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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.
Alkalmazott módszer
A közösségi interjúk alkalmával megkerestük a helyi közösségi élet ismert
vezetőit, jelentős helyi polgároknak, vélemény formálókat és miután
ismertettük velük a felkeresés célját, felkértük őket egy kötetlen
beszélgetésre. A beszélgetés végén megkértük őket, hogy tegyenek
javaslatot arra, kit kereshetnénk fel ezzel a céllal. A beszélgetéseket nem
csak a közösségfejlesztő kezdeményezte, hanem nagy örömünkre sikerült
bevonni néhány talpraesett és határozott önkéntest is.

Közösségi interjúk Tiszasziget településen

Az elérendő cél
A beszélgetés célja a lakosság megszólítása, bevonása a pályázat
előkészületeibe, valamint a helyi közérzet, az egyén és közösség
kapcsolatának feltérképezése. Szerettük volna elérni, hogy a
megszólítottak érezzék, hogy a véleményük fontos és tehetnek valamit a
közösségért. Arra törekedtünk, hogy mindenkiben tudatosodjon, hogy
egyénként is fontos része a közösségnek: kíváncsiak vagyunk rá és számít a
véleménye.
A beszélgetések során elsősorban az alábbi kérdésekre kerestük a választ
•
•
•
1

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?

Mi a rossz?
E három kérdés megválaszolása nagy segítséget jelentett számunkra
abban, hogy el tudjuk indulni munkánkkal és lássuk a helyi specifikációkat.
Igen fontos megismerni a helyben élők véleményét, mindennapi
problémák, ötletek, gondolatait annak érdekében is, hogy a helyi igényekre
alapozva el tudjuk készíteni a projekt szakmai tartalmát.

Nehéz lenne kimondottan rosszat mondanom, mert szeretek itt élni. Talán
annyi, hogy kevés a helyi munkahely így a fiatalok közül sokan elmennek
olyan régiókba, esetleg külföldre, ahol több a lehetőség és ezáltal a
lakosság öregszik és folyamatosan fogy. Régen volt orvosi ügyelet, a doktor
úr itt lakott, még éjjel is lehetett menni hozzá, ha valami történt. Sajnos
most ez már nem így van. Nincs ügyelet a faluban. Régen még tűzoltóság is
volt itt. Már rég nincs az sem. Sok beruházás valósul meg, de ezekre is oda
kellene figyelni.

Az elvégzett interjúk vázlata, melyeket alapul véve, kiindulópontként
felhasználva megkezdtük közösségépítő munkánkat:

1:)

Mit változtatna?

Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?

Több közös program jó lenne. A különböző rendezvények hozzájárulnak
ahhoz, hogy a településre frissen beköltözőket megismerhessük. Egyre több
család költözök ide Szegedről és más településekről. Az ő beilleszkedésüket
is segítenék azok a rendezvények, ahol felszabadultan lehet ismerkedni,
beszélgetni, szórakozni. Fontos lenne a hagyományőrzés is. A fiataloknak
meg kellene ismerni az itt élők régi mesterségeit. A halászatot, a különböző
tradicionális foglalkozásokat. Ha lenne lehetőség csónakázni az egy vonzó
program lenne az itt lakóknak és az ide látogatóknak is. Sokan
horgásznának is, ha lehetőség lenne rá.

Tiszaszigeten születtem és azóta is itt élek. Szinte mindenkit ismerek, ide
jártam iskolába, ide kötnek a rokonok, gyerekeim is itt élnek. Itt dolgoztam
20 évig a vendéglőben és az óvoda konyháján is. Innen mentem nyugdíjba
is. Fontos nekem a település csak sajnálom, hogy lassan leépül. Már nincs
vendéglő, nincs orvosi ügyelet. A jelenlegi orvos már nem itt lakik, csak a
rendelési idejében van itt. Szerintem ez az itt lakók biztoság érzetét rontja.
Mi a jó az itteni élteben?

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
A város zajától távol, csendes környezetben élünk. Szerencsére közel van
Szeged, így nem jelent gondot bejárni, dolgozni a fiataloknak. A
tömegközlekedés jó. Csendes, nyugodt az itteni élet. A rendezvények
érdekesek, szerencsére még tudok segíteni falunapokon, egyéb
rendezvényeken a felszolgálásban, és amiben tudok. A nyugdíjasok klubja
is sok programot szervez. Kirándulunk, előadásokra járunk, és előadásokat
tartunk. Jó, hogy van hova járni és hasznosnak érezhetjük magunkat.

