
A közösségi interjúk eredménye Fülöpszálláson 
 

       Fülöpszálláson 34 interjú készült 

 

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

 

 „Ide születtem”             20 válaszadó 

„Szeretek faluban élni” -                                              13 válaszadó 

„Jó infrastruktúra”          10 válaszadó 

„Itt él a családom, barátaim”          8 válaszadó 

„Sokan ismerik egymást”         6 válaszadó 

 

A kérdésre adott válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a gyökerekhez, 

családhoz kötődés mellett a falusi nyugalom és a jó infrastrukturális ellátottság a 

vonzó a helyiek számára. 

2./ Mi a rossz? 

 

„Kevés a munkalehetőség helyben”       6 válaszadó 

„A mellékutcák útjainak rossz az állapota”              5 válaszadó 

„Több kulturális rendezvény kell”         5 válaszadó 

 „A cigány lakosság okozta gondok”        4 válaszadó 

„Normális művelődési házra van szükség”        3 válaszadó 

„Sok romos, elhagyatott ház van”                                        2 válaszadó 

„Orvosi és gyógyszertári ügyelet problémás”       2 válaszadó 

„Az emberek érdektelensége”         1 válaszadó 

„Idősek magányosak”            1 válaszadó 

„Jobb közbiztonság kellene”           1 válaszadó 

 

A kapott válaszokból kiderül, hogy mint minden hasonló méretű településen, 

Fülöpszálláson is erősen foglalkoztatja a lakosságot a kevés helyi 

munkalehetőség, s a helyben elérhető orvosi, gyógyszertári ügyelet hiánya, a 

mellékutcák állapota, valamint több kulturális rendezvényt szeretnének, 

megfelelő művelődési ház létrehozásával. 

 

3./ Min változtatna és hogyan?  

 

„Helyi munkalehetőségek növelése”      20 válaszadó 

„Több kulturális és sport program legyen”     11 válaszadó 



„Épüljön új művelődési ház”         6 válaszadó 

-”Javuljon az idősek napközbeni ellátása”        6 válaszadó 

-”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 

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

 

Az itt kapott válaszok értelemszerűen kapcsolódnak az előbbiekre adottakhoz. 

Kiemelten első helyen a munkahelyek számának növelése áll, majd egy új, 

alkalmasabb művelődési ház építése, s több sport- és kulturális program igénye 

merült fel. A kisebbség okozta gondok, a közbiztonság kérdése, a mellékutcák 

állapota, s a napközbeni idős ellátás, szintén többeket fogalakoztató kérdés.   

 

4./ Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

 

„Javaslatokkal, ötletekkel tud segíteni”       7 válaszadó 

„Bármilyen közösségi munkába bekapcsolódna”     5 válaszadó 

„A programok szervezésében való részvétellel„     3 válaszadó 

”Gyermekeit is buzdítja a közösségi munkára”        2 válaszadó 

”Alkalmankénti akciókban segítene”       1 válaszadó 

- Nem válaszolt a kérdésre                    16 megkérdezett 

 

A kérdésre adott válaszokból kitűnik, hogy a megszólítottak fele, vélhetően nem 

kívánna tevékenyen bekapcsolódni a kívánt változtatások megvalósításba, ezért 

nem adott választ. A válaszolók többsége azonban javaslatokkal, ötletekkel 

segítene. 

 

  2.5.4 A közösségi beszélgetések eredménye Fülöpszálláson 

 

Fülöpszálláson két közösségi beszélgetés történt, a Mozgáskorlátozott Klub és a 

helyi önkormányzat dolgozóinak bevonásával. Összesen 49 fő vett részt a két 

alkalmon. 

A beszélgetések bevezetőjeként tájékoztatást kaptak a résztvevők a projekt 

célkitűzéseiről, hogy mit várhatnak, mire számíthatnak a fülöpszállásiak a 

program megvalósításának időszakában, s kérték a személyes 



közreműködésüket is a közösségépítő munkában. A résztvevők szívesen 

vállalták a közös gondolkodást, aktívan kapcsolódtak be a beszélgetésekbe.  
A közösségi interjúkon felmerült főbb kérdésekről esett többségében szó a 

közösségi beszélgetéseken is. A jelenlévők maguk is hasonló gondokat, 

elképzeléseket fogalmaztak meg hangsúlyozva, hogy nagyon fontosnak tartják a 

helyi közösségek tovább építését, erősítését. Ehhez az egyik mielőbb 

megvalósítandó feladatként egy új művelődési ház építését, s az ahhoz 

kapcsolódó kulturális programkínálat-bővítést jelölték meg. 

