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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 
 
A közösségi interjúkkal az 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. Deszk 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. 
 



2 
 

 
 
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? 
 
 

Az interjúkészítés során tapasztalhattuk, hogy ezen kérdés 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.  
 
Arra törekedtünk, hogy az emberekkel egy kötetlen beszélgetés keretein 
belül megtaláljuk a közös hangot, majd rátérve a konkrét kérdésekre, 
ezekre is választ kapjunk. Az interjúk során próbáltunk minél több 
korosztályt megkérdezni.  
 
Az elvégzett interjúk vázlata, melyeket alapul véve, kiindulópontként 
felhasználva megkezdtük közösségépítő munkánkat: 
 
 

1.) 20 éves nő 
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami 
kevésbé jó?) 

 
Nagyon jó, hogy mindenki ismer mindenkit, és ez által nagyon jó a 
közösség. Sok jó programot szerveznek Deszken. 
 
 
Min változtatna szívesen és hogyan? 
 
Hátránya is van annak, hogy mindenki ismer mindenkit, túl zárt a 
közösség. 
 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
 
Ötleteléssel, közösségben való munkával. 
 
 

2.) 52 éves nő 
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami 
kevésbé jó?) 
 
Mindenkit ismerek, rosszat nem tudok mondani. Mindennel rendelkezik 
Deszk, amit szeretnék. 
 
 
Min változtatna szívesen és hogyan? 

 
Semmin sem változtatnék. 
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Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
 
Semmivel, mivel mindennel meg vagyok elégedve. 
 
 
 

3.) 40 éves nő 
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami 
kevésbé jó?) 
 
Mindenki ismert mindenkit, ez pozitív és negatív is egyszerre. A hivatalos 
ügyek intézésében nagyon segítőkészek a helyi hivatal ügyintézői.  
 
Min változtatna szívesen és hogyan? 
 
Jobban oda kellene figyelni egymásra, hogy ne legyenek rosszindulatúak 
az emberek. Úgy próbálok változtatni ezen, hogy többek beszélgetek az 
emberekkel. 
 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
 
Közmeghallgatásokra járok és ott lehetőséget kapok a 
véleménynyilvánításra. 
 
 

4.) 62 éves nyugdíjas nő 
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami 
kevésbé jó?) 
 
Mindennel meg vagyok elégedve. 
 

Min változtatna szívesen és hogyan? 
 
Semmin sem változtatnék. Talán csak annyi, hogy a mindennapos 
áramkimaradást orvosolnám. 
 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
 
Az aktivitásommal igyekszem hozzájárulni, és bekapcsolódni a helyi 
közösségi életbe. 
 
 
 

5.) 20 éves férfi 
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami 
kevésbé jó?) 

 
Deszk a szülőfalum. Itt nőttem fel, itt van minden gyermekkori batárom. 
Jó, hogy kis település, még is sok jó ember él itt. Nyugalom van, ám van 
lehetőség a kikapcsolódásra,  és szórakozásra is. Amin viszont nem 
annyira jó, hogy vasárnap minden üzlet délután 2-3 óra felé bezár. 
 
Min változtatna szívesen és hogyan? 
 
Meghosszabbítanám a közértek nyitva tartását. 
 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
 
Erre nincs ötletem. 
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6.) 46 éves nő 
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami 
kevésbé jó?) 
 
Deszk számomra az otthont jelenti, valamint a megélhetést is, amit nem 
biztos, hogy sokan elmondhatnak magukról. Jó a fantasztikus közösség, az 
összetartás. Nekem személy szerint biztonságérzetem van itt. Szeretem a 
falusi életvitelhez tartozó nyugalmat. Ami viszont kifogásolható, az a 
Maros töltésre vezető földutatok állapota: nem lehet kocsival használni.  
Ennek okán nagyot kell kerülnöm, ha fel szeretnék jutni autóval vagy 
kutyával.  
 
 
Min változtatna szívesen és hogyan? 
 
A Maros töltésre vezető földutak állapotán javítanék. Mondjuk építési 
törmelékkel végig szórnám és beledöngölném. Ez sajnos azonban 
részemről egy ötlet, a kivitelezés meghaladja a lehetőségeimet. Jó lenne, 
ha az én korosztályom számára is lenne egy olyan hely – a bálokon és a 
szilveszteri bulin kívül, ahová helyben el tudna menni szórakozni, 
kikapcsolódni (pl. mint az angliai pub-ok).   
 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

 
Nem szeretnék erre válaszolni. 
 
 

7.) 23 éves férfi 
 
 

• Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az 
ami kevésbé jó?) 

 
Születésem óta itt élek, gyakorlatilag minden ideköt. Sajnos az utóbbi 
időben az egyetem és a munkám miatt is kevesebbet vagyok Deszken, 
negatívumként talán ezt tudom mondani. Pozitívum az, hogy számos 
program van Deszken, ami feldobja a szürke hétköznapokat. 
Folyamatosan fejlődik a település, sok figyelmet fordítanak a fiatalokra. 
 
Min változtatna szívesen és hogyan? 
 
Változtatni nem változtatnék semmin. Szerintem mindenben megfelel a 
község által nyújtott szolgáltatás. 
 
 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
Ez akkor derülne ki, ha valamiben változtatásra lenne szükség. 
 
 

8.) 21 éves férfi 
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami 
kevésbé jó?) 
 
