
Bevezetés 
 
Lokális identitáserősítés és helyi közösség fejlesztés projekt 6 település összefogásával. (Tompa, 
Balotaszállás, Kunfehértó, Zsana, Kelebia, Kisszállás) Célja, hogy erősítse a helyi közösséget, a már 
meglévő cselekvő maghoz újabb embereket vonjon be, és minél nagyobb számú a településért és a 
közösségért tenni képes, és tenni akaró csoport alakuljon. A közösségi interjúk elkészítése a 
kapcsolatépítés első lépése, ami megalapozza a sikeres közös munkát a helyi emberekkel.   
 
Alkalmazott módszer 
 
A közösségi interjúk alkalmával megkerestük a helyi közösségi élet ismert vezetőit, jelentős helyi 
polgárokat, vélemény formálókat és miután ismertettük velük a felkeresés célját, felkértük őket egy 
kötetlen beszélgetésre. A beszélgetés végén megkértük őket, hogy tegyenek javaslatot arra, kit 
kereshetnénk fel ezzel a céllal. A beszélgetéseket nem csak a közösségfejlesztő kezdeményezte, 
hanem nagy örömünkre sikerült bevonni néhány talpraesett és határozott önkéntest is.  
 
Az elérendő cél 
 
A beszélgetés célja a lakosság megszólítása, bevonása a pályázat előkészületeibe, valamint a helyi 
közérzet, az egyén és közösség kapcsolatának feltérképezése. Szerettük volna elérni, hogy a 
megszólítottak érezzék, hogy a véleményük fontos és tehetnek valamit a közösségért. Arra 
törekedtünk, hogy mindenkiben tudatosodjon, hogy egyénként is fontos része a közösségnek: 
kíváncsiak vagyunk rá és számít a véleménye. 
 
A beszélgetések során elsősorban az alábbi kérdésekre kerestük a választ 
 
 Mit jelent az Ön számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 
 Ha tehetné, miben és hogyan változtatna? 
 Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

 

 

Kisszállás 

Három kérdéses interjú értékelése: Kisszállás településen. 

Kisszálláson 2372 fő él. Az elemzés harminc darab kitöltött kérdőívből történt. A kitöltők között 
szerepeltek, férfiak és nők vegyesen. Több korosztály meg lett szólítva.  

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

A kérdőívet kitöltők általánosan a következő gondolatokat fogalmazták meg: szeretek itt élni, mert 
biztosított a jó levegő; nyugodt, békés a környezet, és itt van az otthonom. A település lakó ismerik 
és tiszteleik egymást. „Ide születtem és életem nagy részét itt éltem le.” „ Az a jó, hogy mindent meg 
lehet vásásrolni helyben, amire csak szükség van a mindennapi életben.” 

Olcsók az ingatlanok, így sokan idetelepülnek a környező városból. 

Valaki azt a választ adta, hogy azért szeret itt lakni, mert innen el lehet jutni a világ bármely pontjára. 

Ami rosszként jelentkezik az emberek véleménye szerint: kevés a munkalehetőség. Be kell járni a 
városba dolgozni. Több lehetőség kellene a vállalkozások megsegítése terén. Kevés a szórakozási 
lehetőség, úgy a fiatalok, mint az idősebb korosztály számára. 



Az utak állapotának javítása itt is sürgető feladattá vált a faluban. 

Ha tehetné, miben és hogyan változtatna? 

Elsőként munkahelyeket teremtenének. Igény mutatkozik több közösségi programra; szeretnék a 
lakosok, ha több családi programot szerveznének a településen. A lakosság összetartását elősegítő 
programok szervezésében látják azt a lehetőséget, hogy nagyobb legyen az emberek közötti 
összetartozás. 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

Legtöbben önkéntes munkát, és a programszervezésben való részvételt ajánlották segítségül. Volt 
aki némi anyagi támogatást is vállalna a közösségi programok megvalósítása érdekében. 

A válaszokból kitűnik, hogy igénye van az itt élőknek a közösség formálására és a közösségi 
programok megvalósulására. 

Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik kitöltötték a kérdőíveket és véleményükkel hozzájárultak a 
program sikeréhez! 

 


