
  

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00010  A helyi identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és Székkutas 

településeken projekt 

A KÖZÖSSÉGI INTERJÚK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. A projekt rövid bemutatása 

A projekt egy sajátságos közösségfejlesztő program, amely több mint 3 éven keresztül építi a 

kapcsolatokat a helyi lakosok között, és a célterületen belül. Célunk, hogy a lakosság közösségi 

szerepvállalása és felelősségtudata fokozódjon az évek alatt. A közösségi kezdeményezések 

megvalósuljanak, és a közösség cselekvőképessége növekedjen.  

Árpádhalom és Székkutas települések egymással határos falvak. A közöttük lévő kapcsolat régóta élő, 

hiszen egymás rendezvényeinek támogatása, családi-baráti kapcsolatok hosszú évek óta élővé teszik 

azt.  

A két település azonban adottságaiban jelentősen eltér egymástól. Mind történelmi múltjuk, mind 

földrajzi, infrastruktúrális adottságaikat tekintve. Árpádhalom egy 500 fős, korlátozott szolgáltatási körrel 

(rövid/megadott napokon nyitva tartású posta, gyógyszertár, orvos), alsó tagozatos általános iskolával 

rendelkező falu, aminek a tömegközlekedése is nehézkes, ritkák a buszok, vonat nincs. A település 

egésze egy erdő, átlátható, tiszta, egy erdei óvodával, történelmi épülettel, tágas parkkal (Károlyi-

Berchtold kastély, katolikus templom) és igen gazdag egész éves rendezvénynaptárral bír, valamint 

keresztülhalad rajta az Országos Kék Túra útvonal dél-alföldi szakasza. 

Székkutas 2100 fős település, a 47-es út szeli ketté, amely az elmúlt években teljesen megújult, 

bicikliút köti össze Hódmezővásárhellyel és Békéscsabával, valamint vasúton is megközelíthető. 8 

osztályos általános iskola, sportkomplexum, legújabb elvárásoknak megfelelő főtér, kiszolgáló 

egységek, gyógyszertár, háziorvos, megújult egészségház, falumúzeum, szálláshelyek várják az 

idelátogatókat és szolgálják a helyi lakosokat. Egész évben számos programot szerveznek, amelyek 

változatos és színvonalas élményt nyújtanak a székkutasiaknak és a vendégeknek egyaránt.  

A jelentős infrastruktúrális különbségek ellenére azonos a két településben, hogy a lakosságszámhoz 

viszonyítva magasnak mondható a részvételi szám közösségi eseményeken, megmozdulásokon, igen 

aktív a közösségi élet. 

2. Az interjúk statisztikai elemzése 

2.1 Nemi megoszlás 

A megkérdezettekből 5 fő férfi, és 28 fő nő, ami érdekes 

kérdéseket vet fel. A közösségi életben gyakran a nem 

sport köré szerveződő civil szervezetek vezetőinek 

többsége nő, illetve a polgárőrség (habár Árpádhalmon 

nő a vezető) és az önkéntes tűzoltóknál gyakrabban 

férfi a vezető. Ez persze csak tapasztalati észrevétel, nem tényszerű megállapítás, és helyenként 

eltér, függ a lakosságszámtól is és a helyi aktív szereplők nemi megoszlásától. A megkérdezettek 

nemi megoszlásában lehet, hogy szerepet játszottak az ajánlások, és a nők hamarabb ajánlottak 

szintén egy nőt további megkérdezésre. Az talán megállapítható, szintén csak, mint tapasztalás, 

hogy témákhoz rendeződik a nemi megoszlás és aktivitás. Vajon több-e az önkéntes nő, mint 

férfi? Vagy itt is az egyensúlyra törekszünk? Kérdés, hogy kinek mennyi ideje van, mennyire tartja 

a két nem fontosnak a közösségeket, nőknél prioritás-e a közösséghez tartozás? Ahhoz, hogy a 

helyi közösség elfogadó és befogadó legyen, mindenképpen szükség van mindkét nem 

támogatására, és ötleteire, hiszen mind problémafelvetésben, mind megoldási javaslatokban 

eltérnek a női és férfi válaszok, építve, kiegészítve egymást.  

