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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 Kunbaracsi Közösségi beszélgetések emlékeztetőit tartalmazza.
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KUNBARACS
HELYSZÍN: KÖNYVTÁR, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZSÉGI HELY
IDŐPONT: 2018. OKTÓBER 16. 14:30
A résztvevők nagy részét a helyi kulturális szakember segítségével hívtuk össze. A
beszélgetésen részt vettek nyugdíjasok, helyi intézmények képviseltjei és további a projekt
iránt érdeklődő személyek. Első beszélgetésünk alkalmával 15 fő jelent meg.
Az első közösségi beszélgetés alkalmával bemutattuk a pályázat nyújtotta lehetőségeket. A
rendezvény alkalmával ismertettük a közösségi interjúk alkalmával tett tapasztalatunkat,
prezentáltuk azok eredményét, melyek remek táptalajai lesznek a további munkánknak. Az
első alkalommal megtisztelt minket jelenlétével Tóth Ferenc Polgármester Úr is, aki szintén
az aktív résztvevők táborát erősítette. Következő alkalommal, egy-egy célterülettel
felkészülve érkezünk a résztvevőkhöz, hogy további programokat és rendezvényeket tudjunk
megvalósítani a támogatás segítségével.
Tapasztalataink szerint a lakosok a pályázat nyújtotta lehetőségek hallatán érdeklődésük
határtalanná vált. Eredményesnek tartjuk a mai beszélgetést a projekt kapcsán.

KUNBARACS
HELYSZÍN: KÖNYVTÁR, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZSÉGI HELY
IDŐPONT: 2018. NOVEMBER 20. 14:00
A résztvevők nagy részét ismételten a helyi kulturális szakember segítségével hívtuk össze. A
beszélgetésen részt vettek nyugdíjasok, helyi intézmények képviseltjei és további a projekt
iránt érdeklődő személyek. A mai beszélgetésünk alkalmával 17 fő jelent meg.
A közösségi beszélgetés alkalmával a résztvevők közül a nyugdíjasok jelezték felénk, hogy
ismervén a pályázat nyújtotta lehetőségeket szeretnék, hogyha lehetséges, hogy egy nagyon
régi hagyományukat újra tudnánk éleszteni a szomszédolás tekintetében. A közösségi interjúk
elkészítése során már többen is említették egyébként nekünk, mint sérelmüket, hogy már nem
tudnak szomszédolni, így ezzel a témával készültünk egyébként is a mai beszélgetésre.
Megkértük a jelenlévőket, hogy valamelyik következő alkalomra legyenek szívesek a
szomszédolás részleteit, programelemeit kitalálni, hogy ezen gondolatmenetet tovább
gondolva tudjunk akár új programot létrehozni.
Ezen a településen nagyon aktívak a lakosok, teli ötletekkel, gondolatokkal, melyeket nem
félnek velünk megosztani, mellyel nagyon megkönnyítik munkánkat.

KUNBARACS
HELYSZÍN: KÖNYVTÁR, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZSÉGI HELY
IDŐPONT: 2018. DECEMBER 12. 14:00
Az ünnepek közeledtével nagyon nehéz olyan időpontot találni, ami minden érdeklődőnek
megfelel, így arra jutottunk, hogy összekötjük a kellemeset a hasznossal és a Falugyűléssel
egybekötve fogjuk a település lehetőségeit tovább taglalni. A résztvevők nagy részét
ismételten a helyi kulturális szakember segítségével hívtuk össze, de a Falugyűlés
tekintetében így mások új résztvevők is megjelentek és ezáltal értesültek projektünkről. A mai
beszélgetésünk alkalmával 15 fő jelent meg.
A mai közösségi beszélgetés alkalmával a már előző alkalommal felvetett szomszédolást,
mint programlehetőséget veséztünk ki. Többeknek eszébe jutott, hogy jó volna egy már
esetleg meglévő programhoz kötni ezt a szép régi hagyományt. A meglévő programhoz való
csatlakozás előnye, hogy sokkal többen tudnának értesülni, akár részt venni a megszervezésre
kerülő rendezvényen. A mai napirendi pontok között megtalálható volt a helyi hagyományok
feltárása is. A jelenlévők nagyon fontosnak tartják a településhez kötődő tradíciókat.
Szeretnék, ha ebben a rohanó világban nem vesznének el ezek a fontos értékek, továbbá a
fiatalabb generációk is értesülni tudjanak róla. Éppen ezért megállapítható, hogy Kunbaracs
településen igény volna a helyi hagyományok feltárására.
Ezen a településen továbbra is nagyon aktívak a lakosok, teli ötletekkel, gondolatokkal,
melyeket nem félnek velünk megosztani.

KUNBARACS
HELYSZÍN: KÖNYVTÁR, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZSÉGI HELY
IDŐPONT: 2019. JANUÁR 08. 09:00
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 esetlegesen szeretnének megvalósítani. A közösségi felmérés
kérdőíveit a helyi kulturális szakember segítségével kiosztottuk és várjuk a visszaérkező
példányok mihamarabbi vissza jutását, mind a jelenlévők és mind a településen lakóktól. Ezen
az alkalmon 9 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.

