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Közösségi interjúk Ladánybene településen 

  



 
 

Bevezetés  

 

A Helyi identitás és kohézió erősítése című projekt keretein belül szeretnénk elérni, hogy a 

helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképessége fejlődjön, közösségi szerepvállalásuk 

erősödjön. A pályázat eredményeképpen fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti 

felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom cselekvési képessége, aktivitásuk. 

Kialakulnak, új erőre kapnak a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, 

valamint a településhez, térséghez való kötődés. 

 

A közösségi interjúk célja 

 

A közösségi interjúk célja főként az volt, hogy a közösség és a helyi társadalom életében 

történő cselekvő egyéneket részvételre mozgósítsuk. Az elbeszélgetés alkalmával kialakult a 

kezdeményezni akaró „központi mag”.  Megindult a helyi önkéntesek kiválasztódása, mely 

által még szélesebb körben tudtunk informálódni. Az interjúk segítségével körvonalazódott 

egy kép a helyi identitás tartalmáról, a helyi fejlesztési elképzelésekről és erőforrásokról, mely 

remek táptalaja lesz a továbbiakban a közösségi felmérés és közösségi beszélgetések témáira 

vonatkozólag. 

 

A közösségi interjúk kivitelezése 

 

A közösségi interjúk kezdeményezését a közösségfejlesztőn és a szakmai vezetőn kívül néhány 

önkéntes bevonásával végeztük kötetlen beszélgetések formájában. Ladánybene abból a 

szempontból igen szerencsés település, hogy van jó néhány aktív és tevékeny, a közösségi 

életbe viszonylag könnyen bevonható lakosa van. 

  



 
 

 A közösségi interjúk alkalmával az emberekhez három alapkérdést intéztünk: 

 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? 

Annak érdekében, hogy interjúinkat a legsikeresebben valósítsuk meg, több korcsoport 
bevonása vált szükségessé. Az elbeszélgetések előtt előzetesen végeztünk egy felmérést, ami 
alkalmával feltérképeztük a település életében aktívan résztvevő alapítványokat, civil 
szervezeteket, továbbá intézményeiket. Felkértük őket egy közös beszélgetésre, ami 
alkalmával véleménynyilvánításra, az interjú kérdéseinek megválaszolására kértük őket. Az 
interjúk elkészítése során örömmel tapasztaltuk, hogy a három alapkérdés hallatán az 
emberek megnyílnak irányunkban és mintegy lavinaként egyre jobban belemelegedve 
mondták el elképzeléseiket. Jeleztük az interjúalanyoknak, hogy számítunk további 
segítségükre az előkészítő tevékenység következő fázisaiban is. Arra törekedtünk, hogy 
beszélgetések alkalmával minden egyénnel egytől egyik megtaláljuk a közös hangot. 

Az elvégzett interjúk vázlata, melyeket alapul véve, kiindulópontként felhasználva megkezdtük 

közösségépítő munkánkat: 

1. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„Nagyon szeretek itt élni, számtalan előnye van az ilyen kis közösségnek. Jó az benne, hogy 

szinte mindenki ismer mindenkit, így könnyen segíthetünk egymásnak. Segíthetjük az 

idősebbeket és a rászorulókat. Családias itt ez a közösség. Hátrányok: kevés a kulturálódási és 

sportolási lehetőség.” 

Min változtatna és hogyan? 

„Sportolási lehetőség szinte nincsen. Ezen lehetne változtatni, mondjuk egy sportcsarnok 

építésével. Színházlátogatás szervezése Kecskemétre vagy Budapestre. A Művelődési Házban 

közösségi programokat lehetne szervezni.” 

 

 

 

 

 



 
 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„Szabadidős vagy sport programok szervezése gyerekeknek. Pl.: túrázás, kirándulás.” 

2. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„Szeretek itt élni, mert mindenki ismer mindenkit és az ember nyugodt szívvel kimozdulhat, 

mert tudja, hogy van, aki ránéz az otthonára. A közös rendezvények során összefog a falu és 

közösen tesz az adott célért. ” 

Min változtatna és hogyan? 

„A fiataloknak és gyerekeknek több kikapcsolódási lehetőséget nyújtani. Iskolásoknak több 

szakkört indítani.” 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„Gyerekekkel eljárni versenyekre, szakkörökre.” 

3. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„Itt élni számomra azt jelenti, hogy nem itt született emberként egy közösséghez tartozhatom, 

amely befogadott és rajta keresztül válhattam Benei lokálpatriótává.” 

Min változtatna és hogyan? 

„Ladánybenén nem kevés rendezvényt tartunk évente, melyek összegyűjtik a Benei 

embereket. Hiányérzetem van az általam valódi értékek jelenléte, visszafoglalása és újra 

terjesztése iránt. Ezek közé sorolom a kultúra, ezen belül a költészet bemutatását. (Jelen 

esetben a helyi költészet képviselőjének bemutatását.)” 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„A helyi értéktár bizottság elnökeként valamint az Általános Iskola vezetőjeként jónak 

tartanám a Benei származású, sajnos már nem élő népi költőnk Berényi József (Józsi bácsi) 

életművének bemutatását, melyekből akár időszakonként, akár évente megtartott verses 

emlékezések szervezését.” 

  



 
 

4. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„A családom évtizedek óta itt él. Minden embert ismerek kivéve a „betelepülőket”. Szeretek 

itt élni. Talán időnként nyitottabbak lehetnének.” 

Min változtatna és hogyan? 

„Jó lenne egy olyan ember, aki felvállalná, hogy az emberek több mindenen részt vegyenek. 

Egy olyan valaki „akit kirúgnak az ajtón, visszamenjen az ablakon”. Vannak, voltak jó 

kezdeményezések, de ilyen ember hiányában megszűnik. Jó lenne ha színházi látogatásokat 

szerveznének. 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„Ha hívnak erőmhöz mérten szívesen részt vennék különböző tevékenységekben. Pl.: 

filmvetítés, séták nyugdíjasoknak” 

5. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„Több évtizede élek itt. Rendezett, tiszta település. Folyamatosan fejlődik, a középületek is 

egyre korszerűbbek. Ideköt a munkahelyem, a családom, a barátaim. Időnként túl sok az 

emberek közötti „rémhír-terjesztés”(de erről nem a település tehet). Biztonságos lakóhely, 

nyugodt az élet.” 

Min változtatna és hogyan? 

„Valóban lehetne több fiataloknak szóló rendezvény, talán jobban magukénak éreznék a falut. 
Kulturális programok szervezésével a lakosok jobb közérzetét lehetne segíteni.” 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„Részvétellel, a személyes segítségemmel esetleg az előkészítésben, propagandában.” 

6. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„Kis létszámú a falu lakossága, melyek nagy része összetartó. Sajnos a rossz ebben, hogy 
nagyon kevés ember jár a rendezvényekre. Pl.: koszorúzás, falugyűlés stb. A jó ebben az 
egészben, hogy a nyugdíjas klub tagjaira 
számíthatok.” 

  



 
 

Min változtatna és hogyan? 

„Aktívabb lakosságot. Több rendezvénnyel próbálni összetartani az embereket. A gyerekekkel 
felvenni a kapcsolatot.” 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„Segíteném a többiek munkáját.” 

7. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„Falusi környezetben élni nagyon szeretek, mivel az emberek ismerik egymást, szoros 
kapcsolatokat tudnak kialakulni közösségi szinten. Sajnos a fiataloknak kevés a szórakozási 
lehetőségük, el kell utazni minden program szinte városhoz kötött.” 

Min változtatna és hogyan? 

„Jó lenne, ha előadók tudnának jönni a községbe, a kultúrházban zenei programok, kis 

koncertek esetleg színpadi programok lehetnének. Fontos lenne, hogy a belépők minimális 

összegűek legyenek, mivel sok a szerény anyagi keretek között élő ember.” 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„Szívesen látogatnám ezeket a programokat, valamint propagálnám őket.” 

8. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„Helyi születésű vagyok, nem tervezem a lakhelyváltoztatást. De régen sokkal többet járt össze 

a falu lakossága egy-egy programra. Manapság nagyon nehéz megmozgatni az embereket.” 

Min változtatna és hogyan? 

„Majális: Tavaszi sütés közösen. Nyáron: Házi mozi szalonnasütögetéssel. Lecsó parti: Recept 

csere, közös főzés, bográcsozás. Ősszel: Tökfaragó halloween-i esték. Tavasszal: Tojás gyűjtés-

szedés. Valamint kemencés sütögetések az év bármely időpontjában.” 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„A meglévő programokat kibővítve, közösséget kovácsolni- embereket toborozni a 

programokhoz.” 

