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A projekt rövid bemutatása
A jelen projekt célja a helyi közösségek fejlesztése, és szerepvállalásuk erősödésének elősegítése,
amely a társadalmi felzárkózási politikának fontos részét képezi. Az önkéntes, közösségi munka és
szerepvállalás során az résztvevők együttműködnek a problémák megoldásában, melynek
köszönhetően fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, valamint tudatosul az
egyéni szerepvállalás jelentősége a közösségi kohézió, valamint a közösség életminőségének
fejlődése szempontjából. Az így egyre aktívabbá váló társadalmi szerepvállalás hatására a helyi
civil társadalom megerősödik, élénk civil élet alakul ki.

KÖZÖSSÉGI INTERJÚK EREDMÉNYEINEK
ÖSSZEFOGLALÁSA
GYULA
településen

A fejlesztések -a TOP egyik legfontosabb célkitűzésének megfelelően - integrált módon valósulnak
meg. A projekt által lehatárolt célterületek nagysága megfelel a pályázati előírásnak.
A projekt keretében megtörténik a közösségek részvételével a közösségi felmérés és tervezés,
valamint a közösségi tevékenységek történeti feltárása. A helyi cselekvési terv alapján a település
közösségi akciókat valósít meg, amely tevékenységek megvalósításába bevonja a helyi
közösségeket, valamint kulturális intézményeket is.
A település által a projekt megvalósítása során kijelölésre kerülő stratégiai dokumentum - helyi
esélyegyenlőségi terv. A projekt keretében megtörténik az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata,
igény és szükség esetén a változó körülményekhez igazodva annak aktualizálása.
Annak érdekében, hogy a tervezett közösségfejlesztési folyamatok minél szélesebb körben
megismerhetővé váljanak, közösségi információs pont kerül kialakításra.
1. Az interjúk készítői
Az interjúkat egyrészt a projekt keretében foglalkoztatott szakmai vezető, közösségfejlesztő,
másrészt az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. által bevont önkéntes
közösségfejlesztők készítették. Az ő iránymutatásukkal további önkéntesek is közreműködtek az
interjúk felvételében.
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2. Az interjúk statisztikai elemzése
A projekt teljes területén élő lakosság száma 30656 fő, a célterületeken élő lakosság száma 1.
célterület 14 208 fő, 2. célterület 6954 fő.
Gyulán mindamellett, hogy az aktív korúak
száma - a születések számának csökkenése
okán – évek óta lassan csökkenő tendenciát
mutat, továbbra is dominánsan magasabb,
mint az idős és fiatal korúak aránya
összesen, ami a térségi adatokhoz képes
rendkívül előnyös arányszám. Az öregedési
mutató viszont ezzel párhuzamosan
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hasonló ütemű, folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, így különösen fontos, hogy
megismerjük a fiatalok és az aktív korúak véleményét, javaslataikat a közösségi élet fejlesztésére,
hiszen mindezzel a helyben maradásukat is ösztönözhetjük. Támogatva, ösztönözve a közösségi
cselekvéseket, egy még aktívabb, önkéntességen, közösségi szerepvállaláson alapuló közösségi
élet kialakulásával a helyi lakosság életminősége a saját tevékenysége, részvétele
eredményeképpen jelentősen javulhat.

elkészítésének, a megteremtett hangulat jelentősen kedvezően befolyásolta a nyitottságot, és az
aktivitást a közösségi szerepvállalás és tervezés tekintetében. A város két célterületén összesen 46
interjú felvételére került sor.

