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A projekt célterületét összesen 20 település alkotja együttesen, amely települések egymás között
megosztva teljesítették a Közösségi beszélgetések szervezését. A célterületet alkotó 20 település
együttesen, összesen 15 db Közösségi beszélgetést valósítottak meg az alábbi részvételi arányokkal:
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Bodrogolaszi
Erdőhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Szegi
Szegilong
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
Alsóberecki
Bodroghalom
Felsőberecki
ÖSSZESEN:

Közösségi beszélgetések
10 fő
30 fő
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8 fő
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10 fő
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22 fő
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269 fő

A fenti táblázatból is látható, hogy összesen 269 fő vett részt a Közösségi beszélgetéseken, átlagosan
13,45 fő (~13 fő), amely tevékenység a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltáruló
értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé tételét és megbeszélését
jelenti. A közösségi beszélgetés(ek) a meghívott interjúalanyok és az általuk bevont szomszédok,
ismerősök, valamint a helyi intézmények képviselőinek körében történt.
A Közösségi beszélgetések az alábbi 4 kérdés köré szerveződtek:
1. Véleményük szerint milyen programokkal lehet a helyi közösséget leginkább aktivizálni?
- családi nap
- zenei rendezvények
- sport rendezvények, sportnap
- főzőverseny
- mozivetítés
- közösségi film vetítése
- „A lakosság érdeklődési körének, korosztályoknak megfelelő programok (előadások,
kirándulások) szervezésével. Összehangolva a programokat a helyi köznevelési,
közoktatási intézményekkel.” – Bodrogolaszi

-

-

„Közös programok: sütés, főzés, bográcsozás, főzőversenyek, bálok, ünnepi
rendezvényekkel, kirándulásokkal.” – Alsóberecki
„Érdeklődési kör szerinti programok szervezésével. Az önkormányzat kezdeményezésére
közösségi felmérést kellene végezni, megkérdezni az igényeket, és ennek alapján
mikroközösségek alapítását lehetővé tenni, összekapcsolódásokat segíteni.” – Kenézlő
játszótér
szórakoztató előadások szervezése
egészségügyi programok
„A lakosság összetétele nem szerencsés, sok az idős, kevés a fiatal, nem azonos az
érdeklődési kör.” – Zalkod

2. Véleményük szerint milyen a település közösségi élete, a helyi közösség? Mi az, ami rossz és
hogyan lehetne változtatni ezen?
- „Zárkózottak, nehezen lehet rávenni őket a közösségi rendezvényeken való részvételre.
Minden korosztálynak való rendezvények szervezésével. Névnapokhoz (Erzsébet-Katalin)
tartozó bálok rendezése.” – Györgytarló
- „A helyi ki közösségek, - Bodrogolaszi Tanuló Gyermekekért Alapítvány, Bodrog
Egyesület, Polgárőr Egyesület aktív közösségi életet él, de ezek a közösségek nem
kapcsolódnak össze csak évente egy-két program szervezésekor.” – Bodrogolaszi
- „Hercegkút közösségi élete aktív, 8 bejegyzett civil szervezet működik. A Hercegkútért
Közalapítvány, Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány, Freundschaft Vegyeskórus
Egyesület, Heimat Néptánc Egyesület, Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület,
Hercegkúti Tornaklub, Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület, Trautsons
Egyesület, továbbá amatőr művészeti csoportként a Klang Singkapelle Énekkar. A helyi
kis közösségek aktív közösségi életet élnek, ezek a közösségek minden közösségi
program szervezésekor összekapcsolódnak, közösségi munkát végeznek. A közösségek
összefogására, tevékenységének összehangolására szükség lenne jól képzett
közösségszervezős szakemberre.” – Hercegkút
- „…A roma közösség önállóan szervezi a programjait, a pályázati támogatások
függvényében.” – Olaszliszka
- „A helyi kis közösségek a település alacsony létszámából, elöregedéséből adódóan nem
működnek. A Pletykapad Nyugdíjas Klub igyekszik programokat szervezni, de ezek csak
az idős korosztályt érintik.” – Sárazsadány
- „A helyi közösség? Nincs meg az összetartás. Előny egy kis faluban, hogy mindenki ismer
mindenkit, de egyben hátrány is, mert néha irigyek az emberek egymásra. Sokan a
maguk kis világában élnek, nehezen lehet őket kimozdítani. A fiatal generáció szinte nem
is ismeri az idősebbeket. Olyan programokat kellene szervezni, amiben közösen vehetnek
részt, fiatalok és idősebbek. A közös programok kapcsán tudnak beszélgetni. A
fiataloknak önmaguktól kellene rájönniük, hogy hogyan és miben tudnának segíteni. Ez
kellene, hogy az első lépés legyen. Ez persze nem 1-2 nap vagy hét. De akarattal, soksok kommunikációval elérhető.” – Alsóberecki
- „Kis közösségek vannak, de nincsenek összekapcsolódva faluközösséggé (családi,
baráti, szomszédi). Ami rossz, az az egységesség hiánya, változtatni szükséges,
közösségfejlesztő szakemberek bevonásával.” – Kenézlő
- „Zárkózott, nehezen kimozdítható, ha nincs motiváció. A közösség nagy többsége, ha
részt is rész is vesz egy-egy rendezvényen, abban az esetben, ha van ingyen ellátás. Ami
rossz: a vegyes bolt, minősíthetetlen úgy árakban, mint a kínálatban, ezen nagyon kéne
változtatni. A stresszes, túlhajszolt élet is okozza, hogy miután 10-12 óra elteltével, amikor
hazaér az adott személy, már inkább csak a pihenésre vágyik otthon. Mivel zömében
kertes házakban élnek az itteniek, nyáron a vetés-aratás, fűnyírás stb., télen pedig a
tüzelés, favágás stb. Persze, lehet, hogy csak kifogás, mivel nem érdeklődőek. Sok az
idős, a fiatalok pedig inkább mennek olyan helyre, ahol több a program. Itt évek óta a
rendezvényeken nem volt közismert, híresebb előadó, mivel nem tudja finanszírozni a
vezetőség. Kevés a buszjárat, a kompnak is legalább este 8-ig kéne üzemelnie. Hogyan
lehetne változtatni: Elsősorban pénzügyi támogatásra van szükség, mert mindenki csak
azt tudja megvalósítani, amire van keret. Helyiek, önkéntes munkájával. Érdeklődési kört
megcélzó programok, igényhez mérten. Pl. minden korosztálynak finanszírozni, egy
esetleges kirándulást akár kerékpárral is, s nemcsak az időseknek. A töltésen biztosítani
kéne egy kerékpárral jól járható, karbantartott útvonalat Szloviákiáig. Szórakozásra
alkalmas hely a fiataloknak (játszótér, csocsó, billiárdozási lehetőséggel. Élelmiszerbolt,

