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Kedves Érdeklődő!

Ön a Debreceni Művelődési Központ „Mi – Magunkért” 
kulturális alapú városrész-rehabilitációs programjának 
ismertetőjét, annak összefoglalóját tartja a kezében.

Az intézmény vezetőjeként, Debrecent és Magyarorszá-őjeként, Debrecent és Magyarorszá-
got mélyen szerető emberként ajánlom mindenki figyel-
mébe ezt a kiadványt. 

Társadalmunk állapotát a XX. század, valamint az 
elmúlt 25 év folyamatos rendszerváltása komolyan 
megviselte. Ki kell mondanunk, hogy bármelyik vizsgálati 
szempontot vesszük előre – legyen az a népesség kérdé-őre – legyen az a népesség kérdé-
se, a munkavállalók aránya és milyensége, a születések 
száma és aránya stb. –, látható, hogy a magyar társada-
lom legyengült állapotba került. Képessége ezért a természetes gyógyulásra, az önrepro-
dukcióra veszélyesen lelassult.

Mondják, minden rosszban van valami jó! Ez most is igaz. Ebben az állandósult 
krízishelyzetben – véleményünk szerint – minden szakmai ágazat jövőjét érdemes át-őjét érdemes át-
tekintenünk és a társadalmi hasznosságból kiindulva újra kell gondolnunk. Az abszurd 
helyzetre unortodox válaszok szükségesek. Az automatizmusok ideje lejárt.

A magyar közművelődés közösségfejlesztői oldala ebből a szempontból hihetetlenül 
fel fog értékelődni. A Makovecz Imre, Beke Pál és még sokak nevével fémjelzett közössé-
gi művelődés szemlélete – a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével – szakmánknak új 
irányt adhat.

A közösségi művelődés középpontjában magától értetődően a közösségek állnak. A 
kultúra sajátos eszközrendszerével a közösségek megerősítése egyet jelent a helyi tár-
sadalom tudatos rehabilitációjával. A maga értékeit jól ismerő, azokra büszke és azokat 
hasznosítani tudó kis közösségek alkotják egy adott nagy közösség egészséges alkotó-
elemeit.

Ezért is örülök annak, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma segítségével a „Mi - 
Magunkért” kulturális alapú városrész-rehabilitációs program nálunk, Debrecenben in-
tézményünkkel, munkatársaink erőfeszítéseként valósulhatott meg. Külön öröm volt az, 
hogy a program első részében a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral működhettünk együtt. 
Köszönet érte! Ahogy köszönjük mindenkinek, aki segített a munkában, akár segítőként, 
szakemberként, vagy debreceni cívisként. 

Jantyik Zsolt, 
a Debreceni Művelődési Központ igazgatója
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A közösségfejlesztő folyamat célja az volt, hogy a lakosok aktivizálásával és bevonásával a település-
részeken élők helyi ügyek iránti elköteleződését és cselekvési szándékait feltárjuk, fejlesszük.

Közösségi tervezéssel cselekvési terveket készítsünk, amelyek hozzájárulhatnak a városrészekben 
élők életminőségének javulásához, elősegíthetik a településrészek értékeinek feltárását.

A projekt időtartama: 2013. november 1. – 2014. december 31.

A fejlesztő munkába bevont debreceni városrészek és a helyi fejlesztők, akik valamennyien a Deb-
receni Művelődési Központ munkatársai:

Kismacs – Burai Luca l Nagymacs – Nagy Mária l Ondód – Új Judit l Tégláskert – Csikós Beáta
l Nagysándor-telep – Tasnádi-Némethi Melinda (2014. június 30-ig), Mátrai-Nagy Andrea (2014. szeptember 

1-től) l Pac – Herczné Barna Éva (2014. június 30-ig), Mocsári Melinda (2014. szeptember 1-től)

A folyamat közösségfejlesztő mentora: Groskáné Piránszki Irén (2014 februárjától 2014 decemberének végéig)

A közösségfejlesztő folyamat lépései, tervezett feladatok

1. Közösségi felmérés
A közösségi felmérés az első és legfontosabb lépés volt a folyamatban, amelynek során a városrészen 

élők egy csoportja a lakosok véleményét kérte a közösség ügyeiben.
A munka során kialakulhat minden településrészen a helyi emberekből álló „aktív mag”, akiknek ké-

sőbb is meghatározó szerepük lehet a helyi folyamatok alakulásában.
A felmérés a bizalomépítés munkaeszköze is egyben, lehetőséget jelent arra, hogy a helyben élők vé-

leményt mondjanak saját környezetükről, illetve részt vállaljanak annak formálásában. 

2. Közösségi beszélgetések
Célja, hogy a közösségi felmérés eredményét bemutassa, nyilvánosságot teremtsen a megfogalma-

zott közösségi terveknek. Bátorít a közös cselekvésre, segít rangsorolni a felvetett javaslatokat. Fórum a 
munkában részt vevőknek a találkozásra és az ügyek melletti elköteleződésre. Lehetőség a javaslatok to-
vábbgondolására, továbbá együttműködő csoportok, közösségek létrejöttére. 

4. Cselekvési programok
Minden városrészben legalább egy, a közösségi felmérés eredményeként létrejött és a helyi közösség 

által leginkább támogatott program kidolgozása és megvalósítása.

5. Specifikus rendezvények 

6. Együttműködések kialakítása helyben és a városrészek között
 
A projekt várható hatása:
– erősödhetnek az emberi kapcsolatok, 
– növekedhet a településrészeken élők között az egymás iránti szolidaritás, a bizalom, az össze- és 

odatartozás érzése,
– létrejöhetnek vagy megerősödnek azok a közösségek, amelyek a településrészek kulcsfontosságú 

katalizátorai lehetnek.

A projekt bemutatása
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Nem is lehetne több kihívásokkal teli feladatot találni egy közösségfejlesztő folyamatban, mint 
amennyi ebben a projektben várt ránk. Azt is írhatnám, ezekből ideális esetben egy évre egy is elég lenne.

l Hozzájárulni ahhoz, hogy változzon egy intézményi szemlélet úgy, hogy még inkább előtérbe kerül-
jön a közösségfejlesztés és a közösségi művelődés.

l A művelődésszervező szakembereket képessé tenni a helyi közösségfejlesztő szerepre úgy, hogy 
többségük nem ismeri mélyebben azt a városrészt, ahol fejlesztőként működnie kell, és erre főállá-
sú munkájuk adta feladatokon túl vállalkoznak.

l A folyamatosságot fenntartani úgy, hogy év közben két városrészben változott a fejlesztő személye.
l A folyamatban párhuzamosan jelenlévővé tenni a tanulást és a tanultak alkalmazását.
l Szunnyadó közösségi aktivitásokat életre hívni Debrecen hat olyan városrészében, ahol összesen 

tíz körül van a civil szervezetek száma, és színtérként csak kettőben áll rendelkezésre művelődési 
intézményi háttér.

Első lépésként a legfontosabb feladat volt a képzés és a fejlesztői műhely megszervezése. (A rész-
letes tematika a kiadványban olvasható.) A cél a közösségfejlesztés szemléletének, cselekvési techniká-
inak megismertetése, jó gyakorlatok közreadása, a „közös szakmai alap” és az egymás iránti bizalom 
megteremtése. Bátorítás, informálás, kapcsolatépítés, annak érdekében, hogy a helyi fejlesztők képesek 
legyenek a folyamatok generálására és a cselekedni akaró emberek bevonására. Rendszeressé tenni a fo-
lyamatban a közreműködők közötti információcserét, fejleszteni az érdemi kommunikációt. 

A második fázisban a városrészi diagnózisok, „látlelet” elkészítése volt a legfőbb törekvésünk. 
Összegyűjtöttük és megismertük a városrészekkel kapcsolatosan a lehető legtöbb rendelkezésre álló in-
formációt (felmérések, kutatások, közösségi kezdeményezések stb.). Feltérképeztük azt, hogy milyen 
meghatározó közösségek, civil szervezetek, intézmények vannak jelen a városrészekben. Sor került a 
kapcsolatfelvételre, kerestük a lehetőséget arra, hogy bemutassuk a célkitűzéseinket és megnyerjük a 
lakosokat a közös munkára.

A harmadik fázisban törekedtünk a helyi fejlesztő köré szerveződő városrészi „aktív mag” kialakí-
tására, illetve arra, hogy a már meglévő segítőket tudatosabban bevonjuk a munkába. Különféle mód-
szereket alkalmaztunk a helyi igények feltárására, megismerésére. Ondódon elindítottuk a közösségi 
felmérést, máshol a „3 kérdés – 3 válasz” véleménykérő lap 1segítségével tártuk fel az igényeket. Majd 
ezekre alapozottan szerveződtek a közösségi beszélgetések.

A negyedik fázisban munkánk fókuszába a városrészi cselekvési tervek elkészítése, közösségi 
programok, akciók tervezése és megvalósítása került. 

A tennivalók lépésről lépésre alakultak, mindegyik városrészben egyedi, sajátos arculat rajzolódott ki. 
Kinek-kinek meg kellett találnia a saját útját, amely csak ahhoz a városrészhez, az ott élő emberek által 
támogatott kezdeményezésekhez vezet.

1 Milyen közösségeket, kezdeményezéseket, rendezvényeket látna szívesen a városrészben?
Milyen tevékenységgel, önkéntes munkával tudna hozzájárulni az Ön által is javasoltak vagy a Közösségi Pont által kínált 
szolgáltatások megvalósításához? Eljönne egy közösségi beszélgetésre, ahol a beérkezett véleményeket összegezzük?

Groskáné Piránszki Irén: 

Lépésről lépésre, együtt!
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A folyamat eredményességét mindvégig befolyásolta az, hogy hogyan alakult a helyi fejlesztők sze-
mélyes elköteleződése, kötődése, mennyire tudták az elképzeléseket valóra váltani, mennyi energiát 
tudtak a munkára fordítani, milyen kudarcok vagy sikerek érték őket.

A fentiekből adódóan a legfontosabb közösségfejlesztő-mentori tennivalóim a következők voltak:
l Törekedni arra, hogy a fejlesztői szerep ellátásához minél több információ, hatékony módszer és 

forma álljon rendelkezésére és azokat a gyakorlatban is kipróbáljuk (interjúkészítés, bizalomépí-
tés, információszerzés a helyi diagnózisok elkészítéséhez, közösségi beszélgetés vezetése, közössé-
gi tervezés).

l Segíteni abban, hogy a városrészről minél több információ álljon rendelkezésre.
l Bátorítani a tudatos kapcsolatépítésre a városrészben élő véleményformálókkal, intézményekkel 

(egyház, iskola, szociális intézmények).
l Megalapozni és elmélyíteni az információcserét a műhelytagok között, rendszert vinni a találkozá-

sainkba.
l Megerősítést adni abban, hogy képesek a feladataik ellátására.
l Kísérletet tenni a megfelelő szakmai kommunikáció kialakítására, rendszeressé tételére.
l Az egyéni mentorálás keretében lehetőséget adni az egyedi, csak egy városrészre jellemző problé-

mák megbeszélésére, cselekvési irányok meghatározására.

l A helyi fejlesztők elköteleződtek a program mellett, érdeklődéssel és aktívan vettek részt benne. 
l A folyamatos, mindennapi munkájukat segítő műhelymunkák, valamint az egyéni mentorálas so-

rán a kezdeti bizonytalanságaik lényegesen csökkentek. 
l A helyi fejlesztők beszámolói szerint voltak sikerélményeik, megerősítő visszajelzéseket kaptak. 

Többségében megtalálták azokat a segítőket, akiknek a részvételével kialakult az „aktív mag”, akik 
meghatározók lehetnek a továbbiakban is a kezdeményezéseket támogató segítői kör szélesítésé-
ben. 

l Megszerveztük a hat városrész képviselőinek együttes részvételével az első közösségi beszélgetést, 
amelyet helyben továbbiak követtek.

l Elkészítettük a „3 kérdés - 3 válasz” véleménykérő lapot, amelynek segítségével április végétől fo-
lyamatosan kértük a lakosok véleményét a közösség ügyeiben, erre alapozottan szerveződtek a kö-
zösségi beszélgetések.

l Az Ondód Jövőjéért Egyesület kezdeményezésére elkészült a közösségi felmérés, és a véleménye-
ket figyelembe vevő cselekvési terv. Megoldódott a közösségi ház működtetése, közösség általi 
hasznosítása. 

l Minden helyi fejlesztő elkészítette a városrészre vonatkozó cselekvési tervet.  
l Két városrészben – Kismacs, Nagymacs – elindítottuk az „Önként a közért” programot, amelyben 

az 50 órás iskolai közösségi szolgálatra szólítottuk meg, a városrészekben élő / vagy az iránt érdek-
lődő fiatalokat.

l A helyi közösségek által tervezett és megvalósított közösségi akciók minden városrészben újszerű, 
sikeres események voltak.

l A közösségfejlesztő folyamatról városrészi esettanulmányok készültek – ezeket kiadványunkban 
közreadjuk –, amelyekben a fejlesztők részletesen elemzik a tevékenységet.  

l Sajnos Pacon nem tudtuk az eltervezett lépéseket eredményesen megtenni, ebben külső és belső 
tényezők egyaránt szerepet játszottak.

A folyamat eredményei
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Köszönöm azoknak a közösségfejlesztő kollégáknak, akik eljöttek hozzánk és megosztották velünk 
tapasztalataikat – dr. Vercseg Ilona, Péterfi Ferenc, Pocsajiné Fábián Magdolna – vagy akikhez elmen-
tünk, hogy a helyszínen ismerkedjünk a tevékenységükkel – Füri Ildikó, Hajnal Zsolt, Vincze Csilla (Pécs), 
Budainé Nagy Katalin, Rigóné Kiss Éva (Kecskemét), Mészáros Zsuzsa (Kunbábony). A megismert tevé-
kenységeken túl személyes példájuk megerősítést, bátorítást jelentett számunkra. 

Köszönöm a közös munkát a folyamatban közreműködőknek, abban a reményben, hogy a projektet 
sikeresen lezártuk, de reméljük, amit elkezdtünk, az a jövőben is folytatódhat! 

A helyi fejlesztőként mi jelentette a legnagyobb kihívást?

1. A közösségfejlesztő folyamat terveinek megismertetése a helyiekkel
2. A városzrész megismerése

3. A kapcsolatfelvétel a helyi lakosokkal
4. Az első lépések megtétele
5. A műhelymunkán megismert jó gyakorlatok alkalmazása

6. A közösségi tér megtalálása
7. A helyi aktív segítők felkutatása
8. A közösségi beszélgetések megszervezése

9. A közösségfejlesztés szemléletének megértése
10. Önmagam meggyőzése, képes vagyok erre a munkára
11. A helyi cselekvési terv összeállása

12. Bemutatni/beszélni a közösségfejlesztő munkámról
13. Kapcsolatfelvétel intézményekkel, szervezetekkel
14.  Beilleszkedni a műhelybe
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Nagymacs Debrecen városrésze, a központtól 17 km-re fekszik. A város nyugati külterületében helyez-
kedik el, belterületi besorolású, zsáktelepülés. 