2.2 Korosztályi megoszlás 

Az akár tényként is megállapítható, hogy az idősebb korosztály, a nyugdíjasok helyi 

közösségi részvétele igen magas. Főként Székkutas településen emelték ki, hogy a nyugdíjasok 

aktív közreműködése nélkül sok esemény hiányosan, vagy akár létre sem jönne. Szerepük fontos 

és megkerülhetetlen. A fiatal felnőtt, vagy középkorosztály bevonása a gyermekeken keresztül, 

azaz intézményi együttműködéssel lehetséges, az iskola illetve az óvoda rendezvényein és az ott 

szereplő gyermekek szülei, akik részt vesznek eseményeken. A fiatalok elsősorban a sporton 

keresztül elérhetők, és a beszélgetések során rendre felmerült a sportolási lehetőségek bővítése, 

a sportra való nagyobb hangsúly helyezése.  

Árpádhalmon ezzel szemben többségében még aktív, főként az önkormányzati vagy járási 

intézményeknél dolgozó, de már nagyobb gyermekes nők a segítők és a közösség motorjai. A 

fiatalok részvételi aránya mondhatjuk, hogy a valóságot is tükrözi, hiszen számuk egyre fogy, 

mindkét falu idősödik, a fiatalok egy jó része városba, vagy külföldre költözik. Természetesen az 

országos népességfogyás is megmutatkozik, ami főként olyan kis falvakban, mint Árpádhalom 

jelent komoly problémát.  

Szerencsére sikerült jó néhány fiatal felnőttet megkérdezni, beszélgetésre hívni, és a visszajelzés 

alapján örülnének is megújuló helyi közösségnek, viszont a 30-40 éves korosztály közösségi 

jelenléte igen alacsony, ami az ajánlások és az így létrejött interjúk számából is látszik. Majd 

ahogy nő a kor, úgy nőtt ismét az aktivitás, és 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. 20 év alatti és 75 év feletti lakossal egyik településen 

sem készült interjú a projekt ezen szakaszában.  

A harminchárom interjúalany korosztályi megoszlása a következő: 

20-30 éves 8 fő 

30-40 éves 3 fő 

40-50 éves 7 fő 

50-60 éves 6 fő 

60-75 éves 9 fő 

 



  

3. A közösségi interjúk készítésének módja, körülményei 

A közösségi interjúkra meghívott alanyokat néhány szempont szerint választottuk ki a konzorciumi 

tagokkal: aktivitás a helyi közösségi életben, civil szervezeti tagság/vezetés, véleményformáló 

szerepkör, amelyet a lakosság is elfogad. Ez alapján összeállt egy lista, amely a folyamat során 

ajánlások útján bővült tovább. Valamint spontán települési látogatás alkalmával a helyi 

vendéglátóhelyen, üzletben kérdeztem meg eladókat, pincéreket, postást néhány mondatos projekt 

ismertetés után, hogy volna-e ideje egy rövid beszélgetésre. Alapvetően 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 felvetette teljesen önként.  

Az interjúalanyok többségével telefonos egyeztetés után a közművelődési intézményben, 

munkahelyeiken, magánlakásukon, közterületi padon, parkban, kávézóban folytattam beszélgetést. 

Mindenkivel a neki megfelelő időben és helyen. A beszélgetés előtt röviden összefoglaltam a projekt 

céljait, menetét, előnyeit. Tájékoztatást kaptak az adatvédelmi szabályok betartásával kapcsolatban, 

valamint arról, hogy az interjú anonim, a válaszok feldolgozása nem beazonosítható módon fog 

történni. Az interjú végén minden esetben elmondtam, hogy a továbbiakban is számítunk a 

közreműködésére, ötleteire, és a következő közösségi beszélgetés időpontjáról is tájékoztatást adtam. 

Az interjút a közösségi beszélgetésen való részvétel elfogadásával zártuk.  

Az alanyok nyitottan és érdeklődve fordultak a beszélgetés felé voltak, akik a beszélgetés során 

meglepődve gondolkoztak el, hogy miért is szeretnek településükön élni, majd a változtatások során 

néhányszor panaszt, majd kreatív ötletet, megoldási javaslatot is megfogalmaztak.  

