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Bevezetés
A „Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken”
projekt célja, hogy megerősítse a helyi közösségeket, összekovácsolja a kis
településen élőket is, a meglévő cselekvő tenni akaró emberekhez új
tagokat vonjon be,akik egy erős összetartó közösséget formálva képesek a
településükért tenni. A közösségi interjúk a kapcsolatépítés első lépései
voltak, és reméljük egy sikeres közös munkát készített elő helyben helyi
emberek bevonásával.
Az interjúk célja

Közösségi interjúk Mesterszállás településen

A közösségi interjúk elkészítése során kötetlen beszélgetés formájában
igyekeztünk megszólítani a településen élő, közösségben aktív
személyeket. Célunk, hogy 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.
Igyekeztünk a településen élők különböző célcsoportjait kiválasztani,
megszólaltatni. Megismerni a különböző korosztályok véleményét,
igényeit.
A közösségi interjú kivitelezése
A közösségi interjúk kezdeményezését a közösség szervező bevonásával
végeztük, négyszemközti kötetlen beszélgetés formájában. Mesterszállás
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 interjúalanyok megtalálása.
A közösségi interjúk során
csoportosítottuk a beszélgetést

az

alábbi

három

kérdés

köré





Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a
rossz?)
Min változtatna és hogyan?
Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

A közösségi interjúk során a megkérdezettektől az alábbi
válaszokat kaptuk

rendszerességgel szállítanak vizet az önkormányzat dolgozói, de
szeretném, ha lenne egy kijelölt személy, egy tanya gondnok, aki
rendszeresen figyelne az ott élő emberekre, akiknek erre igénye van,
és segítené őket a gyógyszerek beszerzésében, illetve bevásárlásban.
3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Javaslat tétellel, ötlet cserével tudok hozzáárulni a változásokhoz,
illetve más emberek tájékoztatásával, figyelmük felhívásával.

1. interjú

1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)
Azért költöztem ide, kb. 30 éve városról, mert a falusi életet
könnyebbnek, nyugodtabbnak gondoltam. Esetemben ez a gondolat
nem érvényesült sokáig. Nagyon sokat tanultam a falusi emberektől a
kétkezi munkáról, több mindenbe belefogtam, de későbbi
betegségem, mára már nagyon nehezen élhetővé tette számomra a
községet. Sokat kell, hogy orvosokhoz járjak, ami autó hiányában
nagyon megterhelő, mivel Mesterszállásról nagyon nehéz
tömegközlekedéssel eljutni bárhová is. Úgy tapasztaltam a
külterületeken, tanyákon élő idősebb emberekre senki sem fordít
elegendő figyelmet. A fiatalok számára nincs a községben elegendő
kikapcsolódási lehetőség, nincs egy hely, ahol összegyűlhetnének
beszélgetni, együtt csinálni valamit.
2. Min változtatna és hogyan?
Nekem és szerintem más idős, beteg embereknek is nagy segítséget
jelentene, ha az önkormányzat kisbuszát a rendelkezésünkre
bocsájtanák, és lehetővé tennék, hogy amikor szükséges bevigyenek
orvoshoz, vagy kezelésre. A tanyán élő embereknek heti

2. interjú
1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)
Civil szervezet tagja vagyok. Nagyon szeretek itt élni és szeretem a
közösséget is. Sajnálatosnak tartom, hogy mostanság viszont az
emberek egyre kevésbé összetartók. A mi szakkörünk tagjai saját
pénzükön teszik a dolgukat. Nagyon jól esne, ha a falu vezetősége és
lakosai is elismernék a munkánkat.
2. Min változtatna és hogyan?
A szakkörünk kapott egy kicsi helyiséget a Művelődési Házban, amit
rendezvények alkalmával mások kihasználnak. Szeretnénk egy, olyan
helyiséget, ahonnan nem kell állandóan kipakolni, ahová kitehetnénk
a szakkör okleveleit, kupáit, ami a falunk kulturális színvonalát is
emelné.
3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
A saját munkámmal. Ha lenne egy olyan helyiség, ahol
megbecsülnék a munkáinkat, akkor szívesen adnék kézimunkát, ami