A városrészben a központi szennyvízelvezető rendszert kialakították. Az utak nagyobb része aszfalto-
zott, de azok minősége kívánnivalót hagy maga után. Néhol keskeny, zavarva a biztonságos közlekedést. 

Két autóbuszjárattal (33Y,33E) háromnegyed óra alatt megközelíthető. Ezeken a járatokon gyakran 
nagy a zsúfoltság. Hétvégeken csökken a járatok száma, gondot okozva ezzel az itt élőknek. 

Az 54,8 hektáros területen, 13 utcában, közel négyszáz családi ház áll, valamivel ezer fő fölött van a 
lakosság száma.  A falusias jellegű településrészt mezőgazdasági területek veszik körül. A talaj általá-
ban jó minőségű, mezőgazdasági művelésre kiválóan alkalmas. Nagymacs elhelyezkedése, falusias jelle-
ge, valamint a kisszámú és többsé-
gében alacsony iskolázottsági mu-
tatókkal rendelkező lakosság gaz-
dasági lehetőségei eléggé behatá-
roltak. Helyben szinte egyáltalán 
nincs munkalehetőség, ezért az ak-
tív korú lakosság egy része Debre-
cenbe ingázik, vagy idényjellegű, 
alkalmi munkából tartja el család-
ját, sokan munkanélküliek. A csalá-
dok alacsony iskolázottsági és fog-
lalkoztatottsági jellemzői kedvezőt-
len jövedelmi és szociális helyzettel 
párosulnak. A csak alapfokú vég-
zettséggel rendelkező, szakképzet-
len, ennél fogva a munkaerőpiacon kevésbé versenyképes munkaerőbázis magas aránya, az idősek nö-
vekvő száma komoly társadalmi problémákat vet fel.

A településen az alapvető szolgáltatásokat egy részleges nyitva tartású postahivatal, két vegyesbolt 
és egy vendéglátó egység biztosítja.

A városrészben nem működik egészségügyi ellátást biztosító intézmény, az általános iskola épületé-
ben helyet kapó orvosi rendelőben a háziorvosi és gyermek háziorvosi feladatokat a területi ellátási kö-
telezettséggel működő háziorvosok végzik néhány órában. Fogorvosi és egyéb szakellátási feladatot 
nem látnak el, és gyógyszertár sem működik.

A Debrecen Megyei Jogú Város (DMJV) Reménysugár Otthona által fenntartott két lakásotthonban 
speciális problémákkal küzdő gyermekeket látnak el. 

Nagymacson óvoda nem működik (a legközelebbi Kismacson található). A település egyetlen köz-
oktatási intézménye, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (a 2007–2008-as tanévtől a Vénkerti 

 „Jó részese lenni annak a folyamatnak, amelyben közösségek alakulnak, 
erősödnek, cselekszenek. 

Munkám során az egyik legszebb élményem a 2014–es adventi időszak, amikor közös 
munkával elkészült a település adventi koszorúja, és minden adventi vasárnap 

megtörtént gyertyagyújtáskor Nagymacson a csoda.”

Nagy Mária:

Kis csodák Nagymacson
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Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményeként funkcionál). A 
Steinfeld-kastély épületében működő intézmény a hozzá tartozó kerttel és sportpályával együtt tény-
legesen Nagymacs nevelési, oktatási és művelődési centrumaként működött az utóbbi évekig. Az is-
kola kiváló környezeti adottságokkal rendelkezik, természetközeli és családias hangulatú oktatás fo-
lyik benne.

A  XIX. század második felében épült Steinfeld-kastély épületét körülvevő zöld területen található 
díszfák, dísznövények és a filagória igazi park jelleget kölcsönöznek az udvarnak. A kastélyt építő gróf 
az aradi vértanúk emlékére 12 platánfát ültetett a településen, melyek közül kettő iskolánk udvarán 
áll. A több mint százéves platánfákat Debrecen városa védetté nyilvánította.

Az intézmény udvarán  áll egy II. világháborús emlékmű haranglábbal, mely a nagymacsi elesettek-
nek állít emléket.

A Polgárőrségen kívül más civil szervezet a városrészben nem működik. Korábban az Aranyfürt Ala-
pítvány végzett közérdekű tevékenységet, de az elmúlt 3 évben szünetelteti működését.

Nagymacson a református egyháznak van csupán intézménye, de temploma nincs. A családi ház-
ból átalakított imaházban gyakorolhatják a hívők vallásukat. Ráczné Veres Sára lelkész asszony napi 
szinten van jelen a település életében: konfirmál, esket, keresztel, temet, lelki segítséget nyújt. Rend-
szeresen tart istentiszteletet, az iskolában hitoktatást, a parókián hittanórákat.

A „Nagymacs szociális városrehabilitációja” című projekt eredményeként 2013 év őszén átadták a 
Nagymacsi Közösségi Házat, melyben a munka 2014 márciusában kezdődött, szinte egy időben a „Mi 
– Magunkért” – közösségfejlesztés debreceni városrészekben projekttel.

 A közösségfejlesztő folyamat elindulása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a megyei jogú városok számára 
meghirdetett pályázati kiírásra „Nagymacs szociális városrehabilitációja” címmel. A nyertes pályázat 
segítségével megépült a  Nagymacsi Közösségi Ház, valamint játszótér, park és üzlethelyiség is. A kö-
zösségi ház létesítése Nagymacson régóta meglévő igényt elégít ki, hiszen a színtér meghatározó felté-
tele a helyi közösség erősítésének és hatékony szerveződésének.

A Nagymacsi Közösségi Ház üzemeltetését – a projektben konzorciumi partner – a Debreceni Mű-
velődési Központ látja el.

A Nagymacson elinduló közösségfejlesztő folyamat speciális, hiszen a projekt szinte egyidőben in-
dult el a közösségi ház átadásával. Ezt megelőzően számos szabadidős, közösséget erősítő és képzési 
program valósult meg az iskola és a parókia épületében. 

A színtér megléte, illetve a Közösségfejlesztők helyi csoportjának képzése (Nagymacs szociális 
városrehabilitációja projekt keretében) a jövőbeni közösségi folyamatokhoz hatalmas előnyt jelentett. 

Az első beszélgetések a közösségfejlesztő képzésben részt vevő közösségfejlesztő csoport („aktív 
mag”) tagjaival történtek. 

A közösségi ház átadása után rendszeressé váltak ezek a beszélgetések, találkozási alkalmak. Az addi-
gi „aktív mag”-hoz kapcsolódtak a polgárőrök, az iskola vezetése, dolgozói,  a nyugdíjasklub tagjai, lel-
kész asszony és néhány aktív helybéli is.

Közösségi beszélgetésre 14 alkalommal került sor márciustól decemberig. 
Az igények, a  lehetőségek számbavétele a következőképp  történt:
Az egész településre átfogóan már készültek korábban felmérések (Nagymacs szociális városreha-

bilitációja), tehát voltak konkrétan megfogalmazott elvárások, igények. 
Az „aktív mag” által szóban  megfogalmazott, valamint a „3 kérdés – 3 válasz” véleménykérő lapon 

is megjelenő igények összecsengtek a korábbi tanulmányokban megfogalmazottakkal (szüreti bál, ze-
nés-táncos mulatságok, gyermek- és ifjúsági programok, sportrendezvények, tanfolyamok stb.). 
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Ugyanez volt elmondható a fiatalokról is, akik beszámoltak arról, egyáltalán nincs szórakozási, kikap-
csolódási lehetőségük. Ha valami jó programot szeretnének, be kell utazniuk a városba.

Számukra fontosak (lennének) a sportolási lehetőségek, szeretnének filmeket nézni, számítógépes 
versenyekben részt venni. 

Az „aktív mag” igen lelkesen próbál cselekedni a  városrészért, az itt élő emberekért, saját magukért. 
Mára rendszeressé váltak a találkozások. Egy-egy ilyen alkalommal konkrét dolgokat fogalmaznak 

meg a résztvevők (cselekvési tervben) és dolgoznak együtt azok megvalósulásáért. Az esemény, akció 
után mindig elemzik a történteket: mi volt jó, mi nem sikerült, mi legyen a következő lépés. 

A közösségi beszélgetések hatására, annak eredményeként, a közösségfejlesztők 
munkája által megvalósult események:

Használtruha-gyűjtés és -osztás 2014. március 28.
Tavaszváró zenés-táncos rendezvény 2014. március 14.
Fiatalok napja 2014. április 12.
Húsvéti családi délután 2014. április 13.
Szemétszedés a Föld napján   2014. április 23.
Református gyülekezeti nap 2014. április 27.
„Szeretnék május éjszakáján…” – zenés-táncos mulatság  2014. május 1.
Szalonnasütő hely kialakítása 2014. június 18.
Használtruha-gyűjtés és -osztás 2014. június 20.
Első nagymacsi vegyes piac 2014. június 28.
Bibliai vakációs tábor 2014. július 28. – augusztus 3.
Cserebere piac  2014. augusztus 16.
Cserebere piac  2014. augusztus 30.
Őszköszöntő családi nap   2014. szeptember 13.
Cserebere piac  2014. szeptember 27.
Cserebere piac 2014. október 11.
Szüreti mulatság 2014.október 18                  
Adventikoszorú-készítés  2014. november 28
Adventi gyertyagyújtás I.  2014. november  30.
Használtruha-gyűjtés és -osztás 2014. december 5.
Jótékony Mikulás-délután 2014. december 5.
Almaosztás 2014. december 10.
Adventi gyertyagyújtás II. 2014. december 7.
Adventi családi délután 2014. december 13.
Adventi gyertyagyújtás III– IV. 2014. december 14., 21.

50 órás iskolai közösségi szolgálat   
A Nagymacsi Közösségi Ház átadása utáni napokban néhány szülő megkeresett, hogy gyermeke telje-

sítheti-e az 50 órás közösségi szolgálatát nálunk. 
Úgy gondolták, fontos lenne, ha helyben végeznének érdemi tevékenységet, és nem más városrészben.
Az első időszakban 3-4 fiatal jelezte, hogy jönne hozzánk. Március 15-én tartottunk egy fiataloknak 

szóló beszélgetést, ahol a szolgálatra jelentkezők mellett más helybéli fiatalok is részt vettek. Bemutat-
tam nekik a közösségi házat, elmondtam, milyen munkát folytatunk, kik a használói. Kértem tőlük, me-
séljenek magukról, iskolájukról, érdeklődési körükről és arról is, melyek azok a tevékenységek, amelyek-
ben szívesen részt vennének.
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A beszélgetés során az is kiderült, hogy milyen időszak alkalmas számukra, milyen iskolai elfoglaltsá-
gaik vannak, milyen programokat hiányolnak a településen. (Ezután néhányan 5-6 alkalommal összejöt-
tek, beszélgettek, zenéltek, filmet néztek. A nyári szünet végével ezek a találkozások abbamaradtak, az-
óta sem jönnek szervezett formában). 

Április 22-én hirdetést jelentettük meg a közösségi ház Facebook-oldalán.1 Felhívásunk megjelené-
se után a létszámunk 10 főre bővült, 6 lány és 4 fiú kezdte meg a szolgálatot, 9–10. osztályos tanulók.

Öt középiskolából érkeztek:
l Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
l Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskola
l Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
l Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
l Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

Jelentkezéseik után mindegyikőjükkel külön is elbeszélgettem, ekkor kiderült, hogy különböző habi-
tusúak, személyiségük, érdeklődési körük eltérő. Vannak igen visszahúzódóak és igen aktív fiatalok is kö-
zöttük. Olyan tanuló is jelentkezett, aki már máshol is önkénteskedett, s vannak munkatapasztalatai. Mi-
vel mindannyian Debrecen-
ben tanulnak, késő délután 
jönnek haza, ezért abban 
állapodtunk meg, hogy első 
körben valamennyien a kö-
zösségi házban hétvégé-
ken, illetve iskolai szünetek-
ben szervezett programo-
kon vesznek részt (Húsvéti 
családi délután, Tavaszvá-
ró bál, Májusi zenés-táncos 
mulatság, Gyermeknapok, 
Nyári táborok, Református 
ifjúsági találkozó, Őszkö-
szöntő családi nap, Szüre-
ti mulatság, Advent hangjai 
I.–II.–III.–IV. Gyertyagyújtás, Adventi családi nap). A fiatalok segítettek az előkészületi munkákban, egyes 
foglalkozások előkészítésében és/vagy lebonyolításában, információs ellátásában. Ezeken a programo-
kon a településen élők valamennyi generációjával találkoztak: kisgyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel 
és idős emberekkel is. Elmondható, hogy többségük aktívan vett részt a munkában, a kezdeti bizonyta-
lanságuk alábbhagyott, az önálló munkavégzésre is alkalmasak. 

A következő időszakban –terveink szerint – saját korosztályuk közösségi szokásait, közösségi igénye-
it szeretnénk feltérképezni. Novemberben két alkalommal találkoztunk, amikor közösen elkészítettük a 
következő kérdőívet. 

1 Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik a Nagymacsi Közösségi Házban szeretnék végezni 50 órás iskolai közösségi szolgá-
latukat. Az érdeklődőknek lehetőségük van a tanév végéig vagy a nyári szünetben végezni közösségi munkát. Nagymacsi és más vá-
rosrészben élő diákok számára is lehetőséget biztosítunk a közösségi munkára. Jelentkezés és/vagy bővebb információ a Nagymacsi 
Közösségi Házban, telefon: 52/217-171, 06/30/566-0252, e-mail: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu
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Igényfelmérő kérdőív
(14-25 éves korig)

Kedves Fiatal Barátunk!

Ezt a kérdőívet azért állítottuk össze kortársaiddal, mert kíváncsiak vagyunk Rád, a vélemé-
nyedre, a szokásaidra, az igényeidre. A kitöltése csupán néhány percet vesz igénybe, a kitöltött 
kérdőívek azonban sok évig meghatározhatják a Nektek szóló rendezvények milyenségét.

