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BEVEZETÉS
A Helyi identitás és kohézió erősítése a Tisza és a Maros közén című
projekt célja, hogy erősítse a helyi közösséget, a már meglévő cselekvő
maghoz újabb embereket vonjon be és minél nagyobb számú a
településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon.
A közösségi interjúk elkészítése a kapcsolatépítés első lépése, amelyek
megalapozza a remélhetőleg sikeres közös munkát a helyi emberekkel.
A KÖZÖSSÉGI INTERJÚ CÉLJA

Közösségi interjúk Klárafalva településen

A közösségi interjúkkal azt a célt próbáltuk megvalósítani, hogy a
település néhány vezetőjét, aktív személyiségét kötetlen beszélgetésre
invitálva kialakítsuk a később kialakuló közösségi élet aktív magját, és a
segítségükkel később egy aktív és önmagáért tenni akaró és tudó cselevő
közösség jöjjön létre. A közösségi interjú válaszai jó alapot szolgáltatnak az
elkövetkezendő közösségi felmérés és közösségi beszélgetések témáira
vonatkozva mintegy konkretizálva, kiemelve a legfontosabb igényeket,
elvárásokat, melyek megvalósítását nevezett pályázat szakmai részében
szeretnénk betervezni.
A KÖZÖSSÉGI INTERJÚ KIVITELEZÉSE
A közösségi interjúk kezdeményezését a közösségfejlesztőn kívül
néhány önkéntes bevonásával végeztük négyszemközti kötetlen
beszélgetés formájában. Klárafalva abból a szempontból igen szerencsés
település, hogy igen sok aktív és tevékeny, a közösségi életbe könnyen
bevonható lakosa van, ezért nem jelentett gondot a vállalkozó szellemű
az interjúalanyok megtalálása.

1.)
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 szívesen és hogyan?
Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

Arra törekedtünk, hogy az emberekkel egy kötetlen beszélgetés keretein
belül megtaláljuk a közös hangot, majd rátérve a konkrét kérdésekre,
ezekre is választ kapjunk.
Az interjúkészítés során tapasztalhattuk, hogy ezen kérdések
megválaszolása megnyitotta az embereket, mintegy lavinaként egyre
jobban belemelegedve mondták el véleményüket, elképzeléseiket. Az
interjú vezetőjének feladata itt abban nyilvánult meg, hogy a megfelelő
mederben tartsa a beszélgetést koncentrálva a fő kérdésekre. Az interjú
végén segítséget kértünk az interjúalanytól abban, hogy javasoljon újabb
személyt/személyeket, akiket szintén felkereshetünk. Jeleztük az
interjúalanyoknak, hogy számítunk építő segítségükre az előkészítő
tevékenység következő fázisaiban is, és kértük, hogy ők maguk is
vállaljanak aktív szerepet az interjúztatásban. A beszélgetéseket követően
jegyzeteket készítettünk.

A közösségi interjúk során a megkérdezettektől az alábbi válaszokat
kaptuk:

Mit jelent számára Klárafalván élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a
rossz?)
Csendes, nyugodt falu Klárafalva. Az elhelyezkedése jó, közel van egy
nagyváros, így bármely dolgot könnyedén elintézhetek. A buszközlekedést
is jónak tartom, bár az infrastruktúra egy kissé fejletlen.
Min változtatna és hogyan?
Sajnos csak egy bolt található a településen, mely ráadásul nagyon drága.
Jó lenne egy nagyobb árúkínálattal rendelkező másik üzlet is. Nincs
megfelelő kulturális és szórakozó hely ahová a fiatalok el tudnának menni
kikapcsolódni, beszélgetni. Jó lenne, ha többféle sportolási lehetőség is
elérhető lenne a településen.
Mivel tudna hozzájárulni a változáshoz?
A saját kétkezi munkámat tudom felajánlani, illetve szívesen részt vennék
a különböző kulturális programok lebonyolításában is.
2.)
Mit jelent számára Klárafalván élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a
rossz?)
Leginkább azt szeretem a településben, hogy nagyon csöndes és nyugodt.
Sajnos azonban nagyon kevés a munkalehetőség. A helyi bolt sajnos
nagyon drága, és a helyi játszótér nem megfelelő minden gyermek
számára.

Min változtatna és hogyan?
Mivel tudna hozzájárulni a változáshoz?
Én úgy alakítanám át a játszóteret, hogy a babás anyukák is bátran ki
tudják vinni oda a gyermeküket.
Mivel tudna hozzájárulni a változáshoz?
Leginkább most csak a türelemmel és azzal a bizalommal, hogy a javasolt
változtatások egyszer megvalósulnak, és élhetőbb lesz a településünk.

A változásokhoz úgy járulok hozzá, hogy üzemel nálam a saját
lakásomban egy bölcsőde. A szülőknek segítek a gyermeket lejuttatni a
körzetes óvodába és haza , szükség esetén vigyázok a gyermekekre.
Kulturális programokat szervezek és műsorszámokat tanítok be. Próbálok
jó kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani a település és a szomszédok
falvak vezetőivel is.
4.)