Az idős korosztály közösségi életének színesítése szintén fontos, így kíváncsiak voltunk a korosztály
aktívabb tagjainak véleményére is. A közösségi interjúk készítése során épp ezért törekedtünk arra,
hogy minél több korosztályt érjünk el, és kérdezzünk meg.
Az anonimitás érdekében az interjúk négyszemközt valósultak meg, az interjúlapon csak a feltett
kérdések, és az azokra adott összefoglaló rövid válaszok jelentek meg. Mindemellett azáltal, hogy
a megkérdezettek kérdőíveket is töltöttek ki, vannak adataink a megkérdezettek nemének és
korának összetételéről. Tekintettel azonban arra, hogy nem mindenki vállalta az interjút, aki
kérdőívet töltött ki, pontos statisztikai adatokkal nem tudunk szolgálni. Az azonban elmondható,
hogy a megkérdezettek kétharmada nő, és jellemzően az aktív korú lakosságot sikerült elérnünk.
A 18-65 év közöttiek a válaszadók adják az megkérdezettek valamivel több mint 80%-át, de sikerült
az idős korúakat is megkérdeznünk. Szerencsére több aktív, idős korú lakosunk is van, akik
hajlandók a közösségi részvételre. A legaktívabbnak a 18-45 év közötti lakosok bizonyultak a
részvétel tekintetében.
A korcsoportok összetétele úgy gondoljuk rendkívül kedvezően alakult a projekt szempontjából,
hatékonyan tudja támogatni a cselekvési terv elkészítését.
3. A közösségi interjúk készítésének módja, körülményei
A helyzetelemzés során közösségi interjúkat készítettünk, mely módszer lényege a négyszemközti
beszélgetés, amely a lakosság megszólításának és bevonásának egyik fontos eleme, a
kapcsolatépítés első lépése.
A közösségi interjúk folyamán betekintést nyerhettünk a helyi közösségek mindennapi életébe.
Megismerhettük az emberek véleményét, a szűkebb és tágabb környezetükkel és a közösségeikkel
való valós kapcsolatukat, valamint a közösségi életet érintő fejlesztési elképzeléseiket.
A közösségi interjúk felvételét közösségi
akciók segítették, melyek által széles
társadalmi kört értünk el. A közösségi
akciókon résztvevők a helyi lakosság
aktívabb, nyitottabb tagjai, így eleve azokat
a lakosokat tudtuk megkérdezni, akik
hajlandók a részvételre. A közösségi akciók
hatékony támogatói voltak az interjúk

Az interjúban az alábbi három kérdésre kerestük a választ:
1) Miért szeret Ön Gyulán élni?
2) Milyen javaslata van a helyi közösségi élet további fejlesztésére?
3) Ön mivel tudna hozzájárulni a város közösségi életének további fejlesztéséhez?
A válaszokból kiderül, hogy az:
1. számú célterületen
A válaszadók alapvetően elégedettek a település környezetével, tisztaságával, a város
szolgáltatásaival, sőt, többen is kimagasló színvonalúnak mondták el mindezeket. A válaszokból
kitűnik, hogy nagyon erősek a városban élők érzelmi kötődései a településhez. Sok a tősgyökeres
gyulai, akik „együtt lélegeznek” a várossal, illetve az idetelepülők is szeretnek itt élni, otthon érzik
magukat Gyulán. Alapvetően családiasnak írták le a környezetet, ahol jól élnek.
A közösségi programkínálat kapcsán többen is azt javasolták, hogy több célzott, kifejezetten a
helyiek számára szóló, ingyenes közösségi esemény kerüljön megrendezésre. Valamint a
kisgyermekes családok, kiemelten a gyermekek számára szeretnének több közösségi programot,
lehetőséget. Igény volna a kifejezetten a fiatalok számára szóló zenés eseményekre, illetve a 40-es
korosztály is szeretne neki szóló programokat. Többen is igényelnének olyan közösségi
eseményeket, amelyek a helyi kisközösségeknek szólnak, és közösségi aktivitás is társul hozzájuk.
Jelzést tett az egyik válaszadó arra, hogy azokra az idős korúakra is legyen figyelemmel a közösség,
akik nem járnak el semmilyen klubba, és egyedül élnek.
Az idegenforgalomhoz kapcsolódó programokat a városiak is szeretik, részt is vesznek azokon,
egyúttal keveslik az őszi-téli szezon programjait, valamint szeretnék, ha a sétáló utca felpezsdülne,
hangulatot hozna a belvárosba.
Felvetődött az is, hogy olyan programokat
is lehetne szervezni, ahol a város történelmi
és környezeti értékeit mutatjuk be a helyi
lakosok számára, hívjuk fel rájuk a
figyelmet.
A szerepvállalásukat a válaszadók önkéntes
tevékenységben, részvételben, valamit
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szervezésben jelölték meg. Többen nem válaszoltak a kérdésre, ők inkább a tervezésben, vagy
részvétellel tudnak hozzájárulni a helyi közösségi élet fejlesztéséhez. Voltak, akik nem egyáltalán
látják benne a szerepüket egyelőre, inkább szolgáltatásként tekintenek a közösségi élet
fejlesztésére.
2. számú célterületen
Az 1. sz. célterülethez hasonlóan, a válaszadók alapvetően itt is: elégedettek a település
környezetével, tisztaságával, a város szolgáltatásaival, sőt, többen is kimagasló színvonalúnak
mondták el mindezeket. A válaszokból kitűnik, hogy nagyon erősek a városban élők érzelmi
kötődései a településhez. Sok a tősgyökeres gyulai, akik „együtt lélegeznek” a várossal, illetve az
idetelepülők is szeretnek itt élni, otthon érzik magukat Gyulán. Alapvetően családiasnak írták le a
környezetet, ahol jól élnek.
Ezen a célterületen a turizmushoz kapcsolódó értékek kevésbé dominánsak, bár a kapcsolódó
programokat az itt élők is kifejezetten kedvelik. Igény jellemzően a kisgyermekes, családos, és sport
programokra van, emellett igény volna több „kerületi” közösségi programra is.
Szintén igény merült fel a fiatalok számára szervezett programokra, illetve az idős korúak aktív
kikapcsolódását, és közösségépítését szolgáló eseményekre, akár zenés, nótaestekre.
Hagyományőrző, és téli programokra is igény mutatkozik.
Az itt élők a közösségi szerepvállalásukat jellemzően önkéntes munkában, és szervezésben látják,
illetve többen jelezték az aktív részvételüket is. Az egyéni hozzáadott cselekvés tekintetében itt is
voltak passzívak.
A közösségi interjúk összefoglalását egy A/5-ös füzet formájában elérhetővé tesszük a település
honlapján.
5. Az interjúalanyok válaszai az interjú fő kérdéseire vonatkozóan.
1. célterületen:
1) Miért szeret Ön Gyulán élni?
 Itt van mindenkim. Szép,
tiszta a város, jó a sok
virágosítási program. Öröm
itt élni!
 Itt van az otthonom,
aranyosak és segítőkészek a
szomszédok.
 Szeretem. Itt a Magna Cum
Laude.