akár évekre is ott maradhatna. Közösségi rendezvények alkalmával
szívesen sütök, vagy segítek a rendezvények szervezésében.
3. interjú
1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)
Itt nőttem fel, ide jártam iskolába, aktív éveimet helyben dolgoztam
le, idős koromat is itt szeretném leélni. Három gyermekem is itt
kezdte tanulmányait, mely megadta annak az alapját, hogy hárman,
hat diplomát szerezzenek meg. Nagy szívfájdalom, hogy ezt a
nagyszerű mesterszállási iskolát végül bezárták. Aggasztó, hogy az
idősek számára lassan élhetetlen lesz a falu, és teljesen
elnéptelenedik. Sajnálatos, hogy 5. osztálytól el kell, hogy járjanak a
gyerekek más iskolákba, akik emiatt teljesen kiesnek a közösségi
életből.
2. Min változtatna és hogyan?
Szerintem fontos lenne, hogy a civil emberek igényeit is figyelembe
vegyék a programok szervezésekor, illetve az erre hivatott
embereknek gondolkodnia kellene azon, hogy a felsőbb osztályba,
vidéki iskolákba járó gyerekeket hogyan tudnák a közösségünkbe
visszaintegrálni. Korosztályonként is nagyobb figyelmet kellene
fordítani a programszervezésre. Személy szerint, én nagyon
szeretném, ha a nyilvános testületi ülések anyagát a lakosok
elolvashatnák a könyvtárban, úgy mint régen is megszokott dolog
volt ez. A község honlapja évek óta nincs frissítve, jó lenne, ha az
aktualitásokat feltöltenék rá. A falu egyes utcáinak állapota szörnyű.
A községünkben üresen áll a régen bezárt iskola épülete. Javasolnám,
hogy, ha akár csak egy terem kialakításával is, de vegye a vezetőség
fontolóra, egy idősek napközi otthonának kialakítását. Az épület

udvarában ott a diákkonyha, ennél kényelmesebben nem is lehetne
megoldani az ebédeltetést. Több idős ember él egyedül, egy ilyen
hely nagyon sokat segítene nekik, hogy ne magányosodjanak el.
Fontos lenne még szerintem, egy közösségi tér kiépítése is, mert
azoknak az embereknek, akik spontán összetalálkoznak és
szeretnének néhány szót váltani egymással, ne az utca közepén
kelljen beszélgetniük.
3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Úgy gondolom, hogy ezek a javaslatok, amiket tettem hasznosak.
Ezenkívűl segíthetek, információszerzésben, nyomtatásban, tudok
varrni, a rendezvények alkalmával a munkámat ajánlom.
4. interjú
1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)
Számomra itt élni nem igazán jelent igazi életet, mivel időm nagy
részét a munkahelyemen töltöm, vagy ha nem a munkában, akkor is
inkább falun kívül tartózkodom, mivel itt nem igazán lehet semmit
csinálni. Még anno, 10 évvel ezelőtt jó volt itt élni, mivel még több
fiatal volt. A velem egy korúak nagy része is már elköltözött. Ez a kis
falu nem felel meg egy szempontból sem a magamhoz hasonló fiatal
számára. Arra viszont tökéletes, hogy ha pihenni akar, ide vissza tud
vonulni az ember.
2. Min változtatna és hogyan?
Először is az utakat csinálják meg, hogy az ember ki tudjon menni a
faluból és be is tudjon jönni normálisan a faluba. Az
önkormányzatunknak vannak lakóházak a tulajdonában. Ki lehetne
találni valamit, hogy falunk vonzó legyen a családok számára és ide

költözzenek fiatal családok. Ott áll kihasználatlanul a nagy
sportpályánk, salakpályánk, újra lehetne sport szakköröket indítani.
Van egy szép Fordunk, jó lenne, ha az idős beteg embereket
bevinnék, ha orvoshoz szeretnének menni.
3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Semmivel nem tudok hozzájárulni, csak ezzel a pár javaslattal.
Örülök, hogy a családommal itt meg tudunk normálisan élni.
5. interjú
1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)
Szeretek itt élni, a falu nyugalma, csendje miatt. Mindig van kihez
szólnia az embernek. A környezet, ami körülvesz tiszta, rendezett.
Nem jellemző, hogy bűncselekményektől kelljen tartanunk. Több
bolt van a faluban, az emberek szinte mindent be tudnak szerezni
helyben. Van egy könyvtárunk, ami egyre fejlettebb, egyre több
programot szervez. Viszont az, hogy a munkahely állandó problémát
jelent, elég nagy negatívum. Sajnos a faluból tömegközlekedéssel
nagyon nehéz kijutni, vagy vissza. Munkahely szempontjából pedig
egyszerűen lehetetlen.

Egyelőre csak a javaslataimmal. De, ha történik ebbe az irányba
változás, akkor bármihez ajánlom a munkámat, segítségemet.
6. interjú
1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)
Kellemes, csendes biztonságos hely. Összeszokott, összetartó
emberekkel. A hátránya, hogy zsák falu, a közlekedésem sem a
legjobb. Idősödő falu, ezért a fennmaradása érdekében vissza kellene
invitálni a fiatalokat.

2. Min változtatna és hogyan?
Első sorban az utak minőségének javítása, közvilágítás javítás lenne a
fő cél. Továbbá a régi szakkörök, foglalkozások, sportesemények
újraelevenítése, újra megvalósítása. Saját Önkormányzati földek
hasznosítása zöldségek termelésére az üzemi konyha ellátására,
mellyel egyaránt munkát is tudna biztosítani több ember számára.

2. Min változtatna és hogyan?

3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

A tömegközlekedés nagy probléma. Jó lenne, ha a környező
városokba el tudnánk jutni, és haza is tudnánk onnan jönni. Az
emberek elég fásultak lettek. Jó lenne, ha a régi mesterszállási élet
visszatérne a faluba. Lenne, bál, táncoktatás, szakkörök, táborok,
rendezvények. Olyanok, amik összefognák a különböző
korosztályokat.