3.)
Mit jelent számára Klárafalván élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a
rossz?
Mit jelent számára Klárafalván élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a
rossz?)
Én kisgyermekkorom óta ezen a településen élek. Bár kis település, én még
is nagyon szeretem az itteni életet. Kiemelném, hogy attól függetlenül,
hogy kicsi település, a buszközlekedés kimondottan jó, sőt talán jobb mint
néhány város esetében. Bár számos tekintetben igen elmaradott falu és
sokat kell még tenni annak érdekében, hogy utolérje a környezőt
településeket, bízom benne, hogy többek között ezen kezdeményezésnek
köszönhetően is fejlődik és élhetőbbé válik településünk.

Körülbelül 5 éve élek a településen. Elsősorban azért jó itt élni, mert
csöndes és nyugodt falu. Ha arról van szó, összefognak az emberek,
próbálják közösen megszervezni a programokat. Az viszont nem túl jó,
hogy erre nagyon kevés lehetőség van. Örülnénk, ha lenne több helyi
rendezvény, például Falunap vagy Búcsú, ahol a gyermekek és a felnőttek
is jól érezhetik magukat. A játszótér bővítése, felújítása is nagyon fontos
lenne, hiszen nincs megfelelő hely a gyermekek számára a szabadidő
hasznos eltöltésére és a játékra.
Min változtatna és hogyan?

Min változtatna és hogyan?
Az én álmom az, hogy legyen a falunak ismét iskolája és óvodája is. Ezért
én mindent el is követek. Teljen meg a kultúrház élettel, legyen benne
minél több rendezvény! Ennek érdekében én magam is sokat teszek,
hiszen négy csoportom is van, akikkel műsorokat készítünk és fel is lépünk
együtt. Számos fejlesztés lenne indokolt a településen, de a keretek sajnos
szűkösek. Jó volna, ha fiatalodna a falu.

Szeretném, ha több kulturális és egyéb program, rendezvény valósulna
meg a településen. Szükség lenne a fiatalok számára több kikapcsolódási
lehetőségre, például szakkörökre, stb.

Mivel tudna hozzájárulni a változáshoz?
ÖSSZEGEZÉS
Az energiámmal segíteném a falut: szívesen részt vennék a közösségi
életben és a programok szervezéssel kapcsolatos dolgokban is.

5.)
Mit jelent számára Klárafalván élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a
rossz?)
Pozitív számomra a szabadság: a falusi élet nagyon sokat jelent
számomra. Látom a törekvést, és egyre több rendezvényt szerveznek ami
összehozza a falu lakosságát és némi színt visz a hétköznapokba. Negatív
dolog viszont, hogy mivel a lakosság létszáma igen kévés ezért a
különböző újításokra, fejlesztésekre fordítható összeg is kevés, nem
elegendő rá a falu költségvetése. Ez természetesen minden területre kihat.
Örömmel üdvözölném, ha ismételten megrendezésre kerülhetne a
Klárafalvi Falunap, mely igen fontos kulturális rendezvénye lehetne a
településnek.
Min változtatna és hogyan?

Minden megkérdezett elmondta, hogy szeret Klárafalván élni elsősorban
annak nyugodt és csöndes mivolta miatt. Kiemelték, hogy nagyon jó a
buszközlekedés, ezért nem érzik magukat elzárva a külvilágtól. Az is
megállapítható, hogy a település lakosságának igen nagy az igénye a
különböző kulturális és egyéb programokra, rendezvényekre elsősorban a
gyermekek és fiatalok vonatkozásában. Kevés közösségi rendezvény és
megmozdulás hozza össze a falu lakosságát, amelyre igen nagy igény
mutatkozik. Szinte minden megkérdezett kiemelte, hogy szükség van a
közösségi élet fellendítésére és jelezték, hogy szívesen részt vennének a
programok szervezésében és a közösségi életben is. Természetesen igen
fontos elem a település nyújtotta szolgáltatások (bölcsőde, óvoda, bolt,
játszótér, stb.) fejlesztése is, mely szintén hozzájárul az élhetőbb és
szerethetőbb település kialakulásához.

A tervezési folyamat következő elemei, a közösségi beszélgetések és
közösségi felmérés révén tovább szűkíthetjük a kört és konkretizálhatjuk a
közösség elvárását, mely alapján elkészíthetjük a Helyi Cselekvési Tervet
és projekt szakmai részének konkrét tartalmát.

A közösség nagyobb mértékű bevonása lehetőséget teremtene a
közösségi, önkéntes munkára, mely egyértelműen hozzájárulhatna a
település fejlődéséhez.
Mivel tudna hozzájárulni a változáshoz?
Szívesen segítek ötletekkel és szervezéssel annak érdekében, hogy
élhetőbb és szebb település legyen Klárafalva.

Ez úton is köszönjük minden résztvevőnek a segítséget és az építő
jellegű véleményformálást!

