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„ Mert nem lehet mindent csak pénzben mérni, bármennyire is ösztönöz korunk. Vannak ennél sok-
kal fontosabb értékeink is, a maradék szorgalmunk, emberségünk, hitünk és reménységünk a sikeres 
folytatásban.”

Fábiánné Szabó Irén
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I. Általában 

Ebben a fejezetben kívülrôl szemléljük MAG-unkat 
a kerek évfordulóra készített kiadványunk méltatásain keresztül



10



11

Élettér szubjektív

 Amikor olvasom a napi elektronikus leveleimet, már a feladóból és a tárgyból következõen vannak 
elõérzéseim, elõfeltevéseim. Ebbõl adódóan elõre szoktam venni azokat, amelyeket fontosnak tartok, 
vagy amitõl várok valamit. 
 Monostori Évi 2011. augusztus 23-i levelének tárgya lakonikus rövidséggel „jelentkezem, és kérek 
is” volt. Aztán, amikor elolvastam a tartalmát, miszerint 15 éves az Élettér Egyesület, a Talpasíjászok, 
a Civil Társulás és a Kerecsen Ifjúsági Egyesület 5 évesek, a Magyarock Dalszínház pedig 10 éves lesz, 
mely alkalomból kiadvány készül, meglepõdtem. Miközben körülöttünk változik a világ, nehezednek 
a körülmények, megszûnnek civil és ifjúsági szervezetek, õk egy ilyen komoly civil hálót fognak össze 
hosszú idõ óta, és segítik munkájukat. Hogy is van ez? Mi a titok?
 Évi kérte, hogy írjak a készülõ könyvbe olyan „bodortomisat”. Gondolom mindezt azért, 
mert az ifjúsági területen volt szerencsém együtt dolgozni velük, s talán én is segítettem egy kicsit 
megismertetni, elismertetni lelkesen nagyerejû munkájukat. S miután kaptam felhatalmazást, nem 
leszek hivatalos, hanem csak szubjektív. Azt írom le, amit fontosnak tartok, illetve ami eszembe jut az 
Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesületrõl, illetve a Mag-házról.

Közösség és közösségi tér. A jó közösségben szívesen van jelen az ember, szeret ott lenni. Több alka-
lommal voltam a Mag-házban rendezvényen, beszélgetéseken, vagy csak úgy „benéztem”. Azt lát-
tam, a gyermekek és fiatalok, a felnõttek, az ott dolgozók szívesen töltik el idejüket, sokszor kértek 
és kaptak szakmai-emberi támogatást. Nem 
lényeges, ki vagy, honnan jöttél, szeretettel 
fogadtak. Vizeli Csaba a honlapon a támo-
gató háttérrel és légkörrel kapcsolatosan így 
fogalmaz: „a minden hátsó szándék nélküli, 
õszinte odaadás, ahogy velünk foglalkoztok, 
tanítandó lehetne mindenki számára az élet 
minden területén.” 
 Nem felejtem el, amikor elõször szin-
te alig mertek megkínálni, majd utána áll-
va jóízûen ettem a házi szalonnát és a pa-
rasztsonkát, vagy amikor büszkén mutatták 
a Mag-ház építkezésének aktuális állását, az 
új fejlesztéseket a tetõtér beépítésétõl a ját-
szótérig. Aludtam a Koppány Vendégház-
ban, egyik legszebb reggelimet költöttem el a Holt-Duna mellett. A kollégák és dolgozók közül töb-
bekkel személyesen megismertük egymást, s találkoztunk rendezvényeken, képzéseken. 
 Láttam azt, milyen széleskörû szolgáltatásokat nyújtanak a korosztálynak, hallottam a Biztos Kez-
det Klubról, az ifjúsági közösségfejlesztésrõl, a prevenciós programokról, a gyermekfoglalkozásokról, 
a nemzetközi ifjúság munkáról, az önkéntesekrõl, a kortárssegítõ képzésekrõl, a kiadványaikról és még 
sorolhatnánk…
 A Mag-ház nem csupán egy épület, hanem valódi közösségi mûködtetésû multifunkcionális 
közösségi tér.

Szakértelem és innováció. Az Élettérben és a Mag-ház környékén dolgozóknak fontos, hogy jól csinál-
ják, amit csinálnak. Emlékszem az országos mintaprojektként is elismert „Összehozó” osztályközösség-
fejlesztõ programra, a „Szót kérünk!” – konferenciákra, vagy a megyei ifjúsági-szakmai módszer-
tani központként ellátott feladatokról történõ beszámolásokra. 2010-ben minisztériumi felkérésre 
házigazdái voltak az országos ifjúsági turisztikai szemináriumnak, a korábbi években az Ifjúságügy 
Szakértõinek Társasága által szervezett konzultációnak. 
 Kimagasló színvonalú szakmai munkája alapján részesítette miniszteri elismerõ oklevélben az egye-
sület kollektíváját 2009-ben a szociális és munkaügyi miniszter.
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Civilség és együttmûködés. Itt nem mû, hanem valódi civilek vannak. Hús-vér emberek. Akik semmit 
nem kapnak készen: szerveznek, fejlesztenek, terveznek, küszködnek, kínlódnak, örülnek, elkesered-
nek, pályáznak. Hiszen meg kell küzdeni a mindennapokért, a mûködésért, az alkalmazottak béréért, 
a régi és új feladatok forrásainak megteremtéséért. Emlékszem az utolsó pillanatban elkészült pályáza-
taikra, az örömre, ha nyert, majd sikertelenség esetén az újrakezdés, a továbblépés lehetõségének szin-
te azonnali keresésére.
Civil szolgáltató központként a kistérség szervezeteit és helyi kezdeményezéseit elérik, ismerik, össze-
fogják és segítik. Több civil szervezet mindennapi munkájának bázisa a Mag-ház. Ugyanakkor több 
országos hálózatnak is aktív részesei, meghatározói (amirõl én tudok az a népfõiskolák mozgalma 
és a civil közösségi házak). Ha a honlapjukat nézem látható, hogy ki mindenkivel mûködnek együtt 
Szombathely-Herénytõl kezdve, Túristvándin át Hajdúnánásig. És persze nem maradhat el a Beke 
Pali által oly sokszor emlegetett francia példa és kapcsolat sem. Jómagam is örömmel mûködtem köz-
re az ifjúsági közösségi házak konföderációja, delegációja szakmai tájékoztatásában.

Az ifjúság háza. A gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás összetett feladat. Folyamatos intenzi-
tást, odafigyelést, empátiát és folyamatos megújulást kíván. Én magam abban hiszek, hogy a fiatalok 
a társadalom erõforrásai. A korosztállyal végzett munka, a mai döntések a jövõ társadalmára hatnak. 
Az Élettér Egyesület és a Mag-ház környékén mindig van fõállású, vagy önkéntes segítõ, aki a fiata-
lokkal foglalkozik, és van egy hely, ahova betérhetnek. Olyan humán szolgáltató szervezetrõl van szó, 
amely nemcsak programokat szervez és hagyományokat õriz, hanem aktivizálja, bevonja és képessé 
tenni is szeretné a korosztályt. Ez nem is lehetne másképpen, hiszen a fiatalok legjobb szakértõi saját 
maguk. Még akkor is így dolgoznak, ha a fluktuáció, a heterogenitás, a társadalmi-gazdasági kör-
nyezet változásai miatt ez egyre nehezebb. Nagyon bonyolult lenne statisztikailag kimutatni (nem is 
lehet), hogy hány fiatalnak segítettek közvetve, vagy közvetlenül, a fiatal formálódó személyiségeknek 
milyen módon nyújtottak támaszt tanácsokkal, képzésekkel, programokkal, emberi hozzáállásukkal.

 Mi tehát a titok? Az emberség, a szakmai tudás, a közösség, a szeretet, mások tisztelete és megbe-
csülése, az együttmûködés, az elkötelezettség és a személyes példamutatás. Nevezhetjük összegezve 
egyszerûen csak hivatásnak. 
 Civil és ifjúsági munka a „végeken”, Komáromban, Koppánmonostoron. Több kellene belõle.  
Õszintén kívánom, hogy így legyen. Boldog születésnapot!

Útravalónak pedig álljanak itt Bárdosi Németh János szavai:

„Az vagy, ami a munkád,
nem több és nem kevesebb,
az eltûnõ idõbõl ez õriz meg,
emberségednek ez ad alapot,
arcod redõibe vési föl nevedet,
amelyet te hordasz,
amely te vagy
magad, egyedül
a munkád által örökre”

Szeretettel és szakmai nagyrabecsüléssel:

Bodor Tamás ifjúsági szakértõ
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Kedves Éva!

 Emlékszel még arra, amikor 1992-ben elõször találkoztunk? Annyi minden történt azóta, hogy ne-
kem csak halvány képek tûnnek fel: a kecskédi közösségi beszélgetések a helyiekkel, amikor még csak 
kóstolgattuk a közösségfejlesztõi szerepet, az utazás Balatonalmádiba a szövetkezetfejlesztõi képzésre, 
amikor még alig értettük Fábiánné Szabó Irén lelkesedését a tejszövetkezet iránt.  
 Azután a következõ emlék az, amikor már anyukám szõnyi otthonában hárman gondolkodtunk ar-
ról, hogy egyesületet kellene alapítani, hogy hasznára lehessünk annak a településnek, ahol élünk. 
 Közösségfejlesztõi hivatástudatunk megkérdõjelezhetetlen volt már akkor is számunkra. Hittünk 
abban, hogy az emberek képesek tenni a környezetükért, képesek együttmûködni a jó célok érdeké-
ben, csak meg kell szólítanunk õket. Hittünk abban, hogy nem kell várnunk arra, hogy mások segítse-
nek rajtunk, hanem magunknak kezdeményezõnek, öntevékenynek kell lennünk. Hamarosan már meg-
nyertünk annyi szimpatizánst ennek a gondolkodásmódnak, hogy az egyesület megalapítása elõtt jogi 
akadály nem állt. A név azonban fejtörést okozott. Többfélét is kigondoltunk, ami legjobban kifejezi 
a szándékunkat, de nehezen tudtunk dönteni. A gyerekek kreativitására hagyatkoztunk. Végül az ak-
kor tizenkét éves Balázs fiam névadójává vált az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesületnek. 
Akkor még szakmai közösségként határoztuk meg magunkat, akik a helyi közösségek önszervezõdését 
segítik elõ és nem gondoltuk, hogy az egyesület maga is folytat majd olyan tevékenységeket, amihez 
a helyi emberek saját elhatározásukból csatlakoznak majd. Tehát egyben egy generáló, kezdeményezõ 
szakemberekbõl álló szervezet és egyben egy helyi ügyekért is felelõsséget vállaló egyesület leszünk.
 Az elmúlt tíz-tizenöt évben kicsit közel és kicsit távol is kerültem az egyesülettõl. A 160 km-es tá-
volság nem teszi lehetõvé a mindennapi együttlétet, de a barátság és a hit abban, amivel az egészet    
elkezdtük, hosszú távon és távolsággal is fenntartható kapcsolatot alakított ki.
 Egyszer csak azt vettem észre, hogy a kunadacsi Közösségi Kávéházban várom a komáromi fiatalo-
kat, és azon izgulok, hogy vajon elég lesz-e a vendégváró palacsinta, és minden körülmény megfelelõ 
lesz-e ahhoz, hogy a lelkes gyerekek itt is jól érezzék magukat. Nem ez volt persze az elsõ alkalom, hogy 
ide várhattam az egyesület tagjait. Amióta elkészült a kunbábonyi Civil Kollégium képzési központja, 
sok szálon megindult a Kiskunság és a Kisalföld egy szegletének kapcsolata. Kunadacsra talán már tíz 
éve járnak gyerekek lovagolni Komáromból, az egyesület tagjai pedig évente megfordulnak valamilyen 
képzésen, közösségi összejövetelen Kunbábonyban. A két település alföldi viszonylatokban nincs távol 
egymástól (30 km-re), ami nekem már észrevehetetlen távolság, hiszen itt van az otthonom, a mun-
kám, és a barátaim. Amikor ideköltöztem, nem gondoltam, hogy komáromi barátaimnak, az Élettér 
Egyesületnek és neked is, Éva, lassan már ugyanolyan ismert lesz minden tanya, dûlõút és az itt élõ em-
berek, mint nekem.
 Mennyi sok új kapcsolat, felemelõ emberi megnyilvánulás, feltöltõdés és lelkesedés – persze közte 
csalódások és nehézségek is – jellemzik ezt az elmúlt tizenöt évet! Az elõbbiek feledtetik az utóbbiakat. 
Az biztos, hogy a kezdeti jó gondolat – ami annak idején megszületett bennünk – további sok elképze-
lés új és jó gondolatot szült. Kevés hely van már az országban, ahol ne ismernék a Koppánmonostori 
Kalendáriumot, hogy ne hallottak volna arról, milyen erõfeszítések által és mennyi elkötelezett ember 
közremûködésével készült el a kisház, amit Mag-háznak kereszteltetek. Kicsit könnyebb így messzirõl 
csakis a szépet látni azonban azt is, tudom, hogy nektek mindennapi küzdést is jelent. Tudom, mennyire 
nehéz megszólítani, bevonni az embereket, még akkor is, ha tudva tudjuk, hogy csakis az együttmûködés, 
együttgondolkodás, együttes cselekvés viszi elõbbre tartósan és fenntarthatóan az életünket.  
 Az Élettér Egyesület igazi közösségfejlesztõ egyesületté vált a saját környezetében és a szakmai kö-
zösségeinkben is. Gratulálok nektek mindehhez, és azt kívánom, hogy sokáig maradjon meg a lelkese-
dés, elkötelezettség bennetek, vidámság és öröm töltse be a kisházat minden nap!

Mészáros Zsuzsa közösségfejlesztõ

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
Komárom, Élettér Egyesület
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Ki a „civil”?

 Az Értelmezõ Kéziszótár a „civil” szót úgy értelmezi, hogy „polgári, nem katonai. Egyenruhát 
viselõ szervhez nem tartozó”. Mai szóhasználatunk ennél gazdagabb, hiszen mindazt „civilnek” tart-
juk, ami nem állami vagy önkormányzati, vállalati vagy vállalkozási téma, feladat, kezdeményezés, te-
vékenység, személy vagy akármi-akárki. Magam a „polgár” szinonimájaként is értem (megjegyzem, 
hogy a Magyar Szinonimaszótár is, bár ez utóbbi megjegyzésébõl az is világossá válik, hogy ami „ci-
vil”, az „világi”, értsd: nem egyházi).
 „Civil” tehát a lakosság, a polgárok együttese és az egyes ember is (kivéve tehát, ha például katona 
vagy pap), „civil” az általuk megfogalmazott óhaj, szándék vagy akarat, „civil” az ennek megvalósítá-
sa érdekében létrehozott, hivatalosságok vagy vállalkozók közremûködése nélkül mûködtetett újság, 
rádió, baráti társaság, egyesület, alapítvány vagy bármi más szervezõdés. A „civil” szócska megkülön-
bözteti az azonos jellegû, de eltérõ módon fenntartott és mûködtetett dolgokat: a kereskedelmi rádió-
hoz képest „civil” az, amelyik nem valakié vagy nem egy vállalkozásé, amelyik tehát nem bevétel, ha-
szon vagy profit érdekében, hanem közösségi alapon, a „közjó” érdekében mûködik. Az egyetem vagy 
a mûvelõdési otthon táncegyüttesére nem használjuk ezt (noha „civilek” táncolnak abban is), hiszen 
azok mûködtetõje, finanszírozója az adott egyetem vagy kultúrház. De ha egy baráti társaság tánckört 
alakít, ha mûködtetésüket saját zsebbõl vagy az általuk megnyert pályázatokból finanszírozzák, ha pró-
báikat valamelyikük lakásán vagy általuk bérelt helyen (akár tehát egy kultúrházban) tartják, társasá-
guk „civilnek” mondható. 
 Talán nem tévedek nagyot, ha azt ajánlom, hogy „civil” szóval illessünk minden olyan magánkez-
deményezést, amely nem egyéni anyagi érdeket szolgál, amelyhez mások szabadon csatlakozhatnak, és 
amely tevékenység közérdekû vagy közösségi célt szolgál.
 
Mi az „asztaltársaság”, az egyesület, az alapítvány?

 A civil, tehát a lakossági, a polgári kezdeményezések a legkülönfélébb szervezeti formákat választ-
hatják, sõt: választhatják azt is, hogy nem formalizálják magukat és csak összejáró „kompánia”, bará-
ti kör maradnak. Ez utóbbiakat gyûjtõnéven „asztaltársaságnak” nevezhetjük, annál is inkább, mert 
mûködésük lényege a közös evés-ivással kísért jóízû beszélgetés. Gondoljunk esetükben egy-egy osz-
tály vagy évfolyam találkozójára, egy-egy iskola vagy bármi más baráti körére, a valamit valamikor kö-
zösen cselekvõkre, akár a felnõtté vált hajdani gyermekönkormányzati képviselõkre, stb.
 Azok azonban, akik valami cél érdekében valaminek megoldására vagy elérésére, valaminek megva-
lósítására szövetkeznek, elõbb-utóbb kénytelenek együttmûködésüknek egyesületbe szervezett formát 
találni már csak azért is, mert mindenki más csak ebben az esetben veheti õket komolyan. Ekkor lehet 
akaratukat célirányosan összefogni, esetleges tennivalóikban fontossági sorrendet készíteni. Ekkor már 
gondoskodni kell valakikrõl, akik a többiek felhatalmazását bírva a rajtuk kívül állókkal tárgyalóképesek. 
 A többieket képviselõ, mert általuk választott „vezetõség” (elnökség, ügyvezetõk, stb.) tevékenysé-
gét nem ismerheti mindenki, éppen ezért rendszeres idõközönként alkalmat kell teremteni arra, hogy 
tevékenységükrõl beszámoljanak, és azt a többiek (a „közgyûlés” vagy „küldöttgyûlés” folyamán) mint 
szándékaikkal és elképzeléseikkel megegyezõt jóvá is hagyják. Az ilyen társaság céljainak megvalósí-
tása érdekében pénzt kezelhet, amelyet a résztvevõk tagdíjként összeadnak, esetleg pályáznak vagy 
valaki(k)tõl rendszeres, esetleg eseti támogatást kapnak. A vezetõséget nyilván felhatalmazták e pénz 
kezelésére, de annak szakszerû és célszerû felhasználását egy másik, tõlük független („számvevõ”, eset-
leg „ellenõrzõ” bizottság) kontrollálja, amely bizottságot is a tagok gyûlése választott, és az azt követõ 
gyûléseik során folyamatosan számot kell adjon vizsgálatai eredményérõl.
 A közös akarat megvalósítására alapított egyesületet a bíróság veszi nyilvántartásba az alakuló ülé-
sen elfogadott Alapszabály, az alakuló ülés jegyzõkönyve és jelenléti íve, valamint a megválasztott 
tisztségviselõk feladatot elvállaló nyilatkozata birtokában. Bizonyos tevékenysége adóköteles lehet, 
így adószámot, alkalmazott esetén társadalombiztosítási nyilvántartó számot kell kérnie. Pénzforgal-
mát bankon keresztül kell bonyolítania, így valahol számlát kell nyitnia. Könyvelését szakszerûen kell 
végezze, amelyet egy hozzáértõ önkéntes is elláthat, de nagyobb forgalom (és kellõ fedezet) esetén 
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könyvelõt kell alkalmazzon, vagy bízzon meg. Tagadhatatlan tehát, hogy ez a mûködés jóval bonyo-
lultabb az alkalmankénti (és persze kötelezettség nélküli) „asztaltársasági” összejövetelnél, de mindezek 
birtokában az egyesületben együttmûködõk céljaik elérése érdekében éppen olyan joggal léphetnek fel 
és éppen úgy mûködhetnek, mint bármely más jogi szervezet Magyarországon. Megjegyezzük, hogy a 
bíróság által bejegyzett és a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok betartásával mûködõ egyesü-
let tevékenysége ellenõrizhetõ is, és ez szinte minden pályázható támogatás elõfeltétele. Ha másért nem, 
hát éppen ezért megfontolandó egy-egy határozott, markáns közös szándék ebbéli formalizációja.
 Az alapítvány ugyancsak bármilyen helyi, kistáji, megyei, regionális vagy országos cél megvalósí-
tására alkalmas forma, amelyet azonban nem az adott célt elérni akaró tagok összessége alapít, hanem 
az adott szándék megvalósulását e módon szorgalmazó egy vagy több magánember, vállalkozó, intéz-
mény, vállalkozás, önkormányzat vagy bárki-bármi más, akár együttesen is. Az alapítvány a deklarált 
szándék megvalósításának támogatására pénzt gyûjt vagy éppen pénzt ad, esetleg szakembereket fog-
lalkoztat attól függõen, hogy alapító okirata errõl miként rendelkezik. 
 Az alapítvány vezetõ testülete a kuratórium, amelynek üléseit (és a szervezet egészének mûködését 
is) saját ügyrendje szabályozza. Az alapítók csak a szervezet létrehozásakor szabhatnak feltételeket, azt 
követõen az általuk felkért kuratórium önállóan vezérli a tennivalókat. Valamennyi alapítvány a saját 
szabályai szerint, független szervezetként mûködik, életébe tehát sem az alapítók, sem más nem szól-
hat bele, nem befolyásolhatja. Ellenõrzésére egyedül az ügyészség hivatott. Mûködésének pénzforgal-
mi részleteibe azonban a szokásos ellenõrzõ szervek (a területileg illetékes adóhatóság és a társadalom-
biztosítási szervezetek) természetesen betekinthetnek, de csak a szabályok betartását ellenõrizhetik, az 
alapítvány tevékenykedésének okát, célját, módját (ha az nem jogszabály- és alapszabály-ellenes) nem 
kifogásolhatják.

