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1. A projekt rövid bemutatása 

Projektünk egy közösségfejlesztő, közösségépítő program, mellyel 
elsősorban Szentes város falusias területű külterületein: Magyartésen, a 
magyartési tanyákon, Mentettréten, Zalotán, Felsőréten, Kajánújfaluban 
és Lapistón élőket próbáljuk az elkövetkezendő időszakban képessé 
tenni arra, hogy a saját kis közösségükben programokat, családias 
hangulatú délutánokat tudjanak megvalósítani. Közös célok mentén 
tudjanak gondolkodni és tevékenykedni, annak érdekében, hogy 
lakókörnyezetük, lakóközöségük élhetőbbé váljon, és helyben hozzá 
tudjanak jutni a saját igényeiknek megfelelő kulturális és szabadidős 
programokhoz. 

Ezek a településrészek a várostól 10-15 km távolságra helyezkednek el. 
Egymástól való távolságuk akár 20-25 km is lehet. Falusias, tanyasias 
jellegük miatt azonban sok mindenben hasonlítanak egymásra. Az 
emberek hasonló problémákkal küzdenek. Infrastrukturális szempontból 
nagyon el vannak maradva a projektben részt vevő településrészek. Egy 
célterületen jelenleg nem áll rendelkezésre olyan helyiség, épület vagy 
intézmény sem, ahol kulturális programokat lehetne lebonyolítani. Van 
olyan településrész, ahol bolt sem található. Általánosságban 
elmondható, hogy nincs helyben iskola, óvoda, posta, szórakozási, 
kulturálódási lehetőség, kábel tv, megfelelő minőségű internet. Ezek a 
területek nincsenek csatornázva, nincs bevezetve a gáz sem, ezért  az itt 
élők komfortérzete jelentősen elmarad a Szentesen élőkétől. Minden 
egészségügyi és szociális szolgáltatásért Szentesre kell beutazni a 
lakosságnak.  

Azért tűztük ki mégis ezeket a területeket a projekt célterületeinek, mert 
az itt élő lakosságnak folyamatosan igénye mutatkozik arra 
vonatkozóan, hogy kulturális és szabadidős programok, családi 
programok megvalósításra kerüljenek a településrészen, és képesnek 
érzik magukat ennek érdekében tenni, összefogni. Így a projekt 
segítségével, iránymutatásával, a helyi humánerőforrások 
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képességeinek, készségeinek fejlesztésével a későbbiek folyamán 
képessé válnak a helyi igényeknek megfelelő programok, rendezvények 
megvalósítására. 

 

2. A közösségi beszélgetések módja, körülményei 

A közösségi beszélgetések Magyartésen nyugodt környezetben 
zajlottak. Igyekeztünk úgy alakítani a körülményeket, a beszélgetések 
időpontját, hogy nyugodtan tudjunk beszélgetni, amikor nem sürget 
bennünket az idő és nincsenek más zavaró tényezők sem. A tervezetthez 
képest sokkal több időt kellett fordítani egy-egy közösségi 
beszélgetésre, mert a lakosok sok esetben elkalandoztak az előre 
megbeszélt témáktól, személyes problémáikat is megosztották velünk. 
Fontosnak tartottunk, mert egyrészt igényük mutatkozott rá, másrészt 
sok olyan dolgot, fontos tényezőt, okot megtudtunk, amiket figyelembe 
véve megértettük ezekben a kis közösségekben zajló folyamatokat. A 
havi egy alkalomnál többször tartottunk közösségi beszélgetést, mert 
fontos volt a helyi igényeket figyelembe venni. A projektnyitón egyéb 
elfoglaltsága miatt nem mindenki tudott részt venni. Jelezték felénk, 
hogy szeretnék megtudni mi hangzott el a projektnyitón, ezért 
egyeztettünk időpontot velük és  tájékoztattuk őket. 
A közösségi beszélgetéseket a Cselekvő közösségek által készített 
Közösségfejlesztés módszertani útmutató 1.2. pontja iránymutatásával 
végeztük. 
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3. A közösségi beszélgetések tapasztalatai 