1. Hány éves vagy? 
2. Nemed?
3. Mióta élsz Nagymacson?
4. Szeretsz-e itt élni?
5.  Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?
6.  Tagja vagy-e valamilyen közösségnek? Igen/nem
7. Ha igen, milyen közösségnek?
8. Ismered-e a Nagymacsi Közösségi Ház szolgáltatásait? Igen/nem
9. Milyen közösségi, kulturális programokon vennél szívesen részt?
10. Ha ezek a programok megvalósulnának, részt vennél-e ezeken a programokon?
  Igen/nem
11. Ha igen, elsősorban melyik program/klub/közösség érdekelne?
12. Van-e valamilyen tudásod, gyakorlatod, amit szívesen tanítanál/megosztanál másokkal 
 a környezetedben? Ha igen, mi az?
13. Mi az, amit szívesen tanulnál másoktól?
14. Milyen sportolási lehetőségek érdekelnek itt Nagymacson?
15. Szabadidőben segítenél-e a programok szervezésében, lebonyolításában? Igen/nem
16. Milyen munkát vállalnál szívesen? 
17. Eljönnél-e egy közösségi beszélgetésre, ahol a kérdőív eredményét beszéljük meg
  kortársaid körében? Igen/nem
18. Számodra mikor lenne alkalmas a programokon való részvétel? (hétközben, hétvégén)

Köszönjük válaszaidat, s köszönjük hogy munkánkat segítetted!
név:       cím:          telefon:

Rövid összegzés
 Munkám során nem volt kudarcélményem. Voltak negatív tapasztalataim, néha közönnyel, eseten-

ként rosszindulattal is találkoztam. Érzékeltem egymásnak feszülő indulatokat és kibékíthetetlennek 
tűnő ellentéteket. Legnehezebb az volt tevékenykedésem során, hogy ne tévesszem össze a szerepkörö-
met. Tudjam, mikor vagyok művelődésszervező és mikor közösségfejlesztő. Tudjam, mikor kell megszó-
lalnom és mikor kell csendben maradnom.

Meghatározó pozitív „élmény” számomra a projektfolyamatban való tevékeny részvétel. Látni, érezni, 
tapasztalni, hogy közös akarattal honnan hová lehet jutni. Jó részese lenni annak a folyamatnak, amely-
ben közösségek alakulnak, erősödnek, cselekszenek. 

Munkám során az egyik legszebb élményem a 2014-es adventi időszak, amikor közös munkával el-
készült a település adventi koszorúja, és minden adventi vasárnapon megtörtént gyertyagyújtáskor 
Nagymacson a csoda.
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A Nagysándor-telep – Vulkán telep teljes területe Debrecen központi belterületén belül, annak nyu-
gati részén, hagyományos beépítésű területen helyezkedik el. A szabályozási terv a Nagysándor-tele-
pet kertvárosias lakóterület, míg a Vulkán telepet falusias lakóterület zónába sorolja. A lakosság száma 
(2011-es adatok szerint) 3.150 fő. A 82 hektáros, kis telkeken földszintes családi házakkal beépített terü-
let a város legsűrűbben lakott kertvárosi területei közé tartozik. A városrész népessége a Debrecenre jel-
lemző korszerkezethez képest kedvezőbb, fiatalosabb. Kialakulása óta mindig lakófunkciót töltött be, s 
bár iparterületek veszik körül, a gazdasági funkciók sokáig a helyi lakosság igényeit kiszolgáló kereske-
delmi-szolgáltató egységeket jelentették.

A város egyik legkedvezőtlenebb iskolázottsági mutatókkal jellemezhető területe. Mindez valódi 
problémákra utal, mivel a város egyik legfiatalosabb korösszetételű területéről lévén szó a lakosság ala-
csony iskolai végzettsége csak kismértékben tudható be az idős népesség esetében gyakrabban megfi-
gyelhető alacsony képzettségnek. A foglalkoztatottsági viszonyai is egyértelműen kedvezőtlenek. A gaz-
daságilag nem aktív népesség aránya a városrész lakónépességének több mint 2/3-át teszi ki. 

A városrész oktatási intézménye a Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor-telepi Tagintézménye. Az is-
kola többcélú közös igazgatású, összetett közoktatási intézmény (általános iskola, gyógypedagógiai in-
tézmény, előkészítő szakiskola), 8 általános iskolai és 2 szakmai előkészítő évfolyammal. Mindemellett 
még egy nevelési intézmény működik, a Pósa Utcai Óvoda, mely 1930-ban épült. Itt összesen 7 óvodai 
csoport fogadja a gyermekeket. 

A Pósa u. 1. szám alatt található a Debrecen Megyei Jogú Város (DMJV) Gyermekvédelmi Intézmé-
nye Gyermekjóléti Központja területi irodája. DMJV Városi Szociális Szolgálatának egyik egységeként 
működik a településen a Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek Klubja. A Héra Egye-
sülettel ellátási szerződés keretében látja el a Családsegítő Szolgálat feladatait. Az egyházi intézmé-
nyeket egyedül az 1985-ben épült református templom és parókia képviseli, amelyet a Debreceni Re-
formátus Egyházmegyéhez tartozó Nagysándor-telep Missziói Egyházközség (Iszlai Endre missziói lel-
kész) működtet. Két felnőtt háziorvosi körzet, egy gyermek háziorvosi körzet, illetve három védőnői 
körzet működik. 

A közösségfejlesztő folyamat

A közösségfejlesztő folyamat az eltelt egy év alatt rendkívül sok munkát, erőfeszítést jelentett mind-
annyiunk számára. A közösségfejlesztő maga, mint a folyamatokba kívülállóként bekapcsolódó személy, 
és az „aktív mag”, akik segítették a munkánkat, folyamatos összhangban kellett hogy tevékenységüket 
folytassák. Az elkövetkezendő időszakban az elért – nem kevés – eredményen alapulva további együtt-
működésre, aktivitásra, segítségnyújtásra lesz szükség a Nagysándor-telepen élők szemléletformálását, 
közösségi tenni akarását fejlesztve. 

„Fontos előrelépési lehetőségnek tekintettük a hagyományteremtés szándékát, 
mely jelentősen erősítené a lakosokban, hogy vannak értékek a Nagysándor-telepen, 

értékes emberek ők is, tehetnek a városrészért és a közösségért.”

 
Mátrai-Nagy Andrea: 

Ápolni névadónk emlékét 
és hagyományt teremteni



14

A folyamat kezdeteként több közösségi beszélgetésre került sor. A lakók megnyilvánulásai, vélemé-
nye alapján kialakulhatott egy összkép az itt élők szemléletéről, gondjaikról, a telepen levő akár kultu-
rális, akár társadalmi hiányosságokról és szándékokról. 

Ezeknek a tapasztalatoknak a leszűrése után alkottuk meg azt a cselekvési tervet, mely hiánypótló 
szándékkal, a közösségi élet fellendítése, további fejlesztése érdekében jött létre. A terv alapján meg-
valósult programok a vártnál nagyobb sikerrel jártak. Hozzájárultak a telepen élők kulturális felzárkóz-
tatásához, életminőségük javulásához, értékeik feltárásához.

Olyan rendezvényeket is sikerre tudtunk vinni, mint például a Nagysándor-napok programsoroza-
ta, melyben az óvodáskorúaktól kezdve a felnőtteken át a nyugdíjasokig valamennyi korosztály meg-
szólíttatott, melynek azelőtt nem volt előzménye, azonban az identitástudat megerősítésében, a hagyo-
mányteremtésben felbecsülhetetlen érdemeket szerzett. Ennek talaján kiindulva a jövőben szélesítve 
annak programelemeit, nagyságrendjét, még több lakost lehet bevonni tevékenységünkbe.

Jelentősebb események, tevékenységek időrend szerint:

Április 29. Közösségi beszélgetés a helyi környezet, lehetőségek, hiányosságok, igények
 feltárása.
Május 5. Cselekvési terv készítése a tapasztalatok összegzése után.
Május 30.  Gyermeknapi rendezvény a környék óvodásai, kisiskolásai számára a Pósa
 Utcai Óvoda és a HÉRA Családsegítő Szolgálat közreműködésével. 
Július 3-6.  Tengerész tábort, Bibliai és sporttábort szerveztünk az iskolások
 részvételével.
                      Közreműködött: a Református Egyházközösség, a Lilla Téri Általános Iskola
 Nagysándor József Általános Iskolai Tagintézménye
Október 17–18. Nagysándor-napok – hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal 
 megrendezett program. 
 Valamennyi korosztály részvételével zajlott. Az első nap a fiataloké volt,
 amikor rajzverseny, műveltségi vetélkedő és kézműves foglalkozás várta
 a résztvevőket, majd a második nap futó- és főzőverseny tarkította
 a programot.
 Közreműködött: a Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor József Általános
 Iskolai Tagintézménye, a Pósa Utcai Óvoda, a HÉRA Családsegítő Szolgálat, 
 a Pósa Utcai Idősek Otthona, a Polgárőr Egyesület és az  önkéntesek.
December 5. Mikulás Party 
 A rendezvény több mint száz felnőtt lakos számára kínált műsoros, játékos
 táncos estet, melynek fő attrakciójaként helyben készült toros káposztás 
 vacsorát fogyasztottak el.
 Közreműködött: a Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor József Általános 
 Iskolai Tagintézménye, a Pósa Utcai Óvoda, a HÉRA Családsegítő Szolgálat,
 a Pósa Utcai Idősek Otthona, a Polgárőr Egyesület és az önkéntesek.
December 12. Adventi családi délután a Tímárházban – A gyermekek és szüleik 
 részvételével zajló program az adventi ünnepkörhöz kapcsolódva betlehemi
 játékkal, verses-zenés műsorszámokkal, kézműves foglalkozásokkal várta
 a Nagysándor-telep ötven, leghátrányosabb háttérrel rendelkező gyermekét, 
 akiket külön busszal szállítottunk el a Kézművesek Házába, majd vissza. 
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A kezdeti időszak után, amely elsősorban helyzetfeltárásból állt, a telepen élő emberek szemléleté-
nek megismeréséből és egyben abból, hogy felvegyem a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik tevé-
kenységüknél, szerepüknél fogva reális képet tudnak alkotni az itt élők mindennapjairól, problémáiról, 
helyzetükről. Közösségi beszélgetésre került sor, melyen rövid tájékoztatás hangzott el a mintaprojektről, 
annak véleményt és támogatást kérő, együttműködést építő szándékáról. 

Ezen a beszélgetésen valamennyi civil szervezet (amely a telepen működik) képviselője részt vett, így 
Jenei Györgyné (DMJV Városi Szociális Szolgálat), Tóthné Görög Edit (DMJV Városi Szociális Szolgálat), 
Moldván Tímea (DMJV Városi Szociális Szolgálat), Kaszásné Enyedi Zsuzsanna (Héra Családsegítő Szol-
gálat), Vértessy Balázs (Héra Egyesület), Dávid Beáta (DMJV Gyermekvédelmi Intézmény), Szabolcsi Juli-
anna (DMJV Gyermekvédelmi Intézmény), Kondásné Nagy Mária (Pósa Utcai Óvoda), valamint Iszlai End-
re (Református Egyház). 

Az eszmecsere végeredményeként hamar kiderült, hogy itt nem feltétlenül a közösségteremtő aka-
rat hiányzik, legfeljebb az a közösségi színtér, amely nélkül nehézkes bármilyen rendezvény, program 
létrehozása. 

Azok az intézményvezetők és ci-
vil partnerek, akiket megszólítottam 
és közös munkára bátorítottam, nem 
zárkóztak el, valamennyien segítőké-
szen álltak az ügy mellé, és tevőlege-
sen részt kívánnak venni majdani kö-
zös megmozdulásainkban. 

Elmondásuk szerint hajdan szá-
mos lakossági kezdeményezés volt 
a Nagysándor-telepen, ami megfele-
lő közösségi funkciójú helyiség híján 
sajnos nem működhetett kielégítően. 
(Fészek Fociklub, Mozgásos Női Tor-
na, Kölyökklub). 

Gondot okoz, hogy a városrésznek nincsenek hagyományai, sajátosságai, amelyekre a helyiek büsz-
kék lehetnének, magukénak érezhetnék. 

A névadó Nagysándor József tábornok, ill. az egykori téglavető emlékét gondozva, ezekre építve lehet 
hagyományt teremteni a városrészben. Többek között a Héra Egyesület az, mely új generációt próbál ki-
nevelni, akik új lendülettel vállalnák föl a korábbi (két éve megszűnt), Nagysándor-telepért Egyesület ál-
tal képviselt célokat, feladatokat. 

Sok-sok ötlet fogalmazódott meg, többek között igény merült fel egy újbóli közösségi felmérésre, 
mely legutóbb 2009-ben történt a településrészen, majd 2013-ban, de az csak az egyházi jövőképre ter-
jedt ki. 

Mindezek alapján cselekvési tervet dolgoztunk ki az elhangzott igények figyelembevételével. Fontos 
előrelépési lehetőségnek tekintettük továbbá a hagyományteremtés szándékát, mely jelentősen erősí-
tené a lakosokban, hogy vannak értékek a Nagysándor-telepen, értékes emberek ők is, tehetnek a város-
részért és a közösségért

A cselekvési tervből nyilvánvalóvá válik, hogy az együttmunkálkodás folyamatába sokan, ötletek és 
igények tekintetében gazdag választékkal kapcsolódtak be. 

Egyértelműen megfogalmazódott számomra az, hogy jelen esetben – mint azt az előzőekben említet-
tem – nem az akarat hiányzik a tenni akaráshoz, sokkal inkább az álláspontok közelítése, az addigi elő-
ítélek, az eszmecserék hiánya.

A közösségi beszélgetésen elhangzott javaslatokból építkeztünk
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Erre az egyedüli és legjobb módszerként a beszélgetések kezdeményezését választottam, melyet 
megelőzően többek között részt vettem lakossági fórumon, ahol sok tapasztalatot szereztem az itt élők 
habitusáról, ahol azok a problémák hangzottak el, melyek valamennyi, a telepen élő gyermek- fiatal- fel-
nőtt- időskorú ember mindennapjait érintik. 

A közösségi beszélgetésen megjelent intézmények, civil szervezetek képviselői ugyanezeket a prob-
lémákat fogalmazták meg. 

Kiábrándultságot, fásultságot és némi erőtlenséget fedeztem fel az első alkalommal, amelyet támo-
gatással és új lendülettel a visszájára sikerült fordítani, merthogy az összefogás és az akarat nem hunyt ki 
teljes mértékben, csupán a jelen helyzet, melyben anyagi forrás és közösségi színtér híján jelentősen le-
redukálódott a kulturális folyamatok építésének lehetősége – nem használt a lelkes kitartás eszméjének.

Legfontosabb eredménynek mindenekelőtt a helyi általános iskola (mint egyetlen közösségi tevé-
kenységre alkalmas hely) vezetőségének megnyerését tartom. A kiindulási pontként még „zárt” intéz-
mény a megvalósított nagyrendezvények szinte mindegyikének helyet adott, és pedagógusgárdája azok 
tevékeny részese lett. 