Beke Pál

      Részlet a Gyermekönkormányzati Kiskátéból
Kiadta a Települési Gyermekönkormányzatokat Segítõk Egyesülete, Budapest 1997

 

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük”
(Mt 18,20)

 Sokunk számára ezen, Máté által közvetített gondolat talán a legfontosabb tájékozódási pont, 
melynek segítségével igyekszünk berendezni az életünket. Ketten vagy hárman, mindenképpen egy-
nél többen alkothatunk közösséget. Nem masszát, nem csoportosulást, nem összeparancsolt embe-
rek hadát, nem véletlenül egymás mellé sodort egyének tömegét. Hanem valódi közösséget, mely 
akár Jézus Krisztus tanításait, akár bármely más jó ügyet tûz a zászlajára.
 Közösségekben éljük le teljes életünket. Családba születünk, majd többnyire magunk is édesapá-
vá, édesanyává, majd nagyszülõvé válunk. Az iskoláinkban, a munkahelyünkön, a gyülekezetünkben 
is igyekszünk hasznos tagjává válni ezeknek a kisebb közösségeknek. Nincs ez másképp igaz lokálpat-
riótaként településünk, illetve hív, s jó magyarként nemzetünk szintjén sem.
 Azonban eme közösségeket általában nem mi választjuk magunknak, nem mi alapítjuk õket, sõt, 
a legtöbbjük tevékenységére is viszonylag csekély befolyással bírunk. Szemben azon civil szerveze-
tekkel, melyek létrehozásában és munkájában, mûködésében is meghatározó módon veszünk részt. 
Egy-egy kicsiny település életében szinte mindenre kiterjed a faluszépítõ egyesület tevékenysége. A 
sportegyesületek, mûvészeti csoportok, nyugdíjas klubok, hobbiszervezetek tagjai a maguk örömén 
túl sok esetben a szûkebb-tágabb környezetük javára is munkálkodnak. Nem beszélve azon oktatá-
si, kulturális alapítványokról, egyletekrõl, melyek – az állami és önkormányzati intézmények mellett 
vagy helyett – különféle szolgáltatásokat biztosítanak, iskolákat, óvodákat, mûvelõdési házakat, gyer-
mekotthonokat tartanak fenn, könyveket, újságokat vagy épp kalendáriumokat adnak ki. Mindezek 



16

mellett ezek a közösségek a demokrácia pillérei is. Az erõs civil szektor nemcsak a mindenkori kor-
mányzat kontrollját jelentheti, hanem a demokratikus eljárásmódok elsajátításának gyakorlati színte-
reként is szolgálhat.
Közösségeink valódi értékek! Legyünk büszkék rájuk, óvjuk, becsüljük, erõsítsük õket!

Bereznai Csaba
a Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális Kollégiumának elnöke (2008)

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
Komárom, Élettér Egyesület
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II. Az elmúlt 15 év négy szervezet aktivitásában

Ebben a fejezetben bemutatjuk az ünnepelt négy szervezetet, 
azok tevékenységeit, szervezeti felépítését, s közreadjuk jelenlegi elnökeik köszöntô sorait
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Háromszor öt és még tizenöt év az eltûnô idôbôl…

 1997

 Nagyon nehéz visszaemlékezni a kezdésre, hiszen az elmúlt 15 év során számos programot va-
lósítottunk meg, nagy változásokon mentünk keresztül, és mindig a kezdet az, ami kicsit nehézkes, 
nyögvenyelõs, olyan kialakulatlan még.
 Mi is pont ebben a helyzetben voltunk. Ültünk a 
Komárom árkádsora alatti virágszegélyen és csak azt 
tudtuk, hogy akarunk valamit, de azt nagyon. Mi is volt az 
alapgondolat? Miért is szervezõdtünk? Már csak találgatni 
tudom. Talán a frissen megszerzett közösségfejlesztõ 
okirat, az önálló szárnypróbálgatás, a fiatalos hév, a 
sorsfordulás beindítása, a világmegváltás ösztöne…?
 Az egyesület mellett döntöttünk, amelyhez tíz alapító 
tagra volt szükségünk. Olyanokra, akik egyetértenek a 
célkitûzésekkel, részvételükkel és szakértelmükkel segítik 
a munkánkat. Így kerestük fel a bakonyaljai falugazdász 
hálózatot, ahonnan sikerült hét szakembert megnyernünk 
magunknak. Miért éppen a Bakonyalja? Mert frissen vég-
zett közösségfejlesztõként ennek a térségnek a településein 
kívántunk dolgozni, folyamatokat beindítani. 
 Ebbõl persze semmi sem valósult meg. Mészáros Zsu-
zsa elnökünk az alakulás évében már elköltözött Bács-
Kiskun megyébe, ott kezdett térségfejlesztési munkába. 
Oplaznik Gabriella alelnökünk szülési szabadsága után a 
Komáromi Mezõgazdasági Kombinát borászati ágazatá-
ban kezdett dolgozni, míg én (szintén alelnökként) a nyíregyházi fõiskolai tanulmányaimat befejezve, 
Kristóf fiam óvodába íratásával visszatértem a Csokonai Mûvelõdési Központba, ahol a közmûvelõdési 
programok koordinálásával foglalkoztam.
 Az egyesületünk megalakulását követõen tehát stagnált. Egy-két kezdeti pályázati próbálkozást ki-
véve nem tudunk semmi komolyat és hasznosat felmutatni, csupán azt, hogy megalakultunk, voltunk. 
Az elsõ meghatározó eseményre még egy évet várnunk kellett.

 1998

 Koppánmonostoron élõként hamar felfedeztem a helyi értékeket és kincseket. Közülük is „ked-
vencemmé” a Tornyos villa vált. Eltökélt szándékom volt, hogy valahogy segítsük állagának javítását, 
az eredeti szépségének feltárását. Erre az akcióra már az újjászervezõdött egyesületünk vállalkozott, 
amely kibõvült helyi, monostori barátok, kollégák és elkötelezettek szûk csoportjával. A vezetõség 
is átrendezõdött, átvettem az egyesület vezetését, míg alelnöki poszton Oplaznik Gabriella mellett      
Gulyás Erika segítette munkámat, s a kezdõk bizonytalanságával küzdöttünk hónapról hónapra, prog-
ramról programra. 

 1999

 Alakulásunkat követõ második évben kezdtük el a Tornyos villa felújítására szervezett jótékonysá-
gi gálamûsorunkat, ami három éven keresztül a szeptemberi iskolakezdéshez kötõdött. Az elsõ évben 
gondoltuk el, hogy a település életérõl készített Kalendárium nagyban segíthetné törekvésünket. Az 
elkészített kis kiadvány bevételét is az épület szépítésére terveztük be. Emlékszem, hogy családi házunk 
udvarán egy nyári délután hûsítõ borocska társaságában Hegedüs Béla bácsi és Barassó Péter segít-
ségével gondoltuk át, milyen legyen kiadványunk. Nagyon gyorsan és hatékonyan dolgoztunk, mert 
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szeptember elsõ hetére már nyomtatott formában kí-
nálhattuk a gálamûsor résztvevõinek.
   Sajnos a kezdeti célunk nem valósult meg. Nem si-
került itthon, helyben olyan kiadványt létrehoznunk, 
amely bevételével bármilyen nemes célt szolgálni tud-
jon. 
   Az elsõ két számtól eltekintve a Kalendárium az 
elmúlt tíz évben egységes formát kapott, melyben a 
múlt, a jelen és a bizakodó jövõ is szerepet kap. Mindig 
figyeltünk arra, hogy bemutassunk helyben élõ fiatalo-
kat és szépkorúakat, akik figyelemre méltók, fontosak, 
ám a közvélemény méltatlanul nem tesz említést róluk. 
Így volt lehetõségünk – ugyan szerény formában – 
Barassó Péter gyermekeknek szánt, településünkön írt 
meséit és anekdotáit is közreadnunk. De így jutottunk 
be számos kiskonyhába, tisztaszobába, ahol a féltve 
õrzött titkokra derülhetett fény, s az emlékezések 
során kaphattunk betekintést a régmúlt monostori 
történésekbe, hagyományokba. 
  Kedves emlékeim egyike a fõutcán lakó Tóth Imre 
bácsival folytatott beszélgetésem. Barátságos, ven-
dégszeretõ fogadtatásban volt részem. Végigjártuk a 

házat, az ólakat – amelyben még mindig ácsorgott egy régi igásló –, a birtokot. Hallgattam a régi mo-
nostori történeteket, próbáltam emlékezetembe felidézni az emlegetett falubelieket. Talán ez az elsõ 
beszélgetés sarkallt arra, hogy minden évben felkeressek egy-egy idõsebb helybélit, faggatva õt a régi 
„szebb” idõkrõl. Néhány hónapja fájó szívvel látom, hogy Imre bácsiék szép tanyája eladó. Sajnos az 
egyesületünknek nincs saját tõkéje, hogy megvásárolja. Így csak reménykedni tudok abban, hogy olyan 
gazdára lel majd, aki értékeli szépségét és értékét, hogy megmaradjon élõ legendaként településünkön.
 Kalendárium. Nem tudom, hogy megérte-e az elmúlt 10 évet erre a munkára fordítani. Nem tu-
dom, hogy jelenleg ad-e valami pluszt, tartást, vagy helyi identitástudatot. Talán az utókor majd 
mindezt megválaszolja.
 
 2000

 A millecentenárium évében felfokozott hangulatban volt az egész ország. Minden település készült 
arra a becses eseményre, amikor a Millenniumi zászló átadásra kerülhet. Mi is így voltunk ezzel.
Gábor Klára kolléganõm (CSMK) Franciaországból hozta haza azt az ötletet, melynek nyomán elsõ 
alkalommal ebben az évben rendezhettük meg a Híres Komárom címû történelmi játékot. Az elképze-
lés alapgondolatát a város történelmi múltjának felelevenítése élõképekben, amit a városban mûködõ 
civil szervezetek és közösségek valósítottak meg. Így kerültünk mi is kiválasztásra, s lehettünk része-
sei az ünnepi rendezvénynek. Nagy kihívás volt, hiszen színészi vénával nem rendelkeztünk, felnõttek, 
szépkorúak és gyermekek mind nagy izgalommal fogadtuk a felkérést. Jó hasznát vettük a korábbi 
években készített õsmagyar jelmezeinknek, melyet egy nagyszabású szüreti felvonulásra készítettünk. 
 Talán még többen emlékeznek arra, amikor 1996-ban a három városrész egy-egy meghatározó tör-
ténelmi korszakot jelenített meg, így vonulva végig a városon, majd a városháza elõtt találkozva iga-
zi szüreti mulatságot tartottunk. Mi akkor 52 jelmezt készítettünk, valamennyit a honfoglalás korából.   
A Híres Komáromban ezek a jelmezek képezték, és képezik ma is a tömeg kosztümjeinek nagy részét. 
 A színdarabnak nagy sikere volt. Mi, a szereplõk is nagyon lelkesek és aktívak voltunk. Egy narrátor 
meséje nyomán a római birodalomtól egészen mai korunkig mutattuk be a város fõbb fordulópontjait, 
neves eseményeit. A szereplõk pedig hol „honfoglalnak”, hol török rabigában gyötrõdnek, hol a föld-
rengés alatt menekülnek, vagy éppen Horthy Miklós kormányzót fogadják lelkesen. A közel egyórás 
színpadi játék alatt nem csupán nekünk jutott szerep, hanem a település lovasainak, hagyományõrzõinek 
és iskolás csoportjainak is.
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 Elsõ elismeréseinket is ekkor vehettük át. 
A város emléklappal, míg Dr. Nemeskürty 
István Millenniumi Kormánybiztostól em-
lékérmet vehettünk át az ünnep alkalmá-
val. Nagy munka volt, ám szeretettel emlé-
kezünk vissza ezekre a kezdeti idõszakokra, 
s talán érdekességnek számíthat, hogy a 180 
fõs statiszta csoportból egyesületünk 82 
fõvel gazdagította a színdarab létrejöttét.
 A színészettel és a jelmezekkel nem szûnt 
meg a kapcsolatunk. A városi Téltemetõ ren-
dezvényen több alkalommal öltöttünk magunkra mókás göncöket, tréfás jelmezeket. Késõbb pedig a 
Magyarock Dalszínház megalakulásával szinte valamennyien kipróbálhattuk magunkat a színházi kö-
zegben. Táncosként, statisztaként, szereplõként, varrónõként, fuvarosként, fény-technikusként, kellé-
kesként, és még hosszan sorolhatnám azokat a nem látványos tevékenységeket, amelyek mind-mind 
hozzájárulhatnak egy színpadi produkció létrejöttéhez. De ez már egy másik év igaz története.

 2001

 A civil szervezetek körében nem meglepõ az, hogy a szervezet munkáját nagymértékben befolyá-
solja vezetõsége, a vezetõ személyisége, szerepe. Nincs ez másképpen nálunk sem. Így ebben az évben 
egy kissé visszafogott ütemben tevékenykedtünk, haladtunk, hiszen Matyi kisfiam születését követõen 
az idõm nagy részét az új családtag foglalta le. 
 Azonban volt egy régóta dédelgetett célunk, mégpedig az egyesület közhasznúsági fokozatba való 
sorolása. Nem volt egyszerû. Ellenben hosszú és körülményes. Matyi keresztszülei – mindketten kép-
zett jogászok – segítségével, közel egyéves huzavona után sikerült új státust kapnunk. De miért is ra-
gaszkodtunk hozzá?
    Már ekkor rebesgették civil körökben, hogy a közhasznú, vagy kiemelten közhasznú szervezetek 
pályáztatási feltételei kedvezõbbek lehetnek, s a státusz váltásához különösebb plusz tevékenységet, 
feladatot nem is kellett vállalnunk. Saját kezdeti bejegyzésünk és a közhasznúsági fokozat elnyerésé-
nek bürokratikus és embert-, türelmet pró-
báló volta ösztönzött késõbb bennünket a 
civil szektor segítésére, tapasztalataink át-
adására. Így mára számos helyi és regionális 
egyesület, vagy alapítvány van, akik bejegy-
zését sikerrel hajtottuk végre, segítve ezzel 
a különbözõ céloknak elkötelezett csoporto-
kat a felvállalt tevékenységük indításakor.
 Ehhez az évhez köthetõ még egy másik 
kezdeményezésünk, ez pedig a támogatások 
elõsegítése, különösen a hátrányos, vagy ne-
héz helyzetben lévõknek, kiemelten a gyer-
mek korosztályra.
 Két éven keresztül támogattuk a komá-
romi Selye János Kórház gyermekosztályát, 
ahová december 6-án, Mikulás napján szállítottuk csomagjainkat és fejlesztõjátékainkat. Ebben a 
munkában nagy segítségünkre voltak a Komáromi Szakállasok, akik már a Tornyos villa felújítási 
munkálataikor csatlakoztak hozzánk, évente több közös akcióban társulnak céljaink megvalósításá-
hoz. Szeretettel emlékszem vissza a legelsõ közös programunkra, ami nem volt más, mint a Tornyos 
villa vízvezetékhez való csatlakoztatása, melyhez az egész udvart át kellett ásnunk. Vagy a Posta-ré-
ten rendezett családi napokra, ahol játékokkal, furfangos próbákkal vártuk a gyerekeket, míg ízletes 
bioételeket készítettünk a felnõttekkel.
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 Ugyancsak játékokkal segítettük három éven keresztül a komáromi bölcsõdét, majd az évek során 
számos fiatalt támogathattunk ösztöndíjas rendszerünkkel, egyéni adományokkal.
Így kaphatott két éven keresztül segítséget az akkor még szárnyait próbálgató Koczka Andrea útikölt-
ségként fellépéseire, vagy egy walkmain-t gyakorlásaihoz.
 Mára többrétegû támogatási rendszerünk van. Segítségünk elsõsorban nem anyagi jellegû, hanem 
olyan szellemi termék – mint pl. a szervezetek jogi bejegyzései, pályázataik és elszámolásaik segíté-
se, Mag-házunk igénybe vétele, a benne folyó térítésmentes tevékenységek sora, stb. – eszmei értéke, 
mely a kezdõ és gyakorlatlan szervezeteknek óriási segítség. 
 A helyben indított munkánk mára nemzetközileg ismert és elismert. A 2007-es erdélyi árvíz után ke-
rültünk kapcsolatba azokkal a szervezetekkel, akikkel azóta is évrõl évre próbálunk közösen gondolkoz-
ni, munkájukat segíteni, megkönnyíteni. Minden évben segélycsomagokat gyûjtünk, elsõsorban az ál-
taluk megadott céloknak megfelelõen, hogy tevékenységüket segítsük. Így a karácsonyi cipõsdobozok 
után szakmai kiadványokat, irodai munkaeszközöket, fejlesztõ csomagokat továbbíthattunk a tatabányai 
Peron Music Alapítványon keresztül Székelyudvarhelyre és a környezõ települések civil szervezeteinek.
 
 2002
 
 Úgy emlékszem, hogy egyesületünk életében jelentéktelen év volt a 2002-es. Igazából semmi ki-
magasló dolgot nem csináltunk, minden a korábbi évek megszokott medrében folydogált. Kivéve 
egy eseményt, amelynek akkor egyáltalán nem tulajdonítottunk nagy jelentõséget. 

 Ebben az évben segítettünk a Magyarock 
Dalszínház megalakulásában. Nem magá-
nak a színtársulatnak, hiszen ahhoz mi nem 
értünk, csupán a jogi és egyéb adminisztrá-
ciós bonyodalomban, ami elengedhetetlen 
a hivatali bürokráciában. Kevés olyan dolog 
van az életemben, amire ennyire büszke len-
nék, mint ennek a kis társaságnak a létrejöt-
tére és mûködésére. Közösségfejlesztõként 
tudom, hogy munkánk eredménye nem 
azonnal és nem általunk, hanem közvetve, 
s akár évekkel késõbb jelentkezik. Mindig 
öröm tehát az, amikor egy helyi kezdemé-
nyezés önálló lábakra áll, végzi a vállalt te-
vékenységét, dolgozik. Ez így van szinte va-

lamennyi általunk segített szervezet esetében is. Akkor miért olyan különleges mégis a dalszínház? 
Ennek több oka is van. Kapcsolatunk sosem szakadt meg, bár az önállósodás már a kezdetek ele-
jén megtörtént. A két egyesület viszonya a szülõ-gyermek kapcsolatra jellemzõ leginkább. A kezdeti 
szárnypróbálgatásokat segítõ támogatásunk kísérte, majd leküzdöttük a serdülõkor erõfitogtatásait, 
és mára a felnõtt, egyenrangú partneri viszony jellemez bennünket. 
 S mint egy szülõ, mi is tisztában vagyunk saját értékeinkkel, kompetenciánkkal, ugyanakkor a 
szülõi büszkeség örömteli pillanatai számunkra azok, amikor a „gyermekünk” ér el sikereket, alkot 
önálló, maradandó dolgokat. Így van ez a mi neveltünk esetében is. A kezdeti kisebb darabokat, na-
gyobb mûvek, majd önálló alkotások követték. Az induló néhány fõbõl álló kis csapat mára igazán 
nagy stábot tud maga mögött, amelyben elsõdleges szerepet a színpadon jelenlévõ fiatalok alkotják. 
Azonban méltatlan lenne nem megemlíteni a háttérben serénykedõ számos segítõ kezet, szülõt és tá-
mogatót, akik a maguk lehetõségeivel mind-mind hozzájárulnak az éppen aktuális elõadás sikeréhez.
 Korábban említettem, hogy a Millennium évében megkaphattuk elsõ elismerésünket. A késõbbiek 
során is megemlítek még néhány „kitüntetést”, azonban civil szervezet vezetõjeként, a legnagyobb      
elismerés mégis akkor érhet bennünket, amikor egy kortárs, egy „vetélytárs” ismeri el a tevékenysé-
günket, jutalmazza a munkánkat. A Magyarock Dalszínház ötéves születésnapját gálamûsor keretében 
ünnepeltük. Mint egy jó szülõ, mi is készültünk meglepetéssel, egy kis ünnepi mûsorral, beszéddel.         
Sokat gondolkoztam, mi is lehet az igazán jó ajándék ezen az ünnepen. Talán sikerült megoldanunk.
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Ezen a szülinapon mi is kaptunk ajándékot, egy elismerést – Magyarock Díj –, mely Mag-házunk ékes 
darabja és egyesületünk talán legszebb elismerése. Mindezt az elmúlt évek munkájáért. Talán mégis ér-
demes dolgoznunk, tenni a dolgunkat.