Virágos, szépül a város, sok a beruházás.
Rendezett, barátságos.
Sokszínű város, dinamikusan növekedő, sok a turista, nyáron nagyon pezsgő.
Sok a turista, van megélhetés, szépül a város, tetszetősek a fejlesztések.
Itt a családom + szeretem.
Mindenért.
Fejlődő, szép város, itt él a párom családja, így közel vannak a nagyszülők. Tetszik
a sok zöld, és kifejezetten tetszik a sok biciklis.
Ide születtem, szép, van minden, sok a program, mások is szívesen jönnek ide.
Biztonságos, virágos, van minden, itt él a családom, szeretem.
Történelmi jellege miatt.
Családias, tiszta, virágos, parkos.
Szép tiszta.
Rendezett város, sok zöldövezet, itt él az egész család, hangulatos fürdőváros.
Hangulatos, barátságos emberek.
Élhető város, sok zöld felület, nyugodt, biztonságos környezet.
Ide köt a múltam.
Természeti értékei miatt.
Barátok, szomszédok, család, környezet.
Családias, barátságos, figyelnek egymásra az emberek.
Itt éltem, dolgoztam mindig, kötődöm.
Kellemes, élhető város.

2) Milyen javaslata van a helyi közösségi élet további fejlesztésére?
 Virágosítás
 Jobban figyeljenek fel azokra az egyedül élő emberekre, nyugdíjasokra, akik nem
tagjai semmilyen klubnak vagy egyesületnek.
 Több ingyenes koncert.
 Több ingyenes koncert.
 Programok a 40-es korosztálynak.
 Könnyűzenei fesztiválok, gasztro fesztiválok.
 Kevés a program az őszi-téli időszakban, igény lenne többre.
 Több fiataloknak szóló koncert, ismert DJ.
 Jó nagyon minden.
 Kisgyerekes programok.
 A városiaknak szóló
programokkal.
 Minden jó így.
 Megmutatni milyen szép a
város, megismertetni a
nagyszerű történelmi,
építészeti értékeit.
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Több közösségi rendezvényt.
Sétálóutcán kellene kis vásárló utca, télen kellene több program, gyerekeknek
több program egész évben (virág vásár szuper volt idén).
Idegenforgalomra több figyelmet szentelnék.
Jó így minden.
Több erdei, vízi program a gyerekeknek.
Több közösségi program.
Összehozni a szomszédokat.
Több önkéntes program, ahol együtt teszünk valamint a városi közösségünk
számára.