Jelentős eredményként könyvelhetjük el, hogy az ősz folyamán megalakult a helyi Polgárőr Egyesü-
let, mely egyben rendezvényeinket biztosította. 

A Héra Családsegítő Szolgálat (mint legfontosabb szövetséges a munkánkban) mellett rendszeres se-
gítőnk volt a Pósa Utcai Idősek Klubja, a Városi Szociális Szolgálat, a Gyermekvédelmi Intézmény, a Pósa 
Utcai Óvoda, valamint Iszlai Endre lelkész úr a Református Egyház képviseletében. 

Fontos tényező, hogy a programjainkat jelentős támogatással ellátó önkormányzati képviselőnk, dr. 
Széles Diána alpolgármester asszony lakossági fórumon is megerősítette, hogy évek óta komoly gondot 
okoz a közösségi színtér hiánya. Ígéretet tett, hogy a közeljövőben megépülhet, melyet prioritásként ke-
zel Debrecen Önkormányzata.

Egy vadonatúj művelődési központ megépülésével a visszatért lendület és elszántság, amely je-
len pillanatban már eredményként könyvelhető el, mindenképp továbblépésre, fejlődésre fogja ösz-
tönözni az itt élőket. Intézményesíti a pozitív irányú közösségformálást, további ötletek, tervek megva-
lósítását teszi lehetővé, egyben jelentősen hozzájárul a városrész kulturális felemelkedésének, összkép-
ének javulásához.

A helyi fejlesztő szerepe a folyamatban

Saját szerepem jelentőségét elsősorban abban látom, hogy sikerült összehozni a helyi szervezeteket, 
megismerték egymást, elindult az együtt gondolkodás folyamata, a tenni akarás. Megszűntek azok az 
akadályok, amelyek vélt vagy valós okoknál fogva megakadályozták, hogy az intézmények és civil szer-
vezetek együtt érjenek el eredményeket, képesek legyenek egymással összhangban dolgozni, mindeh-
hez az építő jellegű folyamathoz pedig jelentős anyagi támogatást is kaptak a projekt által nyújtott lehe-
tőségek okán.

Új szemlélettel gazdagodtam, átéreztem a közösségfejlesztés lényegét, nehézségeit, próbára kellett 
tennem az alkalmazkodó készségemet, a diplomáciai érzékemet, különféle szemléletű, értékrendű, ha-
bitusú embereket kellett egy asztalhoz leültetnem a közös gondolkodás reményében, és a fenti beszá-
moló igazolásaként mindez sikerült. 

Magam részéről jelentős értékként könyvelem el, hogy amennyiben ez a fajta külső segítő támasz, 
amelyet a projekt és a magam személye képviselt, esetleg nem áll a jövőben e közösség háta mögött, az 
elért eredmények továbbra is arra sarkallják őket, hogy ne hagyják veszni azt, amit elértünk közösen, és 
van bennük akarat, kitartás és lelkesedés ahhoz, hogy folytassák.  

Nemcsak a felém megnyilvánuló bizalom az, amit érzek, hanem az is, hogy az egymáshoz való köze-
ledés is megvalósult, képesek összefogni, együttgondolkodni és cselekedni.
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Fontos eredményként könyvelem 
el azt is, hogy azok a gyermekek, fiata-
lok és felnőttek, akik szinte valamennyi 
programunkon részt vettek, egyöntetű 
megelégedéssel fogadták azokat, po-
zitív visszajelzéssel éltek, és megfogal-
mazták a folytatás igényét, mi több, ők 
maguk tevékeny részesei voltak ezen 
rendezvények előkészítésének.

Nem felülről irányított programok-
ról beszélhetünk, amelyet cselekvési 
terv formájában rögzítettünk, hanem 
közös ötletek kidolgozásáról, melye-
ket már azok kitalálásától együtt való-
sítottunk meg.

Mindezek alapján a jövő bizakodásra ad okot. Miután elhárul a legfontosabb akadály a közösségi mű-
velődés megteremtésének útjából, azaz a városrész hamarosan új közintézménnyel gyarapszik, az eddi-
giekben létrehozott aktív erő vezetésével további programok valósulhatnak meg. 

Pályázati források elnyerésével, további ötletek megvalósításával szeretnénk a hagyományteremtő 
szándékkal megrendezett Nagysándor-napok programjainak, nagyságrendjének bővítését elérni. Továb-
bi támogatók, mecénások felkutatása is célunk, hiszen az ipari park közelsége bővebb együttműködési 
megállapodások kötésre lehet alkalmas a kultúra fejlesztése érdekében. 

Összességében a fentiek alapján mind a mintaprojekt keretében zajló tevékenységet, mind a magam 
munkáját sikeresnek tartom a Nagysándor-telep kulturális rehabilitációjában elért eredmények alapján.  

A Nagysándor-telep közösségi funkcióinak erősítése évek óta kiemelt feladata Debrecen Megyei 
Jogú Városának.

A településrészen működő civil szervezetek infrastruktúra (épület, eszközök stb.) hiányában kevés 
közösségi akciót tudtak megvalósítani korábban. A Debreceni Művelődési Központ jelen projektjében 
olyan közösségfejlesztő akciókat sikerült megvalósítani, amely a településrész lakosságának nagy 
részét megmozgatta, minden korosztálynak tartalmas elfoglaltságot biztosított és „kinevelt” egy ak-
tív, a közösségért tenni akaró team-et. 

A Nagysándor-telepen zajló közösségfejlesztő programban a Debreceni Művelődési Központ ál-
tal végzett koordináló tevékenység szervesen illeszkedik Debrecen városának elképzeléséhez, mely 
szerint a Nagysándor-telepen a közösségi funkciókat erősíteni szükséges, új közösségi ház létreho-
zása vagy funkcióját vesztett közintézmények átszervezése által. A Debreceni Művelődési Központ 
szakmai tevékenysége kiemelendő az önszervezendő helyi közösségek jelenlegi és jövőbeli működé-
se szempontjából.

Dr. Széles Diána alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője 
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A Kishegyesi útról megközelíthető városrész – Debrecen nyugati oldalán – kilenc kilométerre fekszik 
az anyavárostól. A falusias jellegű településrészt a régi Bellegelő, Ebes, Hegyes, Cuca és Macs határolja. 

Már 1571-től a házak után kiosztott földként szerepel, s így a város legrégebben művelt területe. On-
dód városrész a 60-as években alakult, lakói a környező tanyavilág gazdái voltak, akik később a megala-
kuló tsz tagjaivá váltak. A tsz felbomlása után a 90-es évek elején csak néhányan kezdtek újból gazdál-
kodni. Ondód e régi részében élő lakosság többsége mára nyugdíjas korúvá vált. 

A 2000-es évek elején Debrecenből sok család telepedett le itt – újonnan kiosztott telkeken – egy új 
kertvárost hozva ezzel létre. A városrész lakossága 2001-ben még 657 fő volt, mára elérte a közel 1000 főt.

A település infrastrukturális ellátottsága kielégítő, bár a szennyvízcsatorna kiépítése még nem történt 
meg. Az alapvető élelmiszerekkel való ellátásról két élelmiszerüzlet gondoskodik, a postai ellátást moz-
góposta végzi. Az orvosi, védőnői szolgálat heti rendszerességgel látja el a lakosságot. Ondódon soha 
nem működött óvoda, az általános iskola lassan 20 éve bezárt.

A városrész egyetlen közösségi színtere a közösségi ház, ami a volt iskola épületében talált otthonra. 
Az épület 1904-ben épült, az állaga erősen leromlott, teljes felújításra, átépítésre szorul. 

Helyi fejlesztőként februárban kezdtem el a munkát. Az anyaggyűjtés, interjúzás során kiderült, hogy 
korábban igen aktív közösségi élet volt a településrészen, több civil szervezet is rendszeresen szervezett 
programokat a közösségi házban. A 90-es évek közepén alakult Ondód Jövőjéért Egyesület az elmúlt 
években az önkormányzattal kötött együttműködési szerződés alapján üzemeltette a közösségi házat. 
Mivel az egyesület anyagi lehetőségei korlátozottak voltak, nem volt lehetőség gondnok alkalmazására, 
minimális forrás állt rendelkezésre a közüzemi számlák fizetésére, a folyamatos használatot nem tudták 
biztosítani, a nyitva tartás a rendezvényekhez kapcsolódott.

Az anyagi nehézségek és az egyesület vezetésében történt személyi változások miatt néhány éve a 
rendezvények száma minimálisra csökkent.

2014-ben választották elnöknek Csarnai Róbertet, aki fiatalos lendülettel vetette bele magát a mun-
kába, s kérésemre azonnal csatlakozott a fejlesztő csapathoz, annak meghatározó tagjává vált.

Április elejére összeállt a közösségfejlesztő „aktív mag”.
A csoport tagjai a működő civil szervezetek vezetői és néhány aktív lakos: 
Balássy Szabolcs – Ondód Jövőjéért Egyesület elnökhelyettese
Balássy Szabolcsné
Csarnai Róbert – Ondód Jövőjéért Egyesület elnöke
Kovács Edit – a Vöröskereszt helyi vezetője
Morvai József 

„A közösségfejlesztés elmélete, módszerei megtanulhatóak,
de ha nem kellő alázattal, odafigyeléssel fordulunk a közösség felé, 

ha nincs meg velünk szemben a bizalom, akkor nem érhetünk el sikereket.” 

Új Judit: 

A szunnyadó közösségi aktivitások 
újraélesztése Ondódon

Közösségfejlesztés a városrészben
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Morvai Józsefné
Oláh András – a Debreceni Polgárőr Egyesület a Civis Városért helyi szervezetének vezetője
Rácz Gyöngyi
Ráczné Veres Sára – református lelkész
2014 októbere óta munkánkat támogatja Hernádi Zoltán, DMJV önkormányzati képviselője.

Az Ondód Jövőjéért Egyesület kezdeményezésére még áprilisban elkezdtünk egy közösségi felmérést 
a helyi felnőtt korú lakosság körében. A kérdőívet a munkacsoport tagjaival együtt állítottuk össze, és 
ők kérdezték le. A kérdések nem érintették a település valamennyi problémáját, elsősorban a közösségi, 
művelődési igényekre, az ezen a területen felmerülő hiányokra kérdeztünk rá.

Ez év októberéig 55 kérdőívet töl-
töttek ki, a kérdőívek feldolgozása 
megtörtént. 

Közben április végétől elkezdtük 
a helyi igényeken alapuló közössé-
gi akciók, rendezvények szervezését.

Ezek a programok mára rendsze-
ressé váltak, fontosságukat a telepü-
lésen élők visszajelzései, a látogatók 
magas száma is igazolja 

Ezeken a rendezvényeken igye-
keztünk minden korosztályt megszó-
lítani, gyerekeknek, családoknak, az 
idősebbeknek egyaránt terveztünk 

programelemeket. Elsősorban a helyi értékeket, előadókat, kézműveseket hívtuk meg, ezzel is erősít-
ve a helyi identitástudatot, de anyagi lehetőségeinkhez mérten profi közreműködőket is felléptettünk. 

A városrészre jellemző a lakosság erős megosztottsága. Az új településrész lakói fiatal családok, bete-
lepülők, a régi részen laknak az „őslakosok”, akik közt sok a nyugdíjas. Az aktívabbak mindig a régi rész 
lakói közül kerülnek ki. Résztvevőként és segítőként is ők jelennek meg leginkább a közösségi akciókon, 
rendezvényeken. Bár egyre többször találkozunk új arcokkal, ezen a tendencián még nem sikerült jelen-
tősen változtatni. Nem találtuk még meg a megfelelő módszert az újonnan betelepülők aktivizálására. 
Nyilván elfoglaltabbak, dolgoznak, másként szocializálódtak, hiszen a nagyvárosból költöztek ki a falu-
sias jellegű városrészbe. A meglévő közösségek (Ondód Jövőjéért Egyesület, Vöröskereszt, Polgárőrség) 
tagjai is elsősorban a régi rész lakói közül kerültek ki. A következő időszak feladata fejlesztőként minden-
képpen a fiatalok aktivizálása lesz.

A jövő évre vonatkozó helyi cselekvési tervek kialakítására december elején egy közösségi beszélgeté-
sen került sor, ahol a közösségi felmérés eredményeit is ismertettük.

Fontos feladat továbbra is a beinduló, megerősödő közösségek gondozásán túl, a nagyrendezvények, 
akciók szervezése. A helyi identitástudat megerősítését és a település múltját feltáró helytörténeti kiállí-
tás anyagának bővítését, esetleg egy Ondódi krónika kiadását is tervezzük.

Változások, amelyek új esélyeket jelentenek

Mivel a közösségi színtér működtetése és a programok finanszírozása, a megfelelő infrastruktúra biz-
tosítása meghaladta az Ondód Jövőjéért Egyesület lehetőségeit, ezért a Debreceni Művelődési Központ 
(továbbiakban DMK) kezdeményezte – a helyi szervezetek, az „aktív mag” támogatásával – Debrecen Vá-
ros Önkormányzatánál a közösségi ház üzemeltetésének átvételét, vállalva, hogy támogatást próbál sze-



20

rezni az épület teljes felújítására és a 
hozzá tartozó terület rendbetételére. 
(Az iskolához tartozott egy tankert, il-
letve sportpálya, ami jelenleg hasz-
nálhatatlan állapotban van. A helyi-
ek új focipályát, kondiparkot, szabad-
téri rendezvények lebonyolítására al-
kalmas teret szeretnének.)

Debrecen Város Közgyűlésének 
döntése alapján 2014 szeptemberé-
től az Ondódi Közösségi Ház üzemel-
tetése a DMK kezelésébe került.

2014 szeptemberétől az intéz-
mény 2 fő – közmunkaprogram kere-
tében dolgozó – munkatárssal tudta ellátni az intézményben a takarítói-gondnoki feladatokat. Az egyre 
szaporodó rendezvények, a beinduló körök, klubok, induló szolgáltatások ellátását azonban csak főállá-
sú gondnok-takarító alkalmazott segítségével tudjuk a jövőben biztosítani.

A hatékony feladatellátás érdekében 2015 januárjától az Ondódi Közösségi Házban is művelődésszer-
vező és közösségfejlesztő szakalkalmazottként folytathatom tevékenységemet.

Fontos, hogy a helyben felmerülő igények alapján szervezett programok a lakosság aktív részvételé-
vel valósuljanak meg. Ezért a DMK továbbra is számít az Ondód Jövőjéért Egyesület és a helyi szerveze-
tek, lakosok támogatására. A programozásban a jövőben is nagy szerep hárul az egyesületre, ezért a kö-
zös cél érdekében együttműködési megállapodást köt a két szervezet.