 2003

 A millecentenárium évében Komárom társrendezõje lehetett a Millenniumi Sokadalomnak a Kár-
pát-medencei magyar népi hagyományokat megelevenítõ rendezvénynek. A két város együtt készült 
a rendezvényre, melynek fontos eleme volt a harangszó, ami hirdette a rendezvények kezdetét. A ha-
rangok többféle méretben készültek, és a rendezvények helyszínein mozgósították az érdeklõdõket. 
Komáromban két harangláb készült. Egy nagyobb, amelyik a Monostori erõd színpada mellett állan-
dóságával biztosította a jelenlétet, és egy kisebb hordozható, amelyet a két város között a mozgó ren-
dezvényeken használtunk. Az ünnep után a harangok Szentendrén állandó helyre kerültek, s különle-
ges harangjátékukkal ma is emlékeztetnek bennünket erre a szép eseményre. A haranglábak azonban 
itt maradtak. A nagyobb Szõnybe került, ahol a mûvelõdési ház mellett állították fel. Évekkel késõbb 
harangot is kapott.
 A kisebb viszont hónapokig hánykolódott a mûvelõdési központ raktárjában, míg egyesületünk 
megkapta. Abban az idõben a monostori temetõ lélekharangja egy rozsdásodó, már-már csúfos ha-
ranglábban szolgált. Hosszas egyeztetést követõen sikerült megegyeznünk az akkori részönkormány-
zattal, hogy a kis harangláb megújítva és felépítve a helyi temetõben kaphasson állandó helyet. A mun-
ka el is kezdõdött. Ifj. Fellner Tibor és a Vértesi Erdõgazdaság jóvoltából elkészülhetett a mû, melyet 
sajnos mégsem tudtunk az eredetileg szánt 
helyére felállítani. Újabb egy év következett, 
amíg méltatlanul feküdt családunk garázsá-
ban, majd a Tornyos villa udvarán 2003-ban 
felállítottuk.
 Talán a haranglábbal kezdõdött az az épí-
tett környezeti tevékenységünk, mely mára 
több területen és nagyságrendben jelentke-
zik településünkön és a városban. Mi gon-
dozhattuk az éppen alakulóban lévõ Kecskés 
László Társaság által finanszírozott „Kitele-
pítési emlékmûvet”, mely a Monostori erõd 
oldalán található. Mi készítettük városi tá-
mogatással azokat a hirdetõtáblákat, melye-
ket szintén Fellner Tibor készített és az isko-
la, a temetõ, valamint a buszforduló buszmegállóinál helyeztünk el. Tõlünk ered a Vezérek parkjának 
kezdeményezése, s általunk kerül 2010 elején közterületre a Katapán monostorából feltárt kõoroszlán 
hû másolata is.
 Nem gondolom, hogy egy szervezet tevékenységét az általa létrehozott közterületi szobrok, emlé-
kek és egyéb tárgyak jellemeznék leginkább. Azonban álszent dolognak tartanám azt is, ha méltatlanul 
nem vennénk errõl tudomást.

 2004

 Monostoron talán kevesen emlékeznek arra, hogy jó hangulatú gyermeknapokat rendeztünk a 
Rüdiger-tó mentén a ’90-es évek végétõl. A program házigazdája a Csokonai Mûvelõdési Központ 
volt, s a Komáromi Szakállasokkal mi az önkéntes stábot biztosítottuk, illetve a jó hangulatot. A gyer-
meknap kedvelt és keresett rendezvénye volt a gyermekeknek és szüleiknek, mígnem egy „felsõbb”    
kérést figyelembe véve a helyszín átkerült a Thermál-fürdõ területére. Nem bocsátkozom elemzések-
be, hogy melyik helyszín kedvezett a gyerekeknek, mi azonban pár év után úgy döntöttünk, inkább 
önállósodunk, és újra nyílt terepet választunk a bevált rendezvénynek.
 Így 2004-tõl újra a tóparti sétányt választottuk helyszínként, majd a Mag-ház átadásával egy évre 
udvarunkba költözött az esemény, s 2008-tól már csak a monostori városrészre figyeltünk és a telepü-
lés gyermekei számára készülünk évrõl évre. 
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 Az elmúlt évben reneszánsz közeget igyekeztünk életre kelteni a Posta-réten, ahol Mátyás király 
udvartartása volt segítségünkre. Volt bábszínház, ügyességi vetélkedõ, tréfás kitaláló – úgy Mátyás 
módjára –, udvari lövészverseny, íjászat és az elengedhetetlen piaci kavalkád, ahol a színes kavicsok 

és tallérok értékes ajándékokra leltek. A kirá-
lyi pár kegyes volt népéhez, és számos vitás 
ügyben „rendelkezett”. A szépséges Beatrix 
még a kisdedek játékaiban is személyes részt 
vállalt. Egyszóval egész nap hömpölygött a 
tömeg, fogyott a szörp, a zsíros kenyér és 
csökkent a szatócsbolt árukészlete. Jó han-
gulat, szép idõjárás és kedves társak segítet-
ték a munkát. A városrész civil szervezetei-
vel közösen dolgoztunk azon, hogy ez a nap 
valóban feledhetetlen legyen a gyermekek és 
szüleik számára. 
    Jó kezdés volt, melyet azóta számos ösz-
szefogásban megvalósított program jelez. 
Így van ez az újabb kezdeményezésekkel is, 

melyet késõbb a szakmai egyesületek át is vettek tõlünk. A Szalmaláng fesztivált a Monostori Kultu-
rális Egylet, a „Mozdulj ránk!” sportnapot a Koppánymonostori Sportegyesület, míg a böllérversenyt 
a Komárom Környéki Civil Társulás gondozásában rendeztük meg évrõl évre.
 Ezek a rendezvények nem csupán a helyi civil összefogást ösztönzik, hanem igyekeznek éven-
te legalább egy-egy alkalommal a különbözõ korosztályok és érdeklõdési körû látogatók számára is 
megfelelõ kikapcsolódást és programot biztosítani. A gyermeknapról már beszéltünk, a Szalmaláng 
Fesztivál két éves múltra visszatekintõ hagyományteremtõ programunk. Célja a helyi mezõgazdasági 
munka, történetesen a búzatermesztés, közvetlenül az aratás idõszakához kapcsolódik. A kalendárium 
hasábjain a korábbi években már bõséges bemutatását adtuk annak, hogy az aratás végeztével milyen 
falusi bálok, rendezvények következtek. Ennek az õsi hagyománynak próbáltunk emléket keríteni ak-
kor, amikor a szalma köré gyûjtöttük nyári megmozdulásunkat. A böllérverseny ugyancsak a népi, pa-
raszti kultúra elengedhetetlen hagyománya, melynek mi magunk továbbra is szeretnénk megfelelni.
 Az evés, a mulatozás után pedig nem árt egy kis testmozgás. Ebbõl az elgondolásból született a 
sportnapi rendezvény ötlete, ami a kora nyári idõszak kedvelt rendezvénye lett településünknek.  

 2005

 Talán ezt az évet nevezhetjük sorsfordítónak egyesületünknél, hiszen kiléptünk a csupán szabadidõs 
tevékenységek sorából, foglalkoztatóvá váltunk.
 Az elõcsatlakozási pályázati forrásokból ugyan nem sikerült részesülnünk, az Európai Unióhoz 
való csatlakozástól viszont elvártuk, hogy a célkitûzéseihez híven a civil szektornak is jelentõs támoga-
tási forrásokat biztosítson. A pályázatok kidolgozása azonban komoly feladat elé állított, amit a napi 
közszolgáltatásban eltöltött munka mellett nem tudtunk komolyan, felelõsségteljesen biztosítani. A 
Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ Komáromi Kirendeltsége segítségével ebben az 
évben már nyolc fiatal pályakezdõ foglalkoztatását kezdhettük meg. 
 A fiatalok természetesen több területen tevékenykedtek. Bérleménybe költöztünk, ahol a civil szol-
gáltatásunkat is beindíthattuk, illetve foglalkoztatottjaink és saját gyermekeink életkorából adódóan 
hatékonyabban fordultunk az ifjúsági korosztály felé is. 
 Fiataljaink az iroda mûködtetését, az egyesület ügyvezetését látták el elsõsorban. Azonban intenzív 
figyelem mutatkozott településünkön a környezetvédelmi feladatokhoz való csatlakozásra is. Két – ál-
lami gondoskodásból kikerülõ – fiatallal a Vértesi Erdõgazdaság munkáját segítettük. Erdei utakat, 
tisztásokat tisztítottunk, a fakitermelésben vállaltunk szerepet. Egy fiatallal a településünkön komoly 
parlagfû-mentesítést indítottunk. Segítségével és egy fûkasza elnyerésével olyan területeken sikerült a 
folyamatos nyírást elvégeznünk, amelyet városi keretbõl nem biztosítottak.
 Egy fiatal – roma – lány pedig a frissen szerzett házi segítségnyújtási elméleti ismereteit fordíthat-
ta gyakorlati tapasztalatra.



25

 Az akkori munkaügyi támogatás – amikor egy éven keresztül a bér és a járulék  100 %-át állami tá-
mogatásból finanszíroztuk, – tette lehetõvé, hogy az elkövetkezõ két évben összesen 14 pályakezdõ fi-
atal foglalkoztatását tudtuk elindítani. A támogatási idõszak eltelte után – bevételt nem termelõ egye-
sület lévén – meg kellett oldanunk fiataljaink 
továbbfoglalkoztatását. Önerõbõl, saját ber-
ken belül nem sikerült, így a személyes is-
meretség és kapcsolatrendszeren keresztül a 
nyílt munkaerõpiacon egy fiatal kivételével 
valamennyien munkára és biztos megélhe-
tésre találtak. Sorsukat követve tapasztaljuk, 
látjuk, azóta is megállják helyüket, kamatoz-
tatják a nálunk szerzett gyakorlati munkata-
pasztalatot.
 Nemcsak a fiatalok köszönhetik meg 
nekünk a munkatapasztalatot, hanem mi 
is sokat köszönhetünk ennek a kezdeti kis 
foglalkoztatásnak. Fiataljaink kezdeményez-
ték és indították útjára az általános isko-
lások részére kiadott „Névtelen” címû gyermekújságunkat, majd ezt követõen a középiskolások 
számára összeállított „Picurinfó” kiadványunkat. A kezdeti botladozások mára beértek, mindkét 
médiatermékünk keresett és színvonalas kiadvánnyá vált.
 Ugyancsak ebben az idõben indultak a nemzeti és nemzetközi szinten az ifjúsági cserék, táborok 
és szemináriumok. Sõt! Ebben az évben íródott az a sikeres pályamunka is – fiataljaink tollából –, 
melynek eredményeként a következõ évben megvásárolhattuk Mag-házunk elõdjét, a koppánmonostori 
Csendes utca 8. szám alatti kis ingatlant.
 
 2006

 A 2006-os év mozgalmasra sikeredett. Májustól kezdtük foglalkoztatásunkat, ekkor költöztünk bé-
relt irodába. Azonban az égiek is arra ösztönöztek, hogy önálló, saját helyre törekedjünk, ne tegyük 
ki magunkat a fõbérlõk szeszélyeinek. Alig egy év alatt öt alkalommal kényszerültünk új helyre, míg 
a Mag-ház felépítéséig leghosszabban a Vállalkozók Házában idõztünk, ahol tolerálták civil létünket. 
Ebben leginkább meglepõ csak az volt, hogy a mûvelõdési központ – melynek akkor még aktív dolgo-
zója is voltam – sem tudta, vagy nem akarta elfogadni fiataljaink küllemét, modorát, vagy csupán za-
varólag hatott a ház „alvó” életében intenzív jelenlétük.
 A Vállalkozók Háza pici tetõtéri irodájában egy kicsit nyugodtabb idõszakot kezdhettünk.  
Beindítottunk több hálózati munkát, és a nyár elején megvásárolhattuk Mag-házunkat.
 Szintén nyár elején az – akkor még – Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Miniszté-
rium meghívásos pályázatának keretében egy országos hálózati munkába kezdhettünk. Köztámháló 
néven megyei közösségfejlesztõ szakemberek helyi, települési közösségi kezdeményezéseket segítet-
tek, melyet a régiós felelõsök fogtak össze és továbbítottak a minisztérium felé. Ebben a folyamatban 
a kistelepüléseken, lakótelepeken végzett segítõ, támogató munkát képzések, szakmai tapasztalatcse-
rék egészítették ki. Egyesületünk nem csupán a megyei feladatokat kapta, hanem a régiós koordiná-
ciót is elláthatta. Ennek eredményeként születhetett Komárom és kistérségének civiljei és elkötelezett 
szakemberei részvételével a Komárom Környéki Civil Társulás. 
 Még ugyan nem ezen a néven, de ebbõl a fészekaljból került ki az a kis aktív csapat, akinek kezde-
ményezésére ebben az évben rendezhettük meg elsõ alkalommal a kistérségi szinten is hirdetett Föld-
napi Túrát az Ácsi erdõben. Rendezvényünk azóta is töretlen sikerrel zajlik, ahol ezen a napon a túra-
útvonal mentén erdõtakarítást is végzünk, majd a célhoz érve egész napos, jó hangulatú családi napon 
várjuk az érdeklõdõket.
 Ebben az évben jelentkeztünk be és regisztráltuk magunkat nemzeti és nemzetközi szinten is ön-
kéntes fogadására, vagy önkéntes küldésére. Egy hazai önkéntesünk volt, és mindjárt az elsõ évben 
Olaszországba egy fiatalt is sikerült egy évre tapasztalatszerzésre küldenünk.
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Ez az év egyesületünk életében is újabb változásokat hozott. Az elnökség átalakult és alelnöki poszto-
kat Juhász Gáborné és Markóné Tóth Ágnes vette át.
 Az új elnökség aktív, cselekvõ munkába fogott, hiszen a tulajdonunkba került Csendes utcai in-
gatlan rendbetételét indítottuk el. A nyár derekán sikerült mindent lebontanunk, amit arra ítéltünk.       
Kitisztítottuk az udvart és földgépek segítségével el is rendeztük a terveinknek megfelelõen. Elké-

szültek az építési tervek, ami Kiss László 
építész munkáját dicséri. Szó szerint, hiszen 
önkéntes tevékenységben, térítés nélkül al-
kotta meg számunkra azt a kis házikót, ame-
lyet látogatóink megismerhettek. Termé-
szetesen nem õ volt az egyetlen önkéntes. 
Az igazán szakmai munkát igénylõ felada-
tokat leszámítva, – mint pl. a padlófûtés–, 
vízszerelés, vagy tetõgerendázás, stb. – va-
lamennyi feladatot az egyesület tagjai,        
barátai és családtagjai végezték önkéntes 
munkában. Volt, aki folyamatos jelenlété-
vel biztosította az építkezés menetét, s vol-
tak olyanok is, akik csak akciókra, egy-egy 
munkafolyamatra jöttek segíteni. Minden 

önkéntesünkrõl készült fotó is, s Mag-házunk átadásakor egy kijelölt falfelület mutatja be mindazo-
kat, akik, ha csak egy alkalommal is, de részt vállaltak ebben a szép, ám nagyon kitartó, fárasztó és 
újszerû munkában.
 Az év végére már felhúztuk a falakat, megkezdtük az udvar füvesítését, fásítását. A munka orosz-
lánrésze azonban még hátra volt.
 
 2007

 Aki építkezett már, az tudja, hogy egy ilyen volumenû munka kiszorít szinte minden mást az 
ember életébõl. Így volt ez nálunk is. A megkezdett munkát folytattuk, s december elején – másfél 
évvel a vásárlást követõen – sikerült átadnunk a település kis- és nagy közönségének Mag-házunkat. 
Jól elfáradtunk, de így utólag bátran mondhatjuk, megérte.
 Az épület nem, de a benne folyó munka újszerû, ma még kevesek által ismert, s talán rajtunk kí-
vül nem is alkalmazott sehol Magyarország területén. Már az építkezés, a hitelfelvétel során megfogal-
mazódott bennünk a fenntarthatósága, a folyamatos üzemeltetése. Tudtuk, hogy ezt egyedül, önma-
gunkban nem tudjuk biztosítani, ehhez önzetlen és támogató társakra lesz szükségünk. Nem újszerû 
ez a gondolat, hiszen Franciaország – nem olyan kicsi, ugye? – területén a Pompideau Központot             
leszámítva egyetlen közmûvelõdési intézményt, vagy ifjúsági házat –, ahogy õk nevezik – sem állami 
intézményi keretek között mûködtetnek, hanem civil összefogásból. Egy-egy településen, vagy telepü-
lésrészen összeállnak a civilek és közös tanácsot létrehozva, közösen alkalmazott népmûvelõ koordiná-
lásával biztosítják saját maguk mûvelõdését. Nos, ezt az ötletet „loptuk” el, hoztuk haza Komáromba, 
s alakítottuk a hazai rendszerbe. Ennek értelmében a Komárom Környéki Civil Társulást  alakító hat 
szervezet hosszú távú konzorciumi együttmûködést kötött, melynek keretében arra vállalkoztak, hogy 
közös teherviseléssel biztosítják a Mag-ház mûködtetését és fenntartását. A konzorciumi szerzõdés 
tartalmazza továbbá azt, hogy egymás munkáját is segítik, s a különbözõ célkitûzések mentén haladó 
szervezetek pályázataik, programjaik során is elõnyben részesítik a konzorcium tagjait. A konzorcium-
hoz késõbb egy újabb szervezet csatlakozott, így most heten gondoskodnak a megálmodott és létre-
hozott célokért.
 Természetesen nem ilyen egyszerû a történetünk, hiszen – bevételt nem termelõ nonprofit 
szervezetekként – még heten sem tudjuk zökkenõmentesen biztosítani a ránk is nehezedõ gazdasági 
terheket, nekünk is napi feladatunk a válságkezelés és a mindennapunkért való küzdelem.
 Ezek a külsõ – talán általunk kevésbé befolyásolható – nehéz feltételek sem tántorítottak el ben-
nünket az eredeti célkitûzésünktõl, melyet személyes tapasztalataim és tanulmányaim során szép las-
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san és módszeresen tápláltam az egyesületbe, s tagjaiba. Mára talán valamennyien elkötelezõdtek en-
nek az iránynak. De, honnan az ötlet?
 Életem hajnalán, kezdõ népmûvelõ-tanoncként hallottam elõször a közösségfejlesztésrõl, mint 
szakmáról. Semmit nem tudtam róla, de hamar beleéreztem szépségébe és emberségébe, így elõbb 
szerezhettem közösségfejlesztõ végzettséget, mint kaptam népmûvelõ diplomát. Ez a szemléletmód 
nagyban befolyásolja egész életemet és 
egyben munkamódszeremet is. Két, általam 
nagy szakmai példaképem és tanítóm 
munkáit, példáit tartottam követendõnek. 
Már kezdeti tanulmányaim során felkeltették 
bennem az elismerést és a példakövetést. 
Szerencsésnek mondhatom magam, mert 
késõbb, munkám és  tevékenységem során 
lehetõségem nyílt a személyes megismerésre, 
sõt, a közös munkára is mindkét szakem-
berrel. Így ennek a két embernek a 
szellemiségét igyekeztem beépítetni Mag-
házunkba, s nagy örömömre szolgált, hogy 
a házunk ünnepélyes szentelésekor – 2008 
augusztusában – személyes jelenlétükkel, 
programunk védnöki tisztségét is elfogadva ünnepelhettek velünk. 
 Beke Pál népmûvelõ, közösségfejlesztõ életének nagy részét szentelte a civil közösségi házak 
népszerûsítésének, elfogadottságának, sõt, állami támogatási keretet is kidolgozott mûködtetésükre. 
Tõle eredt a francia modell megismerése, átvétele, s továbbgondolása is. Az általunk kidolgozott és 
mûködtetett civil összefogás, szolgáltatás és mindezek népszerûsítése idehaza és Európa-szerte általa 
valósulhatott meg. Mély szomorúsággal gondolok arra, hogy csak ilyen rövid ideig élvezhettük rea-
lista gondviselését, szakmai iránymutatásait. A közelmúltban, hosszú betegség után hagyott el ben-
nünket. 
 
 2008

 Nemcsak az én életemben következtek be nagy változások, hanem az egyesületünknél is. A 2007. 
decemberi parlamenti törvényalkotás rendelkezett az érintettség és az összeférhetetlenség szabályai-
ról. Ennek értelmében az önkormányzati, külsõs, bizottsági szakértõi munka miatt többen is választás 
elé kényszerültünk. Az év elején újra átalakultunk, újabb vezetõséget választottunk. Ettõl az évtõl M. 
Tóth Ágnes vezeti az egyesületet, míg az alelnöki posztra Tóth János és Herczeg Bálint került.
 A létrehozott és megszeretett házunk nagy feladatnak bizonyult. Nagyobbnak, mint amire 
számítottunk. Több sikertelen próbálkozást követve kénytelenek voltunk elfogadni azt a tényt, 
hogy Komárom városa nem kívánja tevékenységünket felkarolni. Ifjúsági, civil és szociális területen 
kezdeményeztünk állami feladatátvállalást, melyre hosszabb távon is támaszkodhattunk volna. 
 Természetesen sosem engedhettük meg magunknak azt a luxust, hogy csupán egy nyársat 
tartsunk a tûz felett. Folyamatos és intenzív munkát végeztünk, népszerûsítettük önmagunkat, 
próbáltunk nagyobb folyamatokban is megmutatkozni. Ez az útvonal már hatékonyabbnak bizonyult.                         
Féléves idõszakra sikerült támogatást kapnunk a Biztos Kezdet Klub üzemeltetésére, sõt, két régió 
pénzügyi koordinációját is egyesületünkre bízták ebben a programban. Elnyertük megyei hatókörrel 
az Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ feladatkörét, melyben a kistérségek területérõl hat 
szervezet konzorciumi együttmûködésére támaszkodhattunk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
ebben az évben alapította „Az év gyermek- és ifjúsági mintaprojektje” elismerést, melyet elsõként 
vehettünk át, és amely a középiskolákban folytatott osztályközösség-fejlesztést és az abból kinövõ 
„Szót kérünk!” Ifjúsági konferencia eredményeit jutalmazta. Ezt az ifjúsági munkát tovább folytattuk, 
újabb szintet jelöltünk ki, mely a közösségi kortárssegítõ képzés irányába mutatott. Jelenleg harmadik 
éve foglalkozunk kiemelten azokkal a fiatalokkal, akikkel közösen elsõ ízben vehetünk részt ebben 
a kísérleti folyamatban. Ezek a fiatalok az érettségi bizonyítvány mellé ifjúsági közösségi munkás 
szakképesítéssel is gazdagodhatnak.
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    A fiatalokkal végzett munkából filmek, kiadványok, tananyagok születtek, amelyek „Összehozó”, 
„Összetartó”, „Ötletadó”, „Örökítõ”, „Önindító”, „Lépésrõl lépésre, településrõl településre” címmel 
színvonalas segédanyagokká váltak országos szinten.

