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Még több ok SzolnOK! 
– A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon

Szalay Ferenc, Szolnok Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
tának polgármestere, a Területi 
Operatív Program TOP-6.9.2-
16 A helyi identitás és kohézió 
erősítése pályázat által megva-
lósuló fejlesztésekbe, kiemelten 
a közösségfejlesztési célkitűzé-
sekre és folyamatokra hívja fel 
a figyelmet írásában. A projekt 
módszertani alapját a „Cselek-
vő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás” EFOP – 1.3.1-15-
2016-00001 kiemelt projekt biz-
tosítja. 

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 208 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert kulturális közösségfejlesztési 
célok megvalósítására. A fejlesztés 
célja a kulturális aktivitás, a helyi 
kulturális élet alakításában való 
szerepvállalás ösztönzése.

Az önkormányzat, mint kon-
zorciumi vezető a helyi közössé-
gek fejlesztése érdekében a Hu-
mán Szolgáltató Központtal és 
a Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézettel – mint 
Konzorciumi partnerekkel – kö-
zösen valósítja meg a 2021-ig 

tartó projektet a településrészek 
közösségi kezdeményező- és cse-
lekvőképességének fejlesztése ér-
dekében.

Projektünket Szolnok városára 
érvényesítve kívánjuk megvalósí-
tani, de mindezt úgy, hogy 6 célte-
rületet jelöljünk ki. A célterületek 
kettő, de esetenként akár három 
egymás mellett lévő városrészt is 
magukba foglalnak. A 6 célterület 
városrészeiben a közösségek tagjai 
önmaguk tárhatják fel szükséglete-

iket és tervezhetnek programokat. 
A szükségletfeltárásokban és hely-
zetelemzések kidolgozásában az 
EFOP – 1.3.1-15-2016-00001 kód-
számú „Cselekvő közösségek – ak-
tív közösségi szerepvállalás” című 
kiemelt projekt szakmai módszer-
tana követendő a közösségfejleszté-
si folyamatokban. 

Ezek alapján, a városrészekben 
a közösségek részvételével való-
sulnak meg a felmérések, együtt 
tervezhetnek közösségi akciókat, 
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helyi hagyományokra épülő ren-
dezvényeket, eseményeket, prog-
ramokat. A pályázat keretein be-
lül Szolnok a városrészek közös-
ségeinek megtartásával, illetve 
fejlesztésével együtt tud gondol-
kodni és dolgozni a városrészek 
közösségeivel, véleményt formáló 
embereivel. 

Ebből adódóan a program el-
engedhetetlen része, hogy a részt-
vevők önszántukból vegyenek 
részt a közösségi akciók lebonyo-
lításában, ezért fontos kihangsú-
lyozni az önkéntességet. Jelenleg 
a városrészeken helyzetelemzések 
és beszélgetések zajlanak a helyi 
lakossággal, amelyekből közös-
ségi munkamódot alkalmazva 
együttesen fogalmazzák meg ter-
veiket a jövőre nézve.

A pályázat keretein belül min-
den célcsoportot bevonunk a 
közösségi tervezésbe, ugyanak-
kor különös figyelmet kívánunk 
szentelni a fiatal korcsoportra, 
hiszen még mindig megfigyelhe-

tő és mérhető a fiatalok számá-
nak csökkenése.

Közösségépítő folyamatok-
kal szeretnénk letenni azokat az 
alapköveket, amelyek fokozzák 
az ifjúság aktivitását, melynek 
hatására összekovácsolt közös-
ségek jöhetnek létre. Ehhez el-
engedhetetlennek tartjuk akár a 
tehetséggondozás, az alkalmaz-
kodás- és önmenedzselési képes-
ség, vagy éppen a digitális tudás 
fejlesztését. 

A pályázat jelenleg a pro-
jektfejlesztési szakasznál tart, 

a helyzetelemzési felmérések 
az ifjúsági korosztályban már 
megtörténtek. Érdemes kiemel-
ni, hogy a helyzetelemzés során 
a megkérdezett fiatalok mind-
egyike kiemelkedően jónak 
vélte a városvezetés, valamint 
a fiatalok közötti kapcsolatot. 
Szolnok városvezetése tovább-
ra is törekszik az ifjúság köz-
életbe való bevonására, illetve 
társadalmi felelősségtudatuk 
kialakítására, melynek kitűnő 
példája  a helyi diáktanács ak-
tív működése. 

SZALAY FERENC – Az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségizett, 
1975-ben autóvillamossági műszerész képesítést szerzett. 1980-ben az egri (mai 
nevén) Eszterházy Károly Főiskola testnevelés-földrajz, később a Testnevelési 
Egyetem kosárlabda szakedzői szakán végzett. Tanulmányai befejeztével több is-
kolában is testnevelő tanárként dolgozott: Szolnoki Városi Sportiskola, Münnich 
Ferenc Általános Iskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Szolnoki Ta-
gozat. Később a Szolnoki Városi Sportiskola tantestületét irányította. 1981-1988 
között NB I-es kosárlabdázó. 1998. október 18-án indult a szolnoki polgármesteri 
székért, amelyet el is nyert. 2002 áprilisától 2014-ig parlamenti képviselő, 2006 
óta Szolnok város polgármestere. A Megyei Jogú Városok Szövetségének alelnöke 
és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke. Kitüntetései, sikerei: 
Magyar bajnok a Szolnoki Olaj KK edzőjeként (1991), Belügyminiszteri dísztőr az 
árvízi védekezésben mutatott helytállásáért (2000), Év Polgármestere (2009).


