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1./ 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 beszélgetések a projekt megvalósításának második lépéseként zajlottak 

Fülöpszálláson. Két közösségi beszélgetést folytattunk le, a Mozgáskorlátozott Klub 

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

alkalmon. 

A beszélgetések bevezetőjeként tájékoztattuk a résztvevőket a projekt 

célkitűzéseivel kapcsolatban, elmondtuk, hogy mit várhatnak, mire 
számíthatnak a fülöpszállásiak a program megvalósításának időszakában. 

Kértük, hogy a résztvevők gondolkodjanak azon, ők maguk milyen 

programokat, rendezvényeket látnának szívesen, valamint azon is, hogy kik 

vállalnának az elkövetkezendő időszakban alkalmanként, vagy a projekt teljes 

időtartama alatt aktív szerepet a közösségépítési munkában. 
     

2./ A közösségi beszélgetéseken elhangzottak összefoglalója 

 

Mindkét fórum résztvevői egyöntetűen pozitívan vélekedtek a projektről, s 

elképzelhetőnek tartották, hogy maguk is aktív közreműködői legyenek egy-egy 

megvalósítandó akciónak. 

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 az izsáki lakosok valódi közösséggé válását tarják 

fontosnak. Nem csupán a kisebb közösségek szintjén, hanem a nagy egész szintjén is. 

Konkrétan úgy, hogy ne legyen gond, az amúgy 

egymást nem ismerő embereknek összefogni egy-egy 

városi cél érdekében.  
 

 

 

 



 

 

   

 

Legyen ehhez elég az, hogy mindannyian fülöpszállásiak, akiknek legfőbb közösségi 

célja, hogy minél élhetőbb településük legyen. Ezen együttmunkálkodás 

eredményeként azok is összeismerkedhetnek, akik eddig ismeretlenek voltak 

egymásnak, illetve a felületes ismeretségek is mélyülhetnek. Ha ezt a szemléletet a 

jelen projekt segítségével, általánossá lehet tenni (vagy legalábbis szélesíteni), azt 

igen nagy előrelépésnek tekintenék. Ezért szívesen tennének maguk is, a 

programokba való aktív bekapcsolódással.  
 

   

3./ A közösségi beszélgetéseken elhangzottak tanulságai 
 

A közösségi beszélgetéseken elhangzott hozzászólásokból remélhető, hogy tovább 

bővül a közösségi munkába, akciókba bevonható izsákiak száma. Ez a projekt 

munkatársainak és önkénteseinek jó alapot adhat a hosszú távú közösségi 

cselekvési folyamat beindításához, fenntartásához. Az elhangzottakból jól 

érzékelhetően kitűnik, biztatásként élik meg a programba bekapcsolódó 

személyek, hogy megtapasztalhatják a közösségépítés, közösségformálás 

település egészére gyakorolt jótékony hatását. Mindez a programban tarthatja 

őket hosszútávon is. Ezt még tovább erősítheti, hogy részeseivé válnak annak a 
folyamatnak, amelyben a közösségi interjúkban megfogalmazott egyéni 

problémáktól, igényektől eljutunk a közösségi problémákhoz, igényekhez, 

megtanulva a közösségben gondolkodást, amely elengedhetetlen alapja a 

további lépéseknek, végső soron a projekt megvalósításának. Ehhez a helyi 

közösségfejlesztés iránt elkötelezett aktivistákra van szükség. A közösségi 

interjúk és a közösségi beszélgetések e folyamat elindítását szolgálták, kijelölve 

a továbblépés irányát is. 
 

 

Fülöpszállás, 2018. november 10. 
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