3) Ön mivel tudna hozzájárulni a város közösségi életének további fejlesztéséhez?
 Sajnos semmivel.
 Elmennék.
 Nem tudnék.
 Elmennék, önkéntesként is.
 Idős vagyok, így nem.
 Önkéntesként.
 Részt vennék a programokon.
 Önkéntes tevékenység.
 Szervező vagyok, önkéntesként is.
 Sütit sütnék, beszélgetnék.
 Önkéntes munkával, szervezéssel.

2. célterületen:
1) Miért szeret Ön Gyulán élni?
 Családbarát a város, tiszta.
 Szép az elhelyezkedése, vannak erdők, folyók, tavak, közel a határ, közel a
megyeszékhely, tiszta, rendezett.
 Szép a város, sok a program, jó itt élni.
 Ide születtem.
 Minden adott a
gyerekneveléshez, tiszta,
biztonságos, sok a
szabadidős program.
 Mindenért. Jó a közlekedés,
van minden, itt a kórház,
piac, boltok. Szépek a
parkok, szépül a város.

















Itt él a családom, ide köt a múltam. Élhető város.
Itt él a családom.
Tiszta, becsületesek, kedvesek az emberek. Fejlődik a város, szépül, büszke
vagyok. Nagyon szeretek a kastélynál időzni a családommal.
Kicsi, élhető, jó a levegő, van sok játszótér, szinte minden kapható.
Családom miatt.
Nem szeretek, mert lapos.
Csendes, kellemes környezet, nyugodtak az emberek, folyamatosan újul, szépül a
város
Ez az otthonom, kedvesek az emberek, szép, biztonságos.
A fesztiválok programok miatt, nyáron nagyon jó.
Itt van a családom.
Jó levegő, szép, jók az emberek.
Szeretem a környezetem a barátokat, a rokonokat, akik itt élnek.
Színes programok vannak, szinte heti rendszerességgel. Szép, gondozottak a
városrészek. Mindenféle generáció megtalálhatja a kikapcsolódást.
Tetszik a város, itt van az otthonom.
Tősgyökeres gyulai vagyok, nagyszüleim, sőt dédszüleim is Gyulán éltek.

2) Milyen javaslata van a helyi közösségi élet további fejlesztésére?
 Családos programok.
 Sportprogramok, kulturális programok nagyszámú rendezése, megvalósítani a még
Gyulán nem létező programokat.
 Több természetközeli program.
 Kerületi programok.
 Több gyerek program, több családi program, hagyományőrző foglalkozások, sport
programok. Ebből kevesebb van.
 Fiatal szülőknek több közösségi program.
 Továbbra is legyen így!
 Több sport program.
 Ifjúságnak is legyenek rendezvények.
 Családi programok.
 Több program a gyerekeknek.
 Legyen több munka és
program a fiataloknak, hogy
ne menjenek el!
 Meg kellene nézni nagyobb
városok programkínálatát,
és úgy szervezni.
 Télen is legyenek
(programok).
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Rendbe kellene hozni a focipályát.
Szeressék egymást az emberek, a nagyközösség is, ezt kellene fejleszteni.
Nótaest, nyugdíjas estek.
Csak így tovább!

3) Ön mivel tudna hozzájárulni a város közösségi életének további fejlesztéséhez?
 Sportvezetőként további rendezvények szervezése.
 Részvétellel, vinném a családom.
 Elmennék.
 Önkéntesként, résztvevőként.
 Szervezéssel, önkéntes munkával.
 Önkéntesként.
 Szívesen részt vennék. Legyen több családos program!
 Környezetem rendben tartásával.
 Elmennénk.
 Amivel csak tudnék.
 Programokat szerveznék ide.
 Önkéntesként, mesélnék a gyerekeknek.
 A tömb előtti kerti munkák elvégzése.
 Önkéntes munka.