Mindig szívesen veszek részt a közösséget fejlesztő dolgokban. Szeretek
szervezni. Szívesen segítek, amiben tudok. Örülök, ha még van rám szükség.
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3:)

Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?

Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?

Tiszaszigeten élek pici gyerekkorom óta. Sok barátom van itt, mivel
óvodába is ide jártam és most általános iskolába is ide járok. Szeretek itt
élni. Sokat biciklizünk a barátokkal, szerencsére van biciklis út Szegedig és a
hátárig is. Ezért a szüleim nem tartanak attól, hogy balesetünk lesz, mert
így biciklizés közben védve vagyunk. Jó a gumis foci pálya. Ez nem sok
helyen van itt a környéken máshol. Sokat tudunk a barátokkal játszani itt.

3 éve élünk Tiszaszigeten. Már teljes mértékben az otthonomnak tekintem.
Kedvesek az itteniek.
Mi a jó az itteni élteben?
Mindig történik valami. Keveset unatkozunk. A hétvégéken a fiam
meccseire járunk, aki a helyi csapatban focizik. Hétköznapokon Szegeden
dolgozok. Jó érzés délutánonként ide hazajönni. Jó, hogy van saját kert,
háziállatok. Közel van a határátkelő. Sokat járunk át Gyálára. Jó túrázási
lehetőségek vannak helyben. Itt a Tisza, a Mélyponti emlékhely, a gyönyörű
rózsatáblák.

Mi a jó az itteni élteben?
Sok barátom van, velük sokat játszunk a templomtéren, focizunk a
sportpályán. Mindig van kivel játszani és a szüleim is elengednek, mert
tudják, hogy nem lesz gond. Nyáron az új strand nagyon tetszik.

Mi a rossz?
Mi a rossz?
Jó lenne a Tiszát jobban kihasználni, az oda vezető utat karbantartani.
Sokan bicikliznek töltésen be a városba és a bicikliúton is. Egy biciklis
pihenővel még népszerűbbé lehetne tenni a települést a túrázók számára.
Sajnos nincs már itt vendég fogadási lehetőség. Nem tud megszállni az, aki
ide akar eljönni több napra. Ha lenne legalább egy kemping, mondjuk a
tavak környékén vagy a strandnál. Szerintem lenne rá igény.

Kevés olyan program és hely van, ahol a fiatalok el tudnák magukat foglalni
például a szünidőben nyáron. Van foci torna a felnőtteknek, de sajnos a
gyerekeknek nem szerveznek pedig mi is szívesen játszanánk. Szeretnék
horgászni is megtanulni. Sajnos apukám sem tud, így nincs, aki
megtanítson. Ha lenne nyáron tábor, vagy valami lehetőség ahol tanítanak,
az jó lenne.

Mit változtatna?
Mit változtatna?
Jó lenne a hely adottságait jobban kihasználni. A Tisza, a Mélyponti
emlékhely, már van strandunk is. Talán jobbak kihasználva ezeket még a
turizmus is fellendíthető lenne.

Több a gyerekeknek is érdekes programot szeretnék. Jó lenne például, ha
lenne itt mozi, lehetne mondjuk télen is hol játszani valami olyan helyen ami
sokáig nyitva van és a gyerekek fedett helyen játszhatnának. Például
pingpongozni, csocsózni, stb.

3

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

Mit változtatna?

Ha az időm engedi, szívesen segítek, amiben tudok.

Legalább orvosi ügyelet lehetne. A településeken működő egyesületek
jobban igazodhatnának a lakók igényeihez. Például a horgász egyesület
működhetne interaktívabban is. A közösség jobban kihasználhatna a
település két szép tavát. Sajnos most sokan ki vagyunk zárva, még
ellenszoltáltatás nélkül sem horgászhat, aki szeretne, mert nem tag.
Tagnak meg már nem veszik fel, mert „nincs hely”. Szerintem ez nonszensz.
Szervezhetnének gyerekeknek táborokat nyáron. A sátortáborok
izgalmasok a gyerekeknek. Sajnos ilyen jellegű kezdeményezések nem
találnak itt meghallgatásra. A horgászat, halászat egy ősi és a falunkra
jellemző foglalkozás volt, jó lenne ezt ápolni és nem a csak a saját céljaikra
használni a horgász egyesületet, hanem a közösség javára is.

