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BEVEZETÉS 

Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson című projekt célja, 
részben az, hogy felmérje, Felsőlajos lakossága mennyire van tisztában annak a településnek 
az értékeivel, történelmével, ahol él. 

A felmérés után a projekt célja a helyi identitás erősítése, a közösség építése, a már meglévő 
cselekvő maghoz újabb emberek bevonása, valamint a településért és a közösségért is tenni 
képes és tenni akaró csoport kialakulásának, létrejöttének, működésének támogatása. 

Részcéljaink közé tartozik, hogy az eddig, a közösség számára nem elérhető, de a közösség 
tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő 
értékek feltárásra kerüljenek, integrálva legyenek a jelenleg birtokunkban lévő tudással, annak 
érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak. Ezen értékek 
összegyűjtésére, rendszerezésére egy falukalendárium megtervezését, valamint kiadását 
tűztük ki célul.  

A közösségi interjúk elkészítése segítségünkre volt a kapcsolatépítéshez, az emberek 
ötleteinek, véleményének megismeréséhez, elképzeléseik összegyűjtéséhez.  

Célcsoportunk a teljes lakosság. 

 

A KÖZÖSSÉGI INTERJÚ CÉLJA 

A közösségi interjúk által a projektben a legfőbb célkitűzésünk a helyi identitástudat erősítése.  

A projekt célkitűzései között szerepel Felsőlajos lakosságának megismertetése saját kulturális 
értékeivel, helytörténeti dokumentumaival, tárgyaival, hagyományaival, kiállításokon, 
valamint tankatalóguson és falukalendáriumon keresztül. Szeretnénk, ha a projekt által létre 
jönne egy olyan aktív közösség, aki segítve a szakemberek munkáját aktívan részt venne a 
helyi identitástudat erősítésében, valamint a közösségi összefogásban példát mutatna, ezáltal 
ösztönözve a település többi lakóját az aktívabb részvételre. 

Ahhoz hogy a lakosságot megszólítsuk, véleményét megtudjuk, 3 kérdéses közösségi interjút 
készítettünk a településen. A kérdések a projekthez kapcsolódó sztenderd kérdések voltak, 
melyek a helyi közéletre, az egyén és a közösség kapcsolatára, a helyi identitás tartalmára, a 
közösségi fejlesztési elképzelésekre és a cselekvési kapacitásra kérdez.  

A közösségi interjúk válaszai segítséget és támpontot nyújtanak a közösségi beszélgetéseken 
megtárgyalandó fontosabb témákhoz, konkretizálva, kiemelve a legfontosabb igényeket, 
melyek megvalósítása a pályázat további részében következik. Valamint segítséget nyújt a 
kérdőívek összeállításához.  

 

A KÖZÖSSÉGI INTERJÚ KIVITELEZÉSE 

A közösségi interjúk elkészítését a projektben résztvevő két közösségfejlesztő, valamint a 
szakmai vezető végezte. Az interjú alanyok személyes felkeresés útján lettek meginterjúvolva. 
Az így végbemenő négyszemközti kötetlen beszélgetés által sok ötlet, tanács, segítség 
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felajánlás érkezett be a projekt munkatársaihoz. A beszélgetések során sikerült közelebb 
kerülni a lakossághoz.  

Az interjú megfelelő mederben tartásához a fő kérdésekhez irányított segédkérdésekkel 
készültünk, hogy a projektünk témájának megfelelően kapjunk képet a lakosság 
véleményéről.  

 

A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést: 

 Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami kevésbé jó? 
 Min változtatna és hogyan? 
 Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

Az interjúkészítés során azt tapasztaltuk, hogy a kezdeti tanácstalanság és néhány segítő 
kérdés, mondat elhangzása után az interjú alanyok egyre jobban belemelegedve mondták el 
véleményüket, javaslataikat. Az interjú vezetőjének feladta abban nyilvánult meg, hogy a 
beszélgetést a megfelelő mederben tartsa. Az interjúk végén megkértük az interjúalanyt, hogy 
javasoljon olyan személyt/személyeket, akiket felkereshetünk. 

Arra törekedtünk, hogy a pályázat célkitűzéseit szem előtt tartva a településen élők és 
dolgozók minél szélesebb korosztályát, rétegét megkérdezzük.  

Az elvégzett interjúk összegzése alapján, kiindulópontként felhasználva azt, megkezdtük a 
közösségi felmérés összeállítását valamint a közösségi beszélgetés szervezését. 

A most következő összegzést 12 db közösségi interjú alapján írtuk.  

 

Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 
Több olyan embert sikerült meginterjúvolni, aki nagyjából tisztában van Felsőlajos értékeivel, 
egyediségeivel, viszont mivel egy fiatal településről beszélünk, kíváncsian fogadnák a 
történelmi, helyismereti anyagok összegyűjtését, rendszerezését, megismertetését. Többen 
kiemelték, hogy bár nem gyökeres felsőlajosiak, mégis maximálisan annak érzik magukat és 
nagyon szeretik a gyorsan fejlődő, csendes, nyugodt, ugyanakkor munkahelyeket is biztosító 
településüket.  

Elégedettek a település közösségi programjaival, lehetőségeivel és adottságaival. Az 
elmondottak alapján számunkra nyilvánvalóvá vált, hogy egy érdeklődő, nyitott, 
együttműködő, nagy többségében fiatal közösségre találtunk rá.  

Az interjúk során kitértünk arra is, hogy van-e a településen olyan kiállítóhely, vagy 
gyűjtemény, ami helyi értékeket őriz. Sokan kiemelték a Faluházát, amelyről büszkén és 
pozitívan nyilatkoztak.  

Többen kiemelték, hogy számukra megfelelőek az itt megrendezendő programok, melyeken 
szívesen vállalnak önkéntes munkát.  
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Min változtatna és hogyan? 
A megkérdezettek szép számmal javasolták, hogy szívesen vennék újabb közösségi klubok 
létrehozását, mely minden korosztályt valamilyen tevékenységgel érintene.  

Szívesen vennék kulturális rendezvények, programok rendezését. Mivel fiatal településről 
beszélünk, nagy hangsúlyt fektetnének a fiatalok megszólítására, hogy ezáltal megtartó ereje 
legyen a helyi identitástudatnak.  

A településen történő eseményekről, rendezvényekről interneten, e-mailben szeretnének 
értesítést kapni.  

 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
Ebben az esetben a válaszadók 100%-a önkénteskedne a rendezvények alkalmával és a 
programok megvalósításával.  

Többen felajánlották Felsőlajos történetéhez kapcsolódó dokumentációjukat, valamint 
segítségüket a feltáró munkában, mely elősegítené a település történetének rendszerezését, 
valamint annak falukalendárium formájában való kiadását.  

A megkérdezettek többsége fölajánlotta, hogy a falukalendárium megvalósításához a saját 
tulajdonban lévő gyűjteményből származó adatokkal hozzájárulnak munkánkhoz.  

Összességében elmondhatjuk, hogy tanulságos, elgondolkodtató és iránymutató volt a 
megkérdezettek véleménye. Nagy segítséget és megerősítést kaptunk munkánkhoz, melyet a 
továbbiakban közösségi beszélgetések szervezésével, valamint kérdőívek kitöltetésével 
szeretnénk folytatni.  

 

 

Ez úton is köszönjük minden interjúalanyunknak a segítséget és az építőjellegű 
véleményformálást! 

 