Kilenc közösségi beszélgetést tartottunk, melyen összesen 177 fő vett 
részt. Volt köztük olyan helyi lakos, aki minden közösségi 
beszélgetésen aktívan részt vett és volt, aki csak egy alkalommal. A 
részvételi szándék tekintetében is eltérőek az adatok, 11 és 39 fő között 
mozgott a résztvevők száma. Az viszont elmondható, hogy a 
beszélgetések minden esetben családiasak voltak, mindenki nagyon 
nyitott és kezdeményező volt. Az egyik beszélgetésen bemutatkozott a 
konzorciumi tag, a Szentesi Polgárőr Egyesület vezetője és beszámolt a 
projektben betöltött szerepéről is. 

Már az első beszélgetést úgy terveztük meg, hogy a helyi lakosok 
megtapasztalják a közösségi együttlét pozitívumait, ezért egy kis 
játékos vetélkedővel egybekötött rendezvényt szerveztünk. Ezt azért 
tartottuk fontosnak, mert ezzel a településrészeken élők viselkedést, 
egymáshoz és a közös tevékenységekhez való viszonyát is fel tudtuk 
mérni, valamint szerettük volna, ha átérzik, mit jelent közösségben 
gondolkodni, együtt tevékenykedni, együtt jól érezni magukat. Ennek 
nagy sikere lett, már az első alkalommal további igények merültek fel a 
folytatással kapcsolatban. Ez okból kifolyólag több beszélgetés folyt 
hasonló módon. Volt, hogy családi délutánt, közös sütögető készítést 
vagy ruhaosztást szerveztünk a beszélgetésekkel egy időben, és ezáltal 
sokkal közelebb kerültünk a lakosokhoz, ők  meg egymáshoz és 
nagyobb rálátást kaptunk a helyi igényekre, problémákra, 
lehetőségekre, erőforrásokra.  
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4. A közösségi beszélgetések 

1. alkalom 
Időpont:  2018.03.30. 
Helyszín: Magyartési Klubkönyvtár. 6600 Szentes Magyartés 

Magyartési u. 9-11 
Tárgya: Előzetes tájékoztató a projekttel kapcsolatban Húsvéti 

vetélkedővel egybekötve 
Részvevők: célterületi lakosok jelenléti ív szerint. A résztvevők 

száma: 20 fő 
 

Tárgyalási pontok: 

1. Lévainé Bódi Szilvia tájékoztatta a magyartési lakosságot a 
nyertes projekttel kapcsolatban, elmondta, hogy mit várhatnak, 
mire számíthatnak az itt élő lakosok az elkövetkezendő 
időszakban. Kérte, hogy gondolkodjanak közösen azon, milyen 
programokat, rendezvényeket szeretnének majd a közeljövőben 
megvalósítani. Kérte, hogy jelentkezzenek azok, akikre az 
elkövetkezendő időszakban számítani tud, akik a kezdő 
lépésekben vagy folyamatosan a projekt időtartama alatt aktív 
szereplői lesznek a közösségépítési folyamatnak. 

2. Kérdések ekkor nem érkeztek, megbeszélték, hogy a következő 
találkozóra, ami a hivatalos projektnyitó rendezvény lesz, 
Összeírják kérdéseiket, ötleteiket és megbeszélik azokat. 

3. Mivel közösségépítésről volt szó, Lévainé Bódi Szilvia egy kis 
húsvéti játékos vetélkedőt szervezett a lakóknak, melyre az itt 
élők saját készítésű süteményeket hoztak. Megtapasztalták, 
mennyire jó a közösen szerzett élmény, ízelítőt kaphattak abból, 
milyen új dolgok, tevékenységek várnak rájuk, és egy kis 
összefogással minden egyszerűbben megoldható.  