4:)
Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?
A férjem családjához költöztünk ide még a 80-as években. Először féltem,
mert nem ismertem senkit és mindig városban éltem. Szerencsére nincs
messze Szeged így nem kellett elszakadnom az addigi barátoktól,
rokonoktól ismerősöktől. Gyorsan új barátokra találtam itt is, befogadtak.
De ahhoz az is kellett, hogy én is elfogadtam az itteniek picit más szokásait
és életvitelét.

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Mi a jó az itteni élteben?
Amennyiben igény van rá, akkor másokkal összefogva a jó ötletek
megvalósításában a szabadidőmben tudok segíteni.

Itt picit lelassult az élet. Nincs az a városi stressz. Kevés a fogalom, nincs az
a rohanás. Nekem ez fontos. Az emberek odafigyelnek a másikra. Vigyáznak
a másik gyerekére. A helyi iskola nagyon színvonalas. A gyerekek minőségi
oktatásban részesülnek, és amikor a középiskolába bekerülnek Szegedre
akkor is érezhető, hogy a tudásuk elég az ottani kihívásokhoz is.

5:)
Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?

Mi a rossz?

Élhető település. Itt van a munkahelyem, itt lakik a párom is.

Sajnos mindenért be kell menni szegedre. Ügyeket intézni, a szolgáltatókat
csak Szegeden lehet utolérni. Sajnos autó nélkül itt nehéz mozogni. A
tömegközlekedés nem rossz, de sok időt elvesz bármi apróság, ami miatt be
kell a városba utazni. Nincs vendéglő, így a szülinapok, ballagások, egyéb
rendezvények vagy akár csak egy ebéd elfogyasztása se megoldható. Ez
mindenképp nagy visszalépés. Az idősek is innen kaptak kedvezményesen
ebédet.

Mi a jó az itteni élteben?
Tiszasziget szép. Szép a felújított templom, a faluközpont szép és tiszta.
Csak kicsit kevés a program.
Mi a rossz?
Nehéz előre jutni, kevés a munkahely helyben.
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Mit változtatna?

Mit változtatna?

Jó lenne picit fellendíteni a közösségi életet. Több sportolási lehetőségnek
is örülnék.

Nem változtatnék semmin, mert mindennek megvan az előnye és a
hátránya is. Van, aki a falusi életet preferálja, más pedig a városi életet
szereti jobban.

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
7:)
A választásokon arra adom le a szavazatom, aki szerintem jó irányban tud
változtatni és ezzel mindannyiunknak jobb körülményeket teremt.

Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?

6:)

Itt születtem, a családom is itt él, szüleim is tiszaszigetiek, sőt a nagyszüleim
is azok voltak. Itt gazdálkodunk, tiszaszigeti földjeink vannak. A fiam is
velünk dolgozik. A munka, a barátok, a család, tehát minden ide köt minket.
A helyi vallási közösség aktív tagjai vagyunk. Nem tudom elképzelni máshol
az életem.

Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?
Itt nőttem fel, itt él a családom. Nem szívesen lakok már itt, mert az
igényeimet ez a pici település nem tudja már kielégíteni. Úgy érzem, az
álmaim megvalósításához el kell innen költöznöm.

Mi a jó az itteni élteben?

Mi a jó az itteni élteben?

A kiszámíthatóság. Szeretem, hogyha bemegyek a boltba, akkor ismerem
az összes eladót, ha bemegyek a postára, akkor ott is. Barátként kezelik az
embert, segítenek. Ez egy nagyvárosban nincs így. A Polgármesteri
Hivatalban is gyorsan lehet ügyet intézni. Rugalmas és segítőkész mindenki.
Fejlődik a település, mindig van valami újítás, hol az utca burkolata újul
meg, hol egy új közösségi tér épül folyamatosan szépül a környezetünk.
Szegedről is sokan járnak ki szétnézni, túrázni, hála a megépült biciklis
útnak és a sok szép látnivalónak a környéken.

