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KÖZÖSSÉGI INTERJÚK KAPUVÁR 
TELEPÜLÉSEN 

 

Bevezetés 

Kapuvár Városi Önkormányzat a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és 
Muzeális Kiállítóhellyel konzorciumban célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését. 
Ezen cél elérése érdekében „A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron” című, 
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006 azonosító számú pályázatot nyújtottak be a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program keretében, amelyet a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 2018.06.18-án támogatásban részesített. 

A „Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron” című projekt célterülete az egész 
település, melynek lakossága 2016-os adatok szerint 10 431 fő, a projekt 
célcsoportja. A projekt céljai: 

- a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő programok 
megvalósítása 

- a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, hogy mindenki 
tartozzon valahová és közösségi, társadalmi beágyazottságban éljen, legyen 
esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen a pozitív 
változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre 

- erősítse a helyi közösséget, s minél nagyobb számú, a településért és a 
közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon.  

- a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a 
problémák megoldásában 

- a meglévő erőforrások felszínre kerüljenek, az együttműködések 
következtében ezen erőforrások aktivizálódjanak, s minőségi változásokat 
hozzanak a település, a települési közösségek életében.  

A közösségi interjúk elkészítése a kapcsolatépítés első lépése, amely megalapozza 
remélhetőleg a sikeres közös munkát a helyi emberekkel. 
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A közösségi interjú célja 

A közösségi interjú a lakosság megszólításának, bevonásának egyik fontos 
módszere, amely a helyi közérzetre, az egyén és a közösség kapcsolatára, a helyi 
identitás tartalmára, a közösségi fejlesztési elképzelésekre és cselekvési kapacitásra 
kérdez.  

A „Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron” című projekthez kapcsolódó 
közösségi interjúk célja volt, hogy bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom 
életében történő cselekvő részvételre mozgósítson. Az interjúkat a 
közösségfejlesztők készítették, önkéntesek bevonásával. A kapcsolatépítés első 
lépése azok megkeresése volt, akiket a helyi közösségi élet véleményformálóknak 
tart.  

A közösségi interjú célja: bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom életében 
történő cselekvő részvételre mozgósítson. 

A közösségi interjúkkal azt a célt próbáltuk megvalósítani, hogy a település néhány 
vezetőjét, aktív személyiségét kötetlen beszélgetésre invitálva kialakítsuk a később 
kialakuló közösségi élet aktív magját, és a segítségükkel később egy aktív és 
önmagáért tenni akaró és tudó cselekvő közösség jöjjön létre. 

A közösségi interjú válaszai jó alapot szolgáltatnak az elkövetkezendő közösségi 
felmérés és közösségi beszélgetések témáira vonatkozva, mintegy konkretizálva, 
kiemelve a legfontosabb igényeket, elvárásokat, melyek megvalósítását nevezett 
pályázat szakmai részében szeretnénk betervezni. 

 

A közösségi interjúk kivitelezése 

Az interjúk lefolytatásának időszaka: 2018. október 17.  
Az interjúk helyszíne: Rábaközi Művelődési Központ 
Megkérdezettek száma: 54 fő 

A közösségi interjúk kezdeményezését a közösségfejlesztőn kívül néhány önkéntes 
bevonásával végeztük négyszemközti kötetlen beszélgetés formájában. Kapuváron 
igen sok aktív és tevékeny, a közösségi életbe könnyen bevonható lakos van, ezért 
nem jelentett gondot a vállalkozó szellemű interjúalanyok megtalálása. 

Az interjú három alapkérdése, amely köré csoportosítottuk a beszélgetést: 

- Mit jelent az Ön számára itt élni? 

- Min változtatna és hogyan? 

- Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
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Arra törekedtünk, hogy beszélgető partnerünk jól érezze magát interjú közben, hogy 
az emberekkel egy-egy kötetlen beszélgetés keretein belül megtaláljuk a közös 
hangot, majd rátérve a konkrét kérdésekre, ezekre is választ kapjunk. 

Az interjúkészítés során azt tapasztalhattuk, hogy ezen kérdések megválaszolása 
megnyitotta az embereket, egyre jobban belemelegedve mondták el véleményüket, 
elképzeléseiket. Az interjú vezetőjének megfelelő mederben kellett tartania a 
beszélgetést, koncentrálva a fő kérdésekre, s vigyázva arra, hogy ne terelődjön a 
beszélgetés kapcsolati problémák felé. 