4. Átbeszélték az élményeiket, ki hogyan érezte magát. 
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2. alkalom 
Időpont:  2018. 04.17. 
Helyszín:  Magyartési Klubkönyvtár. 6600 Szentes Magyartés 

Magyartési u. 9-11 
Tárgya:  Projektnyitó rendezvény 
Részvevők: Szirbik Imre Szentes város polgármestere, Molnár Irén 

mentor, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna 
közösségfejlesztő, Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető, 
Vidovics Ferenc (média), és a célterületi lakosok, 
jelenléti ív alapján. A résztvevők száma: 26 fő 

 
Tárgyalási pontok: 

1. A rendezvényt megnyitotta Szirbik Imre, Szentes város 
polgármestere, aki beszélt arról, mennyire fontos, hogy egy 
szegregált településrészen a lakosság közösséget építsen, tegyen 
a saját és a közösség érdekében, összefogjon egy jó cél 
eléréséért 

2. Molnár Irén mentor tájékoztatta a lakosságot a projekttel 
kapcsolatban 

3. Vidovicsné Molnár Zsuzsanna közösségfejlesztő bemutatkozott 
és beszélt a projektben betöltött szerepéről, beszélt a 
résztvevőknek a közösségfejlesztési folyamatokról és annak 
fontosságáról 

4. Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető bemutatkozott szintén 
beszélt a projektben betöltött szerepéről, a területen szerzett 
személyes tapasztalatiról, valamint a további feladatokról, 
lépésekről 

5. A lakosság felől érkező kérdések megválaszolása. Mindenki 
nagyon nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadta az 
elhangzottakat. Többen már szerették volna érezni ennek a 
pozitív hatásait. Közösen ötleteltek, voltak, akik felajánlották a 
segítségüket. Voltak, akik aktuális problémákról beszélgettek, 
amiket nagyon fontos volna megoldani, amire konkrét 
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válaszokat maga a projekt nem fog tudni nyújtani. pl: a rossz 
utak állapota. Megbeszélésre került a következő találkozó 
időpontja. 

                                               
3. alkalom 

Időpont:  2018.04. 28. 
Helyszín:  Magyartés 
Tárgya:  Tájékoztató lakossági kérésre 
Részvevők:  Célterületi lakosok, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna 

közösségfejlesztő, Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető, 
(jelenléti ív szerint). A résztvevők száma: 11 fő 

 
Tárgyalási pontok: 

1. Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető tájékoztatta a projekttel 
kapcsolatban azokat a lakosokat, külön kérésükre, akik egyéb 
okokbók kifolyólag nem tudtak a hivatalos projektnyitó 
rendezvényen korábban részt venni. Átbeszélték, hogy milyen 
lépésekkel kezdődnek az előkészítő tevékenységek. A lakosok 
itt is ötleteltek, tervezgettek. A projektnek pozitív a fogadtatása 
továbbra is. 

2. Vidovicsné Molnár Zsuzsanna közösségfejlesztő bemutatkozott 
és beszélt a projektben betöltött szerepéről, beszélt a 
résztvevőknek a közösségfejlesztési folyamatokról és annak 
fontosságáról 

4. alkalom 
Időpont:  2018.05.12. 
Helyszín:  Magyartés 
Tárgya:  Interjúzás módszertana 
Részvevők:Célterületi lakosok, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna 

közösségfejlesztő, Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető, 
(jelenléti ív szerint). A résztvevők száma: 15 fő 

 
Tárgyalási pontok: 
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1. A közösségfejlesztésben résztvevő kollégák, Vidovicsné Molnár 
Zsuzsanna és Lévainé Bódi Szilvia tájékoztatta a lakosságot az 
interjúk készítésének céljáról, folyamatáról, az önkéntesek 
bevonódásának fontosságáról az interjúk elkészítésében 

2. Az önkéntesekkel próbainterjúkat készítettek 
3. A résztvevők közül kijelölésre kerültek azok az emberek, 

akikkel interjúkat fognak készíteni  
4. A közösségi beszélgetéseken jelen nem lévő lakosokból 

megnevezésre kerültek azok az emberek, akikkel a továbbiak 
folyamán szükséges interjúkat készíteni 

5. Az önkénteseket felkészítették az interjúk elkészítésére 
6. Következő találkozó időpontjának megbeszélése 
7. A lakosság részéről megfogalmazódott az az igény, hogy 

szervezzenek ruhaosztást az itt élők számára, melyben kérték a 
közösségfejlesztők segítségét 

 