  Névtelen gyermekújságunk új formát 
és területi egységet kapott. Jókai Unokái 
néven határ-menti program keretében a két 
Komárom vonzáskörzetének 42 magyarlakta 
településén jelenik meg negyedévente. Picur-
infó kiadványunk tematikus számokkal, 
megyei hatókörrel, szintén negyedévente je-
lenik meg a fiatal korosztály számára.
  Akkreditált rehabilitációs foglalkoztató-
vá váltunk, és megkezdtük – jobbára a fiatal 
korosztályból – azok foglakoztatását, akik a 
nyílt munkaerõpiacon nem leltek kedvezõ 
fogadtatásra.
Talán kétheti rendszerességgel voltam je-
len konferenciákon, képzéseken, szakmai 

mûhelyeken, ahol kivétel nélkül a Mag-ház munkájáról és fenntartásáról kértek referátumot. A kül-
földi szakmai – fõleg ifjúsági és szociális területen tevékenykedõ – szervezetek szinte egymásnak adják 
a kilincset, hogy megismerkedjenek az itt folyó munkával, tevékenységgel. Ott tartunk, hogy a pél-
daadó franciák visszajárnak, immár õk adaptálják a mi általunk közvetített folyamatokat. Valameny-
nyi elõadást, bemutatkozást azzal zárom – a mai napig –, hogy köszönjük a megtisztelõ érdeklõdést, 
a kitüntetett figyelmet, melyet egyesületünkre és a tevékenységére szántak. Sajnos, közvetlen környe-
zetünk teljes elszigetelõdése a mai napig nem tette lehetõvé, hogy idehaza, Komáromban is bemutat-
kozhassunk, megismertethessük valós tevékenységünket honatyáinkkal.

 2009

 Nem kerestük, mégis ránk találtak jó emberek, lelkes segítõk is. Az elmúlt években láthattuk elsõ 
alkalommal vendégül a komáromi Rotary Klubot, akik betekintést, felvilágosítást kértek az egyesület, 
s azon belül a Mag-ház munkájáról. A találkozás eredményes volt, az elmúlt években több alkalommal 

kaphattunk támogatást, melyet a melléképü-
let tetõszerkezetére, valamint a részönkor-
mányzati támogatásból vásárolt játszótér 
bõvítésére fordítottunk. Ebben az évben jó-
tékonysági bált szerveztek Mag-házunk javá-
ra. Támogatásuk nagyban segítette az épü-
letünk bõvítésének megkezdését, melyet ko-
rábban anyagi forrás hiányában elhagytunk.
 Kisebb-nagyobb összegek, önzetlen  
önkéntes munkák, felajánlások segítik tevé-
kenységünket. Valamennyi barátunk és se-
gítõnk megnevezését e kiadvány hasábjain 
nem tudjuk felvállalni, azonban szolgáljon 
nekik örök emléket és megbecsülést épü-
letünkben lévõ „Önkénteseink fala”.

Nemzetközi szinten belefogtunk az ifjúság demokráciára nevelésére, a közéletben való aktív szerep- 
és felelõsségvállalás elõsegítésébe. Huszonöt fiatallal a dél-franciaországi Griussan kisváros fiataljaival 
összefogva másfél évig követtük végig a két ország, s a két város vezetését, vettünk részt, szóltunk 
hozzá a korosztályt érintõ folyamatokhoz. A közéleti szereplés fiataljainkat megerõsítette, önbizalmat 
adott nekik, s barátságok, szerelmek születését, majd a program lezárását követõen is többen maradtak 
Mag-házunk és egyesületeink közelébe aktív önkéntesként.
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Gondoltuk, eleget pihentünk, fejezzük be az építkezést. Így ebben az évben kezdtünk hozzá az elõadó-
terem és annak tetõterének felhúzásának. Õsszel kezdtük, így csupán a falakig jutottunk, de azzal 
megfelelõ munkát végeztünk. Takargattuk a félkész épületet, s bizakodtunk a gyors tavaszban, hogy 
végre befejezhessük a mûvet.
 Országos elismerést is szereztünk ebben az évben, hiszen novemberben az Élettér Közösség- és 
Településfejlesztõ Egyesület az ifjúsági munka területén hosszú ideje kimagasló munkájáért „Minisz-
teri Elismerõ Oklevél” birtokosa lehetett, amit az ifjúsági szakma országos konferenciáján vehettünk 
át a budai várban.
Nos, ezt is megéltük. 

 2010

 Tavasz eljöttével nem csupán a szakmai munka, hanem a fizikai megmérettetés ideje is eljött. A 
hozzáépítést be kellett fejezni, s az õszre elkészült bõvítményt átminõsíteni ifjúsági szálláshellyé. Ez 
egy új irányvonalává vált szervezeteinknek, melynek gondozását a Komárom Környéki Civil Társulás 
gondozza. Pályázati forrásból sikerült a szálláshelyet berendeznünk, sõt, az udvarunkra egy kisebb fe-
dett színpadot is készíteni. Az egyesület – KKCT – vezetését 2008-tól M. Tóth Ágnes irányítja.
 Mindeközben az ifjúsági munka területén több irányban és fronton támadtunk. Olyan kezde-
ményezéseket, folyamatokat indíthattunk el, ami hosszú távra kötelezett el bennünket, s amelynek 
eredményei reményeink szerint folyamatosan és aktívan jelennek meg a térségben.
 Két településen – Mocsán és Nagyigmándon – ifjúsági közösségi kezdeményezést, felmérést indí-
tottunk el a tíz és harminc év közötti korosztálynak. 
 Újraindítottuk a komáromi középiskolákban – immár csak kezdõ osztályok bevonásával – az 
osztályközösség-fejlesztésünket, melyben 3 kilencedikes és egy hetedikes (6 osztályos gimnáziumi 
osztály) osztállyal kezdtünk közösségformálást.
 Két kistérségben kezdtük, illetve folytattuk a térségi ifjúsági munkát, melyben megpróbáltuk in-
tegrálni a korábban kidolgozott tematikáinkat, alkalmazni a módszereinket. A komáromi és kisbéri 
kistérségben összesen 26 településen mozgolódtunk kisebb-nagyobb intenzitással.
 Komáromban leraktuk a városi diákönkormányzat alapköveit, s befejeztük a francia-magyar ifjúsá-
gi demokrácia programot. Az ifjúsági munka koordinációját ettõl az évtõl kezdõdõen már a Kerecsen 
Ifjúsági Egyesület végezte, a korábbi években kirepült ifjúsági kortárssegítõink aktív segítségével. Az 
egyesület irányítását Vojvoda Esztertõl ebben az évben vette át Vizeli Ágota, aki fõállásként is a civil 
hivatást, az ifjúsági munkát választotta.
 Évek óta dédelgetett álom volt, hogy 
szûk kis életterünk, Koppánmonostor név-
adójának emlékét közkinccsé tehessük. Mire 
jó a nemzeti és nemzetközi pályázati rend-
szer? Többek között arra is, hogy a helyi 
kezdeményezést és alaptõkét megsegítve 
létre tudjunk hozni maradandó értéket. Az 
egyesületünk hagyományõrzõ tevékenységét 
2008-tól már a Komáromi Talpasíjászok ko-
ordinálják, vezetik. Tehát nekik köszönhetõ 
a Horgász közben lévõ kõoroszlán, ami 
helytörténeti tanösvényünk elsõ állomása le-
het majdan. S hogy ez a kezdeményezés a 
jövõben folytatódott, az csupán az egyesület 
állhatatos és kitartó munkáját mutatja. Az egyesület vezetését Czidlina Balázs munkája jellemzi.
Mag-házunkban ebben az évben igazán pezsgõ élet folyt. Kisgyermekek játszóházai, a Biztos Kezdet, 
a korai fejlesztések mellett beindultak a gyerekfoglalkozásaink, állandó délutános segítõk és kollégák 
irányításával. A nyári szünetben egymást váltották színes és népszerû táboraink, fiataljaink pedig több 
hazai és nemzetközi tapasztalatcserén, táboron vehettek részt. A konzorciumot alkotó szervezetek 13 
fõ foglalkoztatásával és számos önkéntes segítségével oldották meg a szerteágazó kihívásokat. 
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 2011

 Amikor e könyv anyagát összeállítjuk, még ezt az évet írjuk, s ennek az évnek is a nyárutóját. Nem 
kis feladat tehát akár elõre vetítve bemutatni az esztendõ eredményit, mérföldköveit.
Az egyesület vezetõsége tavasszal ismét átalakult. Juhász Gáborné Szilvi vette át az irányítást, s mun-
káját M. Tóth Ágnes és Tóth János segíti.
 A konzorcium lehetõsége tavasztól megcsappant, az elõzõ évi pezsgést szép lassan leépítettük. 
Csupán a pályázati programok koordinálása folytatódott, s alkalmazottaink száma is három fõre csök-
kent. A túlélés ösztöne kevésnek bizonyult volna, ám önkénteseink állhatatos és kitartó munkájának 
köszönhetõ, hogy az átalakulást, az ismét változó rendszerünket átvészeltük.
Júniustól a Komárom-Esztergom megyei Önkéntes Centrum bázishelye lettünk, s e szép elkötelezõdést 
népszerûsítjük a kistérségünk kilenc településén.

Nyár elejére befejezõdött a három, ifjúsági 
területen beindított szakmai programunk 
finanszírozása (osztályközösség-fejlesztés,
települési ifjúsági közösségfejlesztés és a 
térségi ifjúsági fejlesztés). Szakmailag azon-
ban úgy ítéltük meg, hogy a folytatás még 
források nélkül is elengedhetetlen, így csök-
kentve az intenzitást, a fiataloknak nyújtott 
segítséget, továbbgondoltuk és folytattuk az 
elindított munkát.

Komáromban májusra megalakult a Ko-
máromi Városi Diáktanács 35 fõvel. Minden 
általános- és középiskolából van képviselõje, 
akikhez külsõ segítségül végzett közösségi 
kortárssegítõink is csatlakoztak. Az év folya-

mán több alkalommal bentlakásos tréninget, képzést tartottunk nekik, s a 2011/2012-es tanév elejére 
felelõsséggel végiggondolt komoly, kétéves munkatervet állítottak össze. Most már csak a felnõtteken 
múlik, valóban komolyan veszik-e õket, munkájukat, törekvésüket. 
 Õszre befejezõdött a Mag-ház építése. Az új épületrész külsõ pucolásával, egy jelképes kerítéssel 
már korszerû és az ifjúsági korosztály számára megfelelõ szolgáltatásokat nyújtó kis kuckót tudunk 
magunk mögött.
 Azt reméltük, hogy az új rendszerben az észrevétlenségbõl kikerülhetünk, s egy kicsit valós értéke-
inkkel megmutatkozhatunk szûkebb hazánkban, Komáromban. Nem így történt.
 Az életünk megy, zajlik tovább, helyben továbbra is mellékvágányon tevékenykedünk. Ahhoz, hogy 
életben tartsuk mindazt, amit felépítettünk (s itt nem csupán az épített környezetünkrõl, hanem a szel-
lemi értékeinkrõl, közösségi törekvéseinkrõl is beszélünk) nagy munka eredménye. Munkaidõben ad-
minisztrálunk, dokumentálunk és folyamatos forrásbevonási lehetõségeket keresünk, pályázunk. Az 
itt dolgozó munkatársak élete csupa bizonytalanság. Pillangóként projektrõl projektre szállunk, ha      
szerencsénk van, akkor két programon is dolgozhatunk. Önkéntesként pedig tovább dolgozunk dél-
utánonként, esténként és hétvégenként az elnyert programok megvalósításán. Munkánk, hobbink és 
élethivatásunk ez a terület. Anyagi biztonságunk még a munkánál is bizonytalanabb. Pedig ugyanazt a 
végzettséget, diplomát kaptuk, mint az állami szektorban elhelyezkedõ társaink. Tapasztalatunk, mun-
kabírásunk, elkötelezõdésünk mellett az állandó megújulási ösztönünk is jellemez bennünket. A civil 
szektorban dolgozók, önkénteskedõk – nyugodtan mondjuk ki – életrevaló, megbízható, kreatív, nagy 
munkabírású emberek. 
 Emberek! 
 Esetleg a mi integrálásunk is a társadalomba valós cél lehet egyszer!?
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 Nélkülözhetetlen, hogy újragondoljuk a konzorciumot, s a benne lévõ szervezetek együttmûködését. 
Ennek átalakítása, reformálása még elõttünk áll, ám nem tologatható feladat. A hosszú távon tervezés, 
egymás kölcsönös megértése, tisztelete és megbecsülése fontosabb, mint holmi „koloncként dobott” 
támogatások, pénzek.
 Lényeges és meghatározó az adakozás is, melyet közügyek érdekében fogadunk. A mai, érték-
vesztett világban nehéz példaként szolgálni. Itt nincsenek „celebek”, nem tudunk magas fizetése-
ket, jutalmakat felmutatni. Elmaradnak a tetszetõs „sztárolások”, és hiányzik az egyéni „villongás”, a 
népszerûség hajhászása. Nem adtunk és a jövõben sem adhatunk teret politikai szerepeknek, megnyi-
latkozásoknak. Itt csupán közös érdekek és értékek vannak, amiben valamennyien egyformán részt ve-
szünk munkától, iskolai végzettségtõl és szakértelemtõl függetlenül.
 A mi tevékenységünkhöz nem kell mikro-
fon, formaruha, vagy nem jellemzi társadal-
mi szinten megjelenõ szociális, egészségügyi 
tevékenység. Itt nem vállalkozunk rákbeteg 
gyermekek gyógyítására, segélycsomagok 
készítésére, kóbor állatok gondozására, vagy 
nagyobb, „szenzációs darabok” bemutatásá-
ra. Így nem is jelenhetünk meg a nagy pub-
likum elõtt effajta akciókkal, attrakciókkal.  
Csupán tesszük a napi teendõinket, küzdünk 
a fennmaradásunkért, és szolgáljuk azokat a 
gyermekeket, szülõket, fiatalokat, civil szer-
vezeteket és helyi lakosokat, akik használják, 
elfogadják és kívánják is az általunk nyújtott 
szolgáltatásokat. 
 Kinõttük a gyermeteg korunkat. Felnõttünk. Az egyesületi kamaszkor küszöbén nyugodtan 
állíthatom, nincsenek illúzióink, s már nem is reménykedünk. Nem gondoljuk, hogy bárkinek is 
fontos lehet ez a törekvés, csupán nekünk. 
 Az egyesület tagsága stagnáló. Kevesen törekednek ma arra, hogy ekkora felelõsséget vegyenek 
önként a vállukra, hisz otthon is annyi a gond, a megoldandó probléma, mindig akad valami, ami 
eltereli a lakóhelyünkrõl, a közösségrõl, a nemzetrõl a figyelmet. (Ugye?)

Itt tartunk most. Nehéz, küzdelmes, de mindenképpen példaértékû folyamat részesei vagyunk, akik 
meghatározó tetteket és lépéseket hagytak már eddig is maguk mögött. 
 A civil szektorban is felütötte fejét az anyagiasság, az erkölcsi értékek porba tiprása és a dilettantizmus. 
Az önzõ, anyagias világ az egyéni érdekek érvényesítését népszerûsíti, s vele együtt egy erkölcsileg 
bomlott, értékeit vesztett világot próbál meg felépíteni. Nekünk továbbra sem lehet célunk ezen az 
úton járni. 
 Vannak tagjaink, akik elkoptak, elpártoltak. Azonban minden emberi veszteség után megtaláltak 
újabb, lelkes társak, akikkel a folyamatos munkát végezni tudjuk, s megbirkózunk az elõttünk álló ki-
hívásokkal. A „Mag” pedig teszi, ahogy eddig is tette a dolgát. Pénz, paripa és fegyver nélkül is.

Monostori Éva

Részletei eredetileg megjelentek 
a „Koppánmonostori Kalendárium 2010” címû kiadványban, 

Komárom, Élettér Egyesület
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„Az ember annyit ér, amennyit változtat a világon!” 
                                                              Malreux

A köszönet minden együttmûködônek egyformán méretik

Mag-házunk szentelõ ünnepségének gondolatai

 „Tollad nem érdemes felemelni, egy csöpp tintát nem érdemes papírra ejteni, egy negyedórát nem 
érdemes életedbõl arra vesztegetni, hogy olyasmit írjál, ami a tömegeknek és félmûvelteknek tetszik, 
aminek olvasatára felkiáltanak: „Ó! Igen! Mi is így gondoltuk!...”  – amiért érdemeket akaszt melled-
re a hivatalos világ, sok pénzt fizet neked valamilyen irodalmi üzem, s a pénzen szép házat építhetsz, 
melyet aztán megtömhetsz ritka tárgyakkal és nemes bútorokkal! Mert ami nekik tetszik, a tömegnek, 
az mindig félreértés részükrõl, vagy árulás a te részedrõl. Ami kitüntetés, az aranyfüst, gyermekes já-
tékszer. S a sok pénz, melyet a világnak tetszõ munkáért kaphatsz, a szép ház, melyet e pénzen épít-
hetsz, mindez köd csak, a világerõk lehelete elfújja egy napon.
 Te ne törõdj mással, csak a hanggal, melyet az angyal kiált feléd, mikor munkádra biztat.”
Bevezetõ gondolataimat Márai Sándor Füveskönyvébõl idéztem: „Arról, hogy mit érdemes és mit 
nem érdemes cselekedni”.
 Mi, házigazdák, akik megálmodtuk és megvalósítottuk ezt a helyet, úgy gondoljuk, hogy itt, 
Komárom Koppánmonostoron a Csendes utcában érdemes dolgot cselekedtünk. S, akik ma itt 
összegyûltünk, mindannyian kapcsolódunk ehhez a cselekedethez. Mindannyian, bár kötõdésünk 
sokszínû és szerteágazó. Hiszen lehetünk tagok, alkalmazottak, önkéntesek, támogatók, lelkesítõk, 
érdeklõdõk, vagy használók. 
 Mindenkit, aki meghallotta, hallja az angyal hívó hangját felsorolni nem tudunk, kiemelni, sorren-
det felállítani nem kívánunk. A köszönet minden együttmûködõnek egyformán méretik.
Három díszvendéget azonban köszöntünk e jeles napon.
Mészáros Zsuzsát, aki 1997-ben 11 évvel ezelõtt életre hívta az egyesületet. Az Élettér Egyesület 
egyetlen tiszteletbeli tagját és örökös elnökét.
 Hallgató Évát és Beke Pált, akiknek civil közösségfejlesztõ szellemisége és szakmai tapasztalata 
olyan iránytû egyesületünk életében, melynek iránymutatását a mai napig követjük.
Köszönjük, hogy mindketten elfogadták felkérésünket, vállalták Mag-házunk és a benne folytatott 
tevékenységek védnökségét.
 A szakmai munka, melyet mi itt végzünk tág, számos területre kihat, bemutatása sok idõt venne 
igénybe. Többet, mint amit mi ma erre szántunk. Így ezt a felsorolást és bemutatást is elhagyjuk. 
Mi, a mai napon ünnepelni készülünk és erre az ünnepi alkalomra invitáltuk Önöket is.
 Az ünnepünk is egy kicsit szokatlan. Nincs zene, tánc, szavalat, a köszöntõk hada és a show is 
elmarad. Nem is értünk hozzá. Amit mi végzünk, nem kíván színpadot, színes lámpákat, pompát és 
paripát. Tesszük, amit kell. Csendesen, a háttérben, a mellékutcában. Ünnepelni is így szeretnénk.
Gondoltuk, örüljünk egymásnak és beszélgessünk. Csak úgy, ahogy éppen jól esik, a hétköznapi ünne-
pek rendkívüliségével, az egymás iránt érzett, táplált jóindulattal és udvariassággal. Tehát az ünneppel. 
Sokat dolgoztunk, most egy kicsit megpihenünk. Szellemi és fizikai munkánk eredménye mindaz, ami 
most bennünket körülvesz. Egy hosszú és nehéz folyamat állomása a mai nap. A mindennapok nehéz 
vívódásait éljük mi is, ahol a napi fennmaradás a tét.
 Talán soha nem volt annyira szükségünk az isteni gondviselés kegyelmére, mint most. Ma, itt, 
Koppánmonostoron, a Csendes utcai Mag-házban.
 Tisztelettel kérjük tehát a város keresztény egyházainak képviselõit – Pados József Apát Urat és 
Nagy Attila Tiszteletes Urat – szenteljék meg Mag-házunkat és adják áldásukat tevékenységére, külde-
tésére, hogy az általuk közvetített isteni erõvel tudjuk folytatni megkezdett utunkat.