  



 
 

9. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„A lakosok ténylegesen ismerik egymást. Lehetőség szerint egymás segítségére is számítani 

lehet. Az összefogás a község ügyeiben kiemelkedő.” 

Min változtatna és hogyan? 

„Meglévő programokat tovább kell színesíteni. A rendezvényeken minden korosztályt be kell 

vonni már a szervezésbe is. A rendezvényeken a fellépések további biztosítása. A települések 

közötti szomszédolás is fontos lenne.” 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„Sportegyesület vezetőjeként lehetőséget lehetne/kell biztosítani a gyerekek részére is. 

Megfelelő partnerek bevonása a rendezvényekre.” 

10. 

Mit jelent Ön számára itt élni? (mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

„Ladánybene számomra a nyugalmat, biztonságot jelenti. A szabályosan megtervezett utcái, a 

rendben tartott középületei, útjai és parkja mind-mind megfelel az ízlésemnek, szépnek 

találom. Színvonalas községi ünnepségeken vehetünk részt, melyeken több korcsoport is 

képviselteti magát.” 

Min változtatna és hogyan? 

„Fontos lenne a községben a tornaterem, a mindennapos testnevelés és a tanórán kívüli 

sportolás lehetőségének megteremtésére. Az évfordulók, megemlékezések színvonalát 

emelné egy községi énekkar, kórus megalakítása, meg alkalmas lenne egy újabb közösségi 

csoport létrehozására is.” 

Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

„Én az iskola keretein belül óraadó pedagógusként a kulturális tevékenységek szervezésével, 

valamint az azokon való aktív részvételemmel tudnék hozzájárulni.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Összegezés  

 

Ezen a településen nem tudunk korosztályonkénti bontásokban gondolkozni, hiszen minden 

korcsoport hasonlóképpen vélekedik. Az embereknek nagyon tetszenek a szervezett 

programok, csak hiányolják az olyan személy jelenlétét, aki a lakosságot összetoborozná. A 

megszervezett 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. Szinte minden interjúalany komoly települési problémaként emlegeti a 

fiatalok sportolási lehetőségének és a nekik szervezett programok hiányát. Kivetnivalónak csak 

pár szó erejéig megemlíteném a munkahelyek hiányát, mert ez is elég sok embertől 

elhangzott. Minden megkérdezett egytől egyik pozitív hangvétellel beszél a településről, 

szeretnek itt élni a problémák ellenére is. Szeretnének tenni a település kulturális fejlődéséért, 

rengeteg ötlettel megtelve érkeztek az általunk szerevezett beszélgetésekre. Valódi kulturális 

értékként emlegetik elhunyt Berényi József helyi népi költőjüket, akinek verseit szívesen 

összegyűjtenék és évente egy verses megemlékezést tartanának, ahol akár az iskolás 

gyerekeknek egy versmondó verseny szervezésével is újabb programba lehetne az embereket 

bevonni. Helyszínként remek ötletként hozták fel a kultúrház használatának lehetőségét a 

településen. Ezen a színhelyen lehetnének a lakosság számára koncertek, előadók, színpadi 

programok és nem elfelejtve a már korábban említett irodalmi (költészet) előadásokat. Voltak 

olyanok, akik konkrét ötletekkel érkeztek azzal kapcsolatban, hogy egy-egy adott 

megszervezésre kerülő programot mivel lehetne még pluszban kibővíteni. Ladánybenén 

évente jó pár alkalommal megrendezésre kerülnek évfordulók, megemlékezések és 

ünnepségek, melyek színvonalát emelné egy községi énekkar vagy kórus megalakítása, mellyel 

egy újabb közösségi csoportot tudnának létrehozni. Ezen a településen rengeteg vállalkozó 

kedvű lakos van, akik szeretnének tenni a település fejlődésért, hogy a kollektíva továbbra se 

hulljon szét, hanem egy jó közösség maradhasson a továbbiakban is. Mindenki egytől egyig 

szívesen segédkezne az előkészítési munkálatokban, továbbá személyes jelenlétükkel 

támogatnák a programok sikerességét. A lakók segítséget nyújtanának az új rendezvények 

propagálásában. 

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.  

 

 

 

Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek a segítséget és az 

építő jellegű véleményformálást! 

 