5. alkalom 
Időpont:  2018. 06. 09. 
Helyszín:  Magyartési Kultúrház 
Tárgya:  Interjúkkal kapcsolatos megbeszélés, polgárőrség 

feladatai 
Részvevők: Célterületi lakosok, Gilinger István (polgárőrség), 

Vidovicsné Molnár Zsuzsanna közösségfejlesztő, 
Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető, (jelenléti ív 
szerint). A résztvevők száma: 17 fő 

 
Tárgyalási pontok: 

1. A polgárőrség vezetője beszámolt a projektben betöltött 
szerepéről 

2. Elkészült az interjúk közel egyharmada, átbeszéltük az 
interjúzással kapcsolatos tapasztalatokat, észrevételeket. 

3. Ősszesítettük az interjúkat 
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4. Kijelöltük a további interjú alanyokat, azokból a személyekből, 
akiket a korábbi meginterjúvolt személyek javasoltak és azokból 
a személyekből, akiket a közösségi beszélgetések során 
neveztek meg a közösség tagjai 

5. Megbeszéltük a következő találkozó időpontját 
 

6. alkalom 
Időpont:  2018.06.23. 
Helyszín:  Magyartés 
Tárgya:  Interjúzás tapasztalatai, tűzrakó hely elkészítése 
Részvevők: Célterületi lakosok, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna 

közösségfejlesztő, Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető, 
(jelenléti ív szerint). A résztvevők száma: 11 fő 

 
Tárgyalási pontok: 

1. Aktív tagunk közül Lévai Gabriella és Vida Mihály elmesélte az 
interjúzással kapcsolatos tapasztalatait, élményeit 

2. Elkészült az interjúk háromnegyede, összesítettük őket 
3. Átbeszéltük a következő lépéseket, a kérdőív készítésével 

kapcsolatos kérdéseket, megbeszéltük, hogy ki vállal benne részt 
4. A lakosok részéről megfogalmazódott az az igény, hogy 

szervezzünk egy közös programot és segítsük őket ebben. 
Kijelöltük az időpontját augusztus 4-re, valamint közösen 
elkészítettünk egy tűzrakó helyet a magyartési parkban, ahol a 
lakosok közösen fognak tudni sütögetni. Ehhez a részvevő 
lakosok maguk járultak hozzá minden szükséges eszközzel, 
anyaggal. Volt, aki beton lapokat ajánlott fel, volt olyan, aki a 
kis traktorjával érkezett és szállította a kiásott földet, közben a 
falusi gyerekeket is, azok nagy örömére, volt olyan, aki a 
szaktudását vagy a fizikai segítségét ajánlotta fel ehhez. Ennek 
kapcsán elmondható, hogy tényleges körvonalazódni látszik a 
lakosokban, hogy miről is szól a közösségfejlesztés, és 
eredményesen tevékenykedtek nagy örömünkre. 
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7. alkalom 
Időpont:  2018.07.06. 
Helyszín:  Magyartési Klubkönyvtár 
Tárgya:  Interjúk összesítése, kérdőív összeállítása, ruhaosztás, 

szemétszedés 
Részvevők:Célterületi lakosok, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna 

közösségfejlesztő, Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető, 
(jelenléti ív szerint). A résztvevők száma: 18 fő 

 
Tárgyalási pontok: 

1. Elkészültek az interjúk, összesítettük őket, statisztikai 
szempontból elemeztük, majd kérdéskörönként összevetettük a 
legjellemzőbb válaszokat és rendszereztük a továbbiakat. 
Megbeszéltük, hogy az elkészült összesítő füzet az információs 
ponton fog kihelyezésre kerülni. 

2. Elkezdtük a kérdőív kérdéseit összeállítani, próbáltunk egy 
fontossági sorrendet kialakítani az interjúk tapasztalatai alapján, 
és ennek megfelelően feltenni a kérdéseket. Javasoltuk, hogy 20 
maximum 25 kérdés szerepeljen a kérdőívben, annak érdekében, 
hogy ne legyen a kérdőív kitöltése a lakosok számára 
megterhelő. Fontos, hogy felmérjük a jelenlegi helyzetet és 
problémakört valamint a jövőre vonatkozó cél szerinti 
kérdéskörökre is megkapjuk a válaszokat 