A megvalósult események, közösségi programok 

Közösségi felmérés: 2014. április‒október
Tavaszi zsongás Ondódon: 2014. április 26.
Lakossági fórum és közösségi beszélgetés: 2014. június 3.
Ondódi juniális: 2014. június 14.
Őszköszöntő családi nap: 2014. szeptember 6.
Orsolya-napi vigasság: 2014. október 25.
Közösségi beszélgetés, a felmérés eredményének ismertetése: 2014. december 3.
„Ondódi Krónika” – helytörténeti kiállítás a település lakóinak fotóiból, dokumentumokból: 
2014. december 13.
Adventi családi délután: 2014. december 13.

2014. szeptember‒december között induló szolgáltatások, körök, klubok

Ingyenes jogi tanácsadás 
Közösségi internethasználat
Könyvet-könyvért polc
Református egyház istentiszteletei
Gyógytorna
Női torna
Csigakészítő kör
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A helyi fejlesztő szerepe a folyamatban

„Lényegileg csak akkor beszélhetünk közösségfejlesztésről, ha maguk a közösség tagjai, szervezetei 
és intézményei fejlesztik a saját közösségüket. Nem a közösségfejlesztő fejleszti tehát a közösséget, ha-
nem a közösség fejleszti önmagát. A közösségfejlesztő „csak” katalizálja és szakmailag segíti e folyama-
tot.” Vercseg Ilona  1

A fejlesztői munkám során a meglévő, szunnyadó közösségi aktivitásokat sikerült felélesztenem, egy 
irányba terelnem, összefognom. Mára a helyi fejlesztő csapat összejövetelei rendszeressé váltak, folya-
matosan elemezzük az elmúlt időszakok történéseit, cselekvési terveket készítünk a jövőre vonatkozó-
an. A csoport összefogása még az én feladatom, de csak szakmailag próbálom segíteni őket a műhely-
munka során tanult módszerek, jó gyakorlatok bemutatásával. 

A fejlesztői szerep mellett szervezőként is jelen vagyok a közösség életében, a Debreceni Művelődési 
Központ munkatársaként biztosítom a programokhoz szükséges eszközöket, anyagi forrásokat. De min-
dig szem előtt kell tartanom, hogy a városrész lakói csak akkor érezhetik sajátjuknak a rendezvényeket, 
akciókat, ha az ötlettől a megvalósításig mindenben aktívan részt vesznek, elsősorban rajtuk múlik a ren-
dezvény sikere.

Az Ondód Jövőjéért Egyesülettel közösen szervezett tavaszköszöntő rendezvényen a Vöröskereszt he-
lyi vezetője bemutatott az egyik helyi aktivistának. 

 „ – Ő a Galgócziné Magdi utóda. 
– Jaj de jó, végre megint lesz itt élet!” 
(Galgócziné Magdi az egyesület első elnöke volt, akinek a 90-es évek közepén meghatározó szere-

pe volt a helyi közösségfejlesztő folyamatok beindulásában. Sajnos 2005-ben bekövetkezett halála után 
évekig tartó hanyatlás indult a település közösségi életében.)

Ez a mondat elgondolkodtatott azon, milyen nagy tétje van ennek a munkának. Örömmel töltött el, 
mert úgy éreztem, bíznak bennem, de egyben komoly kihívást is jelent ennek a bizalomnak megfelelni.

A közösségfejlesztés elmélete, módszerei megtanulhatóak, de ha nem kellő alázattal, odafigyelés-
sel fordulunk a közösség felé, ha nincs meg velünk szemben a bizalom, akkor nem érhetünk el sikereket.

1 Forrás: Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, civil társadalom, szakmai szerepkörök (http://www.prohalo.hu/hu/node/1351)   
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Debrecen város tégláskerti területe a város délnyugati részén található. A lakosság száma közel 2500 
fő. A kisszámú őslakossághoz (akik földműveléssel és szőlőskertekkel foglalkoztak) a 30-as és 80-as évek-
ben költöztek nagyobb hullámban, elsősorban vasutasok, illetve a nagyvárosban munkát találó embe-
rek, akik a falusias hangulatú településrészen kívántak letelepedni. 

Az itt élő családok nagyobb része a református gyülekezethez tartozik és a nyolc éve átadott temp-
lomban tartja az istentiszteleteket. A kisebb, katolikus közösségnek nincs temploma. A baptista feleke-
zet is jelen van a városrészben. 

A fontosabb közintézmények – or-
vosi rendelő, gyógyszertár, védőnői 
szolgálat, családsegítő, bolt, fodrászat, 
kocsma – megtalálhatók itt, azonban 
postaépület (vagy mozgóposta) nincs, 
illetve a rendőrség is csak alkalman-
ként tart fogadóórát. (A közbiztonság 
elfogadható, bár lopásokra, besurranó 
tolvajokra akad panasz.)

A városrészben van felújításra szo-
ruló játszótér és sportpálya, melyet a 
református egyház működtet. Helyi 
vállalkozó üzemelteti a Gázvezeték ut-
cai salakstadiont. 

A település óvodájába (mely az Áchim András Úti Óvoda tagintézménye) közel száz kisgyermek jár, 
három csoportban. Iskola az alacsony gyermeklétszám miatt eddig nem működött a városrészben. 2014-
ben a baptista felekezet felújította az általános iskolát, majd használatba is vette, négy alsós osztályt tud-
tak beindítani. 

Két lakásotthon és két átmeneti otthon is megtalálható a Tégláskertben, ez utóbbi intézményben tör-
vényt sértő fiatalokat gondoznak.

Érdekesség, hogy a II. világháborúig – Vértessy István gróf által alapított – téglagyár üzemelt itt, illetve 
a kitermelt agyag helyén kialakult vályoggödör volt az első szabad fürdő Debrecenben. 

Ugyancsak ebben a városrészben található Basahalom, a legismertebb pontja annak a kunhalom-
sornak, amely végigkíséri Debrecen „folyóját”, a Tócó patakot, Hajdúböszörmény határától Debrecen 
délnyugati végéig.

Módszerek – cselekvési technikák

Az első világháború összekovácsolta a kertségi területen élőket, ennek hatására a közösség tagjai az 
1950-es években felépített Oláh Gábor Kultúrházban gyűltek össze, amit társadalmi munkából építet-

„Az egyik legmeghatározóbb élményem az,
hogy a lelkész úr több rendezvényen úgy mutatott be, 

mint aki a Tégláskert kulturális nagykövete.” 

Csikós Beáta: 

A hit ereje
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tek fel a Tégláskert közössége 
számára. Működött itt színját-
szó csoport, néptánc, mozi, 
kerékpártúrázás, sátortábo-
rozás és különböző öntevé-
keny csoportok. A közösség 
tagjai összekovácsolódtak a 
rendezvények által. A nyolc-
vanas évekig aktív(abb) kö-
zösségi élet folyt az akkori 
könyvtárban, kultúrházban, 
melyek azóta megszűntek. 
A rendszerváltás és a techni-
kai fejlődés hatására ezek az 
öntevékeny csoportok eltűn-
tek, és a közösség tagjai je-
lentős mértékben elzárkóz-
tak egymástól. 

Jelenleg az ünnepkörökhöz kapcsolódva a Református Egyház és a Tégláskertért Alapítvány kínál 
közösségi és családi programokat a lakosságnak. Két bejegyzett civil szervezet működik: a Református 
Egyház által közösen vezetett Tégláskertért Alapítvány, valamint az Országos Családháló.hu-hoz tartozó 
Baba-Mama kör. Ez utóbbi szervezetnek kettős célja van: az édesanyák kimozdítása a négy fal közül, kö-
zösséghez való tartozásuk segítése, illetve óvoda-előkészítő feladatokat látnak el. A Tégláskertért Alapít-
vány különböző alkalmakhoz kapcsolódva szervez bálokat, egész napos családi programokat, rendez-
vényeket. 

2014-ben a Méliusz Juhász Péter Könyvtár kezdeményezésére létrejött a Tégláskertben is a Könyvtár 
Pont. Egy kis helyiséget kaptak a templom imatermében. Ez egy jó kezdeményezés, hiszen egyre több 
helyi lakos jár be a könyvtárba, és a könyvtár használata mellett érdeklődnek a helyi programok, lehe-
tőségek iránt is. 

A helyiek igényeire építkezve

A közösség nagy bánata az egyetlen játszótér elavult állapota, melynek felújítására már két alkalom-
mal is nyújtottak be pályázatot, de nem nyertek. Egyre inkább az körvonalazódik, hogy önkéntes munká-
val lehetne felújítani a játszóteret, viszont az anyagszükségletre csak pályázat útján tudnak forrást nyer-
ni. Hiányzik a közösségi tér is, ahová az idősebbek, fiatalabbak naponta, hétvégén is betérhetnének, ösz-
szejöhetnének, minden kötelezettség nélkül. Közösségi élmények színtere lehetne, illetve a már meglévő 
vagy újonnan alakuló kisközösségek találkozási helyévé is válhatna. 

A helyi lakosok véleménye szerint nagyon jó lehetőségek rejlenének a Freedom Közösségi Házzal való 
összefogásban. Viszont nagyon nehéz az alkalmakat és az igényeket összeegyeztetni. Minden település-
részen fontos a folyamatos kulturális érdeklődés fenntartása, a közösségi élmények megteremtése. A kö-
zösség egy „védő faktor”, melynek feladata, hogy a közösség tagjait segítse. Ez a segítés olyan formában 
lehetséges, ha ismerjük a tagokat. 

A közösségi beszélgetésen a településrész lakói közül többnyire idős emberek voltak jelen, akik nagy 
problémaként említették az alkoholizmust, mely egyre gyakoribb, és gátolja a közösségek eredményes 
munkáját. Felmerült az egészségfejlesztés kérdése, hogyan lehetne segíteni a problémával küzdőknek, 
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milyen közösségi élményt lehetne biztosítani, mely legyőzi az alkohol iránti vágyat. A helyiek a már meg-
lévő és jól működő programok mellett (családi juniális, adventi programok) több hasonló családi ren-
dezvényt szeretnének. Alkalmakhoz igazodva bálokat, zenés összejöveteleket, sportnapokat is szívesen 
szerveznének. Problémaként merült fel, hogy a fiatalok számára kevés közösségi rendezvény van. Ennek 
egyik oka az érdektelenség, másik pedig, hogy a fiatalok a belvárosba járnak inkább szórakozni, és nem 
igénylik a helyi aktivitásokat. 

A véleménykérő lapok kiértékelése során az alábbi ténymegállapítások születtek: a helyi lakosság túl-
nyomó része szívesen venne részt közösségi beszélgetésen, szívesen kapcsolódna be önkéntes munká-
ba. Ebben az idősek és fiatalok egyaránt szerepet vállalnának. A helyi fiatalok több nekik szóló rendez-
vényt szeretnének a városrészben. Ez lehet sport, kulturális, szórakoztató rendezvény. Szívesen alkotná-
nak egy-egy közösséget is, amely az általuk kiválasztott érdeklődési kör köré szerveződne (sport, zene, 
társasjáték, hangszer stb.).

Jelentős, helyi aktivitást igénylő rendezvények:
Baba-mama börze (használt, ám jó állapotban lévő babaruhák, kismamaruhák, játékok csere-
beréje)
„Önként a köz-ért” (önkéntesek bevonása a közösségi programok, új közösségek kialakításába)
Családi juniális (egész napos családi rendezvény)
Bálok
Adventi családi délután (adventi kézműves műhely, ahol a családok elkészíthették az adventi ko-
szorúkat)

Városrészi közösségi cselekvési terv
A közösségi cselekvési terv kialakítását közösségi beszélgetés, igényfelmérés előzte meg. A be-

szélgetésen részt vevők sok hasznos és megvalósítható ötletet mondtak. Így ebben az évben az 
alábbi programok, rendezvények valósultak meg: 

– Családi juniális (egész napos családi rendezvény)
– Közösségi beszélgetés (a helyi civil szervezetek képviselőivel és a helyi lakosok részvételével)
– Mikulás-bál (helyi civil szervezetek szervezésében, helyi lakosoknak)
– Adventi családi délután (a Református Egyházközség és a Debreceni Művelődési Központ kö-

zös szervezésében)

A rendezvényeken egyre többen vettek részt, sőt újabb ötletek merültek fel, hogy a jövőben milyen 
programokra, alkalmakra lenne igény. Ezért 2015. január első hetében újból összeülünk és megbeszéljük 
a következő év cselekvési tervét. 

A legutóbbi rendezvényen (Adventi családi délután) pedig istentisztelet után hangzott el a szemé-
lyemnek szóló köszönet, valamint az alábbi mondat: „Mióta a segítőnk itt van, kinyíltak a kultúra kapui, 
és egyre többen szeretnének belépni rajta.” (Vas Sándor lelkész)

A fejlesztői szerepről

A helyi fejlesztő szerepe a Tégláskertben nem egyszerű. Nagyon nehéz egy már meglévő (komoly val-
lási alapon működő) közösségbe beilleszkedni. Főként azért mert a helyi közösségek szinte mindegyike 
az egyház kötelékébe tartozik. A közösségek tagjai elsősorban a lelkész urat tekintik vezetőnek, az ő sza-
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va a mérvadó. Ezért nagy kihívásnak érzem/éreztem ezt a feladatot, de úgy gondolom, hogy idővel ol-
dódtak a kezdeti „toporgások”, és a helyiek is már úgy tekintenek rám, mint közösségük teljes jogú tagjá-
ra. Az egyik legmeghatározóbb élményem az, hogy a lelkész úr több rendezvényen úgy mutatott be, mint, 
aki a Tégláskert kulturális nagykövete. 

Jövőbeni terveink között 
szerepel több – a városrész 
valamennyi lakóját érintő – 
közösségi rendezvény szer-
vezése. Szeretnénk sport-
napokat, főzőversenyeket, 
egészségnapokat szervez-
ni. Felmerült egy jótékony-
sági focimeccs vagy futóver-
seny megszervezése, mely-
nek bevételét a játszótér fel-
újítására fordítjuk. Már ne-
vet is adtunk a rendezvény-
nek: „Mozogj, hogy játsz-
hass!”. Terveink között sze-
repel a Tégláskert múltját 
és jelenét bemutató kiállítás 
megrendezése. Itt korabeli 
fotók, iratok segítik a visszaemlékezést, valamint helyi „őslakosok” elmondásaiból is tervezünk egy dél-
utánt „Hogy volt?”címmel. Sajnos komoly gond a közösségi tér hiánya, hiszen zárt térben történő prog-
ramok esetén csak a templomra számíthatunk. Szabadtéri program esetén pedig az elhanyagolt játszó-
tér és focipálya szolgál közösségi térként. Bízunk benne, hogy a fent említett rendezvények sikere, hatá-
sa (akár szponzorok támogatása) lehetővé teszi, hogy a játszóteret be lehet keríteni, otthonosabbá ten-
ni, tényleges közösségi térré varázsolni.



