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I./ Célok, szándékok, megvalósítás 

A Helyi identitás és kohézió erősítése a Kolon mentén című projekt célja, hogy a 

konzorcium településein erősítse a már meglévő helyi közösségeket, valamint a 

közösségi munkában már közreműködők mellé újabb embereket aktivizáljon, növelve 

azok létszámát, akikből további, a településért és a közösségért tenni képes és tenni 

akaró csoport alakulhat, valamint olyan kezdeményező szerepet is szívesen felvállaló 

személyek kerüljenek elő, akik a későbbiekben a közösség véleményformálóivá, a 

közösségi akciók kezdeményezőivé, moderálóivá válhatnak.  

A közösségi interjúk elkészítése a projekt megvalósításának első - a további munkát 

megalapozó - lépése. 

Az interjúkba Fülöpszálláson a meglévő néhány helyi közösség tagjait 

(Mozgáskorlátozottak Egyesülete), a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, valamint az 

utcán, illetve különböző helyeken megszólítottakat vontuk be.  

Az interjúk a projekt célkitűzéseinek megvalósítását azzal is segítik, hogy a 

megkérdezettek megtapasztalhatják, olyan szinten fontos az ő véleményük, hogy 

azzal egy a településükön, s a térségben megvalósuló átfogó program formálásának 

részesei, sőt (szándékuk esetén) a megvalósítói lehetnek. Az interjúk során ezen 

szándékukat néhányan már fel is ajánlották. A program jó eszköz arra is, hogy minél 

többek számára váljon világossá, hogy egyénként is fontos részei településük nagy 

közösségének. Összesen 34 interjú készült. 

 

II./ Az interjúkban az alábbi három kérdésre vártunk válaszokat 

 

 Mit jelent az ön számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

 Min változtatna és hogyan?  

 Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

 

E három egyszerű kérdés összességében olyan válaszokat hozott, a fülöpszállásiak 

véleménye, mindennapi problémái, tapasztalatai, ötletei, gondolatai, igényei 

megfogalmazásával, amelyekre alapozva valósultak 

meg az eddigi, s valósulnak meg a következő 

közösségi beszélgetések, s ezen közösségi interjúk és 

beszélgetések tapasztalatai alapján elkészülhet a 



   

 

   

projekt következő lépése, a “Közösségi felmérés” kérdőíve. 

 

III./ A közösségi interjúk kérdéseire adott válaszok értékelése 

 

1./ Mit jelent ön számára itt élni? Mi a jó az itteni életben?  

 

Az e kérdésre adott válaszok fő tételmondatai  

 „Ide születtem”            20 válaszadó 

„Itt él a családom, barátaim”         8 válaszadó 

Ez összesen 28 válaszoló, ami a megkérdezettek 82 százalékát teszi ki. 

 

 

További válaszok 

- „Szeretek faluban élni” -         13 válaszadó 

- „Sokan ismerik egymást”         6 válaszadó 

- „Jó infrastruktúra”          10 válaszadó 

Ez összesen 29 válaszoló, ami a megkérdezettek 85 százalékát teszi ki. 

 

 

2./ Mi a rossz? 

 

Az e kérdésre adott válaszok fő tételmondatai 

„Kevés a munkalehetőség helyben”      6 válaszadó 

„A mellékutcák útjainak rossz az állapota”             5 válaszadó 

„Normális művelődési házra van szükség”       3 válaszadó 

Ez összesen 14 válaszoló, ami a megkérdezettek 40 százalékát teszi ki.  

 

További válaszok 

- „A cigány lakosság okozta gondok”        4 válaszadó 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

- „Több kulturális rendezvény kell”         5 válaszadó 

- „Sok romos, elhagyatott ház van”             2 válaszadó 

-„Orvosi és gyógyszertári ügyelet problémás”       2 válaszadó 

Ez összesen 13 válaszoló, ami a megkérdezettek 37 százalékát teszi ki.  

 

- „Az emberek érdektelensége”         1 válaszadó 

-„Idősek magányosak”            1 válaszadó 

-„Jobb közbiztonság kellene”           1 válaszadó 

 

 

3./ Min változtatna és hogyan?  

 

Az e kérdésre adott válaszok főbb tételmondatai 

„Helyi munkalehetőségek növelése”      20 válaszadó 

„Több kulturális és sport program legyen”     11 válaszadó 

„Épüljön új művelődési ház”         6 válaszadó 

 

További válaszok 

-”A cigányság mentalitásán kell javítani””         5 válaszadó 

-”A közbiztonság helyzetén kell javítani - több rendőrt”      5 válaszadó 

-”Mellékutcák burkolatának megújítása”        5 válaszadó 

-”Gyakoribb közösségi mozgósítás”         5 válaszadó 

-”Kerüljön ki több köztéri hulladékgyűjtő edény”       2 válaszadó 

-”Nyíljon olyan üzlet, ahol minden egy helyen kapható”      2 válaszadó 

-”Javuljon az idősek napközbeni ellátása”        6 válaszadó 

-”Minden rendben van úgy, ahogy van”        2 válaszadó 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

4./ Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

Az e kérdésre adott válaszok főbb tételmondatai: 

 „A programok szervezésében való részvétellel„     3 válaszadó 

„Bármilyen közösségi munkába bekapcsolódna”     5 válaszadó 

„Javaslatokkal, ötletekkel tud segíteni”       7 válaszadó 

 

További válaszok 

-”Gyermekeit is buzdítja a közösségi munkára”        2 válaszadó 

-”Alkalmankénti akciókban segítene”       1 válaszadó 

- Nem válaszolt a kérdésre                    16 megkérdezett 

 

5./ Összegzés 

Mint a válaszokból kitűnik, a legtöbb megkérdezett azért szeret Fülöpszálláson élni, 

mert - többük által is megfogalmazva, élhető kis falu. Az is kitűnik, hogy a 

gyökerekhez, a szülőföldhöz, a családhoz, barátokhoz való kötődés nagyon fontos 

számukra. Annyira, hogy a legerősebb megtartó erőként vehetjük ezeket. A 

válaszolók 82 százaléka érezte úgy, hogy ennek hangot kell adnia. A kapott 

válaszokból viszont az is kiolvasható, hogy ezekkel együtt látják a problémákat is, s 

vannak elgondolásaik azok megoldását illetően. Ám azt is láthatjuk, hogy a „Min 

változtatna és hogyan?” kérdésre adott válaszok valójában a „min”-re adnak 

értékelhető választ, s kevésbé a ”hogyan”-ra. Ez tulajdonképpen a projekt kívánatos 

fő cselekvési irányát is meghatározza, illetve aláhúzza. Ahogyan az is, hogy a helyi 

cigánysággal kapcsolatos gondok a negyedik, ötödik helyen bukkantak elő a 

válaszokban. A legtöbb válaszadó kiemelte, hogy szükség van a közösségi élet 

fellendítésére, s többük azt is jelezte, hogy szívesen részt venne az ezt segítő 

programok szervezésében, megvalósításában. Az ő mozgósításuk, bevonásuk a 

munkába, a közösségi felmérés végrehajtásában hozhat nagy segítséget. 

 

Fülöpszállás, 2018. november 10.             

                                                                                                  

Mátyás Kinga 

 