-

ami délután is elérhető, amelyben minőségi áruk, reális áron vásárolhatók meg. Egy olyan
boltláncba való csatlakozás lenne a megoldás, ahol akár akciók is vannak, mint pl. Coop,
Reál, stb. Strand. Edzőterem, sportlétesítmény üzemeltetése, ami nemcsak a helyiek
számára érhető el.” – Felsőberecki
„A közösségi élet aktív a községben. Több program van, pl. koszorúzási ünnepségek
március 15., október 23. Minden évben van Idősek napja. Karácsonyi ünnepségen is
miden évben vendégül van látva a község lakossága. A rossz a dologban az, hogy a
fiatalokat már nem kötik le ezek a rendezvények. Mások a szokásaik, de ahhoz kevesen
vannak, hogy csak nekik szervezzenek programokat.” – Zalkod

3. Véleményük szerint kinek a felelőssége az, hogy a helyi közösség erős legyen?
- község lakosságáé
- „Szükséges lenne egy művelődési ház vezetőre, akinek csak ez lenne a feladata, hogy
közösségi programokat szervez.” – Györgytarló
- „A közösség erőssége a településen élő embereken múlik. Erős civil szerveződésekkel
tud erős lenni egy közösség.” – Bodrogolaszi
- „A helyi vezető dolga, hogy minél több közösségi programot szervezzen. Viszont az
emberek hozzáállásán kellene változtatni. Tudjon a fiatal egy idősebb korúval
beszélgetni.” – Alsóberecki
- „Elsősorban a kisebb és nagyobb közösségek vezetőinek a felelőssége (önkormányzat,
egyházak és egyéb intézmények vezetői).” – Kenézlő
- kormánynak
- „Legyen egy helyileg köztiszteletben álló ember, aki eléggé agilis, átvegye a szervező
munkát. Álljon mellé az önkormányzat és a civil szervezetek, nem mellékes az anyagi
háttér megteremtése sem. A felelősség az embereké is, mert olyan rendezvényekre nem
nagyon látogatnak el, ahol nincs személyes motiváció.” – Zalkod
4. Önök mivel tudnának hozzájárulni a helyi közösség erősítéséhez?
- aktívabban részt venni a rendezvények szervezésében
- a szervezett rendezvényeken aktívan megjelenni
- ötleteket adni a falu vezetőinek
- a munkánk segítségével
- „Közösségi programokhoz az infrastrukturális feltételeket az önkormányzat biztosítja.
Ezeket a körülményeket az anyagi lehetőségek, pályázati források segítségével tudja
fejleszteni, az igényeknek megfelelően alakítani. A helyi kis közösségek társadalmi
munkával, közös programok szervezésével tudnak hozzájárulni a közösség
erősítéséhez.” – Bodrogolaszi
- „Sokat beszélgetnék az emberekkel. Az építő jellegű ötleteket összeírnám, továbbadnám
a helyi vezetőknek, megszervezésében, lebonyolításában segédkezem is ha kell. Fiatalok
támogatása, bevonása a közösségi életbe.” – Alsóberecki
- ösztönző reklámokkal
- pl. szórólapokkal, plakátokkal (nemcsak helyben)
- a közösségi oldalakon információadással, egy adott programról, lehetőségről
- „Minél többen eljönnek, akár a szomszédos településről is, annál nagyobb kedvet
csinálnak azoknak, akik eddig elzárkóztak.” – Felsőberecki