Az egyes interjúk végén segítséget kértünk az interjúalanytól abban, hogy javasoljon 
újabb személyeket, akiket szintén felkereshetünk. Így a helyi emberek szinte közre 
adják a kezdeményezőket, s eközben közösségi hálózatot építenek. Ebből a helyi 
hálózatból nő ki fokozatosan az ún. „szélesebb kör”, aminek majd a közösségi 
beszélgetésekben és a közösségi felmérésben lesz döntő szerepe, s amelyek által 
körük tovább bővül. 

A beszélgetés végén jeleztük az interjúalanyoknak, hogy számítunk építő 
segítségükre az előkészítő tevékenység következő fázisaiban is, s kértük, hogy ők 
maguk is vállaljanak aktív szerepet az interjúztatásban. Felkínáltuk egy következő 
beszélgetési lehetőséget, már nyilvános közösségi beszélgetésre, valamennyi 
beszélgetőpartnerünk együttes meghívásával. 

Igyekeztünk világossá tenni, hogy egy közösségi cselekvés indul, aminek tartalmát 
és módszereit a közösségben élők tervezik meg és együtt is valósítják meg, s hogy 
ebben a folyamatban az ő személyes részvételét nagyon fontosnak tartjuk.  

A beszélgetéseket követően jegyzeteket készítettünk, az interjúk tartalma 
személyhez kötődően nem került nyilvánosságra. 

Az interjúkat a közösségfejlesztő segítségével a helyi önkéntesek összegezték és 
csoportosították. 
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A KÖZÖSSÉGI INTERJÚK SORÁN A 
MEGKÉRDEZETTEKTŐL KAPOTT VÁLASZOK 

VÁZLATA: 
 

1. Mit jelent az Ön számára itt élni? 

· Jó itt élni, szinte mindenki ismer mindenkit. Sok jó programot szerveznek. 

· Kisváros, ahol nagyon kevés a munkalehetőség. Elköltöznék, ha olyan 
lehetőség adódna. 

· Kapuvár a szülőfalum. Itt nőttem fel, itt van a családom, a barátaim. Van 
lehetőség a kikapcsolódásra, szórakozásra is. 

· Születésem óta itt élek, gyakorlatilag minden ideköt. Folyamatosan fejlődik a 
település.  

· Mindennel meg vagyok elégedve. 

· Kapuvár számomra az otthont jelenti és a megélhetést is.  

· Mindent. 

· Jó kis város, csak több munkahely kellene. 

· Nekem tetszik. Kedves, nyugodt környezetben lakom. 

· Itt születtem. Én jól érzem magam itt, nem tudok rosszat mondani.  

· Egy kedves kisváros, amelynek nagyon jó az elhelyezkedése. Közel vannak a 
nagyvárosok, illetve az osztrák határ. Sajnos helyben kevés a 
munkalehetőség.  

· Szeretek itt lakni, viszont a játszótereket fel kellene újítani.  

· Kapuvár egy jó hely, ahol számos lehetőséget biztosítanak a klubozásra, 
szakkörökön, tanfolyamokon való részvételre, nagyon széles a kínálat az 
alkotó tevékenységek terén. 

· Gyerekkorom óta itt élek. Bár kis település, de szeretem az itteni életet. 

· Kapuvár jó helyen van, közel van Ausztria, ahova lehet menni dolgozni. 
Otthon, család, barátok, munkahely.  
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2. Min változtatna és hogyan? 

· Rendezvények szervezésébe több civil szervezetet vonnák be. Nagyobb 
volumenű rendezvény kellene, ami vonzza a turistákat, amiért érdemes 
idejönni. 

· Semmin sem változtatnék. 

· Jó lenne több üzem, gyár, és egyéb munkahely, vonzóvá kellene tenni a 
várost a cégeknek, vállalkozóknak, hogy nálunk telepedjenek le. 

· Több munkahelyre lenne szükség, hogy ne költözzenek el a fiatalok, vagy ne 
Ausztriába menjenek dolgozni a szakemberek.  

· A játszótereket fel kellene újítani, bővíteni is lehetne. 

· Mindennel meg vagyok elégedve, nem változtatnék. 

· Jó lenne, ha Kapuváron is lenne élményfürdő.  

· Nekem jó így, nem jut eszembe semmi, amin változtatnék. 

· Az akadálymentesítés sok helyen nem megoldott. 

· A sok kis programot össze kellene vonni egy igazán jó, nagy rendezvénnyé 

· Jó lenne egy nagyobb bevásárlóközpont – munkahelyeket is teremtene, 
nagyobb lenne a kínálat és sok mindent olcsóbban meg lehetne vásárolni. 

· Jobban kellene építeni a turisztikára: programokkal, a fürdő fejlesztésével. 

· Szórakozó helyre lenne szükség a középkorosztályok számára is. 