A közösségi interjúk a közművelődési intézményekben, az interjú alanyok munkahelyein vagy 

magánlakásán, illetve a közösségfejlesztő irodájában zajlottak előre megbeszélt időpontok és helyszín 

alapján. Közösségfejlesztőként több alkalommal házhoz mentem, főleg az idősebbeknek volt így 

kényelmesebb. Igyekeztünk úgy alakítani a körülményeket, időpontot, hogy nyugodtan tudjunk 

beszélgetni, amikor nem sürget bennünket az idő és nincsenek más zavaró tényezők sem.  

Kiválasztás 

A kiválasztásra kerülő interjúalanyok együttműködőek voltak. Megfogalmaztak pozitív véleményeket, 

valamint konstruktív formában kritikai véleményüknek is hangot adtak. 

Az interjúkészítést megelőzte a felkérés folyamata. Igyekeztünk részletesen elmondani a pályázat 

célkitűzéseit, valamint az interjúalanyok szerepét a közösségfejlesztés folyamatában. 

Tájékoztatást kaptak az adatvédelmi szabályok betartásával kapcsolatban. Biztosítottuk az anonimitás 

jelentőségét, a válaszadások nem beazonosítható módon kerülnek feldolgozásra.  

Az interjúalanyok visszajelzései a közösségi tervező műhelyalkalmakon 

való részvétellel pozitív és együttműködő volt. Elfogadták az invitálást, 

szívesen érkeztek a találkozóra. Aki akadályoztatva volt, jelezte, 

hogy elfoglaltság miatt nem tud részt venni. Módszertanilag 

négyféle megszólítást alkalmaztunk. Megjelent a helyi 

újságban, elektronikus levelezés formájában célirányosan, telefonos megkereséssel és személyes 

invitálással hívtuk az embereket a rendezvényre.  

 

4. A közösségi interjúk tapasztalatai 

4.1 A két település közösségi életének, érdeklődésének helyzetképe az interjúk alapján 

A két település közösségi élete sokban összehasonlítható. Mindkét falu rendelkezik egy aktív 

közösségi maggal, akikre mindig számíthatnak, ha valami rendezvényt, megmozdulást kell szervezni. 

Ki kell emelni, hogy kis településeken az önkormányzattal való jó együttműködés még fontosabb és 

szervesebb része a közösségnek, mint egy nagyobb városban. Sok esetben, és az év nagy részében 

ez természetes folyamatként működik, de az megfigyelhető, hogy alapvetően az emberek elfogadják az 

önkormányzat javaslatait, akár háttérbe szorítva saját gondolataikat és elképzeléseiket. Majd utólag 

kritikákat fogalmaznak meg és olykor elégedetlenek. Az interjúk során sok ötletet és igényt jegyeztem 

le, amelyek egy része már korábban is jelzésre került a helyi önkormányzatok felé. Egy részére már 

esetleg reagáltak is, másik részére majd ezután. A lakosság és az önkormányzatok közötti 

kommunikáció alapjaiban jónak mondható mindkét faluban, és a rendezvények megszervezését is kéz 

a kézben bonyolítják Árpádhalmon és Székkutason is, már évek óta. 

Az interjúkból kiderült, hogy a megkérdezettek többsége születésétől fogva a településen él, ők nagyon 

elkötelezettek a falu fejlődése, megmaradása mellett. Az ő esetükben gyakrabban fogalmazódott meg 

teljesen érzelmi alapon, hogy miért élnek az adott faluban, ők nem mindig tudták, vagy akarták 

felsorolni a konkrétumokat, mert nekik önmagában ott élni örömforrás, és a falujukat, mint a csend, a 

nyugalom, a biztonság szigetét írták le.  

A beköltözöttek esetén a kis közösségek előnyeit emelték ki, hogy a közösség befogadó, jól érzi ott 

magát, nem feltétlenül érzi, hogy ő „gyüttmönt”.  

Közös pont volt még az elöregedő falu problémaként való megélése, a fiatalok bevonásának 

nehézsége és a már meglévő civil szervezetek, aktív csoportok megújítása, fiatalítása – hiszen a benne 

aktívan dolgozók, segítők már több mint 15 vagy akár 20 éve is dolgoznak, és úgy érzik, nem akarja 

senki átvenni tőlük a közösségi munkát, de akkor ők mikor tudnak végre pihenni? - merült fel a kérdés.  