Nekem tetszik az, hogy itt vannak Körülöttem a barátaim, családtagok, 
kedves, nyugodt, csöndes környezetben lakom. A kontra érvem az, hogy 
nem tetszik a település megközelítése – gondolok itt a tömegközlekedésre 
– illetve néhány irigy rosszakaró jelenléte sem kívánatos. 
 
Min változtatna szívesen és hogyan? 
 
Mint már említettem, én szívesen változtatnék a tömegközlekedése, 
szívesen látnék helyközi járatokat a távolságiak helyett. Ezek mellett pedig 
jó lenne a hátsó bekötő út befejezése is. 
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Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
 
Ha kell, akkor az út építésébe szívesen segédkeznék, illetve 
közreműködnék abban, hogy megvalósulhasson Deszken a helyi járatos 
buszközlekedés. 
 
 

9.) 20 éves nő 
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami 
kevésbé jó?) 
 
Szeretem a közösséget. Itt élek 20 éve és nagyon sok mindent köszönhetek 
Deszknek. 
 
Min változtatna szívesen és hogyan? 

 
Legyen éjszakai buszjárat. 
 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
 
Szerintem nem én vagyok az illetékes. 
 
 

10.)  62 éves férfi 
 
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami 
kevésbé jó?) 
 
Itt születtem. Én jól érzem magam itt, nem tudok rosszat mondani. Igazi 
lokálpatrióta vagyok. 
 

Min változtatna szívesen és hogyan? 
 
Legyen mozi, kávézó a könyvtárban és több lakossági fórum. 
 
 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
 
Használnám ezeket a helyeket és részt vennék az ezeken a helyszíneken 
szervezett eseményeken, rendezvényeken. 
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ÖSSZEGEZÉS KOROSZTÁLYOK SZERINT 
 
 

20-25 éves korosztály: 
 

Tapasztaltuk, hogy ebben a korosztályban nagyon sok ötlet és elképzelés 
fogalmazódott meg, és hajlandók tenni is értük. Leginkább ezen korosztály 
felvetése volt az éjszakai buszjárat szükségessége valamint a boltok nyitva 
tartásának meghosszabbítása. Mindegyik válaszadó ebből a korosztályból 
határozottan jelentette ki hogy ő szeret Deszken élni. Voltak olyan 
alanyok is,  aki semmin sem változtatnának,  mert neki így is tökéletesen 
megfelel az itteni élet. 
 

25-35 éves korosztály: 
 

A 25-35 éves korosztály már inkább a családalapításnál vagy épp a család 
fenttartása foglalkoztatja, ez határozza meg az életét.. Ezért ők inkább a 
gyerekek érdekeit helyezték előtérbe ezért a fiatalabb társaiknál sokkal 
mélyre hatóbb és átgondoltabb volt a válaszadásuk is.  
Tapasztalataink szerint ebben a korosztályban is számos jó ötlet 
fogalmazódott meg a különböző problémák megoldására, azonban 
jellemzően nem tudnak vagy nem akarnak részt vállalni ezek 
megoldásában a munka, a gyermeknevelés és az időhiány miatt. Ezen 
korosztály számára a jó közlekedés, a szabadidő megfelelő eltöltésével 
kapcsolatos programok és helyszínek (pl. játszóterek) voltak kiemelten 
fontosak. A megkérdezettek többsége szeret Deszken élni.  
 

35-50 éves korosztály 
 

A 35-50 éves korosztály talán a leginkább tájékozott a település és az itt 
zajló eseményekkel kapcsolatban, a közösségi életet meghatározó, 
véleményét bátran hangoztató és felvállaló, cselekvő képes emberek. 

Ezen korosztály számára fontos a jó és tartalmas közösségi élet, szívesen 
vettek részt a felmérésekbe, értékfeltárásokba. Nekik volt a legtöbb hozzá 
szólásuk a különböző témához, valamint rövid- és hosszútávú célokat 
fogalmaztak meg. Tapasztalatunk szerint tudnak és szeretnének is tenni a 
településért és a közösségért. Esetükben is napirenden van a gyermek 
nevelés kérdése, de itt már idősebbek a gyerekek. Ezen korosztály 
javasolta a jelenleg hiányzó kulturális és közösségi helyek kialakítását (pl.: 
kávézok, pub-ok), mely elmondásuk szerint megfelelő helyszínt 
nyújthatna a közösségi összejöveteleknek, beszélgetéseknek. Jelezték még  
a Szeged-Deszk összekötő út befejezésének szükségességét annak 
érdekében, hogy könnyebben eljuthassanak Szegedre. Ezen korosztályról 
is elmondható, hogy szeret Deszken élni. 
 

50-75 éves korosztály 
 

Az 50-75 éves korosztály már nehezebb nyílt meg, nem volt olyan könnyű 
megtalálni a közös hangot: Összességében azonban elmondható, hogy 
valamennyien nagyon segítőkészek voltak. 
Ezen korosztály számára igen fontos a nyugalom. Többségük már több tíz 
éve Deszken él, sokan itt is születtek. Nagyon jó volt hallgatni a meséiket 
és melyet láthatóan ők is élvezik. Ezen korosztálynak nincsenek nagyra 
törő terveik, többnyire elégedettek a lakóhelyükkel. 

 
Összességében elmondhatjuk, hogy tanúságos és igazán nagy élmény volt 
találkozni ezekkel az emberekkel, akiktől sok segítséget kaptunk az 
előkészítési munkához, melyet a továbbiakban a közösségi 
beszélgetésekkel és a közösségi felméréssel szeretnénk folytatni. 
 
 
  
 

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