26

Pac Árpád-kori egyházas falu volt a Debrecentől keletre fekvő Erdőspusztákon, a Kondoros partján. 
Birtokosai a Szepesi grófok voltak. Népessége lassan elfogyott, 1561-ben már pusztaként említik. 1620-
ban örökáron megvásárolta Debrecen, és majorsági földeket művelt rajta. Templomának alapfalait az 
1880-as években szedték fel. Harangját 1667-ben még őrizték Debrecenben. Régi vízfolyásai a Bocsko-őrizték Debrecenben. Régi vízfolyásai a Bocsko-
ros, Katika voltak. Déli része Veker, 1650-től külön említik.

Debrecenben a 17–18. században a szálláskertes – ólaskertes településforma volt jellemző. A hosz-ő. A hosz-
szan elnyúló telkek hátsó részén, túl a gazdasági udvaron, dúsan termő szőlők és gyümölcskertek voltak 
a 18. század végétől. A kertségek területe 1000 holdat tett ki. A lakosság növekedésével egyre kisebb te-
rületre szorultak vissza a kertek, és az újabb utcák nyitásával lassan beépültek, ez arra késztette a várost, 
hogy a város árkán túl létesítsen megfelelő területet a szőlők, gyümölcsösök és veteményesek számára. 
Így alakultak ki a várost övező kertségek. Az 1760-as, 80-as években 15 ilyen kertség ölelte körbe a várost. 
Nagy részük szőlőskert volt. Nemcsak gazdasági hasznot hoztak, hanem a város levegőjét is tisztították.

A városi tanács 1890-ig szigorúan tiltotta a kertségekben a lakóházak építését. A lakosság 1890–1910 
között megkétszereződött, egyre többen települtek ki a kertségekbe. A Boldogfalvi-, Csapó- és a Ho-ődött, egyre többen települtek ki a kertségekbe. A Boldogfalvi-, Csapó- és a Ho-
mokkert teljesen beépült a 20. század elejére. A lakótelepek terjedésével a kertségeket felszámolták és 
bérházakkal építették be, emiatt a kertségek fokozatosan kiszorultak Martinkára, Bocskaikertbe, Pacra, 
Halápra, Nagycserére. 

Pac városrész Debrecen bel-
területén kívül helyezkedik el, 
néhány kilométerre a város ha-
tárától. A csatornahálózat nincs 
kiépítve, nem aszfaltozottak 
az utak, és közvilágítás sincs. A 
legtöbb telken gazdasági épület-
ként nyilvántartott házban élnek 
a családok.  Ezekben az épületek-
ben általában nincs vezetékes 
ivóvíz, és a gáz sincs bevezetve. 
A térségben sok a nagycsaládos 
és hátrányos helyzetű, roma csa-ű, roma csa-
lád. A városrész lakosságának 
kb. 10%-a dolgozik, a többi lakos vagy nyugdíjas, vagy szociális segélyből él. 

Pac vonzáskörzetében 3 oktatási intézmény található: a Szivárvány Óvoda, a Petőfi  Sándor és a Jó-őfi Sándor és a Jó-
zsef Attila Általános Iskola. Egy busz jár Debrecenből Pacra, a 48-as számú. Orvosi rendelő, gyógyszertár 
nincs, élelmiszerbolt is csak 3 található itt. 

Önkormányzat által fenntartott kulturális intézmény, közösségi színtér nincs a városrészben. A 
hátrányos helyzetű családok problémáikkal a Debrecen Megyei Jogú Város által működtetett Családsegí-ű családok problémáikkal a Debrecen Megyei Jogú Város által működtetett Családsegí-
tő Központ Paci Területi Irodájának munkatársaihoz fordulhatnak.

„Az idő rövidsége ellenére nagyon örülök, hogy idáig is sikerült eljutnunk 
ebben a hosszú folyamatban Pac városrészben.  A jövőben is lelkiismeretesen fogom folytatni 

a munkámat, hogy jobbá tudjuk tenni az itt élő emberek mindennapjait. Nagy öröm számomra, 
hogy a Családsegítő támogat, és együttműködik velünk ebben.” 

Mocsári Melinda: 

Kihívások Pacon
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A Debreceni Művelődési Központ és a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke kö-űvelődési Központ és a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke kö-
zötti megállapodás alapján – szociológus és szociálpolitikus hallgatók kérdezőbiztosi közreműködésé-
vel – dr. Murányi István egyetemi docens koordinálásával kérdőíves kutatás készült PAC városrészben, 
„Művelődési igények PAC városrész lakosainak körében” címmel.

Az adatfelvétel 2013. november 15‒27. között készült a városrész felnőtt lakosságának körében. 
Ez a felmérés is megerősítette, hogy az itt élők alacsonyan motiváltak, kulturális és közösségi igénye-ősítette, hogy az itt élők alacsonyan motiváltak, kulturális és közösségi igénye-

iket tekintve. A megkérdezettek 85%-a nem kíván semmilyen közösség tagja lenni. 
Nincsenek működő civil szervezetek sem a területen.

„Tagja-e Ön valamilyen civil szervezetnek, egyesületnek, klubnak (közösségnek)?”
(N=292 fő, százalékban)

igen 8  
régebben tagja voltam, ma már nem 2  
még nem voltam tag, de szeretnék tag lenni 5  
nem vagyok tag és nem is szeretnék 85  

„Milyen típusú civil szervezetnek (egyesületnek vagy közösségnek) (volt) aktív tagja Ön? 
Ha nem tag, de szeretne tag lenni – milyen típusú civil szervezethez tartozna?” 

(N=39 fő, százalékban)

jótékonysági, szociális, segítő szervezet 25  
sport-, túraegyesület, klub, csoport 21  
szabadidős klub, hobbicsoport 14  
kulturális, hagyományőrző, művészeti csoport, szervezet 10  
vallással kapcsolatos szervezet, közösség 8  
környezet- és/vagy városvédő egyesület, csoport 7  
politikai szervezet, párt 4  
nyugdíjas egyesület, csoport 3  
nemzetiségi szervezet, csoport 3  
érdekvédelmi szervezet (pl. szakszervezet) 2  
tudományos szervezet, csoport 2  
ifjúsági szervezet, csoport (pl. cserkész, úttörő) 0  

Bár nagyon alacsony a szervezeti tagok (és a tagságot nem kizárók) száma, az igennel válaszolók arra 
a kérdésre, hogy milyen közösséghez tartoztak, vagy tartoznának szívesen, leggyakrabban a szociális-
segítő, sport és szabadidős szervezeteket jelölték meg, míg a politikai vagy érdekképviseleti és szakmai, 
valamint ifjúsági típusú szervezeteket egyértelműen elutasították.

A lakosság többsége (60 százalék) támogatja, hogy közösségi ház létesüljön a városrészben. A ház 
létesítését és működését a válaszadók közel egyharmada (31 százalék) inkább nem támogatja, míg 9 szá-űködését a válaszadók közel egyharmada (31 százalék) inkább nem támogatja, míg 9 szá-
zalék bizonytalan ennek megítélésében. Azt, hogy a városrészben fiókkönyvtár létesüljön, jelentősen ke-
vesebben támogatják.
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„Ön szerint a városrészben, ahol él (PAC) szükség van-e ....”
(százalékban)

 
 inkább igen inkább nem nem tudja
... közösségi ház létesítésére? 60 31 9  
... fiókkönyvtár létesítésére? 37 52 11  
     

A kutatás eredményeit is figyelembe véve közösségfejlesztőként nagyon nehéz volt megtalálni azokat 
a partnereket, akik a segítségemre lehetnek ebben a folyamatban.

Az első időszak sikertelensége után a második félévben megtörtént a kapcsolatfelvétel, nagyon szívé-ő időszak sikertelensége után a második félévben megtörtént a kapcsolatfelvétel, nagyon szívé-
lyesen és segítőkészen fogadták a kezdeményezésünket a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
Pacikerti Területi Irodájában. (Helyi fejlesztőként 2014 nyarán kapcsolódtam a folyamatba, a pályázat 
első időszakában a területet nem én gondoztam.)

A családsegítővel közösen, elsősorban a gyermekekre koncentrálva, sikerült több közösségi rendez-ővel közösen, elsősorban a gyermekekre koncentrálva, sikerült több közösségi rendez-
vényt megvalósítanunk. Ezeket részletesen a cselekvési terv tartalmazza.

Az idő rövidsége miatt közösségi beszélgetésre nem került sor. Nehéz volt „szóra” bírni a lakosságot. 
A kapcsolatfelvételt a „3 kérdés – 3 válasz” véleménykérő lapok segítségével kezdtük el. Ebben a Debre-
ceni Egyetem szociológus hallgatói is közreműködtek, akik 70 órás gyakorlatukat töltötték a Debreceni 
Művelődési Központban. Ezek alapján – bár kevés embert sikerült megszólítanunk – elmondható, hogy a 
válaszadók szívesen vennének részt közösségi programokon, pl. táncházon, főzőversenyen, ünnepekhez 
kapcsolódó rendezvényeken, sportprogramokon.

2014 szeptemberében a Debreceni Művelődési Központ és a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Köz-űvelődési Központ és a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Köz-
pontja benyújtott egy javaslatot Polgármester Úrnak a Pacikerti Területi Iroda közösségi színtereinek bő-
vítésére. 

Reményeink szerint ez a bővítés a következő néhány évben megtörténik, és sikerül a közösségfejlesz-ővítés a következő néhány évben megtörténik, és sikerül a közösségfejlesz-
tő munka folytatásával az épületet igazi közösségi színtérré varázsolni.

Elnevezés Téma Időpontja Célja Célcsoport Kezdeményező(k) 

Paci családi családi 2014. paci gyermekek, családsegítő, DMK
Halloween program október 28. gyermekek családok
    bevonása
    a közösségi
    életbe      

„Pacon jár családi 2014.  ünnepre családok családsegítő
a Mikulás!” program december 4.  hangolódás, 
    közösség-
    formálás

Paci adventi karácsonyi 2014. karácsonyi helyi lakosság helyi lakók, DMK, 
családi családi december 18. készülődés  családsegítő
délután program  közösség-
    fejlesztés  
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A családsegítővel közösen – a lakosságot is bevonva – összeállítjuk a következő év (2015) cselekvési 
tervét. Az előző időszak tapasztalatait figyelembe véve farsangot, főzőversenyt, gyermekprogramokat, 
táncházat, focikupát tervezünk.

Sajnálom, hogy nem a kezdetektől lehettem részese a közösségfejlesztő folyamatnak, csak a pályázat 
második félévétől. Az első félévben a kapcsolatfelvétel nem volt zökkenőmentes. A gyermeknapi prog-
ram is a Lencz-telepen, a szomszédos városrészben valósult meg, nem pedig Pacon. Sajnos a Könyvtár 
Pontot is a Lencz-telepi Református Templomban hozták létre. 

Az idő rövidsége ellenére nagyon örülök, hogy idáig is sikerült eljutnunk ebben a hosszú folyamatban 
Pac városrészben.  A jövőben is lelkiismeretesen fogom folytatni a munkámat, hogy jobbá tudjuk tenni 
az itt élő emberek mindennapjait. Nagy öröm számomra, hogy a Családsegítő támogat és együttműkö-
dik velünk ebben.
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Debrecen határától 5 km-re fekszik Kismacs településrész, mely a 60-as években alakult ki, első la-
kóivá a környező tanyavilágból idetelepült családok váltak. A falusias jellegű, kb. 500 lakost számláló 
településrészről az emberek helyi járatú busszal utazhatnak a városba dolgozni, iskolába vagy nagy-
bevásárlásaikat intézni. Egy kisbolt látja el a lakosságot alapvető élelmiszerekkel, valamint egy kocs-
ma is üzemel. A betegek a helyben rendelő körzeti orvost kereshetik fel szükség esetén. A postai szol-
gáltatásokat mozgóposta látja el. 

Az itt élők jellemzően megművelik a házhoz tartozó kiskertet, és sokan tartanak baromfit és néhá-
nyan disznót. A városrész központjában áll a közösségi ház, amely Kismacs első épületének számít, e 
köré épültek a lakóházak.

A településrészen élő református közösséghez Ráczné Veres Sára lelkész jár ki havonta, valamint az 
ünnepekhez kapcsolódóan istentiszteletet tart. A lelkészasszony Ondód-Macs Egyházközösség lelkipász-
tora, ezáltal a református közösség ápolja a már egyébként is meglévő városrészközi kapcsolatokat.

A közösségi ház legaktívabb közössége a Macsi Nyugdíjas Klub, amely eddig is nagy energiával vett 
részt a rendezvények megvalósításában. Nem történt ez másként 2014 szeptemberében sem. A klub 
tagjainak munkája és tudása alapvetően meghatározza a hagyományos kismacsi rendezvények gaszt-
ronómiai értékeket felelevenítő voltát. 

A 2014-es közösségi rendezvények új szereplői azok az 50 órás iskolai közösségi szolgálatukat töl-
tő diákok, akiknek az érettségihez szükségük van erre, és szerették volna a lakóhelyükön eltölteni ezt 
az időt.

Első körben 3 kilencedikes lány jelentkezett, közülük ketten az év során kb. 30 órát dolgoztak. 
Volt olyan önkéntesünk, aki nemcsak a kézműves foglalkozásokon segített, hanem családjával köz-

reműködött a közösségi rendezvények megvalósításában, és a református közösség tagjaként aktívan 
segített a református gyermek-
táborban, a Nagymacsi Közös-
ségi Házban. Neki őszre össze-
gyűlt az 50 órája. 

Az új tanévben, szeptem-
berben még két diáklány csat-
lakozott és vett részt aktívan a 
közösségi rendezvényeken. Ta-
pasztalat az, hogy az öt közös-
ségi szolgálatos diák közül az 
elmúlt egy évben azok voltak 
az aktívabbak és érdeklődőb-
bek, akik szüleik, nagyszüleik 
révén amúgy is kötődtek a kö-
zösségi ház életéhez. 

„Már a projekt elején megfogalmaztuk, hogy a városrészekben való közösségfejlesztés 
olyan folyamat, melynek eredményeit inkább években, akár évtizedekben lehet mérni, egy év kevés idő. 

Ezért nem is riasztott el a gondolat, hogy a kismacsi közösségek életében 
nem történt radikális változás, de az elindult folyamatok 

hatással voltak a helyiek életére.”