Monostori Éva
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15 éves az Élettér Közösség- és Településfejlesztô Egyesület 

Pont így akartuk…

 Hogy hogyan kezdõdött, arra pontosan nem emlékszem. Olyan emlékeim vannak, hogy egy baráti 
összejövetel alkalmával felmerült, hogy barátokon túl legyünk egy egyesület is. Mivel akkor még hal-
vány fogalmam sem volt róla – meg nem is igen érdekelt –, hogy mirõl van szó, igent mondtam, mert 
Õ mondta. Aztán ment minden a maga útján. „Barátosném” idõnként beszámolt valamikrõl, amit 
még mindig nem értettem, s ha valahová menni kellett, hát mentem. De hogy miért? Fogalmam sincs. 
 Civilnek lenni, nekem annyit jelentett, hogy nem hordunk egyenruhát (soha nem is hordtunk, ak-
kor miért kell ezt annyira hangsúlyozni?). Mondhatnám, vezettek az orromnál fogva úgy, hogy a tud-
tomon kívül egyre elismertebb, ismertebb lett az egyesület az országban, s országhatárokon túl. Itt-
hon, Komáromban nem. 
 Aztán jöttek olyan rendezvények, feladatok, ahol már néha a testi valómon kívül az „eszemre” is 
szükség mutatkozott, s nyiladozni kezdett az értelmem is. 
(A következõ sorokat a cenzor törölné, de nem engedem. Vagy mindent, vagy ezt se!)
 Rádöbbentem, hogy az én barátnõm okos, ráadásul megszállott, s ennek tetejében még manipulál-
ni is képes embereket! Olyan dolgokra volt képes rávenni bennünket, amit elképzelni se mertem vol-
na. Kigondolt, megtervezett valamit, elõadta nekünk, amin persze vitatkoztunk, vitatkoztunk, ellen-
keztünk – többnyire a fiúk, mert õk mindenre tudtak, s tudnak a mai napig is ellenkezõt mondani –, 
majd mégiscsak nekifogtunk és megcsináltuk.
 A szemem az ingatlan vásárlása után, gazolás közben nyílt ki igazán. Tényleg komolyan gondolja! 
Idõnként magamban dohogtam, hogy „könnyû” neki! Mire alapoztam ezt az állításomat? Nem 
tudom. Így gondoltam. Aztán mégiscsak mindig mellé álltam, s mintegy fertõzöttként csináltam azt, 
amire kért.
 Kunbábonyban, a nyári egyetemen értettem meg a „civilség” valós tartalmát. Irigykedtem, mert 
olyan nyitott embereket ismerhet, dolgozhat velük, s olyan sokféle barátot mutathat be, ami irigylés-
re méltó. Szerettem volna én is ebbe a körbe tartozni. Azt gondolom, ez volt a vízválasztó, már én is 
felnõtt „ésszel” részese vagyok az egyesületnek, természetesen tudva magamról, hogy rengeteg tanul-
nivalóm maradt még.
 Akkor lehettem az egyesület elnöke, amikor már neve, eredménye volt az elgondolásoknak, a tö-
rekvéseknek. Szakmai elnöke véleményem szerint továbbra sem lehetek, még hiányosnak vélem az 
ismereteimet. Azonban most már nyitott szemmel, gondolkodva, ötleteimmel segítem az együttes 
munkát. 
Sokakkal ellentétben egyesületünk itt Koppánmonostoron mindig másokért tett, dolgozott. 
Az a munka, ami nem látványos, nem is létezik. Ezért a látványos dolgokat említem meg. A Tornyos 
villában állítottuk fel elõször a haranglábat, mely késõbb átkerült a templomkertbe, pedig az egye-
sület tagságának csak kis része hívõ katolikus. A falu képét emelik az esztétikus fa hirdetõtábláink. A 
kalendárium, a helyi újság nem önmagunkért jött létre. Hogy a megtöltésével nem élnek az itt élõk,          
arról nemcsak mi tehetünk. 
 Sok színvonalas rendezvény kezdeményezõi voltunk, példát mutatva másoknak, hogy követõkre 
találjunk. Emlékeket, maradandót állítottunk, s nem magunknak. Megpróbáltunk hagyományokat te-
remteni. S mindeközben egyre többen csatlakoztak hozzánk, s akadtak olyanok is, akik rövid idõn be-
lül el is pártoltak. Talán mert még nem értették meg a civileknek azt a valós hitét, hogy elõször adunk, 
dolgozunk máskért, majd dolgozunk másokért, adunk magunkból, legfeljebb mi veregetjük meg egy-
más vállát, nincs profitunk, s mégis megyünk tovább. Azok maradtunk, akik minden „ellenségeske-
dés”, rosszmájúság ellenére, tisztán még mindig másokért kívánunk tenni, a közösség érdekeit nézzük, 
s hiszünk mindnek erejében.
 Pedig de jó lenne megpihenni. Legalább a születésnapokon azt várni, hogy egyszer bennünket kér-
dezzenek: - Mit szeretnétek? Kívántok valamit? 
Jó lenne megpihenni, s várni, hogy egyszer az életben bennünket szolgáljanak ki!
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Jó lenne? 
Dehogy!
Azt gondolom, életünk a pezsgés. Az állandó új utak keresése, az éppen felmerülõ problémák megol-
dása, s lakóhelyünk, közösségeink összefogásának segítése, ösztönzése.
 Azt, hogy idáig jutottunk, azt annak az embernek köszönhetjük, aki kitalálta, elképzelte, átültette 
a mi épülésünkre, vitatkozik, kiabál, kilincsel, küzd s a végén mindig így fejezi be: „Pont így akartuk, 
nem!?” 
 Egy születésnapon nem illik megszabni, hogy még meddig éljen az ünnepelt, de most magunknak 
azt kívánom, hogy még sok 15 évet dolgozzunk, ünnepeljünk együtt!

Juhász Gáborné egyesületi elnök
Élettér Egyesület

 

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztô Egyesület

Az Egyesület neve: Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület
Rövidített neve: Élettér Egyesület
Az Egyesület székhelye: 2903 Komárom, Csendes u. 8.
Az Egyesület telephelye: 2947 Ete, Kossuth Lajos u. 69.
Az Egyesület mûködési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész 
területére.
Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

Az Egyesület céljai: 

•	Magyarország területén a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával közösség- és településfej-
lesztés különös tekintettel a szociális problémák megoldása érdekében módszertani segítségnyújtás.

•	Vállalkozásfejlesztés különös tekintettel a közösségi vállalkozásokra.
•	Az iskolai oktatásból kikerültek számára speciális képzési formák szervezése és vezetése a 

foglalkoztatás segítése érdekében.
•		Közösségfejlesztõk, szociális munkások, közmûvelõdési szakemberek és ifjúságsegítõk képzésében 

való részvétel.
•		A kiskorú gyermekek számára a napközbeni elhelyezésre az alapellátás körében alternatívák 

kidolgozása és mûködtetése.
•		Gyermekek táboroztatása, különös tekintettel a környezetvédelmi nevelésre és az egészséges 

életmódra. A korosztály hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.
•		Munkaerõpiacon hátrányos helyzetûek munkaerõ-piaci reintegrációja.
•		Munkaerõ-piaci szolgáltatások.
•		Kortárssegítési és oktatási programok honosítása.
•		Kiadványok szerkesztése, kiadása, újságszerkesztés. 
•		Természet- és környezetvédelem a közösségek érdekében.
•	Hagyományõrzés, tehetséggondozás.
•	Kulturális közmûvelõdési tevékenység. 
•	Hagyományõrzés, tehetséggondozás.
•	A gyermekek és az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.
•	Nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely szolgáltatás.

      
Az egyesület célja szerinti besorolása: 15. egyéb: közösség- és településfejlesztés, gyermek- és ifjúsági 
érdekképviselet.
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Az egyesület közhasznú szervezeti jogállású. Az Egyesület a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. 
évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú 
tevékenységeket végzi: 

 1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása
 3. tudományos tevékenység, kutatás
 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 5. kulturális tevékenység
 6. kulturális örökség megóvása
 7. mûemlékvédelem
 8. természetvédelem, állatvédelem
 9. környezetvédelem
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése
12. emberi és állampolgári jogok védelme
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcso-

latos tevékenység
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével
17. rehabilitációs foglalkoztatás
18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a 

kapcsolódó szolgáltatások
19. euroatlanti integráció elõsegítése

Céljának megvalósítása érdekében az Egyesület együttmûködésre törekszik a települési önkormány-
zatokkal, közmûvelõdési, szociális és oktatási, nevelési intézményekkel, színházi társulatokkal, civil 
szervezetekkel és mindazon szervezetekkel, melyek az egyesület céljait elfogadják és/vagy közvetítik.

Az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít tevékenységéhez hasonló tevékenységet folytató 
civil szervezõdésekkel.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztô Egyesület vezetôsége

1997

Elnök: Mészáros Zsuzsa
Elnökségi tag: Monostori Éva
Elnökségi tag: Oplaznik Gabriella

1998

Elnök: Monostori Éva
Elnökségi tag: Gulyás Erika
Elnökségi tag: Oplaznik Gabriella

2000

Elnök: Monostori Éva
Elnökségi tag: Gulyás Erika
Elnökségi tag: Iglódi Attiláné
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2007

Elnök:  Monostori Éva
Elnökségi tag: Juhász Gáborné
Elnökségi tag: Markóné Tóth Ágnes

Tiszteletbeli és örökös elnök: Mészáros Zsuzsa
Védnök: Hallgató Éva és Beke Pál

Felügyelõbizottság:

Elnök:  Müller-Tóth Judit
Elnökségi tag: Csesznegi Zoltán
Elnökségi tag: Farkas Zsoltné

2008

Elnök:  Markóné Tóth Ágnes
Elnökségi tag: Tóth János
Elnökségi tag: Herczeg Bálint

Tiszteletbeli és örökös elnök: Mészáros Zsuzsa
Védnök: Hallgató Éva és Beke Pál

Felügyelõbizottság:

Elnök:  Müller-Tóth Judit
Elnökségi tag: Csesznegi Zoltán
Elnökségi tag: Farkas Zsoltné

2011

Elnök:  Juhász Gáborné
Elnökségi tag: Tóth János
Elnökségi tag: Markóné Tóth Ágnes

Tiszteletbeli és örökös elnök: Mészáros Zsuzsa
Védnök: Hallgató Éva és Beke Pál

Felügyelõbizottság:

Elnök:  Csesznegi Zoltán
Elnökségi tag: Herczeg Bálint
Elnökségi tag: Brosch Mirandola
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5 éves a Komárom Környéki Civil Társulás 

Fel is akaszthattok! 

 Tudom, le kellene írnom, hogy kerültem ide, miképp maradtam, – annak ellenére, hogy néha va-
cilláltam – és szépeket írni rólatok, rólunk, tudnotok kell, mit gondolok rólatok, és milyen fontosak 
vagytok nekem, viszont nem tudok írni. 
Egy-két hónap legalább kellett volna ezt összehoznom, de ez nem az én mûfajom sajnos, és még ha 
az egyesületrõl, Mag-házról tudnék is pár sort összehozni, az száraz és tényszerû lenne ahhoz, hogy 
ebben a könyvben szerepelhessen.
Nyilvánvalóan miattatok vagyok itt, ezt tudjátok, és fontos mindaz amiért mi – maradék – dolgozunk. 
Viszont szeretnék valahogy mégis hozzájárulni a könyv tartalmához, így arra gondoltam, hogy 
összerakok idézeteket ettõl-attól, amelyeket közelinek érezek magunkhoz, barátsághoz, munkánkhoz, 
azokból kiollózok néhányat.

„A hibák visszajelzések a teljesítményünkrõl. A gyõztesek sokkal több hibát követnek el, mint a vesz-
tesek. Ezért tartoznak õk a gyõztesekhez. Több visszajelzést kapnak, mivel többször próbálkoznak. Az 
egyik legnagyobb baj a vesztesekkel az, hogy hibáikat túl komolyan veszik, és nem veszik észre a ben-
nük rejlõ lehetõségeket.” 

Andrew Matthews – Élj Vidáman

„A legfontosabb dolog nem az egymás felett aratott gyõzelem. Az életben sokkal fontosabb másokat 
gyõzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le kell lassítani.
A legnagyobb dicsõség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után 
képesek vagyunk felemelkedni.” 

Nelson Mandela

„Minek élünk, ha nem azért, hogy egymás számára könnyebbé tegyük az életet?” 
George Eliot

„Talán különös dolog ilyet mondani, de egyedül a fejlõdésben, az átalakulásban és a változásban talál-
hatjuk meg az igazi biztonságot.”

Anne Morrow Lindbergh

„Amikor megjelenik a lehetõség, más formában kínálkozik fel és más irányból jön, mint ahonnan 
várjuk. Ez mindig így van a lehetõséggel: ez az õ furfangja. Megvan az a ravasz szokása, hogy a 
hátsó ajtón surranjon be, és gyakran szerencsétlenségnek, vagy vereségnek álcázza magát. Talán ez a 
magyarázata, hogy olyan sokan vannak, akik nem képesek felismerni, amikor megjelenik.” 

Napoleon Hill

„A megpróbáltatás olyan, mint az erõs szél. Mindent letép rólunk, ami letéphetõ, tehát olyannak lát-
juk magunkat, amilyenek valójában vagyunk.”

Arthur Golden

„Ha a józan ész szabályainak megfelelõ módon, buzgón, határozottan, békés lélekkel azt teszed, amit 
a pillanat kíván, ha sem jobbra, sem balra nem nézel, hanem géniuszodat olyan tisztán igyekszel 
megõrizni, mintha már vissza kellene adnod; ha még hozzá mit sem vársz és mitõl sem remegsz: ha 
úgy cselekszel, hogy tevékenységed mindig összhangban áll a természettel, és minden szavadban – 
megnyilatkozásodban beéred a hõsi idõkre emlékeztetõ igazsággal, akkor boldogan élsz. Már pedig 
ebben senki meg nem akadályozhat.”

Marcus Aurelius
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„Nem az számít honnan indulsz, hanem az, hogy milyen döntéseket hozol arról, hogy hová akarsz vé-
gül eljutni.” 

Anthony Robbins

„Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, amit az életben elérnek. Én nem hiszek a körül-
ményekben. Azok az emberek, akik boldogulnak ebben a világban, olyanok, hogy reggel felkelnek és 
megkeresik azokat a körülményeket, amelyekre szükségük van. Ha nem találnak ilyet, megteremtik 
õket!”

George Bernard Shaw

„Megtanultam, hogy mindenki a hegytetõn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a mere-
dély megmászásában rejlik.” 

Wass Albert

„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a sze-
medet, hogy meglássa azt.” 

Wass Albert

„Szemben a közhittel, a lusta ember nemcsak az, aki átalussza az idõt vagy ölbe tett kézzel üldögél. A 
restségnek létezik egy sokkalta megtévesztõbb és kifinomultabb formája. Az a fajta sürgés-forgás, lá-
zas tevés-vevés, ami a valódi cselekvés megkerülése. Némi „filozófiával” azt mondhatnám, hogy ezer 
tetszetõs tévedés se pótol egyetlen igaz gondolatot se súlyban, se erényben.
A pontos, igaz cselekvés az, amelyik számba veszi és mérlegeli a „pálya” minden nehézségét, 
és a „véletlenek” esetleges szélfúvását éppúgy, mint a föladat „bemérhetõ” részét, persze nehéz, s 
nemegyszer kevésbé látványos a vaksi „szorgoskodásnál”. A közvélemény könnyen ítél a látszat után, s 
az izzadtságot legtöbbször a koncentrált figyelem elébe helyezi. Pedig ez a csúsztatás melegágya ennek 
a fajta kritikai lustaságnak és elõítéletnek, mely melegágya a burkolt restségnek, belsõ tunyaságnak, s 
csupán képmutató változata a hétalvásra ítélt mesebeli semmittevésnek. Ahogy a félelem és élhetetlenség 
a betegségbe, úgy menekül nemegyszer a belsõ restség az aktivitásba, a minõség megkerülésével a 
középszerûség tevékeny gyakorlatába.” 

Pilinszky János

„Száz emberbõl csupán egy, aki megvalósítja önmagát és képességeit teljes egészében kihasználja. A 
többség anélkül létezik, hogy igazán élne. Általános vélekedés szerint a legtöbb ember csupán 10 %-át 
hasznosítja életenergiáinak. Csak 10 %-át látják a világ szépségének, az emberi érzésvilág mélységé-
nek és gazdagságának csupán tíz százalékát élik át. Botorkálnak a világban anélkül, hogy elmélkedné-
nek róla, anélkül, hogy kutatnák azt. Úgy élnek, hogy közben a szeretet tört hányadát adják és kapják.”

John Powell

M. Tóth Ágnes egyesületi elnök
Komárom Környéki Civil Társulás
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A Komárom Környéki Civil Társulás 

Az Egyesület neve: Komárom Környéki Civil Társulás
Az Egyesület székhelye: 2903 Komárom, Újszállás-puszta 11.
Az Egyesület mûködési területe kiterjed 
a Magyar Köztársaság egész területére.
Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
 
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

Az Egyesület céljai: 

•		Magyarország területén a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával közösség- és településfej-
lesztés különös tekintettel a szociális problémák megoldása érdekében módszertani segítségnyújtás.

•		Vállalkozásfejlesztés különös tekintettel a közösségi vállalkozásokra.
•		Az iskolai oktatásból kikerültek számára speciális képzési formák szervezése és vezetése a foglal-

koztatás segítése érdekében.
•		Közösségfejlesztõk, szociális munkások, közmûvelõdési szakemberek és ifjúságsegítõk képzésé-

ben való részvétel.
•		A kiskorú gyermekek számára a napközbeni elhelyezésre az alapellátás körében alternatívák kidol-

gozása és mûködtetése.
•		Gyermekek táboroztatása, különös tekintettel a környezetvédelmi nevelésre és az egészséges élet-

módra. A korosztály hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.
•		Munkaerõpiacon hátrányos helyzetûek munkaerõ-piaci reintegrációja.
•		Kortárssegítési és oktatási programok honosítása.
•		Kiadványok szerkesztése, kiadása, újságszerkesztés. 
•		Természet- és környezetvédelem a közösségek érdekében.
•		Hagyományõrzés, tehetséggondozás.
•		Kulturális közmûvelõdési tevékenység. 
•		A gyermekek és az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.
•		Minõségbiztosítási rendszer kidolgozása a kulturális alap- és közoktatásban.
•		Pedagógiai szakszolgálat a kistérségben.
•		Szolidáris tér: a társadalmi kohézió erõsítése.
•		A civil társadalom és a döntéshozó hatalom szereplõi közti kommunikáció erõsítése (államigazgatás 

területi szervei, ügyviteli szolgáltatások, gazdasági önkormányzatok, szakmai kamarák, szervezetek, 
EU képviselet, nemzetközi szervezetek).

•		Térségi szintû közszolgáltatások fejlesztésében való közremûködés.
•		Kulturális centrumok fejlesztésének elõsegítése, kulturális örökség védelme.

      
Az egyesület célja szerinti besorolása: 15. egyéb: közösség- és településfejlesztés, gyermek- és ifjúsá-
gi érdekképviselet.
Az egyesület közhasznú szervezeti jogállású. Az Egyesület a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú te-
vékenységeket végzi: 

  1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása
  3. tudományos tevékenység, kutatás
  4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  5. kulturális tevékenység
  6. kulturális örökség megóvása
  7. mûemlékvédelem
  8. természetvédelem, állatvédelem
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  9. környezetvédelem
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése
12. emberi és állampolgári jogok védelme
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcso-

latos tevékenység
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével
17. rehabilitációs foglalkoztatás
18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a kap-

csolódó szolgáltatások
19. euroatlanti integráció elõsegítése

Céljának megvalósítása érdekében az Egyesület együttmûködésre törekszik a települési önkormány-
zatokkal, közmûvelõdési, szociális és oktatási, nevelési intézményekkel, színházi társulatokkal, civil 
szervezetekkel és mindazon szervezetekkel, melyek az egyesület céljait elfogadják és/vagy közvetítik.

Az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít tevékenységéhez hasonló tevékenységet folytató 
civil szervezõdésekkel.

A Komárom Környéki Civil Társulás vezetôsége

2007

Elnök:  Monostori Éva
Elnökségi tag: Vizeli Csaba
Elnökségi tag: Markóné Tóth Ágnes

2008

Elnök:  Markóné Tóth Ágnes
Elnökségi tag: Vizeli Csaba
Elnökségi tag: dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra

Tiszteletbeli és örökös elnök: Monostori Éva

Felügyelõbizottság:

Elnök:  Nemes Andrásné
Elnökségi tag: Vojvoda Eszter
Elnökségi tag: Dombai Ferencné
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5 éves a Kerecsen Ifjúsági Egyesület 

Eredményes munkát csak akkor végezhetünk, ha magunkénak érezzük a feladatot

 Fél év. Ennyi írható a számlámra, mint elnök. Rövid idõ, de hasznosan eltöltött. Most jöhetnének 
a nagy szavak, többoldalas monológok, melyben elnöki létem mozzanataira irányítom rá a figyelmet, 
emlékezések a múltról, képzelgések a jövõrõl. Azonban nem tartom illõnek, s az, hogy éppen az én el-
nökségem alatt ünnepelhetjük elsõ kerek évfordulónkat, hát az is csak véletlen.
Ezért most írok néhány gondolatot az egyesületemrõl. Furcsa érzés ez számomra. Nehezen is áll rá a 
szám, s hát nem is az enyém, hanem a miénk. A tagságé, az anyaszervezeté, a városé, a fiataloké. Te-
hát a miénk. 
 Elnöke lehetek – s tudom jól, eredményes munkát csak akkor végezhetek, ha magaménak is érzem 
mindezt – annak az ifjúsági kezdeményezésnek, melynek gyökerei már 15 évre nyúlnak vissza.