Árpádhalmon több beszélgetés során is merültek fel infrastruktúrát és mobilitást érintő problémák, 

kérdések, ötletek. Árpádhalom vasúttal nem megközelíthető és az odavezető utak állapota sem 

kifogástalan. Főként az Árpádhalmot Orosházával összekötő út állapota aggasztó, amit viszont sokan 

használnának, ha lehetne. Emiatt a fiatalok mozgástere is szűkebb, kerülő útra szorulnak, nagyon 

kevés a buszjárat, és még autóval is nehéz Orosháza felé a közlekedés, ami a munkavállalást és az 

iskolaválasztást is leszűkíti számukra. A szolgáltatások is korlátozottak, a 

tanyagondnoki szolgálat nélkülözhetetlen a településen élők számára, 

annak bővítése, még hatékonyabbá tétele sokat javíthatna a 

településen élők komfortérzetén.  

Többen megfogalmazták, hogy szívesen segítenének, ha 

megszólítva éreznék magukat, pl. a falu szépítésében. Az 

volt érezhető, hogy személyes megkeresést, esetleg 



  

konkrét feladatot várnának, és akkor majd eljönnek, mert úgy fontosnak éreznék magukat. A falu zöld 

területeinek kiterjedése igen nagy, többen virágosítást, köztéri padok kihelyezését felújítását 

javasolnák, amit közösségi munkában meg is valósítanának. Valamint a kiránduló turizmus fellendítése 

érdekében biciklis megállóhelyek, pihenők, nyilvános mosdó kialakítását tartanák szükségesnek.  

Nosztalgiaként az interjúalanyok többsége felidézte a nyolcvanas években Árpádhalmon zajló megyei 

ifjúsági táborokat, amelyekre kivétel nélkül pozitív és boldog emlékképek kerültek elő. Már javaslattal is 

éltek, hogy gyűjtsünk a táborokról emlékeket, fotókat, felvételeket, mert sajnos kevés van, és erre meg 

is tettük az első lépéseket. Az értékelő beszélgetésen egy ifjúsági találkozó megszervezése 

fogalmazódott meg, amire a közösség nagyon lelkesen és aktívan reagált, így várhatóan a tervezés 

folyamatába bekerül a találkozó. 

Valamint hiányként került még a közösségi leltárba a falu múltjának feltárása, helytörténeti kiadvány 

megszerkesztése, esetleg egy kis tájház kialakítása, hiszen Árpádhalom történelmileg is régi település, 

régészeti lelettel, és honfoglalás kori emlékekkel. De a helyi emberek, családok történetét is szívesen 

látnák, olvasnák a faluban lakó, vagy onnan elszármazott, oda még érzelmileg kötődő emberek.  

Székkutason az infrastruktúra csak pozitív formában került elő, és mint lakosságmegtartó erő szerepel, 

hiszen folyamatosan fejlődik, földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan sokkal előnyösebb helyzetben van, 

mint Árpádhalom. A fiatalok is előnyként emelték ki, hogy könnyen be tudnak jutni több városba is, 

ezért nem biztos, hogy szükséges lesz elköltöznie. A helyi rendezvényeknek szinte versenyezniük kell 

a városi eseményekkel, és ez nehézség is lehet a közösségi események megszervezésekor.  

A fejlődést, a jó megközelíthetőséget és megfelelő mobilitást sokan kiemelték, és hogy mindezek 

mellett a falusi életérzést megőrizve tud Székkutas egy hangulatos, élhető hely maradni. A többség 

bizakodva tekint a jövő felé. A helyi közösségek hosszú évek óta vállalnak kiemelkedő szerepet a falu 

életében, sok aktív civil szervezet működik a településen, akikre lehet számítani. Egy saját közösségi 

hely, és az utazásaikhoz való nagyobb hozzájárulás, (falubusz) merült fel igényként, valamint az 

utánpótlás problémája, ami a legtöbb főként idősebb csoportot érint. 

Voltak, akik Székkutas értékeinek hatékonyabb bemutatását, a turisták, vendégek fogadásának jobb 

megszervezését is fontosnak tartják, mindezt azért mert büszkék Székkutas értékeire, azt bemutatásra 

érdemesnek és érdekesnek tartják.  

