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1. A projekt rövid bemutatása, célja 

 A helyi identitás és kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer 

településeken című projekt átfogó célja, hogy a három településen élő helyi 

közösségeket fejlessze. A projekt előreláthatólag erősíti a közösségi 

szerepvállalást, a közösségi térségi és a települési helyi identitást a 

közösségfejlesztési folyamatok segítségével. A projekt várható eredménye, 

hogy együttműködő hálózatokat, tudásalapú együttműködéseket hoz létre, 

a helyi kötődés erősödik, s létre jön egy olyan közösség, amely alkalmas arra, 

hogy részt vegyen a helyi fejlődésben, annak motorjává váljon. A várható 

eredmények alapja a helyi igényeken alapuló projektterv és a közösségi 

tervezés által létrejövő közösségi akciók, programok és tevékenységek, 

melynek eszmeisége a lokalitás értékeinek beemelése a közösségi életbe, s 

amelynek központi gondolata a helyi kohézió fokozása. A projekt várható 

hatása lesz, hogy a helyi közösségek összekapcsoltsága fokozódik, erősödik a 

társadalmi integráció. 

 

 2. A közösségi beszélgetések módja, körülményei 

A célcsoporttal való közös tervezés folyamán, a közösségi interjúkkal 

párhuzamosan, a Cselekvő közösségek által készített Közösségfejlesztés 

módszertani útmutató alapján közösségi beszélgetéseket szerveztünk a 

három településen. A közösségi beszélgetések olyan időpontban és 



helyszínen lettek megtartva, hogy minél többen részt tudjanak venni rajta. A 

projekt kezdetétől annak első mérföldkövéig igyekeztünk minden hónapban 

tartani egy közösségi beszélgetést, de külső körülmények és azt a 

szempontot szem előtt tartva, hogy minél több civil szervezet, intézmény stb. 

képviseltesse magát, az időpontokat ennek megfelelően jelöltük ki (például 

az első, kis létszámú, nyári beszélgetés után szeptemberben tartottuk a 

következőt, hogy a nyári elfoglaltságok már ne akadályozzák a részvételt). A 

közösségi beszélgetéseket Fodor Tamás közösségfejlesztő indította el és 

koordinálta. Személyesen invitáltuk meg a helyi intézmények és civil 

szervezetek képviselőit, a lakosságot többnyire az internet és az információs 

pontra kihelyezett meghívókkal értük el. A legtöbb közösségi beszélgetést 

Balástyán tartottuk, hisz a konzorcium vezetőjeként főleg itt fogja kiváltani 

jobbító hatását a projekt. Az öt közösségi beszélgetésből háromnak adott 

helyet Balástya. Balástyán az első találkozóra a projekt addigi ismeretlensége 

és a nyári időpont miatt kevesen jöttek el, de a következő két beszélgetés 

létszámában szignifikáns emelkedés volt megfigyelhető. A második 

összejövetelen a fiatalok mellett már ott volt az intézmény- és civil szervezet 

vezető, önkormányzati dolgozó és újságíró is. A harmadik összejövetelre már 

25 fiatal korú balástyai jött el, köztük akadt olyan is, aki mindhárom 

beszélgetésen ott volt és interjú is készült vele. Csengelén és Pusztaszeren az 

interjúk elkészültét megvárva tartottunk egy-egy közösségi beszélgetést, 

hogy kellő információ mellett lehessen érdemben megtárgyalni az ott élők 



problémáit, igényeit, lehetőségeit. Az egyes találkozók végeztével a 

szereplők megbeszélték a következő beszélgetés legideálisabb időpontját, a 

megtárgyalni kívánt témákat és azt is, hogy a környezetükben mozgósítják a 

helyi lakosokat a jövőbeli közösségi beszélgetésekre. 

 

3.  A közösségi beszélgetések 

 

1. alkalom 

Időpont: 2018. 07. 14. 

Helyszín: 6764 Balástya, Széchenyi u. 15., Művelődési ház 

Tárgya: Előzetes tájékoztató a projekttel kapcsolatban 

Résztvevők száma: 4 fő. Egy középkorú férfi és három tinédzser korú fiú vett 

részt a beszélgetésen, köztük volt olyan is, akivel korábban készült közösségi 

interjú. 

 

Témák: 

- A közösségi beszélgetés elején a közösségfejlesztő bemutatta a projektet, 

annak lehetőségeit, időtartamát, célterületét.  



- Az egybegyűltek előtt beszámolt az interjúk során szerzett tapasztalatairól, a 

feltáruló értékekről, közösségi problémákról, helyi ügyekről.  

- Elmondta, hogy több mérföldkő van a projektben, melynek első mérföldköve 

2018. 10. 31-én lesz, eddig az időpontig a célterületen minden hónapban lesz 

egy közösségi beszélgetés. 