 Ötödik születésnap. Öt év önálló lét. Öt kisebb-nagyobb munkával teli év. Egy célcsoport, mely 
mindig is vesszõparipája a társadalomnak, s mely mindig „újratermelõdik”. Örökös szélmalomharc a 
célok eléréséhez. A fiatalokat megszólítani, bevonni, önálló kezdeményezésekre motiválni, majd saját 
programok szervezése, a fiatalok mentorálása. Aztán ismét körülnézhetünk, mert a korosztály állandó 
lüktetésben, változásban van. A régiek mennek – továbbtanulnak, munkát kezdenek, családot alapíta-
nak, – míg újabbak bukkannak fel. Több száz fiatal. Aktív, tettre kész mag. Lelkes, tenni akaró fiata-
lok. És egy név, mely már ismerõsen cseng sokaknak: Kerecsen Ifjúsági Egyesület. Az egyesület mára 
kivívta ismertségét, szakmai elismertségét. 
 Töretlen hittel vallom, mindig kell olyan szervezet, amely „csak” a fiatalokkal foglalkozik. Felkarol-
ja, meghallgatja ötleteiket, segít azok megvalósításában, s osztozik a korosztály bánatában, örömében 
egyaránt.

 Egy lehetõség, egy nagy esély a fiatal generációnak. Ezt látom én az egyesületünkben. 
S mind a korosztályra ránk is jellemzõ, hogy fiatalok vagyunk tele életenergiával, soha ki nem fogyó 
ötletekkel, világmegváltó gondolatokkal, szerelmekkel, barátságokkal, konfliktusokkal, néha felelõtlen 
megnyilvánulásokkal, trehányságokkal. Ám pont ez adja a hitelességünket.
 Úgy érzem, itt az ideje megköszöni az anyaszervezetünknek – Élettér Egyesület – az egyesületün-
kért folytatott önzetlen segítséget, a kezdeti babusgatást és a javunkat szolgáló dorgálásokat, a példa-
mutatást. „Köszönjük anya! És boldog szülinapot neked is!”

Vizeli Ágota egyesületi elnök
Kerecsen Ifjúsági Egyesület            
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A Kerecsen Ifjúsági Egyesület 

Az Egyesület neve: Kerecsen Ifjúsági Egyesület1

Az Egyesület székhelye: 2903 Komárom, Csendes u. 8.
Az Egyesület mûködési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész 
területére.
Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. 

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

Az Egyesület céljai: 
• kortársoktatási programok honosítása
• kiadványok szerkesztése, kiadása
• újságszerkesztés
• hagyományõrzés, tehetséggondozás
• kulturális közmûvelõdési tevékenység
• a gyermekek és az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése
• magyarország területén a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával közösség- és település-

fejlesztés különös tekintettel a szociális problémák megoldása érdekében módszertani segítség-
nyújtás

• vállalkozásfejlesztés különös tekintettel a közösségi vállalkozásokra
• az iskolai oktatásból kikerültek számára speciális képzési formák szervezése és vezetése a 

foglalkoztatás segítése érdekében
• közösségfejlesztõk, szociális munkások képzésében való részvétel
• a kiskorú gyermekek számára a napközbeni elhelyezésre, az alapellátás körében alternatívák 

kidolgozása és mûködtetése
• gyermekek táboroztatása, különös tekintettel a környezetvédelmi nevelésre és az egészséges 

életmódra
• természet- és környezetvédelem a közösségek érdekében

Az egyesület célja szerinti besorolása: 15. egyéb: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági ér-
dekképviselet,
Az egyesület közhasznú szervezeti jogállású. Az Egyesület a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú te-
vékenységeket végzi: 

 1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása
 3. tudományos tevékenység, kutatás
 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 5. kulturális tevékenység
 6. kulturális örökség megóvása

1 A KERECSEN név választásának indoklása: A kerecsensólyom az egyetlen olyan ragadozó madarunk, amely fontos 
szerepet játszik a magyarság hitvilágában (kulturális tevékenység). Az 1970-es évek közepére a fészkelõ madarak 
száma 30 alá csökkent, melyet társadalmi összefogással, fészekõrzõk segítségével tudtak csak megvédeni (kulturális 
örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés). Elterjedési 
területe a Kárpát-medence nyugati határáig terjed (a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a 
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység). A kerecsensólyom nem épít fészket, általában elhagyott fészkekben 
költ. A költõpárok egész életükön át együtt maradnak, fiókáikat 1-2 évig nevelik, tanítják (szociális tevékenység, 
családsegítés, képességfejlesztés). Rengeteg veszélyeztetõ tényezõ befolyásolja letelepedését, ami hozzájárul az állomány 
fogyásához és elõidézi a kipusztulásukat (egészségügyi rehabilitációs munka, hátrányos helyzetû csoportok társadalmi 
esélyegyenlõségének elõsegítése). 

 Egyesületünk úgy ítéli meg, hogy ennek az õsi magyar madárfajtának nevével fémjelzett szervezet méltó célkitûzései 
megvalósításához.
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 7. mûemlékvédelem
 8. természetvédelem, állatvédelem
 9. környezetvédelem
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése
12. emberi és állampolgári jogok védelme
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcso-

latos tevékenység
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével
17. rehabilitációs foglalkoztatás
18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a 

kapcsolódó szolgáltatások
19. euroatlanti integráció elõsegítése

Céljának megvalósítása érdekében az Egyesület együttmûködésre törekszik a települési önkormány-
zatokkal, közmûvelõdési, szociális és oktatási, nevelési intézményekkel, színházi társulatokkal, civil 
szervezetekkel és mindazon szervezetekkel, melyek az egyesület céljait elfogadják és/vagy közvetítik.

Az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít tevékenységéhez hasonló tevékenységet folytató 
civil szervezõdésekkel.

A Kerecsen Ifjúsági Egyesület vezetôsége

2007

Elnök: Oplaznik Gabriella
Elnökségi tag: Herczeg Bálint
Elnökségi tag: Fodor Ákos

2008

Elnök: Vojvoda Eszter
Elnökségi tag: Herczeg Bálint
Elnökségi tag: Fodor Ákos

2011

Elnök: Vizeli Ágota
Elnökségi tag: Vojvoda Eszter
Elnökségi tag: Tóth Ádám Dávid

Felügyelõbizottság:

Elnök: Cságola Márton
Elnökségi tag: Csesznegi Zoltán
Elnökségi tag: Brosch Mirandola
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5 éves a Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesülete 

Elkötelezôdtünk

 Valamiért ragaszkodunk ahhoz, hogy az ötös évfordulókat kereknek tekintsük, és ilyenkor egyre 
másra készülnek az összefoglalók és a megemlékezések.
 Nálunk sincs ez másként. Bármilyen hihetetlen a Komáromi Talpasíjász betöltötte az 5. születés-
napját. Nagyon sok minden történt ezen idõ alatt. Hirtelen nehéz is lenne felsorolni, hogy mi min-
dent csináltunk, mert annyira természetesnek vesszük, hogy megtörténnek a dolgok, mint ha ez min-
dig így lenne.
 Nagyvonalakban tekintsük át azokat az eseményeket, melyek az elmúlt öt évben velünk történtek.
Az egyesület alapításának gondolatát részben az élet kényszerítette ránk. Az átalakított pályázati rend-
szereket jobb kihasználásának elérése volt az egyik cél. A másik a hagyományõrzés területén megjelenõ 
érdeklõdési hullám meglovagolása. Ennek hatására az Élettér Egyesület tagsága úgy döntött, hogy az 
anyaszervezetbõl kiválva, azzal szorosan együttmûködve egy-egy adott terület képviseletére különbözõ 
egyesületeket alakít. Megszületett a döntés, tehát elindult a munka.
 Kérdezhetnénk, hogy miért lett a nevünk „talpasíjász”? Viccesen a válasz, mert nincs lovunk. Az ok 
ennél kicsit prózaibb. A tagság egy része rendszeresen szakított idõt íjjászatra hagyományos magyar  
íjjakkal. Az élet azonban úgy hozta, hogy nem ez lett az a terület, ahol igazán tevékenykedünk. Ezen a 
területen vannak nálunk sokkal jobbak, akik kellõen rátermettek ahhoz, hogy mind a mai napig rend-
szeresen íjjászversenyeket szerveznek. Minden elismerés érte.
 Megalakulásunkkor a tagság Monostori Jánost választotta elnöknek. Az õ bölcs vezetése alatt 
indultunk el azon az úton, ami a hagyományõrzésnek azt az ágát képviseli, ami a helyben történt múlt 
feltárását célozza. 
 Ennek során aktív szerepet játszottunk a Koppányvezér úton elkészült Vezérek Parkjának létreho-
zásában. Elkészíttettük Koppánmonostoron feltalált egykori apátság eredeti kõoroszlánjának másola-
tát. Ez a megtalálás helyéhez közel, a Horgászközben került felállításra. Ehhez idõközben felállításra 
került egy pad emléktáblával. 2010-ben aktív szerepet játszottunk a HON-Nap rendezvényeinek le-
bonyolításában. A koppánmonostori temetõben sikerült az itt lévõ katona sírokat helyreállítatnunk.   
Idén fafaragó tábort rendeztünk, ahol neves fafaragó mûvészek készítettek különbözõ témában pado-
kat, melyek felállítására már csak jövõre kerül sor.
 Az itt felsorolt eseményeken kívül számtalan rendezvényen képviseltük magunkat, ahol a civil 
fórum lehetõséget kapott.
 Zárásként engedjék meg, hogy köszönetet nyílvánítsak mindazoknak, akik szerepet játszottak ab-
ban, hogy az egyesületünk töretlenül fejlõdik, dolgozik minden nehézség ellenére. 
Külön köszönet illeti az Élettér Egyesület vezetõségét, akik biztosítják számunkra a nélkülözhetetlen 
fundamentumot, melyre bizton számíthattunk bármilyen helyzetben.
Külön köszönet illeti Monostori Évát, aki szakértõ szemét folyton rajtunk tartva egyengeti utunkat.

Komárom, 2011. október 16.

       Czidlina Balázs egyesületi elnök
Komáromi Talpasíjászok
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A Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesülete

Az Egyesület neve: Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesület
Rövidített neve: Komáromi Talpasíjászok
Az Egyesület székhelye: 2903 Komárom, Csendes u. 8.
Az Egyesület mûködési területe kiterjed 
a Magyar Köztársaság egész területére.
Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
 
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

Az Egyesület céljai: 
• kortársoktatási programok honosítása
• kiadványok szerkesztése, kiadása
• újságszerkesztés
• hagyományõrzés, tehetséggondozás
• kulturális közmûvelõdési tevékenység
• a gyermekek és az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése
• magyarország területén a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával közösség- és tele-

pülésfejlesztés különös tekintettel a szociális problémák megoldása érdekében módszertani 
segítségnyújtás

• az iskolai oktatásból kikerültek számára speciális képzési formák szervezése és vezetése a foglal-
koztatás segítése érdekében

• gyermekek táboroztatása, különös tekintettel a környezetvédelmi nevelésre és az egészséges élet-
módra

• természet- és környezetvédelem a közösségek érdekében

Célja szerinti besorolása: 1. kulturális tevékenység

Az Egyesület a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt 
közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 
 3. tudományos tevékenység, kutatás
 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 5. kulturális tevékenység
 6. kulturális örökség megóvása
 7. mûemlékvédelem
 8. természetvédelem, állatvédelem
 9. környezetvédelem
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal  
 kapcsolatos tevékenység
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott  
 sporttevékenység kivételével
18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a  
 kapcsolódó szolgáltatások
19. euroatlanti integráció elõsegítése

Céljának megvalósítása érdekében az Egyesület együttmûködésre törekszik a települési önkormány-
zatokkal, közmûvelõdési, szociális és oktatási, nevelési intézményekkel, színházi társulatokkal, civil 
szervezetekkel és mindazon szervezetekkel, melyek az egyesület céljait elfogadják és/vagy közvetítik.
Az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít tevékenységéhez hasonló tevékenységet folytató 
civil szervezõdésekkel.
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A Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesület vezetôsége

2007

Elnök:  Monostori János
Elnökségi tag: Czidlina Balázs
Elnökségi tag: Jordán Antal

2008

Elnök:  Czidlina Balázs
Elnökségi tag: Jordán Antal
Elnökségi tag: Csesznegi Zoltán

2010

Elnök:  Czidlina Balázs
Elnökségi tag: Juhász Dávid
Elnökségi tag: Cságola Márton
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III. A Mag-házat üzemeltetô konzorciumi munka

Ebben a fejezetben bemutatjuk azt a példaértékû és talán egyedülálló civil összefogást, 
amelynek eredményeként ünnepelhetjük a szintén születésnapos Mag-házat
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„Az emberek elfelejtették az egymás közötti együttmûködést, a közösségben való munkálkodást.”
                 Beke Pál
  
Az intézmény és szomszédságai

 Bizony furcsa fintora a szakmatörténeteknek, hogy az oroszok bejövetelét követõen betiltott          
közösségi mûvelõdési formák éppen a hazai kiszolgálóik által szorgalmazott, általuk a gondolkodás-
mentesség intézményének szánt mûvelõdési otthonokban élték túl azt a bizonyos negyvenöt esztendõt.            
Az intézmények alaprajza is hûen tükrözte a korabeli alapítói szándékot. Leginkább egy olyan nagy-
terem is elég volt, ahová be lehetett terelni (’56 után már persze behívni) az embereket. Az elõttük 
lévõ pódiumra aztán felálltak az agitátorok (’56 után már a báránybõrbe bújtatott manipulátorok) és 
mondták azt az igét, amit a hallgatóknak csak elfogadni lehetett.
 Jellemzõ, hogy még a ’70-es évek végén is arra hivatkozva szüntették meg az idejüket véletle-
nül túlélt, a régmúlt idõkre hajazó tanyaközponti olvasóköröket, hogy ott „nem lehet tudni, mirõl                 
folyik a szó”. Mintha óvni kellett volna az ott élõ néhány megfélemlített idõs embertõl az ország bel-
biztonságát! – szó mi szó, amikor ezzel csúfolódtam, valamelyik fõhivatalnok annak idején kiokta-
tott, hogy csak ne bohóckodjam! Komolyan gondolták tehát ezt a bornírt dolgot. A szovjetizálás 
negyvenöt éve alatt féltek az ellenõrizhetetlen szavaktól, a szabadon születõ gondolatoktól, nem vitás. Tán 
ebbõl is érzékelhetõ, hogy ’frontvonal’ volt akkoriban a formálisan a szabadidõ-szervezésre, a helybé-
liek mûvelõdésére és szórakozására kitalált és elterjesztett mûvelõdési otthon, legalábbis az intézmé-
nyeket telepítõk szándéka szerint. A helybéli népmûvelõk kezén ez aztán sokszor átfordult valódi közös-
ségi mûvelõdéssé, kapcsolatokat termõ együttlétekké, de ez a rendszer tömegesen elõforduló hibája volt, 
korántsem a hivatalos elvárás. Aki intézményi alkalmazottként átélte ezeket az éveket, jól tudja, hogy 
miképpen kellett üres lózungokkal fedni, semmitmondó körmondatokkal védeni azokat a közösségi 
mûvelõdési tevékenységeket, ami kinek-kinek hite és szakmai szándéka szerint mégiscsak megszület-
tek és zajlottak a falak között, és amivel ha csonkán és szerényen is, de mégis túlélte a szigorú idõket a 
közösségi mûvelõdés megelõzõ másfél évszázadának emléke és gyakorlata.
 Mert hát mire is való ez az intézmény? Bizony, kikapcsolódásra és pihenésre is. Arra tehát, hogy ott 
valamit hallgatva és különösen valakikkel valamit együtt közösen csinálva kikapcsolódjunk a mindennap-
okból; olyan különleges órákat élve át, amelybe nem tolakszik be a munkahely, a napi gond, a fõnök, 
vagy akár a bármiféle politika. Arra (is) való tehát, hogy pusztán jól érezzük magunkat benne és álta-
la, hogy hazatérve megújultan kezdhessük el a másnapot. Nem hiszem, hogy errõl többet kéne szól-
ni itt most, noha jól tudom, hogy konferenciák és szakdolgozatok hosszú sorát összegeztem ebben a 
pár mondatban, már ami az intézmény szabadidõ-szervezési, szórakoztató és andalító funkcióit illeti. 
Az intézmények ebbéli feladatának ellátása kérdésében, mindennek szükségességében nincs vita senki 
között. Különösen, ha az intézmények térbeli és anyagi lehetõségeivel pótolni tudják a kulturális ellá-
tásbéli hiányokat, tehát helybe hozzák az énekest, a vers- és prózamondót, a szomorú- és vígjátékokat, 
a hangversenyt, a kiállító mûvészt, vagy bármi-bárki mást, aki iránt a helybéli közönség érdeklõdik.
 Persze ezen felül, ezen túl is van még intézményi feladat. Korántsem a szójáték okán írom, hogy 
ezek jobbára olyanok, amelyek nem ki, hanem éppen bekapcsolnak a mindennapokba; az olyan ösz-
szefüggésekbe és tudnivalóba, esetleg ismeretanyagba, amikben mindenkinek járatosnak illik, vagy              
éppen kell lennie. A mûvelõdési otthonok e tárgy szerinti tennivalói között ugyan vannak hasonló-
ságok, de ezek részleteikben mégis mindenütt mások. Egyszerûen azért, mert a másik, a szomszéd- 
vagy akár a tábori településen, ahol az intézmény mûködik, eltérõ az a helyi társadalom és a gazda-
sági-társadalmi környezet, amiben tenni kell dolgát. Ebben a feladatcsoportban (tehát az emberek 
társadalmi folyamatokba való bekapcsolása során) ugyanis a helybéli állapotok jobbítása, megváltoztatá-
sa az intézménynek és népmûvelõinek a feladata. Például a munkanélküliség oldásának/szûkítésének 
segítése, a munkavállalásra való képesség kialakítása különféle ajánlatokkal, képzésekkel, tréningek-
kel. Vagy a közéleti és a közjogi tájékozatlanság csökkentése/eltüntetése információkkal, elõadásokkal, 
beszélgetésekkel. Vagy akár a helybéli gazdálkodók, vállalkozók vagy a bármiféle szakmában érdekel-
tek közötti párbeszéd megszervezése és biztosítása, az érdekeik mentén való tennivalók (akár termelõi, 
vagy éppen értékesítési szövetkezésre való megtanításuk, vagy akár adózási problémák megoldásának 
elõsegítése, avagy bármi más számukra fontos szükségesség) megválaszolása. A nemzeti múlt értel-
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mezése, a közelmúltról és a közeljövõrõl való párbeszéd. És félreértés ne essék; nemcsak nemzeti és/
vagy országos léptékben, hanem regionálisan, megyeiben és helyiben is, különösen, ami a jelenlegi ál-
lapotok értelmezését és a jövõbeni lehetõségek taglalását jelenti. Bizony intézményi feladatnak gon-
dolom a helybéli feladatok folyamatos õszinte elemzését a hatalom mindenkori birtokosai (vagy ne-
vezzük, ahogy manapság illik: a település gazdái) és a helyben élõ emberek, tulajdonképpen választóik     
között. Sõt, én a népmûvelõk közül azokhoz tartozom, akik úgy gondolják, hogy éppen ez a legfonto-
sabb intézményi feladat, nem lévén helyben más közintézmény, aki ennek bonyolításában/szervezésé-
ben közremûködhetne. 

