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Közösségi beszélgetés Vaskúton című rendezvény 

Szakmai beszámoló 

 

Időpont: 2019. január 31. csütörtök du: 1300           

Helyszín: , Közösségi Ház Vaskút, Petőfi S. utca 37. 

Résztvevők száma: 22 fő 

Vaskút első közösségi beszélgetése Frezikné Lakatos Ildikó művelődésszervező, helyi önkéntes közösségfejlesztő 

munkatárs segítségével került megrendezésre. Az interjúk során megkérdezett lakosokat személyesen invitáltuk a 

rendezvényre, továbbá a településen több helyen is meghívókat helyeztünk ki és a települési honlapon is közzétettük 

a meghívót. Fontosnak tartjuk már a projekt kezdeti szakaszában, hogy minél több ember értesüljön a megrendezésre 

kerülő eseményekről és csatlakozhasson bárki a folyamatok, események, akciók, tevékenységek megvalósításához.  

Rövid köszöntő után ismertettük a jelenlévőkkel a pályázat célkitűzését, az együttműködés fontosságát és 

lehetőségeit. Ezt követően rátértünk az interjúk készítése során szerzett tapasztalatainkra és bemutattuk az előzetesen 

összesített eredményeket.  

A beszélgetés során elsődlegesen a fiatalok kérdése, az elvándorlás problémája került előtérbe. Természetesen ez nem 

egyedi, csak a települést érintő eset. A térség jellemzője, hogy a fiatalok kevés számban vannak jelen, 

nagyvárosokban, vagy külföldön próbálnak szerencsét. A közelben található város, Baja, egyrészt pozitív, ám sok 

mindenben  negatív irányba befolyásolja a település társadalmi, kulturális és gazdasági életét, lehetőségeit.  

A másik hosszabban tárgyalt téma a családok, családi programok megszervezése volt. Az interjúk során többen 

javaslatot tettek az ügyben, hogy több családi program megszervezésére lenne szükség. Programok szervezése 

családoknak, családokkal. Célként tűzték ki, hogy ezen események megszervezésében aktivizálni kellene a helyi 

családokat, hiszen az igényeikre alapozva, velük megszervezve, közösen, valós eredményeket érhetünk el.  

A projekt során felmerülő programok, akciók, folyamatok megvalósításában Frezikné Lakatos Ildikó kérte a 

résztvevők segítségét. A vezetőség fontosnak tartja az alulról jövő kezdeményezéseket és remek lehetőségnek találták, 

hogy a helyiek értékei, a helyi hagyományok összegyűjtésre, rendszerezésre és megőrzésre kerülnek, közösségi 

összefogással.  

A beszélgetés utolsó szakaszában az interjúk és a beszélgetés eredményei alapján összeállításra került a közösségi 

felmérés, melynek lezárása és kiértékelése után újabb közösségi beszélgetésre kerül sor.  

 

Ezúton is köszönjük az együttműködést.  

 

Sirok Istvánné Varga Karolina 

szakmai vezető 
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