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

Az interjúk zárásaként minden alkalommal meg lettek hívva az interjúalanyok, akik 

többségében nyitottak voltak, és lehetőségeikhez mérten ígérték, hogy ha tehetik, eljönnek. Volt, aki 

előre jelezte, hogy most a magánélete több odafigyelést kíván, így a folyamatban már nem vesz részt 

aktívan, de most szívesen válaszolt. Összességében az megfigyelhető, hogy a többség leterhelt, a már 

hagyományosan vállalt szerepei, munkahelye, családja mellett még plusz eseményt 

nehezen tud beilleszteni. Azért az egyébként is aktív közösségi emberek 

ígérték a részvételt és valóban meg is jelentek az első összegző 

beszélgetéseken. Azt előre jeleztük, hogy ezek családias, kötetlen 

formában fognak zajlani, és igyekszünk időkeretet is szabni, 

hogy ne legyen parttalan a beszélgetés, vagy esetleg újra és 

újra előkerülő problémák kitárgyalásának helye.  

4.3 A beszélgetések során felszínre került helyi konfliktusok 

A beszélgetések során kevés konfliktus került elő, voltak, akik az anonimitás miatt vállalták, 

hogy egy-egy kritikát fogalmazzanak meg, akár egy másik csoport, vagy a helyi vezetés felé. Az 

emberek különbözősége itt is megmutatkozott, hiszen voltak, akik mint egyén fogalmaztak meg 

elvárásokat és igényeket, míg mások tényleg a falu és a közösség szintjén gondolkoztak, és mondták 

el mind a pozitív, mind a negatív gondolataikat, érzéseiket. Mint minden kis településen előfordultak itt 

is olyan kérdések: Ki jön még a találkozóra? – előre vetítve, ha az a valaki jön, akkor ő nem, vagy 

fordítva. Az ilyen helyzetek feloldása még előttünk áll, az esetlegesen egymásnak feszülő energiák 

közösségivé fordítása a projekt egyik célja. Azt viszont kiemelhetem, hogy nem voltak politikai 

feszültségek, vagy bármilyen politizálás, ami igen pozitívan hatott mind az egyéni, mind a közös 

beszélgetésekre.  

5. Az interjúalanyok válaszai az interjú fő kérdéseire vonatkozóan 

5.1 Miért szeret Árpádhalmon/Székkutason élni? 

 

- Kapcsolatok – közvetlen baráti kör, emberek, akikre mindig lehet számítani, kéznél vannak, 

bármikor, bármiben 

- zöld, tágas, itt születtem, itt vannak a gyökereim 

- csendes, mindenkit ismer, jó a csapat,  

- befogadó 

- nem is akart máshol élni 

- nem szeret, de most ez van, és mert szép, csendes, kedves  

- most épp elmenne, de a régi közösség, a környezet miatt szeretett itt élni  

- jó hangulat van és bajban segítség 

- lehet váltani pár szót, beszélgetni, kapcsolatban lenni 

- szépségét, csendjét 

- mint egy szanatórium 

- emberi közösség – kicsit már múlt idő 

- közbiztonság – nem kell aggódnia a háza, gyereke miatt 

- olyan, mint egy család 

 

- ide született, sosem vágyott máshová 

- rossz érzés, ha már nem látja Kutas víztornyát 

- hivatalnál nagyon segítőkészek, kedvesek 

- polgármester figyelmes, kedves 

- ide köti sok kapcsolat 

- jók az adottságai 

- igazi, elhivatott székkutasinak érzi magát, aki tesz a közösségéért 

- érzelmei ide kötik, itt nőtt fel 

- befogadta a közösség 

- jó a közlekedés – vasút, busz, kerékpár 

- fejlődik, épül, szépül a falu 

- jó a Falunap, és a gyereknap 

- elérhető városok 



  

- biztonságos közlekedés: görkorcsolya, bicikli 

- irigylésre méltó a falu helyzete 

- itt élt mindig, szereti, önmagáért 

- nyugodt, falusi élet 

- szép, rendezett, ami kell, megvan 

- csendes, biztonságos, lehet az unokákkal biciklizni 

- sokféle mozgásformára van lehetőség 

- nyitott, fejlődésre kész önkormányzat 

- barátságos falu 

- elintézhető és beszerezhető minden – kiterjedt kapcsolati háló 

- minden van és lesz, ami a XXI. századi élethez kell 

- város- falu határán, nem érzi elzárva magát 

 

5.2 Min változtatna? 
 

 Árpádhalom 

 