- A jelenlevők megbeszélték, hogyan lehetne leghatékonyabban elérni a helyi 

lakosságot, milyen módon kellene használni a kommunikációs csatornákat.  

- A „Mi a rossz a településen?” kérdésre azt a választ kaptuk főleg, hogy nincs 

lehetőség a szórakozásra. Egy olyan helyiséget, vendéglátóipari egységet 

hiányoltak, ahová „be lehet ülni” (szinte mindenki ugyanazokkal a szavakkal 

jellemezte) beszélgetni, szórakozni. 

- Szóba került, hogyan tud együtt gondolkodni a három település egy 

célterületként. 

 

 

2. alkalom 

Időpont: 2018. 09. 22. 

Helyszín: 6764 Balástya, Széchenyi u. 15., Ifjúsági klub 

Tárgya: Célcsoport meghatározása 



Résztvevők száma: 11 fő. Kocsisné Benkő Beáta könyvtárvezető, Illin Klára 

újságíró (Balástyai Újság), Virágh István (Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület elnöke), tinédzser korú fiatalok. 

Témák: 

- Az első közösségi beszélgetés kis méretéből adódóan, a közösségfejlesztő 

ismét bemutatta a projektet, annak lehetőségeit, időtartamát, célterületét. 

- Mivel eddigre elkészült az összes közösségi interjú, ami balástyaiakkal 

készült, a közösségfejlesztő teljes képet tudott adni az interjúk 

tapasztalatairól, a megkérdezettek által felvetett problémákról, 

javaslatokról, ötletekről. 

- Sokat megtudtunk arról, hogy korábban milyen közösségi élet működött a 

településen, különösen Kiss István közösségfejlesztő, művelődésszervező 

munkásságából lehet jó gyakorlatokat, programokat meríteni a jövőre nézve. 

- Felvetődött a kérdés, ma miért nem működik jól a közösségi élet a fiatalok 

körében. 

- Szó esett arról, hogy a könyvtár keretei között milyen szakkörök működnek, 

ezeket hogyan lehet kiegészíteni, ráépíteni akár újabb szakköröket, 

programokat. 

- A balástyai célcsoport meghatározásánál egyértelműnek tűnt, hogy a 

fiatalokat - akiket egyébként is nehéz megszólítani, a falusi közösségi életbe 

vonni – kevés közösségi kezdeményezés éri el. Ezeknek a fiataloknak a körébe 

tartozik a helyi általános iskolából elballagott középiskolásoktól a szakmát 



tanulókon, az egyetemre, főiskolára járókon keresztül egészen a pályakezdő 

munkavállalóig minden balástyai lakos. 

- Téma volt az önkéntesség gondolata is. Itt elsősorban az ifjúsági klub 

közösségi újjávarázsolása merült fel ötletként, hisz ez az épület évtizedeken 

keresztül fontos helyszíne volt a helyi közösségi életnek, még ma is kielégít 

ilyesfajta igényeket. Ám az épület rossz állapota, gyenge felszereltsége miatt 

ma már ritkán használják. 

- Elkezdődött az együtt gondolkodás új programok, közösségi akciók 

kitalálására. 

- Átbeszéltük, hogy a közösségi felmérés során milyen módon lehet rávenni a 

lakosságot, hogy minél több kérdőívet küldjön vissza? 

- Szóba került egy baljós távlati jövőkép, ha most „elengedjük a fiatalok kezét”.  

Nem szabad elszalasztani azokat a lehetőségeket, melyek most a 

rendelkezésünkre állnak. 

- Fontos volt megvitatni, hogy kiket tudunk bevonni a projektbe (intézmények, 

civil szervezetek). 

- Megállapodtunk abban, hogy a következő közösségi beszélgetésre próbáljon 

meg mindenki magával hozni még egy embert. 

 

3. alkalom 

Időpont: 2018. 10. 21. 

Helyszín: 6764 Balástya, Széchenyi u. 15., Művelődési ház 



Tárgya: Új programok tervezése Balástyán 

Résztvevők száma: 25 fő. Többnyire tinédzser korú fiatalok. 

 

Témák:  

- Megosztottuk egymással a közösségi interjúk és a korábbi közösségi 

beszélgetések tapasztalatait 

- A résztvevők az elsőként emelték ki, hogy a településvezetők nem gondolnak 

eléggé a fiatalokra, különösen a nagy rendezvényeinken. 

- Rengeteg új ötlet fogalmazódott meg a jelenlévők között, különösen a 

közösségi programok vonatkozásában.  

- A helyi szinten jelentősnek számító rendezvényeket (pl. falunap, majális, 

búcsú) szeretnék, hogy legyenek újragondolva, így a fiatalok is megtalálnák 

benne a nekik tetsző programpontokat. 

