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KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK

A projekt első lépései után, a közösségi interjúk elkészülte után, elkészítettük az interjúk
kiértékelést, amellyel együtt kezdtük meg a települések közösségi beszélgetéseit.
Minden közösségi beszélgetésen néhány mondatban bemutattuk a pályázatot, és az eddigi
történéseket, így minden megjelentet integráltunk a következő folyamatba.
Közösségfejlesztőink közreműködésével minden célterületen megtartottuk adott hónapban a
közösségi beszélgetéseket, melynek célja, hogy a pályázat híre és ismeretsége még jobban
beivódjon a köztudatba, valamint megtárgyalásra kerüljön az elkészült értékelés.
A programok során igyekeztünk minél több lakost bevonni a folyamatokba, ehhez sok
segítséget kaptunk a helyi kulturális szakemberektől. Amit itt is szeretnénk megköszönni,
Nekik.
Ez a kiadvány a Ladánybenei Közösségi beszélgetések emlékeztetőit tartalmazza.

Az alábbi meghívót alkalmaztuk az emberek meghívásának céljából:
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A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE LADÁNYBENÉN
LADÁNYBENE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT A HELYI IDENTITÁS
ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE CÍMŰ TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSRE A CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK,
MINT A PROJEKT SORÁN TÁMOGATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.
IDŐPONTJA: 2018.OKTÓBER 18. 16:00
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ALAPJÁN

LADÁNYBENE
HELYSZÍN: KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
IDŐPONT: 2018. OKTÓBER 18. 16:00
A résztvevők nagy részét annak köszönhetjük, hogy a helyi kulturális szakember összehívta a
helyi civileket és intézményeket, melyek közül mindannyiójuk képviseltette magát a
rendezvényen, továbbá az idősebbek körében is népszerű volt az esemény. Résztvevők száma
13 fő.
Az első közösségi beszélgetés alkalmával ismertettük a pályázat mivoltát Kardos Attila
Polgármester Úr segítségével. A jelenlévők érdeklődése határtalan volt a projekt irányában. Az
első beszélgetésen bemutattuk a településen lakók által kitöltött közösségi interjúkból készült
összefoglalót. Ehhez kapcsolódóan felmerült kérdésekre válaszoltunk. Felvázoltuk számukra,
hogy jelen pályázat keretein belül milyen lehetőségek nyílnak meg számukra kulturális
igényeik kielégítésére. Következő alkalommal, egy-egy célterülettel felkészülve érkezünk a
résztvevőkhöz, hogy további programokat és rendezvényeket tudjunk megvalósítani a
támogatás segítségével.
Azt tapasztaltuk, hogy elindítottunk egy közös folyamatot, a település azon „magjával”, akik
mozgatórugói, hangadói és kapcsolattartóink lehetnek a település lakosságával.
Következő időpontnak a választás 2018.11.21. 16:00-ra esett. Remélve, hogy a következő
alkalommal még több érdeklődő tisztel meg minket jelenlétével.

LADÁNYBENE
HELYSZÍN: MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDŐPONT: 2018. NOVEMBER 21. 16:00
A mai alkalom nagy érdeklődésnek örvendett a lakosság körében. A múltkori alkalommal
résztvevők közül is többen megjelentek, továbbá új érdeklődőket is bevonzott az ötletelés
lehetősége. A jelenlévők száma 10 fő volt.
A második közösségi beszélgetésen szerettük volna elérni azt, hogy az emberek egy-egy
felhozott témával kapcsolatban ötleteljenek. Mint már a közösségi interjúk kiértékeléséből
kiderült, az itt élő lakosok hiányolják az olyan személy jelenlétét, aki a lakosságot
összetoborozná. Ennek következményeképpen a rendezvényeken kevés a megjelenő lakos,
ezért többeknek eszébe jutott, hogy a környező települések irányába is lehetne nyitni és
meginvitálni őket 1-1 megszervezésre kerülő alkalomra. Ez remek táptalaja munkánknak, hisz
ebből egy remek program tud majd megszületni. A jelenlévők felvetették a „szomszédolást”
mint alternatíva, mely alkalmával lehetőség nyílna a szomszéd településeken lakókkal való
találkozásra. A mai nap konklúziója, hogy az emberek meglehetősen nyitottak, a témával
kapcsolatban, az alapkoncepciót tovább fogják gondolni a következő alkalmak valamelyikére.
Következő időpontban a közelgő ünnepek miatt nem tudtunk megegyezni, de valószínűsíthető,
hogy valamelyik karácsonyi rendezvénnyel fogjuk tudni összekötni a résztvevők kérésére.

LADÁNYBENE
HELYSZÍN: MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDŐPONT: 2018. DECEMBER 01. 14:30
A mai beszélgetés egy nagyon rendhagyó alkalomra sikeredett, ugyanis egy hagyományosan
megrendezésre kerülő adventi koszorú készítésen jelentünk meg a résztvevők kérésére. Ez az
alkalom már önmagában is remek közösségépítő program, ugyanis nagyon sokan részt vesznek
évről évre rajta. Az advent szellemében az emberek a többi alkalomhoz képest jobban
megnyíltak, megosztották velünk észrevételeiket és bekapcsolódtak a beszélgetésbe.
Résztvevők száma 15 fő.
A harmadik közösségi beszélgetés alkalmával, mivel egy egyébként is hagyományőrző
rendezvénybe kapcsolódtunk be a téma a helyi értékfeltárás-értékőrzés volt. A mai esemény
gyökereiben is eltérő volt a többihez képest, ugyanis kötetlenebb formában, nem asztalnál ülve,
hanem a gyerekekkel kézműveskedés közben beszélgettünk a felvetett témáról. Az értékfeltáró
munka lényege az egyéni-, közösségi-,települési léptékben is mérhető identitástudat erősítése.
A jelenlévők fontosnak tartják, azt hogy a település értékei ne vesszenek el. Értékek alatt
gondolnak itt szellemi, emberi, tárgyi és természeti kincsekre. A feltérképezés alkalmával
szeretnék, ha olyan kevésbé közismert meritumok is feltárásra kerülnének, melyek kevésbé
közismertek, de érdeklődésre tarthatnak számot akár a helyi lakosok, akár az idelátogató
turisták körében is. Felmerült egy kiadvány kiadása is a már fentebb említett értékfeltáró munka
eredményeiről.
Következő időpontban még nem tudtunk megállapodni, de valószínűleg január elején tudunk
majd ismét találkozni.

LADÁNYBENE
HELYSZÍN: MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDŐPONT: 2019.01.09. 14:00
A mai alkalommal az eddigi beszélgetések alapján elkészült közösségi felmérés kérdőívében
fellelhető kérdéseket beszéltük át, véleményezték a résztvevők. Örömmel tapasztaltuk, hogy a
kérdések hallatán a résztvevők elégedettek voltak, ugyanis kijelenthetjük, hogy teljes
mértékben fedi a beszélgetések alkalmával érintett témákat és minden olyan tevékenységeket,
melyet az adott településen élők szeretnének megvalósítani. A közösségi felmérés kérdőíveit a
helyi kulturális szakember segítségével kiosztottuk és várjuk a visszaérkező példányok
mihamarabbi vissza jutását. Ezen az alkalmon 11 fő jelent meg.
A mai volt az utolsó közösségi beszélgetésünk, így megállapíthatjuk, hogy a közösségfejlesztési
folyamat e része is a lehető legnagyobb sikerrel záródott. A hónapról hónapra résztvevők
csoporttá alakultak, nyitottabbak lettek egymás felé.