Burai Luca: 

Kismacsi értékek
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Kismacson kevesen élnek, ezáltal nagyon kevés a hasonló korú fiatal. Az általános iskolás gyerekek 
csekély hányadánál merült fel igényként, hogy szeretnének olyan programokat, amelyek nekik szól-
nak. A közösségi ház a nyugdíjasokon kívül az óvodásoknak szervez rendszeresen programokat. A te-
lepülésrészen működő óvodába kb. 50 gyermek jár Kismacsról, Nagymacsról és Debrecenből. Az isko-
lás gyermekek a hétvégi családi rendezvényeken kívül nem jutnak el a közösségi ház programjaira, a 
ház nyitva tartása is úgy alakul, hogy az iskolából 5-re hazaérkező diákok már nem tudják látogatni. 
Egy nap képez kivételt, amikor az intézmény este hétig tart nyitva. Ebben az időben várja a lakosokat 
a közösségi házban működő Könyvtár Pont is. 

Az áprilisban megnyitott Könyvtár Pont új színfoltot jelent, szívesen járnak a gyerekek kölcsönöz-
ni, internetezni, vagy csak egymással találkozni. Itt született meg az igény a korosztályuknak szóló 
kézműves klubra, mely a Pitypang nevet kapta. A klub 2014 őszén már állandó időpontokban tartot-
ta foglalkozásait. A gyermekek változó számban látogatják a csoportot, legtöbben eddig 8-an gyűl-
tek össze. 

Helyi cselekvési tervünk

Elnevezés  Téma Időpontja Célja

Kötelező közösségi Ötletek a KKH májustól A diákok bevonása 
munkaprogram  gyermeknapjának a nyár folyamán a helyi programokba, 
a diákokkal  programjaira.  az érdeklődésük
  Előkészületek  felkeltése.
  + aktív részvétel
  a gyermeknapon

Kertbarát Kör  Zöldség- és májustól Hasonló érdeklődésű
alapítása  gyümölcstermesztés a nyár folyamán emberek közösséggé
  a kertben.  formálódása  
     
Közösségi beszélgetés Hogyan képzelik el május 22. Kertbarát Kör
a Kertbarát Kör  a kör működését?  létrehozása
tagjaival  Milyen igényeik vannak?

Kézműves  Népi és modern május 17-től A helyi gyerekeknek
foglalkozások  kézműves technikák kéthetente és fiataloknak
    hasznos és érdekes
    időtöltést kínálni

Közösségi felmérés Milyen rendezvényre május elejétől Beszélgetés
(a véleménykérő lennének  kezdeményezése
lapok segítségével) kíváncsiak a helyiek?  a kérdések alapján.
  Mik az igényeik?  Az érdeklődő emberek 
    elérhetőségeinek
    összegyűjtése
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2014 nyarának végére nagy számban 
gyűjtöttünk információt a helyiek érdeklő-
déséről a „3 kérdés – 3 válasz” véleményké-
rő lap segítségével. Az eredményeket figye-
lembe vettük a 2014 októberében közössé-
gi összefogással megrendezett I. Kismacsi 
Értéknap előkészületeinél. Az Értéknapon 
a közösségi ház helyet adott a sportnak, a 
gasztronómiai értékeknek, a gazdálkodás 
értékeinek és mindennek, amit a résztve-
vők értéknek gondoltak. Helyi önkéntesek 
tették rendbe a településrész kicsi, elha-
nyagolt játszóterét, hogy a kisgyermekesek 
a jövőben szívesen használják.

Nehezen éreztem rá a helyi fejlesztői 
szerepre, de szerencsére nagyon jó kis csa-
pat gyűlt össze a Kismacsi Közösségi Ház-
ban, mindenki hozzá tudott járulni a folya-
matok sikeres fejlesztéséhez. A szemlélete-
met elsősorban a szakmai műhelymunká-
kon és a hozzá kapcsolódó előadásokon, a 
szakmai tanulmányúton hallott dolgok for-

Közösségi beszélgetés Helyi igények szeptember Az I. Kismacsi Értéknap
a véleménykérő  és  szevezése, melyet a
lapok eredményeiről megvalósíthatóságuk  „3 kérdés – 3 válasz”
    kérdőívek   
    alapján tervezünk

I. Kismacsi Értéknap Főzőverseny, Kertjeink október 13. alkalom
  értékei, Focikupa,  a közös időtöltésre
  Játszótér-felújítás

Erzsébet–Katalin-napi  élőzene+tánc november 29. kellemes időtöltési
bál    lehetőség helyben, 
    társasági esemény

Kismacsi adventi kézműves foglalkozások, december 6. Készülődés
családi délelőtt  ünnepi színpadi  az adventi időszakra
  produkciók, helyi
  gyermekek által

Adventi  gyertyagyújtás, zene, november 30. Az adventi időszakra
gyertyagyújtás  lelkészasszony beszéde december 7.,  való közös
   14., 21. ráhangolódás,  
    együttlét
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málták, fejlesztették. A szakmai programokon inkább tudatosan építettem be az ismereteket, a terep-
munkán viszont igyekeztem az ösztöneimre hallgatni. A közeljövőben a legfőbb célom, hogy e kétféle tu-
dást egyesítsem és tudatosan alkalmazzam. 

Nagyon élveztem az egész éves munkát. Nagyon fontos volt számomra, hogy magas szintű szakmai 
képzésen vettünk részt. 2013 augusztusától dolgozom a Debreceni Művelődési Központ Kismacsi Közös-
ségi Házában. Ez idő alatt egyre jobban megismerkedtem a helyi közösségek életével, a helyiek problé-
máival, örömeivel. A szakmai programokon megszerzett ismereteket a gyakorlatban is alkalmazhattam 
a Kismacsi Közösségi Házban.  

Már a projekt elején megfogalmaztuk, hogy a városrészekben való közösségfejlesztés olyan folya-
mat, melynek eredményeit inkább években, akár évtizedekben lehet mérni, egy év kevés idő. Ezért 
nem is riasztott el a gondolat, hogy a kismacsi közösségek életében nem történt radikális változás, de 
az elindult folyamatok hatással voltak a helyiek életére, és remélem, a jövőben is figyelemmel kísér-
hetem az itt lakók életét.
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2014 áprilisában az Ondódon végzett közösségfejlesztő munka eredményeként a helyi kulturális 
egyesület támogatásával közösségi felmérésbe kezdtünk, hogy képet kapjunk a lakosság művelődési 
szokásairól, igényeiről. A másik szándékunk a lakosság közösségi aktivitásának felélesztése volt. 

„Az Ondód Jövőjéért Egyesület a településrészben élők egy csoportjával összefogva, beszélgetve 
úgy gondolta, hogy egy közösségi felmérést készít az itt élőkkel, a városrészt érintő legfontosabb 
problémákról. Az elhangzott vélemények, javaslatok alapján állítottuk össze ezt a kérdőívet, ami-
hez az Ön segítségét is kérjük! A kérdőív nem érinti a település valamennyi problémáját, elsősor-
ban a közösségi, művelődési igényekre, az ezen a területen felmerülő hiányokra koncentrál.” (A kö-
zösségi felmérés beköszönő levele)

A kérdőívek lekérdezését a helyi közösségfejlesztő csoport tagjai végezték, ami elsősorban az egyesü-
let tagjaiból, a helyi szervezetek vezetőiből és néhány aktív lakosból áll. A feldolgozásba sajnos nem sike-
rült őket bevonni, ebben a Debreceni Egyetem szociológia szakos hallgatója volt segítségemre, aki a 70 
órás gyakorlatát tölti a közösségfejlesztő projektben való közreműködéssel.

Kérdőívünkben az alábbi kérdésekre kerestük a válaszokat:
1. Mióta él Ondódon?
2. Szeret-e itt élni?
2/a. Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?
3. Tagja-e Ön valamilyen közösségnek? Igen/nem
3/a. Ha igen, milyen közösségnek?
4. Ön szerint mi volt az a közösségi összefogással megvalósuló akció, program, 
 rendezvény, amelyben a legtöbb lakos részt vett?
5. Ön szerint szükség van-e arra, hogy Ondódon közösségi ház működjön? Igen/nem
5/a. Ha igen, igénybe venné-e a szolgáltatásait? Igen/nem
6. Milyen közösségi, kulturális programokat hiányol a településrészén?
7. Ön szerint szükség van-e arra, hogy Ondódon fiókkönyvtár működjön? Igen/nem
7/a.  Ha igen, milyen szolgáltatások érdekelnék elsősorban? Húzza alá!
 – könyvkölcsönzés, internetezés, fénymásolás, folyóirat-olvasás, CD/DVD-kölcsönzés
 – egyéb, pl.
8. Ha ezek a programok megvalósulnának részt venne-e ezeken a programokon? Igen/nem
8/a. Ha igen, elsősorban melyik program/klub érdekelné?
9. Van-e valamilyen tudása, amit szívesen tanítana/megosztana másokkal a környezetében?
 Ha igen, mi az?
10 Mi az, amit szívesen tanulna másoktól?
11. Vásárolna-e helyi termelői piacon? Igen/nem 
12. Igényelné-e a református egyház összejöveteleit a városrészben? Igen/nem
13. Gyermekét járatná-e hittanra, ha volna rá lehetőség itt Ondódon? Igen/nem
14. Milyen sportolási lehetőségek érdekelnék itt Ondódon?

Új Judit: 

Közösségi felmérés Ondódon 
– értékelés, cselekvési tervek
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Egyesületünkkel kapcsolatos kérdések (Ondód Jövőjéért Egyesület) 

15. Hallott-e az egyesületünkről? Igen/nem
16. Vett-e már részt korábban valamilyen programban? Igen/nem
16/a. Ha igen, mi volt, ami a legjobban tetszett?
17. Szabadidőben vállalna-e egyesületünknél önkéntes munkát? Igen/nem
17/a. Milyen munkát vállalna? 
18. Eljönne-e egy közösségi beszélgetésre, ahol a kérdőív eredményét beszéljük meg? Igen/nem

Köszönjük, hogy munkánkat segítette, kérem, adja meg elérhetőségét!

A kérdőívet 55-en töltötték ki, a válaszadók az ondódi felnőtt korú lakosság köréből kerültek ki.
Az első kérdésre adott válaszokból az is kiderül, hogy a válaszadók 71%-a 10 évnél régebben él a te-

lepülésen, tehát elsősorban a régi rész lakóit sikerült megszólítani a felmérés során. (Az új osztáson a 
2000-es évek elejétől kezdtek építkezni.)

A második kérdésre 54 válaszadóból 52-en írták, hogy szeretnek a városrészben élni, elsősorban 
azért, mert csendes, jó a levegő, nyugalom van. Fontos üzenet ez az önkormányzat felé, hiszen ezeket a 
szempontokat feltétlenül figyelembe kell venni az esetleges jövőbeni fejlesztéseknél.

Fejlesztőként fontos kérdés volt számomra a „Tagja-e valamilyen közösségnek?” – 31-en válaszoltak 
igennel, és elsősorban Ondódon működő közösségeket jelöltek meg, amelyek működését segíthetem, il-
letve támaszkodhatok rájuk a fejlesztő munkámban.

A 4. és 6. kérdésre adott válaszok összecsengenek.  A múltban nagy közösségi összefogással megva-
lósult események és a hiányként megjelölt akciók közt is első helyen állnak a közösségi nagyrendezvé-
nyek. (Falunap, gyereknap, utcabál stb.)
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A hiányként megjelölt válaszoknál kicsit árnyaltabb a kép, itt a sportprogramokat és a szakköröket, 
tanfolyamokat is sokan igényelték.

Természetesen a közösségi ház és a könyvtár működését sokan támogatnák és vennék igénybe a szol-
gáltatásait. (5. 7. kérdések) A 8/a. kérdésnél sok konkrétumot megfogalmaznak.



37

A  „Mi az, amit szívesen tanítana/tanulna?” kérdésekre adott válaszokból később egy tankatalógus 
összeállítását tervezzük. 17-en tanítanának valamit a közösség tagjainak, és 29-en írták le, hogy mit ta-
nulnának. 

A 11. kérdésre adott válaszok a helyi termelői piac létjogosultságát erősítették meg, bár ennek kiala-
kítása a szabályozási háttér miatt nem egyszerű feladat.

Mivel a településen jelenleg csak a református egyház képviselteti magát, így a 12–13. kérdésekben 
csak erre irányuló kérdéseket fogalmaztunk meg. A válaszokból kiderült, hogy jóval többen igénylik eze-
ket az összejöveteleket, mint ahányan jelenleg tagjai a gyülekezetnek. Valószínűleg a gyülekezeti alkal-
mak helyét és idejét kell rendszeressé tenni. (A településrészben nincs templom, a gyülekezeti ház kicsi, 
nincs fűtés. ) Az istentiszteleteket jelenleg a közösségi házban tartják, havonta egy alkalommal. Mivel a 
közösségi ház működtetése a Debreceni Művelődési Központhoz csatolásával megoldottá vált, reméljük, 
hogy így az egyházi összejövetelek is otthonra találtak.

Az utolsó néhány kérdés az Ondód Jövőjéért Egyesülettel kapcsolatos. A válaszok az egyesület szere-
pét erősítik meg a közösségi élet szervezésében.

A közösségi beszélgetésre 2014. december 3-án került sor, ahová meghívtuk a kérdőívet kitöltőket, 
a településrész önkormányzati képviselőjét, Hernádi Zoltánt és természetesen mindenkit vártunk, aki 
elköteleződött a helyi ügyek iránt, illetve akik korábban még nem vettek aktívan részt közösségi akci-
ókban.