 

                  A közösségi beszélgetéseken elhangzottak összefoglalója 

 

A fórumok résztvevői egyöntetűen pozitívan vélekedtek a projektről, s 

elképzelhetőnek tartották, hogy maguk is aktív közreműködjenek egy-egy 

program megvalósításában.  

A közösségi interjúkon felmerült főbb kérdésekről esett többségében szó a 

közösségi beszélgetéseken is. A jelenlévők maguk is hasonló gondokat, 

elképzeléseket fogalmaztak meg (többségük a közösségi interjúkban is 

közreműködött), hangsúlyozva, hogy nagyon fontosnak tartják a helyi 

közösségek tovább építését, erősítését, s általánosságban is a fülöpszállási 

lakosok valódi közösséggé válását tarják fontosnak. Megjelenik a falu fő 

problematikája, az elöregedés. Az idősebb generáció a fiataloktól várja 

a ,,megoldást”. Bár a nyugdíjas korosztály is nyitott a változásra, az aktivitást 

gyerekeiktől várják. Motiváltságuk bizonyítéka, hogy a legtöbb civil 

szervezetnek ők a mozgatói.  
   

 

   A közösségi beszélgetéseken elhangzottak tanulságai 
 

A közösségi beszélgetéseken elhangzott –bár néha szárnyra kapott- ötletek 

alapján bármilyen reális tematikával rendelkező program végre hajtható. Ez a 

projekt munkatárasinak és önkénteseinek jó alapot adhat a hosszú távú 
közösségi cselekvési folyamat beindításához, fenntartásához. A közösségi 

interjúkban megfogalmazott egyéni igényeken keresztül eljutunk a 

közösség igényeihez. Ehhez a helyi közösségfejlesztés iránt elkötelezett 

aktivistákra lenne szükség. Bár konkrét vállalást nem tettek a 

megkérdezettek, személyes felkeresés esetén a programot támogatnák, 

hiszen ezt teszik jelenleg is-csak nem ,,hivatalosan”.  
 

 

 2.5.5 A közösségi felmérés eredménye Fülöpszálláson 

 



Fülöpszálláson 70 db közösségi kérdőív került kitöltésre és 

visszajuttatásra, a kijuttatott 800 darabból (ennyi háztartás van 

Fülöpszálláson). Az íveket a Fülöpszállási Újság karácsonyi számával 

együtt kapták meg a lakosok. Lehetőség volt online módon is kitölteni a 

kérdőívet, amivel csak ketten éltek. A 2018. december 25. és 2019. február 

10. közötti időszakban vártuk vissza a kérdőíveket, majd február 28-ig 
konkrét lakosok felkeresésével jutottunk a kitöltött kérdőívekhez. A 

kitöltött íveket a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban elhelyezett 

gyűjtődobozokba dobhatták be a kitöltők. Végül nyomtatott formában 68, 

online formában 2 kérdőív került kitöltésre a városban a megadott időszak 

alatt.  

 
 

Az alábbiakban a kérdőív kérdéseire adott válaszok adatai, statisztikái 

következnek: 

 
1. Az Ön neme: 
 

a. Nő 52 fő 74% 

b  Férfi 18 fő 26% 

 

 
2. Mely korcsoportba tartozik Ön? 

                         

 NŐ    FÉRFI  EGYÜTT NŐ+FÉRFI   SZÁZALÉK 

a, 18-25 év    1 1 2 3 

b, 26-35 év 12 3 15 21 

c, 36-49 év 12 2 14 20 

d, 50-64 év  18 7 25 36 

e, 65 év felett 9 5 14 20 

 
 
 
 

3. Mióta él Ön a településen? 

 

  NŐ    FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

 a, 0-5 éve 2 - 2 3 

b, 6-10 éve 5 2 7 10 

c, több, mint tíz éve 18 4 22 31 



d, születésem óta 27 12 39 56 

 
 
4. Mi az Ön státusza? 

 

 NŐ  FÉRFI   EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a, tanuló   1 1 2 3 

b, állással nem 
rendelkező 

7 2 9 13 

c, munkaviszonnyal 
rendelkező  

18 3 21 30 

d, önfoglalkoztatott 
(vállalkozó)  

2 - 2 3 

e, nyugdíjas  24 12 36 51 

 
5. Hol található az Ön munkahelye/iskolája?  

 

 NŐ FÉRFI   EGYÜTT NŐ+FÉRFI SZÁZALÉK 

a, 
Fülöpszálláson 

6 1 7 30 

b, 
Fülöpszálláson 
kívül 

13 3 16 70 

 
6. Mi köti Fülöpszálláshoz? (többet is bejelölhet) 

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a, itt születtem, ide kötnek a 
gyökereim 

21 9 30 43 

b, ide kötnek a barátaim, a családom  31 11 42 60 

c, itt van a munkahelyem 6 1 7 10 

d, nyugodt környezet  23 8 31 44 

e. élhető, hangulatos falu 15 3 18 26 

f. szép természeti környezet  19 16 35 50 

g. jó közmű ellátottság 9 7 16 23 

h. megfelelő szórakozási,  
kikapcsolódási lehetőségek 

2 0 2 3 

 
 
7. Véleménye szerint mi hiányzik ahhoz, hogy még élhetőbb legyen 

Fülöpszállás? 

