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Közösségi beszélgetés Vaskúton című rendezvény
Téma: Közösségi felmérések eredményei

Szakmai beszámoló

Időpont: 2019. április 11. csütörtök du. 13 óra
Helyszín: Vaskút, Rendezvényterem
Résztvevők száma: 31 fő
A közösségi beszélgetés elején Alszegi Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót Sirok
Istvánné szakmai vezetőnek, hogy foglalja össze a felmérés folyamatát, majd Lászlóné Kovács Alexandra
közösségfejlesztő munkatárs bemutatta a felmérés összesített eredményeit.
A közösségi felméréseket igyekeztünk közösségi munkamódban megvalósítani. Önkéntes segítőink többek
között Lakatos Ildikó művelődésszervező és Keresztes Erzsébet kolléganők voltak, akik további helyi lakosok
segítségével osztották szét a településen a kérdőíveket. Az kérdőív online változata elérhető volt a települési
honlapon, ezzel lehetővé tették, hogy minden lakos hozzájuthasson a kérdőívekhez, lehetősége nyíljon
mindenkinek a véleményformálásra. A rendelkezésre álló egy hónap alatt 146 kérdőív jött össze, mely a lakosság
létszámához képest kevés, de mégis az összesítés során értékes ötletek, javaslatok, iránymutató adatok jöttek
össze. Vaskúton és a többi településen is, elmondható, hogy a megkérdezettek többsége, jelen esetben 68,5 % -a
nő és 31,5%-a férfi. Ez magyarázható azzal a tényállással, hogy a nők egyrészt közlékenyebbek, másfelől
elérhetőbbek, mint a férfiak, hiszen a munkaképesek többsége vidéken, vagy külföldön dolgozik. A kor szerinti
megközelítés alapján a nyugdíjasok százalékos arányban többséget mutattak, ők Vaskúton 52 fővel azaz 35.6%ban válaszolták meg a kérdőíveket. A Vaskútiak 100%-a szeret a településen, jelentős részüket a családi kötelék
fűzi ide. 80,1% általában mindenkit ismer, de vannak, akik nemrégen költöztek ide és nem ismernek mindenkit.
Érdekes eredmény, hogy bár 80 %-ban mindenki ismer mindenkit, mégis 52,7 % csak ritkán kommunikál a
falubeliekkel, ez magyarázható azzal, hogy
az emberek egyre inkább elszigetelődnek,
nem vesznek részt rendszeresen a helyi
közösségi életben. Ebben az esetben ez egy
reális tény. Projektünk célkitűzése többek
között ezen probléma megoldását is
tartalmazza.
A településen sokan tagok valamilyen
egyesületnél, klubnál, ami nagyon jó, mert
ki-ki

a

maga

közegében

közösségi

tevékenységet folytat. Itt talán az egymás

közötti együttműködések hiányoznak, mely a jövőben szervezendő rendezvények alkalmával elősegíthető. Itt már
volt is egy aktuális javaslat, mely szerint a Szomszédoló ünnep szervezésénél ezt figyelembe fogják venni.
A továbbiakban beszámoltunk a jelenlévőknek arról, hogy ki milyen rendezvényeken venne szívesen részt,
hogyan tölti szabadidejét.
A legtöbben szabadidejükben a természetjárást, kirándulást, olvasást, pihenést választják és főleg a családjukkal,
barátaikkal töltik. A válaszadók 40,4%-a szerint jó lenne, ha gyakrabban lennének programok, és a legnagyobb
százalékban a hagyományőrző programokat illetve a gasztrofesztivált jelölték meg.
A helyi értékek kutatásában 91,8% fontosnak tartja az ezzel kapcsolatos gyűjtést, ellenben 92,6% bejelölte azt,
hogy nincsen semmilyen tárgyi vagy szellemi értéke, tehát ebben nem tud segíteni. Ennek az okát szeretnénk
közösen megállapítani és további javaslatokat várunk ezzel kapcsolatban, egy következő összejövetel alkalmával.
A beszélgetés ebéddel zárult, ahol a résztvevők még tovább fejtegették a települést érintő ügyeket.
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