- Igény mutatkozott arra, hogy legyen családi nap, egészségnap, sportnap, 

kerékpáros program, több sportolási lehetőség.  

- Mindezek mellett kulturális szomszédoló, közösségi filmvetítés/mozi, 

közösségi meccsnézés, bortúra, e-sport, vagy épp húsvéti ajándékkészítés az 

óvodában ötlete is felmerült. 

 

 



 

4. alkalom 

Időpont: 2018. 10. 25. 

Helyszín: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 5., Csengele Ház 

Tárgya: Új programok tervezése Csengelén 

Résztvevők száma: 13 fő. Kormányos Sándor polgármester, Molnár Mihály 

(helyi hírportál szerkesztője), Bangó Péter (helyi polgárőrvezető), Törköly 

Ágnes (művelődésszervező), Edlichné Fekete Piroska (Csengeléért Egyesület 

elnöke), intézményvezetők, önkormányzati dolgozók, helyi lakosok. 

 

Témák:  

- A közösségi beszélgetés elején a közösségfejlesztő bemutatta a projektet, 

annak lehetőségeit, időtartamát, célterületét. 

- Kormányos Sándor polgármester elmondta, nagyon sok program van a 

településen éves szinten, ami a közösség összetartozását hivatott elősegíteni 

és összehozza a lakosokat, mégis van még lehetőség, amivel a kulturális 

igényeket lehetne kielégíteni, a hagyományokat, ismereteket átadni a 

generációk között. 

- Kiértékelésre került a közösségi interjúk eredménye. 



- Többeknél merült fel, hogy önkéntesen tennék szebbé a települést, akár a 

lakosság, akár a szülői munkaközösség közreműködésével, de 

közbiztonsággal és egészség megőrzéssel kapcsolatos programokra is igény 

van. 

- Az óvoda kerítésének lefestését fontos feladatnak tartják, melyet önkéntes 

akció keretében vinnének véghez. 

- A generációk összehozására tökös programokkal színesített családi nap és 

karácsony előtti mézeskalácsos program ötlete merült fel.  

- Olyan színházi előadásra is igény van, amit a faluházba szeretnének elhozni a 

csengeleiek, itt a helyi színtársulat is bevonásra kerülhetne. 

- Az egészséges életmód és sport vonatkozásában kerékpártúrát is 

szeretnének az itt élők. 

- A szereplők megbeszélték, hogy a jövőben is lesz közösségi beszélgetés 

Csengelén.  

 

5. alkalom 

Időpont: 2018. 10. 26. 

Helyszín: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45., Polgármesteri hivatal 

Tárgya: Új programok tervezése Pusztaszeren 



Résztvevők száma: 10 fő. Kordás Tímea rendezvényszervező, önkormányzati 

dolgozók, helyi lakosok. 

 

Témák:  

- A beszélgetés során szó esett arról, jelenleg milyen programok vannak 

Pusztaszeren. 

- A lakosok úgy gondolják, kevés program és rendezvény van a településen, 

főleg a sportolási lehetőséget, sportprogramokat hiányolják. 

- Voltak, akik a már megszűnt pusztaszeri programokat hoznák vissza, 

különösen a régi hagyományőrző rendezvényeket élesztenék fel. 

- Ugyanakkor szívesen részt vennének az új pusztaszeri programokon, a 

legtöbben a szervezésből és a lebonyolításból is kivennék a részüket. 

- Ötletszerűen három jövőbeli programot szeretnének életre hívni: kerékpáros 

sportnapot, majálist és egy értéktár kiállítást. 

 

4. Közösségi beszélgetések eredménye 

A közösösségi interjúkat követően a közösségi beszélgetések nagyban 

hozzájárultak ahhoz, hogy széleskörű közösségi tervezés folyjon a 

célterületen. Összesen 63 fő vett részt az öt közösségi beszélgetésen. A 

települések közösségi életét érintő személyes problémákról, igényekről a 



közös beszélgetések segítségével kollektív gondolkodást sikerült kialakítani. 

Feltártuk a közösségek javaslatait, ötleteit a jelenlegi állapotok javításához, 

amivel megalapozhatjuk a további előrelépéseket. Balástyán, Csengelén és 

Pusztaszeren kialakult a helyi aktív mag, akik segítségével előmozdíthatóak a 

közösségfejlesztési tevékenységek. Fény derült fontos közösségi igényekre, 

melyeket átbeszélve célokat tűztünk ki a bevonható személyek, a helyi 

erőforrások, a jövőbeli programok, akciók vonatkozásában. Az elkövetkező 

hónapokban is folytatjuk a közösségi beszélgetéseket, ezek eredményének 

tudatában releváns kérdésekkel tudjuk összeállítani a kérdőíveket, majd 

megalkotni a cselekvési tervet és a programnaptárat. 


