• önkéntesként – szervezésben, lebonyolításban részt venne 

• amire csak szükség van 

• szaktudásával 

• közösségi programokon részt veszek 

• sütök, amit kérnek a szervezők 

• tábor szervezésében segítek 

• jelenlegi munkájával is azt teszi, a közösség aktív tagja 

• foglalkozások tartása 

• programok szervezésében 

• papírhajtogatás 

• kézműveskedésben 

• arcfestésben 

• gyermekprogramok megszervezésében való közreműködés 

• közös gondolkodás 

• munkacsoportokban is szívesen részt veszek 

• kétkezi munkájával 

• tudását átadná 

• program lebonyolításában 

• a kérdőívezés megvalósításában 

 

Derekegyház 

• szervezés, tervezés (pl. játszótér, parkok) 

• programok szervezése 

• könyvek propagálása (aki magányos, hasznos elfoglaltságot találjon) 

• rendezvényeken segítek (részvételével javítja a kedvet!) 

• Közösségfejlesztés nem pénz kérdése! Akik összejönnek jól érzik 

magukat együtt = jókedv 

• pályázati lehetőségek, együttműködések behozása 

• kapcsolatteremtés (előadók, potenciális érdeklődők) 

• programokon való részvétellel (segítőkész) 

• ötletadás, jókedv, tanácsok 



  

• tudás (ének, zene, fotózás) 

• dalkör fellépéseken részvétel 

• ha van egy közös cél, részt vesz a megvalósításában 

• társadalmi munka 

• néptánccsoport szervezése, tudásátadás, hagyományőrzés, adatgyűjtés –átadás 

• „emberek szeretnek adni” – újra elővenni (hiúság, nagyravágyás) 

• szervezés (foci, polgárőr, rendezvények) 

• tudás (vendéglátás), rendezvényeken való részvétel 

• Szenior Örömtánc oktatás 

• kártya, társasjáték programok szervezése 

• ha ráér, részt vesz a rendszeres Falugyűléseken 

• mint horgász egyesülti tag, sokat tesz a környezetéért 

• tudás, kapcsolatok, közéletben való részvétel 

• szervezés, ötletek, közös gondolkodás, tudás, kapcsolatok 

• rendezvényszervezésben szerzett tapasztalat, jókedv 

• „Minden erőmmel szebbé és még jobbá változtatni” 

 

 

 

Ezúton is köszönjük az interjút adóknak, hogy idejükkel és válaszaikkal hozzájárultak a 

közösségfejlesztés ezen folyamatához! 

 

Az interjúk készítését segítették: 

Vígh Mária, Csatordai Endre, Vígh Károlyné, Huszka Anita, Vajda Gabriella 

Csatordainé Lakatos Veronika, Schrantzné Szögi Petra 

 

 

Az interjú összefoglalót írták: 

 

Puskásné Halál Ágnes, Bánvölgyi Petra és Borbás Tamás 

közösségfejlesztők 

 

 

Szegvár és Derekegyház célterület, 2018. október  28.



 

 