· Szükség lenne szociális otthon létrehozására, Kapuváron nagyon sok az idős 
ember. A játszótereket és sok helyen az utakat, járdákat fel kellene újítani. 

 

3. Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 

· Szívesen részt vennék a közösségi életben, különböző kulturális programok 
szervezésében, lebonyolításában. 

· Idő hiányában inkább csak ötletekkel. 

· Próbálnék jó kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani. 

· Jelenleg is dolgozom a civil életben, már 20 éve „közösségfejlesztést” végzek. 

· Ötleteléssel, közösségben végzett munkával. 
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· Közmeghallgatásokon szívesen elmondom a véleményem.  

· Ötleteimmel, kapcsolataimmal. 

· Aktív szerepet vállalok a helyi közösségi életben.  

· Ötletekkel 

· Ötletekkel, saját munkámmal. 

 

 

 

ÖSSZEGZÉS 
 

Minden megkérdezett elmondta, hogy szeret Kapuváron élni, elsősorban a nyugodt, 
kisvárosi jellege miatt. Vonzó a hely a nagyvárosok és Ausztria közelsége miatt.  

Az interjú alanyok között a fiatalabb korosztályokban nagyon sok ötlet és elképzelés 
fogalmazódott meg, s hajlandók is tenni értük. Több munka- és szórakozási 
lehetőséget szeretnének. Voltak olyan alanyok is, akik semmin sem változtatnának, 
mert nekik így is tökéletesen megfelel az itteni élet.  

A 25 év feletti fiatalokat a családalapítás és családfenntartás foglalkoztatja, ezért ők 
inkább a gyerekek érdekeit helyezték előtérbe. Válaszaik átgondoltak voltak. Számos 
jó ötlet fogalmazódott meg a különböző problémák megoldására, azonban 
jellemzően nem tudnak, vagy nem akarnak részt vállalni ezek megoldásában a 
munka, a gyereknevelés és időhiány miatt.  

A megkérdezettek nagyobb része jól tájékozott a település és az itt zajló 
eseményekkel kapcsolatban, a közösségi életet meghatározó, véleményét bátran 
hangoztató és felvállaló, cselekvő emberek. Számukra fontos a jó és tartalmas 
közösségi élet, szívesen vesznek részt a felmérésekben, értékfeltárásokban. Az 
interjú alanyok közül a legtöbb hozzászólásuk volt a különböző témákhoz, rövid- és 
hosszú távú célokat is megfogalmaztak. Tapasztalatuk szerint tudnak és szeretnének 
is tenni a településért és a közösségért.  

Az idősebb interjú alanyok kicsit nehezebben nyíltak meg, de nagyon segítőkészek 
voltak, végül szívesen kezdtek mesélésbe. Számukra a legfontosabb a nyugalom. 
Többségük már több tíz éve él Kapuváron, sokan itt is születtek. Nagyra törő terveik 
nincsenek, többnyire elégedettek lakóhelyükkel.  
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Megállapítható, hogy a település lakosságának igen nagy az igénye a különböző 
kulturális és egyéb programokra, rendezvényekre, elsősorban a gyermekek és 
fiatalok vonatkozásában. A megkérdezettek többsége részt is venne a programok 
szervezésében és a közösségi életben is. Kapuvár város lakossága rendkívül aktív 
közösségi életet él, akik számos helyi rendezvény szervezésében vesznek részt. A 
megkérdezettek többsége ezeknek a szervezeteknek az összefogását 
kezdeményezné, egy igazán nagyszabású rendezvény megvalósítása érdekében. 
Fontos elem a település nyújtotta szolgáltatások (bölcsőde, óvoda, iskolák, 
játszóterek, stb.) fejlesztése is, mely szintén hozzájárul az élhetőbb és szerethetőbb 
település kialakulásához.  A helyi ipar, termelő-szolgáltatások, a turizmus erősödése 
hozhatja magával további városi funkciók megtelepedését. Fontos lenne a magas 
szintű szolgáltatások, az innovatív iparágak és minőségi turizmus megteremtése, 
mely a város megtartó képességét növelné.  

Többen gyerekkoruk óta ezen a településen élnek, bár kistelepülés, szeretik az itteni 
életet. Bíznak benne, hogy többek között ezen kezdeményezésnek köszönhetően is 
fejlődik és élhetőbbé válik a település.  

Összességében elmondhatjuk, hogy tanulságos volt találkozni és beszélgetni 
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! 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Henye Zsuzsanna, szakmai vezető 

Vargáné Molnár Zsuzsanna, helyi közösségfejlesztő 

Véghelyi József Ferencné, helyi közösségfejlesztő 