- Néhány ember fején, és a hozzáállásán 

- nem engedné be a közösségi eseményekbe a politikát 

- erősítené a közös emlékeket: Árpádhalmiak találkozója – új élet 

- kicsit több kulturális program – színház, dalest, tánctalálkozó – lehetne ilyen programra 

szervezetten utazni, gyakrabban – akár a többi településen szomszédolni 

- Rendezvénynaptár a szomszédokkal – ne legyen rászervezés 

- Múlt feltárása – régi öregek emlékezetét feljegyezni, amíg élnek 

helytörténet – a mostani 50-60-as korosztály fiatalkori emlékei, amíg még hitelesen és jól el 

tudják mesélni 

- Idősödő falu, tehát: időseknek program, ők vannak a legtöbben – nótaklub,  

- hobbykör, rendszeres foglalkozás 

bekopogni hozzájuk többször, megfogni a kezüket 

- Segítőknek picit kézzelfoghatóbb elismerés – egy-egy kirándulás, vagy színház, apró 

ajándék, virág, nem drága, csak mégis. Csapatépítő esemény, kisebb utazás. 

- mindennek nagyobb hírverés, több hirdetés, hatékonyabb kommunikáció 

- alsós-ovis korosztálynak délutáni programok – apró ötletek, kézműveskedés, sport 

- fiataloknak egy jó presszó, jobban bevonni a kevés fiatalt 

- ifjúsági találkozó újbóli megszervezése 

- Székács nap nagyon jó - vetélkedős, de egyre kevesebben vannak – erősíteni ezt a napot 

- szórakozás – nagyobb események fellépőit a fiatalabb korosztály ízléséhez is igazítani 

- a rendezvények száma elég, talán kicsit sok is 

- több lehetőséget adni sportolásra a fiataloknak, segíteni őket 

eszközökkel (labdák stb.) 

- retro majális 

- kihasználni a falu adottságait, szervezni sportos 

eseményeket, folyamatokat 

- táborok szervezése, amikből profitálhat a falu 

- üdülési potenciál kihasználása – sátoros, 

családos turizmus 

- az út: orosházi, szentesi út felújítása 

- középületek felújítása 

- játszótér kaláka felújítása – főzés, önkéntesek, szülők 

- rendezettebb zöldkörnyezet 

- padok, kiülők telepítése – jönnek a kék túrások is, nem tudnak leülni, pihenni, inni 

- kinti fitnesz eszközök 

- fák telepítése az út mellet: olyan lenne minden utca, mint a Dózsa György 

- patika: nehézkes kissé, nem mindig megoldott a jó ellátás 

- gyógytorna, logopédia – hogy jut el a szakember, hogy jut el a gyermek, rendszeresen 

- beszélgetések kezdeményezése: kerekasztalok egészség, életvezetés, felvilágosítás, 

megelőzés stb. témákban 

- főzés, kóstolás, hiteles ember segítsége egészségtudatos táplálkozás témában  

 

Székkutas 

 

- sajnálja, hogy elviszik a gyerekeket az iskolából, mit tehetnek vajon a tanítók, hogy ez 

másképp legyen? 

- fiatalítani kellene a civil szervezeteket  

- kikoptak a régi összejárások, nagy névnapok 

- rendezvények nem annyira látogatottak – néha feleslegesnek érzi a munkájukat 

- a még földes utakat lehetne kövessé tenni  

- Pusztaszéli út helyzete 

- Szélmalom magánkézben pusztulásra van ítélve 

- Kardoskútra bicikliút 

- drága a bolt, kiváltságos helyzetéből fakadóan 

- háziorvosnak kicsit pozitívabb hozzáállás 

- időseknek nappali elfoglaltság szervezése 

- időseknek napi rutinban segítség – takarítás, fahordás, vásárlás stb. – akár önkéntes alapon 

- jobban kihasználni a múzeum terét, adottságait 

- nehéz helyzetűeknek kicsit több program (pl.: információhoz jutni) 

- civilek elismerése – jutalom, juttatás, egyéb 

- kiscsoportos közösségi hely (pl.: pajta) 

- kulturális szakember kiképzése és foglalkoztatása 

- fiatalítás, utánpótlás kinevelése, megtalálása 

- motiváltság hiánya a fiatalokban 

- iskola/óvoda – nem jó a vegyes csoport 

- nincs állandó ruha és zöldség üzlet, csak a heti piacosok 

- vasárnap csak az italbolt van nyitva és a Garaboly 

- sok a kritika a fiatalok felé 

- a fiatalok nem érzik magukénak a közösséget 

- fiatalok véleményének figyelembe vétele fontos lenne 

- focin kívül más sport 

- elhanyagolt könyvtár, az iskolák kötöttsége miatt nincs 

látogatottság 

- Piroska kultusz – Hol van? Hogyan elérhető egy 

betévedt vendégnek? 