Családias légkör, mindenki ismere mindenkit. Nyugodt, csendes. Egy
gyereknek ideális.
Mi a rossz?
Sok minden nincs. ami egy városban van. Például kevés a szórakozási
lehetőség. Mozi, színház, disco, stb. Ha a foglalkozásban szeretnél előre
jutni akkor egy nagy városban tudod csak megoldani.
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Mi a rossz?

Mi a jó az itteni élteben?

Nem sok rosszat tudok említeni. Inkább csak néhány dolog még hiányzik.
Szerintem fontos lenne egy önkéntes tűzoltóság. Régen volt még tűzoltó
autónk is. Ez növelte a biztonságérzetünket. Jó lenne ezt visszaállítani. Mire
Szeged másik feléről kiér a segítség az már sokszor késő lehet. Sokan
mezőgazdasággal foglalkoznak. A szalma, széna fokozottan tűzveszélyes.

A város közelsége. Nem vesz el túl sok időt az ingázás. A helyi járatos busz
gyorsan megteszi a Szeged-Tiszasziget távolságot, 30 perc alatt a városban
lehetünk és haza is ennyi idő az utazás.
Nagyon tetszik a Tisza közelsége. A Tiszaszigethez tartozó parszakasz a
határig tart. Nekünk is van itt nyaralónk. Sűrűn járunk ide a szüleimmel
pihenni, a barátokkal szórakozni, sütögetni. Szerintem ez egy igen jó dolog
és nagyon szép környezet.

Mit változtatna?
Az előzőekben leírtakon változtatnék. Meg még az orvosi ügyelet is jó lenne,
ha újra lenne.

Mi a rossz?
Rossz az, ami egyben jó is. A várostól való távolság. A tömegközlekedés a
fiatalok számára nem a legkedvezőbb. Aki a városba jár szórakozni, annak
problémát okoz a hazajutás. Jó lenne, ha lenne éjszakai járat is. A háziorvosi
rendelés is sajnos elég lassú. A rendelési idő rövid, nehézkes bejutni
vizsgálatra. Szerintem ezen változtatni kellene, mert nem hiszem, hogy az
normális, hogy 2-3 órát vár valaki a váróban. Továbbá jó lenne valamilyen
szervezetet létrehozni a fiataloknak. Például egy ifjúsági önkormányzatot,
amely a fiatalok érdekeit képviselné, nekik szóló programokat szervezne,
kirándulásokat, stb.

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
A közösségi élet aktív résztvevőjeként minden olyan kezdeményezésben
segítek ami a települést előre mozdítója és az itt élők érdekeit szolgálja. A
gazdakör tagja vagyok, a képviselő testület tagja vagyok. Hozzám bárki
fordulhat gondjával, bajával. Amiben tudok, szívesen segítek.

8:)
Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?
Amennyiben lenne olyan közösség a településen, amiben érdekeink
érvényesítését tudnánk képviselni, akkor szívesen részt vállalnék annak
munkájában. Vagy ha lehetőség lenne rá akkor ennek a szervezetnek a
megszervezésében is szívesen rész vennék.

Az otthont, a szüleimet, a családomat, ahova mindig szívesen megyek.
Szeretem, hogy közel van Szegedhez és mégis távol a város zajától.
Szerintem ideális hely a családalapításra.
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9:)

Mit változtatna?

Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?

Az előbb említetten túl még talán jó lenne, ha lenne bicikli tároló, biciklis
pihenő, mert sokan jönnek biciklivel a Mélypontra és ha sétálni szeretnének
egyet a faluban akkor nem tudják hova tenni a kerékpárt.

Nem túl régen költöztünk ide. Fiatal anyukaként a napjaim zömét teljes
mértékben itt töltöm. Úgy érzem gyorsan befogadtak. A védőnői
szolgáltatás nagyon jó. Kedves és rugalmas a védőnőnk. Számomra ez most
nagyon fontos. A település szép és tiszta. Valami mindig újul. A játszótér is
nagyon szép. Sokat járunk a templom térre sétálni, az is nagyon szép. A
templom is mostanában lett felújítva. Igazán szép lett a belső festés.