 



Munkahely a fiataloknak, jó programok 

 
8. Ön hogyan venne részt a javasolt változtatások megvalósításában? 

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. ötletekkel  11 6 17 24 

b. személyes 
közreműködéssel  

5 - 5 7 

c. ötletekkel és személyes  6 2 8 11 

d. nem az én feladatom  21 8 29 41 

 

 
9. Ismeri-e a Fülöpszálláson működő civil szervezeteket (klub, egyesület, 

stb.)? 

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a, igen 38 10 48 69 

b, részben  14 7 21 30 

c, nem - 1 1 1 

 
 

10. Tagja- e valamely civil szervezetnek? 
 

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

     a, igen  26     3  29 41 

     b, nem   18  10  28 40 

 

 

11.  Ha igen, melynek, s milyen tevékenységet végez benne? 

 

tag 
Mozgáskorlátozottak Klubja 
Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület  
 
 

 
12.  Ha nem, lenne-e tagja valamely civil szervezetnek (klubnak, egyesületnek, 

stb.)? 

 

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a, igen 10 7 17 24 

b, nem 8 3 11 16 



 
 
 
13. Ha igen, milyen tematikájú lenne az, és Ön ott milyen szintű tevékenységet 

vállalna szívesen? Több válasz is megjelölhető.    

  NŐ  FÉRFI  EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. kulturális 18 2 20 29 

 b. turisztikai   26 9 35 50 

 c. természetjáró 6 1 7 10 

 d. természetvédelmi  4  4 6 

 e. gasztronómiai 14 8 22 31 

 f. faluszépítő 5 4 9 13 

 g. az Ön egyéb 
témajavaslata:  

    

    
Tevékenység, amelyet vállalna: 
                 

  NŐ  FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. ötletekkel 
segítenék  

23 7 30 43 

 b. személyes 
közreműködéssel 

12 3 15 21 

c. mindkettővel    15 4 19 27 

 

 

14. Ismeri az alábbi fülöpszállási rendezvényeket? -IGEN                                         

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

TeFE programok (Egészségnap, utazási 
beszámolók…) 

32 8 40 57 

Jótékonysági bálok 36 6 42 60 

Adventi gyertyagyújtások 26 9 35 50 

Megemlékezések nemzeti ünnepekkor 43 14 57 81 

Augusztusi Falunap                                                  50 18 68 97 

szentivánéji mulatság 12 3 15 21 

Márton napi libaünnep 8 5 13 19 

 

 

15. Ismeri az alábbi fülöpszállási rendezvényeket? -NEM                                         

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT SZÁZALÉK 



NŐ+FÉRFI 

TeFE programok (Egészségnap, utazási 
beszámolók…) 

3 4 7 10 

Jótékonysági bálok 10 2 12 17 

Adventi gyertyagyújtások 6 6 12 17 

Megemlékezések nemzeti ünnepekkor 3 - 3 4 

Augusztusi Falunap                                                  2 - 2 3 

szentivánéji mulatság 15 10 25 36 

Márton napi libaünnep 23 9 32 46 

 

 

16. Az elmúlt években mely rendezvényeken vett részt? -IGEN  
 

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

TeFE programok (Egészségnap, utazási 
beszámolók…) 

29 10 39 56 

Jótékonysági bálok 18 2 20 29 

Adventi gyertyagyújtások 8 3 11 16 

Megemlékezések nemzeti ünnepekkor 27 7 34 49 

Augusztusi Falunap                                                  45 13 58 83 

szentivánéji mulatság 4 1 5 7 

Márton napi libaünnep 9 2 11 16 

 
 
 

17. Az elmúlt években mely rendezvényeken vett részt? -NEM  
 

 NŐ  FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

TeFE programok (Egészségnap, utazási 
beszámolók…) 

10 6 16 23 

Jótékonysági bálok 23 7 30 43 

Adventi gyertyagyújtások 19 7 26 37 

Megemlékezések nemzeti ünnepekkor 18 5 23 33 

Augusztusi Falunap                                                  5 3 8 11 

szentivánéji mulatság 20 10 30 43 

Márton napi libaünnep 20 9 29 41 

 
 
 



 
 

18. Milyen jellegű új rendezvényeket, programokat látna még szívesen 
Fülöpszálláson? 

 
Főzőverseny 

Kiállítás a kézimunkákból 

 
19. Honnan tájékozódik a helyi programokról, lehetőségekről (több válasz is 

jelölhető)?  
 