•
   Mielõtt tovább fûzöm a szót, a szabad továbbgondolás érdekében két távoli példát említek 
elsõsorban azért, hogy érzékeltessem; Európa szerencsésebb sorsú felén mi módon, és különösen milyen 
variabilisen gondolkoznak-, cselekszenek az odavalósiak emberi viszonyaik fejlesztését illetõen. Még a ’80-
as évek derekán járt egy magyar népmûvelõi csoport egy francia kisvárosban azt tanulmányozandó, 
hogy ott hányan vannak, milyen célra szervezõdnek és miként mûködnek az ottani városi egyesületek. 
Érdekelte õket az egyesületek finanszírozása, és az is, hogy együttmûködésük mennyire tartós, s hogy 
a városuk kötelezõ feladatainak ellátásában számít-e rájuk, tehát, hogy az egyesületekkel miképpen tár-
sadalmasítja önkormányzati munkáját? 
 Miután majd’ mindegyikkel találkoztak, a búcsúestén három ismeretlenre akadtak. Kiderült, hogy 
õk a város alkalmazásában álló társaság- és közösségfejlesztõk, akiknek az a dolga, hogy a város polgárai-
ból kéthavonta egy-egy új egyesületet alakítsanak. Ha bejegyezték az új szervezetet, és ha az mûködni 
kezdett úgy, hogy tevékenységéhez fedezetet is szerzett (például sikeresen pályázott), állásban marad-
hattak újabb két hónapig. Feladatuk tehát a folyamatos egyesületszervezés, mondhatnánk, hogy az állandó 
közösségteremtés volt. 
Megismerve a szisztémát megkérdezték a polgármestert, hogy miért vállalja, miért szorgalmazza ezt, s 
végül hol a határ? Mikorra elvárható, hogy a kisváros társadalma lehetséges közösségekkel teljesen át-
szervezett legyen? Mikortól nem lehet megkövetelni tehát tõlük a kéthavonkénti teljesítményt? 
 Válaszában nem mondott határidõt. Szerinte az idõk végezetéig folytatható ez a közösségi fejlesztõ 
munka annál is inkább, mert mindig vannak/lesznek csoportok, amelyek szükségképpen felbomlanak. 
Vagy azért, mert idõközben teljesítették feladatukat, vagy, mert az abban közremûködõk megun-
ták a részvételt. Esetleg harag támadt közöttük. És mindig adódnak újak, a korábbi szervezõsédektõl 
érintetlenek, vagy olyanok, akiket egy korábban nem gondolt feladat közös megoldása érde-
kel. A szervezõmunkának már azért sem lehet vége, mert az emberek elfelejtették az egymás közötti 
együttmûködést, a közösségben való munkálkodást. Nem nagyon érdekli õket a másik ember. Nem érdekli õket 
csak saját és legfeljebb családi jóllétük. Õ ezt nem tartja elegendõnek, tenni akar ellene. Az ember tár-
sas lény, és a véletlenszerû együttléteken, az iskolában és a munkahelyen túl még számtalan közösség-
be kell merítenie magát azért, hogy képességeit kifejlessze, hogy ismeretei árnyaltak, hogy világlátá-
sa harmonikus legyen. Maguktól immár nem képesek megtalálni társaikat mindabban, ami közösen             
érdekelheti õket. Még gyakran abban is cselekvõképtelenek, ami az érdekükben áll. Ez a régen bizo-
nyára megvolt képesség szinte mindenkiben kihunyt a megerõsödött magánvilág, a televízió meg az 
autózás, az egész kinyílt univerzum okán. És ha régen sem volt meg, hát most viszont legyen, mert 
ebben a globálissá vált világban csak a lokalitásban találhatja meg önmagát az ember családján és gyere-
kein túl, a baráti körökbõl épülõ közösségek által. 
 A tudatos települési közösségépítés lehetséges határait tágító másik példám egy ezzel szomszé-
dos kisvárosból való. Itt különös helyi törvényt tevõ képviselõ- testület mûködött. Nem hitték magu-
kat tévedhetetlennek, ezért valamikor úgy döntöttek, hogy ha valamilyen fejlesztési feladat a városka 
területébõl egy meghatározott négyzetméternyi területet, hosszúságot vagy magasságot elér, illetõleg 
ha egy meghatározott létszámon felül érinti a lakosságot, határozatuk csak egy hónap múltán válik ha-
tályossá. És az is csak akkor, ha azt nem támadja meg senki. 
 A „támadás” szabályos kellett legyen. Legalább két helybéli lakosnak egyesületet kellett alakítania a 
döntés megváltoztatása céljából. Ha ezt megtették, és bejelentkeztek a polgármesterségen, ugyanannyi 
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idõt kaptak az adott téma új, saját variánsának elkészítésére, mint amennyi ideig a testület foglalkozott 
azzal, egyidejûleg ugyanannyi pénzt kellett a rendelkezésükre bocsátani, amennyibe a hivatalnak az erede-
ti került. Ha elkészültek, variánsukat az elõzõvel együtt nyilvánosságra hozták, majd a testület szava-
zott arról. 
 A második döntés éppen úgy halasztott hatállyal lépett életbe, mint az elsõ, és azt megváltozta-
tandó is lehetett a helybélieknek szervezkedni, és ha szervezkedtek, idõt és pénzt kellett adni, és így         
tovább. Elvileg a végtelenségig, de föltehetõen mégsem addig. Mert ha kiderült, hogy valaki már csak 
kekeckedni akart, akkor errõl õt a változásokat igénylõ többség rövid úton négyszemközt lebeszélte. 
 A szisztéma megismerésekor az utcák egyirányúsításáról volt szó, és már a harmadik variációt 
gyûrték. A vendégek nem tartották operatívnak ezt a megoldást, hiszen mikor jutnak a végére? Kide-
rült, hogy bizonyára sokára. De hát miért is kellene hamar végére jussanak? – kérdeztek vissza a ven-
déglátók. Hiszen csak az a fontos, hogy ne parancsra történjenek a dolgok, s hogy mindenki elfogadja majd 
azt, ami kialakul. 
 A látogatók egy olyan országból érkeztek, ahol az autókkal behajtási irányt szakemberek szabályoz-
zák, és hogy ilyenkor majd ki merre menjen, azt sem akkoriban, sem most nem szokás megkérdezni 
senkitõl. Nem értették tehát, mirõl beszélnek az ’elfogadást’ illetõen. Hiszen aki nem fogadja el, azt 
megbüntetik! De õk ingatták fejüket, és elmagyarázták, hogy végül is mindegy, mi honnan egyirányú. 
Az a fontos, hogy a helyben lakók tudják, értsék és megéljék azt, hogy a dolgokat õk döntik el. Minden 
részletkérdés rájuk tartozik. Hiszen nemcsak itt laknak; közük is legyen hozzá! 
 A speciális teljesítmény-elszámolás szerint dolgozó helyi társaság- és közösségfejlesztõk, valamint 
a halasztó hatállyal mûködõ döntésekrõl szabad variációkat engedõ városka példáját sokszor és sokfe-
lé elmondtam már a hazai polgármestereknek, gúnyos kacajra fakasztva õket mindkét történettel. Be-
látom, hogy a magyar települési vezetõkre és képviselõ-testületekre szakadt számtalan civilizációs hi-
ánypótló feladat mellett egyenlõre illuzórikus ilyen gyakorlatot honosítani, és hasonló helyi törvényt 
tenni. Erre még várakoznunk kell legalább annyi békebeli esztendõt, amennyire a franciáknak (szeren-
csésebb történelmük okán) a második világháborút követõen részük volt. De az önkormányzatok és 
a mûvelõdési otthonok már mai körülményeik között is alkalmazhatnának olyan, mindezekre hajazó  
közösségfejlesztési eljárásmódokat, melyek gyorsíthatják a helybéli társadalom barátságos, õszinte és szo-
lidáris viszonyait. 

•
 Egy adott ’szomszédság’ közösségi tere semmihez és senkihez nem kell kapcsolódjék. Ezek mindentõl 
és mindenkitõl független (csak éppen a környékbelieknek elkötelezett) autonóm szervezõdések. Ott 
kell, és persze csak ott lehet megszervezõdniük, ahol azt a helybéliek közösen akarják; ez az intézmé-
nyecske és tevékenységajánlata senki másnak, csak nekik alárendelt. Mint hajdanán és mint említet-
tem, a szovjetek bejövetele elõtt szinte mindenütt, és mint a rendszerváltozás óta több tucat települé-
sen szerte Magyarországon. 
 És persze nem kell (mint bármi más infrastruktúrát) önkormányzatilag „kiépíteni” ezt, ettõl Isten 
mentsen! Ezzel éppen a dolog lényegének tartott önkéntesség veszne el. Ilyen már volt Magyarorszá-
gon akkor, amikor az állam felépítette, és mintegy adományként odalökte az intézményeket. A ’80-as 
években még az az õrület is elõfordult, hogy a meglévõ, de teljesen üres mûvelõdési otthon közvetlen 
szomszédságában, annak tûzfalához építettek a helybéliek ugyancsak a közösségi mûvelõdést szolgáló 
egyesületi székházukat1 pusztán azért, mert az a sajátjuk lehetett.
 Az önkormányzat segítheti ezt a reménybeli rendszert például helyiségekkel, ha vannak önkor-
mányzati tulajdonúak a különféle ’szomszédságok’ környékén. Segítheti e célból pályázható pénzzel 
is, ami néha az alapítást könnyíti, máskor a mûködtetési költségekhez való hozzájárulást jelenti, 
vagy, ha van mibõl támogatni ezeket, úgy mindkettõt egyszerre gyámolítja. Segítheti alapításukat 
és mûködésüket a meglévõ önkormányzati mûvelõdési központ idõleges odafigyelésével és alkalmi 
szakértelmével is, hiszen az nagy könnyebbség lenne a ’szomszédságokban’ mûködõ reménybeli 
közösségi terek számára, ha alkalmanként odamehetnének néhány tervezett programjuk elõkészítését 
megbeszélni, vagy bármiféle szakmai tanácsot, akár pályázatírási közremûködést kérni. 

1 A somogyi Pogányszentpéteren.
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 Amennyiben néhány év, akár évtized múltán kiépülne városainkban a ’szomszédsági’ léptékû kö-
zösségi terek hálózata, más értelmet, más funkciót nyerne az esetleg még létezõ „nagy” intézmény 
is. Mert bár az egyszerû, a hétköznapi, a különféle speciális eszközöket és tanácsadót/szakértõt nem 
igénylõ közösségi élet ezekben a reménybeli intézményekben zajlik-bonyolódik majd nap, mint nap 
(és így a mûvelõdési központ mentesül ettõl az egyébként általa elláthatatlan funkciótól), attól még 
az azokban felmerült eszköz- és szakemberigényes tevékenységek megszervezése még feladata marad, 
sõt! A majdan kialakuló rendszer nem úgy hat egymásra tehát, mint ahogyan az a korábbiak, a telep-
hely-logikával szervezett intézményrendszerek esetében elõfordult nevezetesen, hogy az általában a 
nagy, a központi intézmény nagy ritkán „kitelepített” bizonyos szakmai szolgáltatásokat (ismeretter-
jesztést, mûsoros estet stb.) kicsi telephelyére – ezt felejtsük el! Ez a kulturális „gondoskodás” az álla-
mi ellátórendszerek logikája szerint való volt, és teljesen nélkülözte azt, amirõl most szólunk. Ez pe-
dig nem más, mint a polgári társadalmak alapja; az önkéntesség, az öntevékenység, az önkormányzás, az 
önigazgatás. Az elképzelt reménybeli rendszer valódi hozadéka éppen ennek az újbóli megtanulása, elsajátí-
tása. E nélkül a társadalmi gyakorlat nélkül képtelenség visszatérni az elfelejtett magatartásformákra a 
polgári demokráciák magabiztos emberi habitusára, ami itthon is sajátja volt minden országlakosnak. 
Valamikor. 
 Gondoljunk csak a Pál utcai fiúk markáns határozottságára, holott csak rövidgatyás külváro-
si gyerekek voltak! Gyermekded szándékaikat már serdülõ korukban is az akkor társadalmilag                               
elfogadott normák/formák között valósították meg; egyesületet mûködtetnek közös céljaik keretéül. Szo-
kás manapság megmosolyogni a gittegyletet, és lesajnálóan szólni egyidejûleg minden hasonló közös 
együttmûködésrõl. Eközben pedig elfelejtjük, hogy a regény fõhõsei gyerekek; felnõtt korukban nyíl-
ván nem ilyen infantilis célra, hanem felnõtt szándékaik szerint szervezték meg maga-magukat. Tud-
ták, hogy hogyan és miképp, hiszen gyakorlatot szereztek benne. Mert bizony úgy gondolom, hogy 
az egész mûvelõdési otthoni mûködés semmi másért nem létjogosult, mintsem hogy közremûködjék a helybé-
li társadalom barátságos, õszinte és szolidáris viszonyainak kiépítésében. Ehhez azonban elsõsorban nyitott 
és õszinte közélet kell. Ezt persze jó lenne országosan is megélnünk, de ha ezt „egyenlõre” nem lehet, 
mert kialakítása meghaladja lehetõségeinket, legalább a település léptékében kell azt megteremteni. Ha 
’fentrõl’ nem szólnak barátságos, õszinte szavak, ha az állam és az önkormányzatok, tulajdonképpen 
az állam és az emberek közötti szolidaritás hiánycikk, legalább ott, ahol élünk, nekünk kellene ezeket ma-
ga-magunknak és egymás között létrehozni. 
 Egy hajdani (megjegyzem, akkoriban ugyancsak illuzórikus, leginkább a hatalmas kulturcentrumokat 
építtetõ pártállam felelõsének bosszantására fogalmazott) elképzelés szerint a ’közösségi terek’ lakás 
közelben kell(ene) legyenek úgy, hogy azokat otthonról rövid, mondjuk maximum 10 perces sétával el le-
hessen érni. A ’80-as évek elején megismert nyugat-európai közösségfejlesztési szakirodalom ugyan-
ezt a távolságot ’szomszédsági’ léptékûnek mondja. A ’szomszédság’ az a környék, amelyen belül még 
ismerik egymást az emberek, a családok, a gyerekes anyukák, az idõsebbek, és mindenki más ott lakó. 
Ahol még köszönnek egymásnak. Amely ’szomszédságban’ élve még átmehet a feledékeny háziasz-
szony tojást vagy petrezselymet kölcsönkérni. Ahol a ledorongolás kockázata nélkül lehet megcsodál-
ni valakinek a kertjét, hiszen szívesen visszafogadják az érdeklõdõt a náluk való bámészkodásra annál 
is inkább, mert ismerik. És itt, a ’szomszédságban’ jól ismerik egymást a fiatalok is, netán csapataik is 
az egyhelyütt, a közelben lakás szerint szervezõdnek. 
 Általunk általában nem értékelt és nem átgondolt, jobbára pusztán csak megélt állapot ez a helyben, 
a valakikhez közelben-lakás. Pedig olyan helyzeteket, állapotokat és értéket rejt, amit semmi másban és 
sehol másutt a világon meg nem találunk. Az ismeretséget és az ismertséget jelenti, a szoros egymás-
hoz-tartozást, az olyan közeli együttélést, ami bár kötelezettségeket nem, sajátos kötelességeket mégis 
hordoz. A legegyszerûbben úgy érthetõ meg ez az egész, ha most ki-ki átgondolja saját életterét, háza/
lakása környékét és környezetét, az odavalósi arcokat, a hozzájuk tartozó életeket és sorsokat és azt a 
sajátos viszonyrendszert, ahogyan hozzájuk és rájuk hangolódik. Jól meg- és átélhetõ mindez különö-
sen akkor, ha hosszabb távollétet követõen a sok ismeretlen településen át haza igyekszünk; az otthon 
nem a kerti kapunál vagy az elõszobaajtó mögött kezdõdik, hanem már jóval elõtte. Már abba a bizo-
nyos ’szomszédságba’ megérkezve.
 Tulajdonképpen az lenne jó, ha ezekben a szinte mindenütt még bizonyára feltáratlan határú ’szom-
szédságokban’ élõ emberekben megerõsödhetne a lokalitás értéke úgy, hogy tudatosuljon bennük ez a 
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különös helyi érték, és ennek elfogadása, netán öröme. A hasonlóképp ott élõk alaposabb megisme-
résének igénye és elfogadásuk, a velük való esetleges együttmûködés. Ennek legegyszerûbb módja a 
helybéliek, az egy környéken lakók egyesületi megalakításának szorgalmazása. Persze nem lehet ’csak 
úgy’ együttmûködést szorgalmazni/szorgalmaztatni; ahhoz kell egy közösen felvállalt cél és feladatrendszer, 
ami mentén kikristályosodnak nemcsak a tennivalók, hanem a még nem ismert vezéregyéniségek és a külön-
féle szerepeket betöltõk is. Erre a legalkalmasabb (megjegyzem: egyidejûleg a leghasznosabb) a helybé-
liek együttléte feletti közös ’tetõ’, a számukra kialakított és az általuk mûködtetett közösségi tér. Nem 
nagy intézményre gondolok! Csupán egy-két szobára, esetleg kicsi kertre a környékbeliek közös nappalijaként. 
A kisgyermekes anyukák, a gyerekek, az ifjak, az ifjú felnõttek és például a horgászok, a kertbarátok, a 
modellezõk és még bárki más, a környékbeli mániákus, na meg az idõsek, esetleg a közös fõzés, a kö-
zös név- és születésnap vagy bármi más örömteli összejövetel számára úgy, ahogyan az elmúlt másfél 
évszázadban (a szovjet hadsereg bejöveteléig) szokás volt ez szerte Magyarországon. Vagy ahogyan az 
államkapitalizmustól, a szovjetektõl mentes európai országok mindegyikében természetes a polgáro-
sodás kezdeteitõl mind a mai napig. 
 A mûvelõdési központ és az ajánlott ’szomszédsági’ közösségi terek közötti szervezetszerû össze-
függésre, a kicsik központi/intézményi igazgatására, vezérlésére és befolyásolására tehát egyáltalán 
nem gondolunk. Ám arra viszont igen, hogy az azokban felmerült bármiféle szakmai óhajt és igényt 
azonnal felkarolja a ’nagy’ intézmény, és a maga felszereltebb és tehetõsebb lehetõségeivel, és ekkor 
immár saját falai között meg is szervezi azt. És ekkor majd azok, akiknek érdeklõdése rokon a másutt, 
tehát a más szomszédságokban megalakult és mûködõ közösségi tereket használókkal, a nagy intéz-
mény falai között egymásra is találhatnak.

Beke Pál

Eredetileg megjelent
A közösségek háza, 35 éves a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ, címû kiadványban, 

Érd, 2007
  

Tíz év, egy díj, és ami mögötte van…

 Az alkotás, a teremtés az ember egyik legfõbb vágya, de azzal már nem mindenki van tisztában, 
hogy a teremtés egyben nagyon nehéz dolog is. Fõleg társak, barátok nélkül…
 Egy csecsemõ világra jövetelénél a világ minden táján orvosok, bábák segédkeznek. Egy új élet szü-
letése mindig igazi ünnep, természetesen legnagyobb részt a szülõk számára. Teremtésben nekünk is 
részünk volt. 2002 februárjában az élet szerencsés alakulásának köszönhetõen találkozott pár fiatal. 
Legtöbben nem ismerték egymást, de szövetkeztek egy közös cél érdekében. A cél egy – addigiaktól 
eltérõ – március 15-i ünnepély létrehozása volt. Megkíséreltük, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Biz-
tattak, folytattuk, bár kezdetben magunk sem tudtuk, hogy mit és, hogy hogyan. 
 S ekkor, – már magam sem emlékszem, hogy miként, – kapcsolatba kerültem az Élettér Egyesület-
tel. Monostori Évi felvállalta, hogy segít nekünk. Õk akkor már végigküzdötték a megalakulás nehéz 
lépéseit. Tudta, nálunk sokkal jobban, hogy miként is kell egy szervezet hivatalos formáit megalakíta-
ni. Tudta, s ami a legmeghatóbb volt, nem akarta mindezt a tudást magának megtartani, hanem mind 
a mai napig megosztja másokkal, s így történt ez velünk is. 
 Bábáskodott, segédkezett, segített, ahol tudott. Szép és jó dolognak tûnt, hogy egyesületté válhat-
tunk, de ez számunkra még ekkor elég „kínai” volt. Fogalmunk sem volt, hogy ezzel milyen konkrét 
feladatok járnak. Odaadó segítségének köszönhetõen egyre tisztult a kép, s nõtt a feladatok száma. 
Az már a csodálatos hivatalnoki rendszerünk szépsége, hogy hét alkalommal kellett módosítanunk az 
alapszabályt, és a megalakulásunkat követõen több, mint másfél évvel sikerült csak hivatalos szervezet-
té válnunk. De összejött, s ebben nagy, meghatározó szerepe volt az Élettér Egyesületnek.
 Azóta szinte összefonódott egymással életünk. Állandó zaklatójává váltam az egyesületnek, fõleg 
Évának. Mit, miért, merre, hogyan? Mindenre tõle vártam a választ, s õ többnyire tudta is. Így az évek 
alatt – ahogy mondani szokták – a koszon kívül már ragadt rám más is, s sikerült rengeteg pozitív pél-
dát látnom az egyesületi életbõl, s sokat tanulnom az Élettértõl.
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 Még emlékemben van a legelsõ közös pályázatírás, ami igazából részemrõl kimerült abban, hogy 
csak ámultam, és néztem, hogy mi-miért van. Ehhez képest mostanság már legendás pályázatírókká 
váltunk közösen, mikor ketten három gépen és két laptopon egy délután alatt egyszerre akár hat pá-
lyázatot írunk meg. Természetesen a beadási határidõ elõtt percekkel végezve. Ez az, ami viszonyun-
kat úgy vélem, hogy a legjobban meghatározza. Megtaláltuk azt a közös hangot, ami elengedhetetlen 
az együttmûködéshez. Más területeken mûködünk, de nemcsak magunkért, hanem egymásért is. És 
ez a legfontosabb. Csodálatra méltó, hogy a rengeteg saját egyesületi tennivaló mellett mindig fordul-
hattam az irodában a lányokhoz. Õk mindig szívesen segítettek, segítenek, bármilyen kacifántos egye-
sületi dolgaimban is zavartam õket. Ezt bátran kijelenthetem, hogy nélkülük, nélkületek a Magyarock 
nem Magyarock igazán, s nem lenne képes mûködni. 

Összejönni – ez a kezdet
Együtt maradni – haladás
Együtt dolgozni – siker

  Ezeket a szavakat Monostori Éva szájából hallottam 
elõször egy számomra igazán ünnepi estén, s minden 
csodás élmény mellett ez az õszinte „vallomás” fogott 
meg a legjobban. S úgy gondolom, hogy ennél jobban 
közös viszonyunkat semmi sem tudja leírni.
  2007. február 9-én az Észak-komáromi Városi 
Mûvelõdési Központban nagyszabású gálamûsorral 
ünnepeltük a Magyarock Dalszínház ötéves születés-
napját. E jeles alkalomra a társulat egy díjat hozott lét-
re: a Magyarock-díjat. Az elismerést olyan szervezet, 
magánszemély, intézmény kaphatja meg, amely na-
gyon sokat tett a dalszínházért, annak létéért, min-
dennapjaiért. A társulat tagjainak egyhangú szavaza-
ta alapján úgy tûnt, mindenki számára evidens, hogy 
az elsõ díjazottak között legyen az Élettér Egyesület is. 
Hiszen a minden hátsó szándék nélküli, õszinte oda-
adás, ahogy velünk foglalkoztok, tanítandó lehet min-

denki számára az élet bármely területén. Bízom benne, hogy egyszer lesz alkalmunk igazán valamivel 
meghálálni azt a sok szépet és jót, amit eddig kaptunk. Azt pedig ígérhetem, hogy mindent megte-
szünk azért, hogy bizalmatokhoz, szeretetekhez méltók legyünk a jövõben is. 
Ez a díj a legkevesebb, amit adhattunk, de higgyétek el, szívbõl jött, s csak mi tartozunk köszönettel 
nektek.
Köszönjük szépen!  