Hat témában az alábbi cselekvési tervet fogalmaztuk meg
1. Folytatjuk a közösségi ren-

dezvények, akciók szerve-
zését (Orsolya-nap, hely-
történeti kiállítás, farsang, 
gyereknap, Mikulás-szol-
gálat)

 Kezdeményezők: helyi kö-
zösségfejlesztő csoport, 
Ondód Jövőjéért Egyesü-
let, DMK

 Célcsoport: a lakosság 
minden rétege

2.  Sportprogramok 
 A sportpálya rendbetéte-

le (focipálya, kosárpálya) 
– a terület önkormányzati 
képviselője próbál forrást 
találni, az Ondód Jövőjéért Egyesület vállalta, hogy készít padokat a pálya köré a szurkolóknak

 Kondipark létrehozása – az Ondód Jövőjéért Egyesület vállalta a forrás előteremtését és közössé-
gi akció keretében a park felépítését

 Körök, klubok szervezése (gyógytorna, valamilyen önvédelmi sport)
 Kezdeményezők: DMK
 Célcsoport: gyerekek, idősek

Közösségi beszélgetés, cselekvési tervek
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 Városrészek közti focikupák szervezése (Kismacs–Nagymacs–Ondód)
 Kezdeményező: helyi közösségfejlesztő csoport, DMK
 Célcsoport: fiatal felnőttek
 Korosztályos futóverseny szervezése tavasszal
 Kezdeményező: Ondód Jövőjéért Egyesület
 Célcsoport: gyerekek, fiatal felnőttek
3. Könyvtári szolgáltatások bővítése
 Fénymásolás a lakosságnak, ingyenes közösségi internetszolgáltatás
 Felelős: DMK
  Könyvet-könyvért  polc működtetése, lakossági gyűjtésből
 Kezdeményezők: helyi közösségfejlesztő csoport
4. Egyéb körök, klubok, tanfolyamok
 Internet-használati tanfolyam – a közösségi beszélgetésen három fő jelentkezett a tanfolyamra
 Felelős: DMK
 Kézműves klub
 Kezdeményezők: helyi közösségfejlesztő csoport, DMK
 Célcsoport: kézművesség iránt érdeklődők
5. Termelői piac létrehozása 
 Közösségi beszélgetés szervezése a piaccal kapcsolatban, máshol működő jó gyakorlatok bemu-

tatása (Szatyor termelői piac)
 Felelős: DMK
6. Egyéb
 Babakuckó létrehozása a közösségi házban – várunk szőnyeg- és játékfelajánlásokat
 Kezdeményezők: helyi közösségfejlesztő csoport, DMK
 Célcsoport: kisgyermekes anyukák, gyerekek
 Szalonnasütő hely kialakítása – az Ondód Jövőjéért Egyesület vállalta a forrás előteremtését és 

közösségi akció keretében a szalonnasütő hely kialakítását
 Települési üdvözlő tábla felállítása – az Ondód Jövőjéért Egyesület vállalta a forrás előteremté-

sét, az engedélyeztetést, a tábla elkészítését és közösségi akció keretében a felállítását
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A szakmai tervezést és megvalósítását Groskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő-mentor végezte, 
amelyet a második félévben Új Judit szakmai koordinátor segített.

Képzés 
a Debreceni Művelődési Központ valamennyi munkatársának részvételével

Időpontja: 2014. február 3.
Témakörök:
Mit várok a műhelymunkától? Elvárások megfogalmazása 
A  Közösségfejlesztés debreceni városrészekben pályázati terv bemutatása
A közösség fogalma, funkciói, a résztvevők személyes viszonyulása a közösségi munkához
A helyi társadalom fogalma, kritériumai
A közösségfejlesztés fogalma, célja, alapelvei
A témakörök feldolgozását prezentációk, filmek színesítették és a résztvevők tapasztalatai, élményei 

egészítették ki.
Az egyes városrészek fejlesztői – meglévő ismereteik, információik alapján (otthoni munkában felké-

szültek) – bemutatták az általuk képviselt városrészt. 

Időpontja: 2014. február 10.
Témakörök:
A közösségfejlesztő folyamat fázisai
Egy megvalósult közösségfejlesztő folyamat elemzése
A nagyrábéi közösségfejlesztő folyamat (hat év történései) esettanulmány bemutatása
A közösségi felmérés módszere, fázisai, és két megvalósult közösségi felmérés bemutatása, elemzése
Szakirodalom ajánlása
A résztvevők jó gyakorlatokat mutattak be: Csapókerti Kalendárium; a Tímárház mint közösség; 
 a Józsai városrész információs és közéleti havilapja; a Debreceni Művelődési Központ kiadványa.
Kapcsolat- és bizalomépítő gyakorlatok
Értékelés, visszacsatolás: Mennyire felelt meg a műhelymunka az előzetes elvárásoknak?
Szakirodalom ajánlása

A célja az volt, hogy felkészítse a résztvevőket a helyi fejlesztői szerepre, a városrészek egyedi sajátos-
ságait tartalmazó helyi cselekvési tervek megfogalmazására és megvalósítására. 

Műhelytagok: Burai Luca, Csikós Bea, Herczné Barna Éva (2014. június 30-ig) – Mocsári Melinda (2014. 
szeptembertől), Tasnádi-Némethi Melinda (2014. június 30-ig) – Mátrai-Nagy Andrea (2014. szeptember-
től), Nagy Mária, Új Judit.

Képzés, műhelymunkák,
tanulmányutak, egyéb szakmai 

találkozási alkalmak

Műhelymunkák
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Időpontja: 2014. február 27.
Témák: 
A helyi fejlesztők tájékoztatói az 

eltelt időszakról (városrészt 
bemutató szempontsor)

A városrészi aktív állampolgár-
ok, közösségek felkutatása, 
interjúkészítés 

Munkamódszerek

Időpont: 2014. március 18.
Témák:
A helyi fejlesztők által készített 

interjúk megbeszélése
A városrészi aktív állampolgárok 

csoportjának kialakítása
Városrészi aktív közösségek címlistájának összeállítása
Tervek az újabb pályázati időszakra
További műhelymunka ütemezése, témáinak meghatározása

Időpontja: 2014. április 7.
Témák:
Javaslat a projektdokumentációs-tár létrehozására
Szőnyi Sándorné tájékoztatást adott a paci kutatásról, bemutatta annak összefoglalóját.
Pályázati tervek megfogalmazása 2014. II. félévére: Műhelymunka a helyi fejlesztőknek, A városrészek 

egyéni tervei,  A városrészek  közös  tervei, Partnerség építése

Időpontja: 2014. április 23. 
Témák:
A  „Mi – Magunkért” városrészi közösségfejlesztő folyamat eddigi tapasztalatainak áttekintése
Közösségfejlesztés fiatalokkal (közösségi felmérés, játékmester, társadalomfejlesztő szakkör, jó 

gyakorlat Végegyházáról)
Meghívott előadó: Pocsajiné Fábián Magdolna közösségfejlesztő-szociológus, a Közösségfejlesztők 

Békés Megyei Egyesületének titkára

„Számomra az volt az egyik legfontosabb, hogy a szemléletembe beillesztettem a munka során ta-
nult elemeket. Örömmel veszem, hogy nagyon sokat tanulok a munkám során megismert emberek-
től, legyenek akár nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek, vagy a világra kíváncsian tekintő fi-
atalok. ” (Burai Luca)

Időpontja: 2014. május 23. 
Téma: A fejlesztő szakmai feladatai, szerepe a közösségfejlesztő folyamatban
Előadó: Dr. Vercseg Ilona, a Közösségfejlesztők Egyesületének tiszteletbeli elnöke

„ Új szemlélettel gazdagodhattam a műhelymunkák során, jó gyakorlatokat ismerhettem meg, megér-
tettem a közösségfejlesztés szemléletét. Lehetőségem nyílt új ismeretségeket kötni mind a műhelymun-
kák, mind a városrészi tevékenység során. Úgy érzem, kölcsönös bizalom alakult ki a helyi  aktív mag  
tagjaival, elindult az együttgondolkodás és a cselekvés a városrészben.”  (Tasnádi-Némethi Melinda)
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Időpontja: 2014. június 10.
Téma:
A projekt első félévének értékelése

Időpontja: 2014. szeptember 9.
Témák:
Rövid áttekintés a helyi fejlesztők beszámolói alapján a nyáron végzett munkáról
A  „3 kérdés – 3 válasz” kérdőív beérkezett válaszainak összesítése
„Önként a köz-ért” akció – önkéntes iskolai közösség szolgálat keretében fogadott fiatalokkal végzett 

munkatapasztalatainak összegzése
Az októberi városrészi közösségi programok tervezése
Műhelymunkák ütemezése a hátralévő időszakra
Helyi cselekvési tervek aktualizálása

Időpontja: 2014. szeptember 23.
Témák:
A pályázat első szakaszáról készült szakmai beszámoló ismertetése
A városrészi közösségi programok terveinek bemutatása, megbeszélése
A programsorozat nyilvánosságának megtervezése
A szegvári közösségi felmérésről készült film megtekintése
Az október 7-i műhelymunka és a november 3–4-i tanulmányút előkészítése
Szakirodalom-ajánlás

 „Nem  »csak«  elméleti ismeretet kaptam, hanem kézzel fogható, a gyakorlatban rögtön alkalmazha-
tó tudást, munkamódszereket. (Az előzőekre jól ráerősítettek, a megértést segítették a filmbejátszá-
sok, fotók és a szakirodalom.) A munkámban gyakran érzek egyfajta ösztönösséget, mely mára kis-
sé tudatosabbá vált. Megértettem összefüggéseket, rendszerben látok. Úgy érzem, a megszerzett új 
tudás, ismeret, szemlélet által munkámban és emberileg is gazdagodtam – többnek érzem magam 
(nem tudom másként fogalmazni, nem nagyképű akar lenni a megállapítás J), mert meg tudom csi-
nálni, mert kapcsolatot tudok teremteni, mert a talált közösséggel meg tudjuk fogalmazni a célokat 
és tenni is tudunk érte.”  (Nagy Mária)

Időpontja: 2014. október 7.
Téma:
Szomszédsági fejlesztőmunka a város-
részekben 
Ennek keretében szó volt:
A szomszédság fogalmáról és a szom-
szédsági munka néhány alapelvéről,
Röviden a szociális városrehabilitációs 
programokról, abban a közösségi-kultu-
rális szakemberek szerepéről,
Az újpalotai szomszédsági munkáról   
hogyan próbálnak változást kezdemé-
nyezni a lakótelepi  beállt  állapotok kö-
zött, 
A közösségi tervezésről röviden
Előadó:  Péterfi Ferenc közösségfejlesztő
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Időpontja: 2014. október 16.
Téma: 
Hogyan készítsünk esettanulmányt?
A helyi fejlesztők által választott esettanulmányok bemutatása és elemzése
Szakirodalom-ajánlás

Időpontja: 2014. december 8.
Téma: 
Új Judit beszámolója az ondódi közösségi felmérésről és a közösségi beszélgetésről
A városrészi folyamatokról készülő esettanulmányok szempontrendszerének áttekintése, projektzáró 

kiadvány és konferencia közös tervezése

 „A művelődésszervezői munkámban is hasznosítottam a műhelymunka során tanultakat. Tudatosí-
totta bennem az eddig csak ösztönösen végzett tevékenységeket, szemléletet. A területen végzett kö-
zösségfejlesztő munka erősítette az önbizalmamat, növelte a kapcsolati tőkémet, amit máshol is tu-
dok kamatoztatni. Megismertem új munkamódszereket, amelyeket a gyakorlatban is megtanulok 
alkalmazni. (Kérdőívek készítése, interjúzás, felmérés feldolgozása, összesítése).”  (Új Judit)

Időpontja: 2014. május 19–20., Pécs
Szervező-vendéglátó: Nevelők Háza Egyesület, Pécs

Téma: 
Megismertük a Nevelők Háza Egyesület, a Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház te-

vékenységét, sikeres kezdeményezéseit.
Bemutatkozott a „PECSWORK – közösségszövetek a városban” címmel a Nevelők Háza Egyesület 

szervezet- és közösségfejlesztési programja.
Tanulmányoztuk a projektben közreműködő három Civil Kapu tevékenységét, kapcsolatrendszerét, 

megismertük a projekt monitoringtevékenységét is.

Időpontja: 2014. november 3–4.

Kecskemét – Vendéglátóink: Rigóné Kiss Éva, a Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára; Budainé Nagy 
Katalin módszertani munkatárs, az Alföldi Civilekért Alapítvány elnöke.  

Kunbábony – Vendéglátónk Mészáros Zsuzsa, a Civil Kollégium ügyvezető igazgatója.
A tanulmányút keretében a szociális szövetkezetek létrehozásával és működtetésének kérdéseivel is-

merkedtek meg a résztvevők.

„ A lexikális tudásomat gyakorlati példákkal tudom erősíteni. Megtanultam, hogy nincs lehetetlen, 
összefogással, közös gondolkodással, másokra figyeléssel minden megoldható. A helyi munkában is 
azt tapasztalom, hogy a kezdeti ellenállás után már-már  helybeliként  fogadnak. Számítanak rám, 
fontos a véleményem, a jelenlétem. Megnyílnak az emberek.”  (Csikós Beáta)

Képzés jelleggel tanulmányutak
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Ideje: 2014. március 27.
Közösségi beszélgetés a városrészi helyi segítőkkel
A beszélgetés az alábbi kérdéskörök mentén történt:
– Önök, mint akik jól ismerik a helyi viszonyokat, milyen közösségi programokat látnának szívesen?
– Vannak-e aktivizálható helyiek? Megszervezhető lenne-e egy helyi közösségi fórum?
– Mi az, ami segítheti a terveink megvalósítását? Mi az, ami gátolhatja a terveink megvalósítását? 

Ideje: 2014. október 14.
Tájékoztató a projektről a Debreceni Művelődési Központban 70 órás gyakorlatukat töltő egyetemi 
hallgatóknak, a helyi fejlesztők részéről tájékoztató hangzott el arról, hogyan kapcsolódhatnak az 
egyes városrészi folyamatokhoz. 

Ideje: 2014. december 17.
Találkozás és beszélgetés Beke Mártonnal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közművelődési 
főosztályvezetőjével a projekt tanulságairól.

Egyéb szakmai találkozási alkalmak

A helyi fejlesztők műhelymunkájában való részvétel során  
mi jelentette a legtöbb szakmai segítséget?

1. A mentorral való kapcsolattartás
2. A megismert jó gyakorlatok
3. Folyamatos kommunikáció
4. Szakirodalom, filmek, prezentáció
5. Az előadások témái
6. A közös munka a kollégáimmal
7. Beszélgetések a szünetben
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Elérhetőségek
 

NAGYMACS
Közösségfejlesztő: Nagy Mária

Tel.: 30/5660-252
E-mail: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu

l
NAGYSÁNDOR-TELEP

Közösségfejlesztő: Mátrai-Nagy Andrea
Tel.: 30/618-9767

E-mail: matrai.andrea@debrecenimuvkozpont.hu 

l
ONDÓD

Közösségfejlesztő: Új Judit
Tel.: 30/824-8969

E-mail: uj.judit@debrecenimuvkozpont.hu

l 

TÉGLÁSKERT
Közösségfejlesztő: Csikós Beáta

Tel.: 70/933-9915
E-mail: csikos.bea@debrecenimuvkozpont.hu 

l
PAC

Közösségfejlesztő: Mocsári Melinda
Tel.: 30/585-8001

E-mail: mocsari.melinda@debrecenimuvkozpont.hu

l
KISMACS

Közösségfejlesztő: Burai Luca
Tel.: 70/328-9616

E-mail: burailuca@gmail.com