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. helyi újság 42 11 53 76 

c. helyi hírportál, 
helyi internetes 
oldalak 
(weboldal, 
facebook)  

14 3 17 24 

d. más 
lakosoktól 

41 6 47 67 

e. egyéb 
forrásból: plakát 

26 9 35 50 

 

 
20. Kérjük, osztályozza egy 1-5-ig terjedő skálán az alábbi kérdéseket: 

(Értékelés a válaszok átlagolásával.) 
 

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

a, Mennyire elégedett Ön a településen 
elérhető szabadidő-eltöltési 
lehetőségekkel? 

2,3 2,3 2,3 

b, Mennyire elégedett Ön a településen 
elérhető szolgáltatásokkal?  

2,2 3 2,6 

c, A Lakosok mennyire tudnak 
beleszólni a helyi ügyekbe? 

2,5 3 2,75 

d, Mennyire összetartó Ön szerint a 
településen élő közösség? 

1,8 2,7 2,3 

 
 
 
 

 
21. Segítené, támogatná-e az alábbiak megvalósítását? 

 



a, Falukalendárium kiadása, amelybe a helyi lakosok írhatnának egy-egy oldalt, 
saját készítésű rajzokkal, fotókkal illusztrálva.   

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 42 11 53 76 

b. nem 6 2 8 11 

 

Ha igen, írna-e bele?                               

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 13 3 16 23 

b. nem 23 7 30 43 

 
b, Szomszédolások szervezése szomszéd települések lakosaival, 
közösségeivel.     

                                                                      
 

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 21 3 24 34 

b. nem 24 10 34 49 

 
c, Helyi termékek kiállításának, vásárának szervezése, rendezése. 
                                                                            

 

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 27 10 37 53 

b. nem 19 3 22 31 

 
d. Utcaprogramok szervezése, pl. az egy utcában lakók közös piknikje, 
játékos vetélkedők, utcák közti focibajnokág, stb. 
 

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 10 6 16 23 

b. nem 12 2 14 20 

 
Ha igen, esetleges saját 
programjavaslata(i):………………………………………………………………………
………………………….. 
 
 
 



 
 
e. Részt venne-e tanulókörökben? Pl. nyelvtudás, számítógépes ismeretek, 
régi népi mesterségek ismereteinek megszerzésére. 
      
 

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 9 2 11 16 

b. nem 24 8 32 46 

 
Ha igen, egyéb 
témajavaslata…………………………………………………………………………. 
 

 

      h. Hasznosnak tartaná-e a helyi szellemi, kulturális örökség további 
feltárását,            újabb kiadványban való megjelentetését? 

    
 

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 39 8 47 67 

b. nem 8 3 11 16 

 

i. Hasznosnak tartaná-e helyismereti, helytörténeti dokumentumok további 
feltárását, újabb kiadványban való megjelentetését?  
 

 

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 19 7 26 37 

b. nem 3 1 4 6 

 
20. Részt venne-e a helyi közösségi szerepvállalás erősítését szolgáló 
program beszélgetésein, fórumain? 

                    
 

 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 35 5 40 57 

b. nem 14 7 21 30 

 
21.Vállalna-e önkéntes munkát a programok megvalósításában? 

               
 



 NŐ FÉRFI EGYÜTT 
NŐ+FÉRFI 

SZÁZALÉK 

a. igen 5 1 6 9 

b. nem 10 5 15 21 

 
22. Ha az előző két kérdésre igennel válaszolt kérjük, EGY KÜLÖN LAPON 
adja meg elérhetőségét. Amennyiben online tölti ki az ívet, elérhetőségi 
adatait vagy  az ottani kérdőív megfelelő rovatában, vagy az itv@vitae.hu e-
mail címre kérjük elküldeni ÖNKÉNTES megjelöléssel 

Erre a kérdésre 6 fő (9%) válaszolt igennel, de nem adta meg elérhetőségét. 

 

 
 

23. Röviden összefoglalva, miért javasolná másoknak, hogy itt éljenek? 

 

Vidéki élet egészségesebb, mint a városi 

Nyugodt légkör 

Jó a közlekedés Kecskemétre, Budapestre 

 
 

mailto:itv@vitae.hu