Bízván a változásokban, javaslatok tételével, és más emberek
tájékoztatásával, figyelmének felhívásával.

3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

7. interjú
1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)
Már ide születtem, törzsgyökeres mesterszállási lakos vagyok. Ennek
a tájnak a szépsége és a csöndessége, az emberek egymás iránti
kedvessége, barátsága jó az itteni életben. Én már nyugdíjas vagyok,
de a fiatalokat nézve meg kell küzdeni a munkahelyért nagyon nehéz
az elhelyezkedés a rossz közlekedés végett. Akinek nincsen
jogosítványa sajnos nehéz az eljutása bárhová is. Helyben nagyon
kevés a munkahely az elhelyezkedési lehetőség.
2. Min változtatna és hogyan?
Lehetne több civil szervezet, ami élénkítené a faluban a közösségi
megmozdulásokat. Több fiataloknak szóló programot kellene
szervezni, melynek célja lenne a még itt maradtakat összefogni, és a
már „elvándoroltakat” újra hazavonzani.
3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Aktívabb részvétellel a faluban/ faluért szervezett programokban.
Tudásom átadásával a fiatalabb korosztálynak, a régi hagyományok
továbbadásában a családom körében lányomnak és unokámnak
egyaránt.

8. interjú
1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)

Csendes nyugodt település. A faluban nincs etnikai kisebbség.
Nehézségnek azt gondolom, hogy a közlekedés a faluban ki-és be
nagyon rossz, és az utak minőségét is lehetne javítani.

2. Min változtatna és hogyan?
A régi szakköröket kellene újra indítani, újakat létrehozni. Gondolok
itt pl.: kártya klub, énekkar, színjátszó kör. Több pályázatban való
részvétel. Közösségi terek szépítése, óvása. Több közösségi program
szervezése, több civil ember bevonásával.
3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Aktívabb részvétellel a közösségi rendezvényekben, programokban.

9. interjú
1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)
Magyarországon számos olyan hely van, amely felfedezésért „kiált”.
De a falusi lét megfizethetetlen része, a csend, a nyugalom és a tiszta
levegő. A kertekben megterem a zöldség, gyümölcs, sőt állatot is
lehet tartani. A rossz, hogy zsák település, nincs átmenő forgalom.
Eljutni bárhová csak autóval lehetséges.

2. Min változtatna és hogyan?
Szeretném, ha több program és rendezvény valósulna meg a
településen. Szükség lenne a fiatalok számára több kikapcsolódási
lehetőségre.

3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
3. Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Leginkább most csak a bizalommal, hogy egyszer ezek a javaslatok
megvalósulnak és persze szívesen részt vennék ezek lebonyolításában
is.

Ha megvalósulnának a településünkön a változások több közösségi
programban és megvalósításában vennék részt. Támogatnám a
munkásságommal a civil szervezeteket. Esetlegesen saját tudásom
átadásával, melyet a családomtól és más emberektől sajátítottam el én
is. Javaslatokat tennék, ötleteket adnék, tájékoztatnék más embereket.

10. interjú
1. Mit jelent számára Mesterszálláson élni? (Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz?)
Kellemes csöndes környezet, nyugodt légkör, kedves emberek. Csak
az, az egy probléma, hogy zsák település. Ezért a közlekedés, ami
problémát okoz, és az egyetlen ki-be vezető utunk minősége.
Továbbá az is előny, hogy nem kell mindenért vidékre utazni
vásárlás szempontjából, mert a helyi vállalkozóktól a mindennapi
dolgokat meg lehet vásárolni.

Összegzés:
A legtöbb megkérdezett elmondta, hogy szeret Mesterszálláson élni,
elsősorban, annak nyugodt és csöndes mivolta miatt. Kiemelték, hogy a
buszközlekedés és az utak minősége hagynak kivetni valót maguk után,
csakúgy, mint az egyre elöregedő településünk problémája. Az is
megállapítható, hogy a település lakosságának igen nagy az igénye a
különböző programok, rendezvények iránt. 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.

2. Min változtatna és hogyan?
Előtérbe helyezném a közösségi programoknak, rendezvényeknek
helyet adó Művelődési Ház és Könyvtár korszerűsítését, felújítását pl.:
nyílászárók cseréjére, új asztalok, székek, korszerű berendezések
vásárlására gondolván. Több program szervezése szükséges, nem csak
a fiatalok, hanem minden korosztály részére. Azt gondolom, az
Önkormányzatunk több mindenre pályázhatna az újítások érdekében.
Legfőképp az új munkahelyek teremtését kellene szorgalmazni.
Bízván benne, hogy még az itt maradt fiatalok nem mennének el, és a
már „elvándoroltak” visszajönnének szülőfalujukba ismét.

Ez úton is köszönjük minden résztvevőnek a segítséget és a
véleményformálást!