3. A lakosok korábbi kérésének megfelelően segítettünk egy 
ruhaosztást megszervezni, melynek nagyon örültek a 
célterületen élők, ezzel párhuzamosan a lakosok önként 
kezdeményeztek egy szemétszedést, buszmegálló takarítást a 
magyartési buszmegállóban, melyben több lakos szívesen részt 
vett. 
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8. alkalom 
Időpont:  2018.08.04. 
Helyszín:  magyartési játszótér 
Tárgya:  Kérdőívek véglegesítése, családi délután megvalósítása 
Részvevők:Célterületi lakosok, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna 

közösségfejlesztő, Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető, 
(jelenléti ív szerint). A résztvevők száma: 39 fő 

 
Tárgyalási pontok: 

1. Véglegesítettük a kérdőíveket, megbeszéltük, hogy augusztus 
15-én kijuttatásra kerülnek a célterületi lakosok számára. 
Átbeszéltük, hogy kik fognak ebben a feladatban aktívan részt 
venni, valamint a következő találkozó időpontját, ahol a 
kérdőíveket összesítjük majd. 

2. Családi nap megrendezése, közös szalonnasütéssel egybekötve. 
A lakosok nagy örömére a segítségünkkel megvalósult egy 
családi délután, melynek keretében játékos vetélkedők kerültek 
megrendezésre, majd különböző célállomásokon kellett a 
csapatoknak feladatokat teljesíteni, az este zárásaként pedig a 
korábban közösen elkészített szalonnasütő helyet avattuk fel és 
sütögettünk, ki, amit hozott magával. Mindenki nagyon jól 
érezte magát, várják a folytatást. 

 

 

9. alkalom 
Időpont:  2018.08.24. 
Helyszín:  Magyartési Klubkönyvtár 
Tárgya:  Kérdőívek összesítése, helyi cselekvési terv és 

programnaptár tervezetének összeállítása 
Részvevők:Célterületi lakosok, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna 

közösségfejlesztő, Lévainé Bódi Szilvia szakmai vezető, 
(jelenléti ív szerint). A résztvevők száma: 20 fő 
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Tárgyalási pontok: 

1. 1.Összesítettük a kérdőíveket, Majd megbeszéltük az 
eredményeket, ennek kapcsán kijelöltük a főbb 
problémaköröket, helyi igényeket, melyek azok, amiket a 
projekt kereteiben meg tudunk valósítani, és melyek azok, 
amikre nem tudunk választ adni és továbbítjuk az illetékes 
képviselők vagy intézmények felé. 

2. A helyzetelemzés alapján feltárt problémák meghatározása után 
kitűztük az igényeknek megfelelő akciókat, programokat, 
tevékenységeket, hozzárendeltük a célokat és célcsoportokat, 
behatároltuk az egyes programok megvalósulásának idejét, idő 
intervallumát, (egyszeri, vagy rendszeres) és a bevonható 
személyeket, helyi erőforrásokat. Elkezdtük a cselekvési terv és 
a programnaptár tervezetét összeállítani. 

 

 

5. Eredmények:  

Tovább bővült a közösségi tervezésben résztvevők száma a közösségi 
beszélgetések során. Közösségi cselekvési folyamat indult be, már 
családi rendezvény keretében az önkéntes helyi lakosok részt vettek 
szervezési feladatokban is, ahol megtapasztalták a közösségépítés 
közösségformáló hatását. Az egyéni problémákról, igényekről 
eljutottunk a csoport problémáihoz, igényeihez, megtanultak 
közösségben gondolkozni, ami az alapja a további előrelépéseknek, 
eredményeknek. 
Kialakult a helyi aktív mag, akik elköteleződtek a közösségfejlesztési 
tevékenység mellett. Felszínre kerültek fontos helyi igények, célokat 
tűztünk ki a programokkal, akciókkal kapcsolatban. 
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A közösségi beszélgetéseket koordinálta és az összeállítást 
készítette: 

 

_________________________             ______________________ 

        Lévainé Bódi Szilvia            és      Vidovicsné Molnár Zsuzsanna 

              szakmai vezető                                közösségfejlesztő 

 
 
Kelt: Szentes, 2018. 08. 24.
 