  

- megfelelő Piroska emlékhely kialakítása 

- elérhetőek legyenek a település értékei 

- vasút mögötti elhanyagolt terület felkarolása 

- maga a vasútállomás is lehetne gondozottabb 

- kevés az értékes munkalehetőség 

- lehetne kicsit több program a fiataloknak (15-30) 

- iskola/óvoda – nevelők, pedagógusok nagyobb aktivitása 

- gyerekeknek decemberben programok 

- kresz oktatása – megnövekedett biciklis forgalom miatt is (rendőrök bevonása) 

- virtuális frissítés – több korosztálynak – hétköznap használatos dolgokhoz: skype, okosmobil 

- vendégházak aktívabb szerepvállalása a helyi turizmusban 

- belépési lehetőség a múzeumba 

- kültéri aerobik eszközök 

- nyilvános WC a biciklis pihenőknél, a faluban 

- mezítlábas park – több kisebb helyszín 

- rendszeres program – minden hónap utolsó kedd: biciklis nap, főzős nap stb. 

- utazó szakember: cipész stb. 

- Vöröskereszt munkájának nagyobb népszerűség, elismertség, segítség 

- másik faluval közös ötletelés 

- kisbusz a falunak, a helyi csoportok mozgását könnyítve 

- több utazási támogatás a civil csoportoknak 

- virágmagbörze 

- színházlátogatás szervezése, vagy helybe hívása 

- ének-zene oktatásra nagyobb hangsúly 

- kórus szervezése 

- hangszeres oktatásra valamilyen lehetőség 

- 50-es korosztály bevonása a civil életbe 

- a férfiak bevonása az aktív közösségi életbe, munkába 

- templomszépítés 

- fiatal mezőgazdák, kertészek bevonása 

- Te Szedd – szemétszedő akciók, Tesz-Vesz Tavasz 

- régi szakmák ismertetése – pl.: kosárfonás, kovács 

- az emberek nem kezdeményeznek maguktól, önállótlanok  

- fiatal felnőttek nemigen vállalnak pluszt a közösségért 

- emberi nyitottság és bizalom hiánya 

- közösségibb arculat a falunak 

- könyvtár funkciója: játszóház és infolabor – meg kell felelni az új elvárásoknak 

- bálak sikere, tovább kell vinni 

- gyakorlati ismeretek, főként a termesztésben, kertészetben – gyakorlati kiskertek újra 

élesztése 

- életrevalóságra nevelés 

- mezőgazdasági, kertészeti, kistermelői workshopok, 

előadások szervezése, beszélgetések 

- életvezetési beszélgetések, tanácsadás – pl.: a 

speciális időbeosztású mezőgazdasági 

embereknek, családoknak 

- nem is tud olyat mondani, amin változtatna 

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

- mindennel, amit a két kezemmel meg tudok csinálni 

- jelenleg is a munkája erről szól 

- önkéntesként – szervezésben, lebonyolításban részt venne 

- amire csak szükség van 

- kapcsolataival 

- gazdálkodással kapcsolatban programszervezés (szakembert hív, szervezni segít) 

- jelenlegi munkájával is azt teszi, a közösség aktív tagja 

- civil tevékenységével most is segít 

- programok szervezésében 

- gyermekprogramok megszervezésében 

- hív embereket 

- ötletelés, közös gondolkodás 

- munkaközösségekben szívesen részt vesz 

- kétkezi munkájával 

- tudását átadná 

- program lebonyolításában 

- a kérdőívezés megvalósításában 

 

 

 

 

 

Ezúton is köszönöm az interjút adóknak, hogy ilyen nyitottan és őszintén 

válaszoltak a kérdésekre! 

 

 

Az interjúkat készítette, az összefoglaló írta: 

Magyar Zita 

közösségfejlesztő 

Puszta Ötös Térségfejlesztő Egyesület 

 

 

 Árpádhalom, 2018. szeptember 28.



 

 


