
 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Közösségi interjúkról 

 

A PROJEKT CÉLJA: 

A projekt célja, hogy erősítse a Csurgói járás 15 konzorciumban együttműködő településének 

önszerveződését, aktív közösségek kialakítását, a helyi identitás és a társadalmi kohézió 

erősítését. 

 

FELMÉRÉS MÓDSZEREI: 

A helyi lakosság megszólítása Közösségi interjúkkal, kérdőívekkel. A konzorcium vezető 

TEAM megbeszélésen ismertette a közösségi interjú készítésének szabályait, módszereit és 

kiválasztásra került minden településről egy fő, a legaktívabb személyek, akik korábban már 

részt vettek társadalmi, közösségi tevékenységben, programok szervezésében, így elegendő 

információval rendelkeznek a közösség tagjairól és igényeiről. 

Első lépésként mind a 15 településről megkerestük azt a 2-2 főt, akik aktívan részt vesznek a 

közösség életébe, jól ismerik a helyi embereket és szokásokat.  A közösségi munkamód 

alkalmazására törekedünk már a kezdetektől, hiszen a közösség tagjainak kell saját 

szükségleteiket feltárni, cselekedni akaró tagokat keresni, majd a későbbiekben a programokat, 

folyamatokat, eseményeket, akciókat is közösen megvalósítani. A közösség tagjait kell a 

folyamat során jelentőséghez juttatni, így lehet eredményes projekt. 

Minden településen 2-2 fővel készítettünk mélyinterjút, illetve a kérdőívek kitöltése során is 

beszélgettünk a helyi lakosokkal. 

30 fő személyt kértünk fel a mélyinterjú elkészítésére, melyet mindannyian elfogadtak. 

Az interjú három alapkérdés megválaszolására törekedett: 

Mit jelent számára itt élni? 

Min változtatna és hogyan? 

Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
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KÖZÖSSÉGI INTERJÚK ÖSSZEGZÉSE: 

Statisztika: résztvevők száma:30 fő 

Résztvevők neme: 28 nő, 12 férfi 

Életkorukat tekintve 98%-a 18-65 éves aktívkorú, 2%-a nyugdíjas korú. 

Végzettségük: 

általános iskola: 1fő 

szakmunkásképző: 14fő 

gimnázium: 1fő 

szakközépiskola, technikum: 10 fő 

felsőfokú: 4 fő 

 

 

A megkérdezettek elsősorban a település természeti adottságait, a lokálpatriotizmust emelték 

ki mint a  településük legnagyobb vonz erejét. Összességében a lakók szeretik a nyugodt, vidéki 

tájat, a Duna-Dráva Nemzeti Park erdőt, melyek körül veszik a településeket, a szmogtól 

mentesen életet biztosítanak az itt élőknek. Gyakran elhangzott a ,,itt születtem, mindenkit 

ismerek”. Többen születésük óta itt élnek, a barátok, család és az emlékek is ide kötik őket. 

Meglepően kevesen emelték ki a jó közösségi életet, az összetartó a közösséget. 

 

Arra a kérdésre, hogy mit változtatna a településen, főleg a rendszeres közösségi programokat, 

hagyományőrzés lehetőségét, utak, közintézmények javítását említették. Javaslat érkezett a 

település vezetői felé, a nagy rendezvények tervezésébe vonják be a, lakosságot. 

Hagyományőrzés, ünnepek felelevenítése pl. történelmi hagyományok, emlékek - települési 

szomszédos találkozók, ahol a települések bemutatkoznának A megkérdezettek többsége 

rendezvények lebonyolításában, önkéntes munkával, társadalmi munkával, szervezéssel, 

részvétellel tudnának hozzájárulni. Szükségesnek látják a helyi civil szervezetek és az 

önkormányzat összefogását. 

 

Zákány, 2019. 09. 13. 

 

Konzorciumvezető 

 

 