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
A fiatalok lefoglalása szerintem olyan feladat lenne, ami számomra testhez
álló. Jól megértem a fiatalok gondjait. Itt sajnos sok lehetőség nincs
számukra. Pedig lenne sok jó ötletem. Tiszai strand, ami régen volt, ha jól
hallottam, csárdával. Ez szerintem igazán jó lenne és szerintem igény is
lenne rá.

Mi a jó az itteni élteben?
A nyugalom nagyon jó. A mostani rohanó világunkban szerintem ez fontos.
A kisgyerekem neveléséhez szerintem ideális hely. Nincs túl nagy forgalom,
a szomszédok is kedvesek, figyelnek a másikra. Ha majd a gyerekem
nagyobb lesz, akkor nyugodtan merem majd elengedni játszani, mert
tudom, hogy itt ismer mindenki mindenkit és vigyáznak a másikra.
Szegeden ez már nem így van, ott nem törődik senki a másikkal. Nem
beszélgetnek egymással a szomszédok sem. Mindenki közömbös.

10:)
Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?
Nem tartozok ahhoz a generációhoz aki minden áron ragaszkodik a régi
dolgokhoz és a lakóhelyéhez. Nem azt akarom mondani, hogy nem szeretek
itt élni, hanem azt, hogy tudom, hogy ha külföldön lenne munka lehetőség
nem okozna gondot a váltás.

Mi a rossz?
Igazán rosszat nem tudok mondani.
Jó lenne mondjuk egy vendéglő, ahová néha el lehetne menni ebédelni, ahol
főtt ételt lehet kapni. Szerintem egy ekkora településen már ez
megvalósítható lenne. Volt is itt, de sajnos nemrég bezárt. Rendezvények
lebonyolításai, például ballagás stb. ezért már nem lehetséges. Jó lenne, ha
ez változna.

Mi a jó az itteni élteben?
A csend, a nyugalom, a barátok. Az emlékek a fiatalabb koromból.
Mi a rossz?
A fiataloknak túl nagy csend, túl nagy nyugalom. Aki szereti a pezsgést,
annak az itteni lehetőségek nem elégítik ki az igényét. Nincs munkahely.
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Mindig felvetődik időről-időre, hogy cégek beruháznak itt, lesz munkahely,
de ez eddig sosem valósult meg.

Mi a rossz?
Rossz, ha bulizni megyek vagy csak a barátaimmal vagyok Szegeden, akkor
vagy az utolsó busszal vagy taxival kell hazamennem. Ez számomra rossz.

Mit változtatna?
Munkahelyeket teremtenék. A határ közelsége is segítségre lehetne ebben.
A település átmenőforgalma jelentős. Ez nincs kihasználva. Már a
vendéglőnk is bezárt. A Tisza sincs kihasználva. Ott vannak a szép nyaralók,
jó lenne valami hasonlót létrehozni, mint a Köröstorok. Szerintem lenne rá
igény, Szegedről is sokan kijárnának és a fiatalok is megtalálnák a
szórakozási lehetőséget.

Mit változtatna?
Örülnék, ha lenne busz mondjuk éjfélkor is és az első busz se fél 6 kor indulna
Szegedről, hanem mondjuk fél 5 kor. Ez szerintem sokunk életét
megkönnyítené.

Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
A közösségi interjúk összegzés
Ha van, akit érdekel a véleményem akkor szívesen megosztom
gondolataimat, ötleteimet. Talán van benne olyan, ami használható.

A válaszokból kitűnik, hogy a közösségi élet javításáért, aktívabbá válásáért
hajlandóak tenni az itt élők és új programok és rendezvények
megvalósulásáért egyaránt szívesen fogadnák. A különböző korosztályba
tartozó tiszaszigetiek egyöntetűen a közös programokban, közösséget
kovácsoló rendezvényekben látják a közösségi élet fejlődését.
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Mit jelent számára Tiszaszigeten élni?
Ez úton is köszönjük minden résztvevőnek a segítséget és az építő
jellegű véleményformálást!

Nem túl sok időt töltök itt. Itt élek, de szinte csak aludni járok haza.
Egyetemista vagyok Szegeden. Így időm nagy részét ott töltöm. Egyébként
jó itt lakni, csak picit unalmas. Szerencsére közel van Szeged.
Mi a jó az itteni élteben?
Csendes, így jókat tudok aludni. Nem zavar a zaj. Persze ez félig csak vicc.
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