Vizeli Csaba
A Magyarock Dalszínház elnöke

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
                                                                                        Komárom, Élettér Egyesület 
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Mi, Mag-unk!

 Amikor tizenegy évvel ezelõtt harmadmagammal ültem Komárom fõutcája melletti árkádsor alatt,  
s azon szövetkeztünk a megnyugtató árnyékban, miként fogunk szakmailag nagyon jól mûködõ kö-
zösségfejlesztéssel foglalkozó térségi civil szervezetet létrehozni, – nem gondoltam volna, hogy egy-
szer példaként állhatunk elõ, hogy életre hívunk valamit, ami talán nem mindennapi, nem a megszo-
kott. Most pedig itt ülök a számítógép elõtt és próbálom megfogalmazni, rendszerbe szedni, hogyan 
és miképpen jött létre az a kis közösségi kuckó Komárom külvárosában, Koppán(y)monostoron, ahol 
élünk és dolgozunk.
 Nem fogom bemutatni az egyesület tevékenységi körét, azt a szerteágazó és összetett munkát, amit 
az elmúlt években folytattunk, végzünk. Azokat a jó gyakorlatokat, induló közösségi moccantásokat 
sem, amelyek szintén hozzánk kapcsolódnak, illetve általunk, segítségünkkel indultak el, vagy vég-
zik azt a feladatot, amelyet felvállaltak. Csupán egyetlen szeletére – de kétségtelenül nagy szeleté-
re – kívánom az érdeklõdést ráirányítani, ami egy új közösségi tér kialakulásához és konzorciumi 
mûködtetéséhez kapcsolódik, ez pedig egy civil közösségi tér, a gyermek- és ifjúsági korosztály, illet-
ve a civil szektor számára.

2004-2005

 Szervezetünk az alapítástól folyamatos, de lassú fejlõdésen ment keresztül, amit a mindennapi 
gondok válságkezelése, forrásteremtés, helykeresés jellemzett, természetesen szakmai munkával és 
feladatátvállalásokkal telítve. Hazánk csatlakozása az Európai Unióhoz a civil szektor számára új,                    
nagyobb lehetõségeket hozott. Egyesületünk felismerve az új helyzetet, tanulmányozva a szektort 
érintõ változásokat, merész elgondolást követõen foglalkoztatóvá vált és már fõállású munkatársak (4 
fõ) közremûködésével kidolgozott stratégia alapján folytatta tevékenységét. Két meghatározó vona-
lat tûztünk ki célként: a civil összefogást és együttmûködést, valamint az ifjúsági munkát. Ez utóbbi-
nak csupán egy kicsi szeletét jelenti a nemzetközi ifjúsági munka, mi, itt helyben, a városban és a kis-
térségben kívántunk megoldást találni e területen megjelenõ szükségletekre.
 Kidolgozott stratégiánk egyik fõ útvonala az éjszakai alternatív szabadidõs szolgáltatás beindítása, 
melyhez minden a rendelkezésünkre állt, kivéve a helyszínt. A helyi mûvelõdési ház – amelynek akkor 
még jómagam is fõállású munkatársa voltam – ugyanúgy nem volt partnerünk, mint a helyi vezetés, 
vagy a szakpolitika. Így vártunk, közben pedig a lehetõségeket kerestük. 
 Egy évvel a szervezeten belül kialakult változások után jelent meg az a pályázati lehetõség, amelynek 
segítségével sikeresen elnyernünk 4 500 000 Ft-ot, melybõl a vasútállomás területén lévõ – már nem 
használt – posta épületében kialakíthattuk azt a prevenciós szolgáltatót, amit korábban elképzeltünk. 
Vagyis, csak kialakíthattuk volna. Sajnos a tulajdonosi, az adományozói és egyéb akadályok végett 
több mint egyéves huza vona kezdõdött. A minisztérium (akkoriban: ICSSZEM) látva kétségbeesett 
erõlködésünket beleegyezését adta, hogy a számunkra megítélt támogatást ne felújításra, hanem 
beruházásra fordítsuk. Így váltunk tulajdonosává annak a 35 m2-nyi alapterületû ingatlannak, amelybõl 
ki kellett hoznunk valamit. De ekkor már 2006-ot írtunk.

2006

 Az épületet 2006 júliusában vettük át a hozzá tartozó bozótossal. A telekhatárok pontos meghatá-
rozása egy hét megfeszített munka végén valósulhatott meg, mely a bozótirtást és a hulladékok elta-
karítását jelentette. A tereptisztítást követõen döbbentünk rá, milyen szép adottságú és lehetõségekkel 
teli helyet találtunk. Az udvar 2400 m2-re számos kilátással kecsegtetett, azonban az épület nagysága 
már komoly gondot jelentett. Tudtuk, ebben a pici házban nem tudunk mûködni (irodát fenntarta-
ni, napi munkát végezni, stb.) és szolgáltatni (programok, lehetõségek, stb.). Merész elhatározás kö-
vetkezett, eldöntöttük, bõvítünk. Elkészítettük a terveket, lebontottuk amit kellett és hozzáfogtunk az 
építéshez. Mindez persze korántsem volt ennyire egyszerû. Mindehhez emberek és pénz kellett. Sze-
rencsénkre az egyesületünk tagsági körét sikerült úgy kiterjeszteni, hogy a tervezéstõl a szakmunkáig 
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szerteágazó önkéntessel, így saját erõvel rendelkezzünk. Az anyagi forrás elõteremtése azonban már 
nem volt ennyire egyszerû. Nonprofit szervezet lévén banki kölcsön szóba sem jöhetett, még úgy sem, 
hogy a tagok kezességet ajánlottak érte. Végsõ elkeseredésben találtuk meg azt a megoldást, amely 
talán elismerésre, de követésre nem biztos, hogy jó szívvel ajánlható, terjeszthetõ. Egyik tagunk csa-
ládi házára jelzáloghitelt vettünk fel, majd õ egyszemélyben hitelezte meg számunkra a hiányzó for-
rást, melynek összege akkor 16 500 000 Ft volt. Így elkészülhetett az a közösségi tér, melybe renge-
teg munkát, idõt és egyéb forrást fektettünk be, s amelynek részleteire ezúttal sem térek ki.
 Az elmúlt néhány évben több alkalommal sikerült eljutnom Franciaországba, ahol az ifjúsági        
házak, illetve azok szövetségeit, települési, térségi, regionális központjait látogattuk meg. A kirándu-
lások – azon túl, hogy Franciaország számos szép és meghatározó területét is megismerhettük – nagy 
hatással voltak rám. Lenyûgözött az a civil összefogás és együttmûködés, amit láttunk, tapasztaltunk. 
Elhatároztam, hogy mintaként – talán egyedüliként, ezt nem tudom – idehaza is megvalósítjuk ezt a 
törekvést, s ennek kimondottan megfelelõ színtere lehet az a ház, a Mag-ház, melynek építésén, kiala-
kításán éppen dolgoztunk.

2007

 December harmadikán nyitottunk meg a nagyközönség számára. Erre az idõpontra készültünk el 
úgy, hogy termeink, szobáink felszerelése, szakmai munkatársak, irodai szolgáltatásaink egy helyben 
már a rendelkezésünkre álltak.
 Az épület jelenleg 105 m2 alapterületû, tetõtér beépítése a fiatalok és a gyermekek igényeinek 
megfelelõen kisebb-nagyobb dühöngõkkel bõvítve. Az udvar kialakítása megtörtént, kellemes zöld  
terület, játszótéri, szabadtéri elfoglaltságokra alkalmas közösségi helyekkel. Természetesen a felszere-
lése még folyamatban van, de maga a tér már így is megfelel annak az elképzelésnek, amelyre olyan ré-
gen vágytunk.
 Célkitûzésünk továbbra is két szálon fut. A régi épületrészbõl kialakított közösségi iroda szolgálja 
a kistérségi civil szolgáltatást, benne jelenleg öt szervezet munkatársaival, míg a bõvített részben kap-
tak helyet a gyermekek és a fiatalok, s a velük folytatott tevékenységek. 

 Egyesületünk nem közmûvelõdési célok megvalósítására jött létre, bár jócskán megjelenik 
tevékenységi körünkben ez a szolgáltatás, bevonás, aktivizálás is. Szerteágazó területen dolgozunk, 
melynek alapja a közösségfejlesztés. Ha egy kicsit cinikus akarok lenni, úgy fogalmaznék, hogy bármit 
felkarolunk és támogatunk, ami helyi szükségletekre építve a helyi összefogáson alapul. S ebbe a 
folyamatba már jócskán beletartozik maga a közmûvelõdés is. 

2008

 Az elsõ év mozgalmasra sikerült. Betáblázott programtervünk, újszerû szolgáltatási rendszerünk 
tagságunkat, alkalmazottainkat és önkénteseinket is nagy próba elé állította. Hirtelen és nagy erõvel 
tódult elénk az a feladathalmaz, amellyel napi szinten találkoztunk. Szinte egyetlen munkát sem tud-
tunk befejezni, s máris egy másik folyamat kellõs közepén találtuk magunkat. Megyei szinten Ifjúsági 
Szakmai Módszertani Központként, kistérségi szinten civil szolgáltatóként üzemelünk. 
 Mindezek mellett számolnunk kellett azzal is, hogy nem csupán a helyi önkormányzat nem vesz  rólunk 
tudomást, a helyiek is csodabogárként, külsõ szemlélõként tekintenek az itt folyó munkára. Nagyon 
sok érdeklõdõnk volt, folyamatos programok biztosították a személyes jelenlétet, azonban a  helyiek, a 
fiatalok csak szerényen képviseltették magukat. Pedagógus önkéntesünk ötlete nyomán hirdettük meg 
a helyi általános- és középiskolák osztályai számára osztályközösség-fejlesztõ lehetõségünket, mely az 
év végére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Fõosztálya az „Év gyermek és 
ifjúsági mintaprojektje” címmel ismert el. Azzal a céllal terveztünk, hogy a személyes találkozások újabb 
lehetõséget adnak, újabb fiatalok bevonását és aktivitását serkentsük. Sokat dolgoztunk, nagyszerû 
élményekkel és tanulságokkal gazdagodtunk, azonban a bevonás továbbra sem sikerült.
 Mag-házunk udvarára melléképület épült, a pince fölé kemence, majd két féltetõ bográcsozó hely-
lyel és bõvült a szabadtéri játszóterünk is. Augusztusban hivatalosan is megünnepelhettük önmagun-
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kat. Mag-házunk felszentelési ünnepségén számos szervezet képviselõje, kolléga és barát örült velünk 
együtt, amelynek két szakmai példaadónk – Hallgató Éva és Beke Pál – vállalta el védnökségét.
 Négy alkalommal kezdeményeztük a helyi önkormányzattól, hogy ifjúsági, civil és szociális területen 
feladatok átadásával segítse tevékenységünket, biztosítson lehetõséget a folyamatos jelenlétünkhöz. 
Egyetlen alkalommal sem került a testület elé indítványunk, azonban méltatlan lenne elhallgatnunk, 
hogy az év során kamatmentes hitel nyújtásával nagy segítséget kaptunk. Ez az átmeneti támogatás 
segített át bennünket azon a nehéz öt hónapon, melynek idõszakára csak utólag érkeztek meg elnyert 
pályázati forrásaink.

2009

 A gyermekekkel folytatott munka közkedvelt és keresett már. Ki is nõttük kis házunkat, õsszel 
hozzáfogtunk a bõvítésnek is. A hozzáépített épületrészben két nagyobb helyiség biztosítja majd 
a közösségi együttlétek lehetõségét, amelynek az emeleti része kulcsos házként, ifjúsági, családi 
szállásként funkcionál majd.
 A középiskolásokkal megkezdett munkánkat nem hagytuk el. Újabb ötlet nyomán az elõzõ év 
osztályaiból 24 fiatal kiválasztásával ifjúsági közösségi kortárssegítõ képzést dolgoztunk ki és ve-
zényeltünk le. Az év végén 16 fiatal sikeres vizsgát tett, és érettségi elõtt már közösségfejlesztõ 
szakképesítéssel gazdagodott. A korosztállyal folytatott munka eredményeként novemberben a Szo-
ciális és Munkaügyi Miniszter elismerõ oklevélben részesítette egyesületünk kollektíváját. 
 A helyiek és a fiatalok idõközben birtokba vették mind a házat, mind pedig annak kínálatát. Napi 
jelenléttel igyekszünk megfelelni a kihívásoknak és folyamatosan felmerülõ igényeknek. 
Ez a ház nem egy mûvelõdési otthon. Nem minden közösségi folyamatnak felel meg, azonban az itt 
bontakozó kezdeményezések, az együttes gondolkodások, technikai munkafolyamatok mind-mind 
közösségi alapon, helyi szükségleten érlelõdnek, így válva tartóssá. 
 A komáromi önkormányzat ebben az évben sem méltatott bemutatkozási lehetõségre bennünket. 
Már átmeneti segítséget sem kaphattunk, így három hónapra valamennyi egyesület alkalmazottait el 
kellett bocsátani, a ház mûködtetését azonban ez idõ alatt is sikerült önkéntes munkában folytatni. Saj-
nálatos, hogy ez a mérleghinta állapot jellemzi tevékenységünket a mai napig. 

A térségi civil szolgáltató központ

 Megalakulásunk óta folyamatosan szembesülnünk kell a civil szektor gyengeségeivel. Nem, vagy csak 
nehezen tudunk megfelelni a bennünket érintõ elvárásoknak, úgy, hogy tagjaink jobbára önkéntesek, 
szabad idejük egy részét áldozzák a közösségi munkára. A napi megfelelés az elmúlt 12 év alatt csak 
nehezebbé és körülményesebbé vált, ami a most indulók kedvét és aktivitását jócskán ellehetetleníti. 
Erre a hiányra léptünk fel néhány évvel ezelõtt aktívabban. Hazai támogatás útján sikerült egyévnyi 
idõtartalomra lehetõséget kapni arra, hogy egy munkatárs bevonásával a kistérség civil szervezeteit és 
helyi kezdeményezéseit elérjük, megismerkedjünk egymás munkáival, kidolgozzuk azt a  szolgáltatási 
rendszert, amely szükséges a szektorbeli munkához. A törekvésekkel teli év eredménye az a civil 
összefogás, mely a Komárom Környéki Civil Társulás néven önálló jogi személyként való megjelenésével 
és tevékenységének beindításával vált ismertté és elismertté a szektoron belül. A társuláson és a saját 
szervezetünkön kívül jelenleg (2011) további hat olyan civil szervezettel dolgozunk együtt napi szinten, 
akiknek tevékenységi köre különbözõ ugyan, de a mindennapi munka helyszíneként házunkat tekintik 
bázisterületnek. Az „intézmény” átadásakor együttmûködési megállapodásban – konzorciumi keretek 
között – rögzítettük egymás munkájának, céljainak segítését, a partnerségen alapuló tevékenységek 
beindítását, melyet a franciaországi példaként látott „MJS” mintájára közösen üzemeltetett épületben 
valósítunk meg. A kezdéskor jelen lévõ öt szervezet mellé havi rendszerességgel újabb hat szervezet 
csatlakozott, melyet alkalmanként és feladatonként további szervezetek, kezdeményezések bõvítik. 
Két évvel az épület átadását követõen nyolc fõállású munkatárs és közel ötven önkéntes rendszeres 
tevékenysége segítette az épület és a benne folyó civil összefogás munkáját. 
 Jelenleg a konzorcium összetétele és tartalma is megváltozott, az alapvetõ cél azonban változatlan, 
a Mag-ház közös fenntartása, üzemeltetése és egymás önzetlen és feltétlen elfogadása.
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Az ifjúság háza

 Valahol azt olvastam, hogy: „Az ifjúság múlandó dolog. Késõbb más kifogást kell találnunk.” Ez a 
kis gondolatfoszlány is arra irányítja a figyelmet, hogy a gyermek és ifjúsági korosztállyal végzett mun-
ka folyamatos intenzitást, odafigyelést, és megújulást kíván. A ma ifjúsága, 11 év múlva már az akkori 
idõ felnõtt – mai viszonyokban a mi – generációnk, a ma gyermekei pedig, a holnap ifjúsága lesz. Így 
az a munka, amit beléjük fektetünk, rájuk áldozunk, sosem azonnal megtérülõ hanem hosszú távú be-
fektetés. Talán ezért nem olyan fontos célterülete a politikának sem. 
 A megalakulásunk idején még gyermekként hozzánk kerülõk aktív magból vált ki az a jelenlegi 
ifjúsági korosztály, akikkel napi szinten együttmûködünk és tevékenységüket segítjük. A hosszú ideje 
közös fészekben nevelkedõ, s onnan kirepült fiókák önállósulása az az egyesület – Kerecsen Ifjúsági 
Egyesület – amely a fiatal korosztállyal, illetve az utánpótlással (gyermekekkel) aktívan foglalkozik, 
érdekeit képviseli. Mag-házunk hosszú távú céljaiba illeszkedõ gyermek- és ifjúsági területet fedi le.  
Nincsenek sokan, s tagságuk is folyamatosan cserélõdik, változik, ahogy ebben a korosztályban ez 
természetes. Vannak, akik csak egy-egy alkalommal, akciókra – számukra kedves programokhoz – 
kapcsolódnak, de akadnak olyanok is, akik folyamatos jelenlétükkel és tevékenységükkel biztosítják 
a stabilitást. Kezdetektõl fontos állandóságukat nem tudtuk biztosítani a „vándorcigányként” élt 
életünkben, így ezzel az ad-hoc munkával, tevékenységgel, aktivitással kell szembesülnünk a velük 
végzett folyamatok során. Új arcok bevonása még nehezebb feladat, mint a régiek megtartása és 
intenzitásának fenntartása. A kor kihívásai, a jelenlegi „szellemiség”, a globális közöny, a „sztárcsinálás” 
nimbusza az, ami körülvesz bennünket, s nem kedvez az önként végzett „társadalmi” szerepvállalásnak. 
Aki mindezzel nincs tisztában, ne kezdjen ifjúsági munkába.

A helyi kötõdés erõsítõje

 A helyi kötõdés alapja annak a stabil közösségi létnek, amelyben egy-egy lakókörnyezet, szomszéd-
ság együttesen él, ápolja hagyományait, épít múltjára, tervezi jövõjét. 
 A legtöbb civil kezdeményezés helyi kihívásra alakul. Helyben felmerülõ problémákra kell közös 
megoldást találni, gyermekeink jobblétére játszóteret építeni, iskolát-, óvodát megtartani, vagy helyi 
hagyományokat ápolni, õrizni, óvni utódainknak.
 Egyesületünk erõs tartópillére volt a helyi, azon belül is a koppánmonostori hagyományok oltalma-
zása. A harangláb, a hirdetõtáblák, a helyi újság (Maghasadás), a kalendárium és a településünk nevé-
hez kötõdõ kõoroszlán mellett a gyönyörûen faragott padokra épített helytörténeti tanösvény kigon-
dolása, megtervezése és megvalósítása szerepel a kínálatunkban. Mindezt abból az elhatározásból, hogy 
gyermekeink, az idelátogatók, az idetelepültek is megismerjék, s ezáltal ne csak megszeressék, hanem 
magukénak is érezzék. Tiszteljék õseinket, helyi hagyományokat, mindazt, amit Koppánmonostor örö-
kül hagyott ránk. A Komáromi Talpasíjászok eredeti céljai megvalósítását határozottan és következete-
sen végzi, szakmai törekvésük látványosan is megjelenik a település utcáin.
  
Jelenünk, és ami még hátra van

 Közösségi házunk üzembe helyezésével mi nem azonnal megtérülõ befektetésekben és látvá-
nyosságokban gondolkoztunk. Nem volt célunk a statisztikai adatok mérhetõségén múló megfelelés         
kényszere sem. Nem is kellett, hiszen önmagunk megfelelésén túl nem kellett terveznünk. Nincs fel-
adatátvállalásunk, nem minõsülünk helyi, vagy térség intézménynek, nem rendelkezünk állandó tá-
mogatókkal, úgy is fogalmazhatok: „Nem számol velünk a helyi képviselet.” Dolgozunk, tevékeny-
kedünk magunk és a környezetünk örömére. Ténykedésünk állandó elfoglaltságot és munkát biztosít 
számunkra. A ház fenntartása és üzemeltetése még a hét szervezet közös összefogásában is nehéz fel-
adat. Bele kell rázódnunk, meg kell ismernünk egymást és a közösséget, ahol élünk, dolgozunk. Most 
már más szemszögbõl, hiszen mi is itt raktunk fészket, itt kezdtük el a közös munkát, itt „borítjuk fel” 
idõrõl idõre a rendet és itt akarunk hosszú távra berendezkedni. 
 Mit csinálunk mindezért? Bizakodunk és dolgozunk. Igyekszünk minél szélesebb körben meg-
szólítani a helyieket. Korcsoportonként, érdeklõdési körönként (stb.) törekszünk olyan programokat és 



59

lehetõségeket biztosítani a helyieknek, hogy minél szélesebb körben, s minél többen kerüljenek velünk 
kapcsolatba. Tíz év elteltével tudtunk elõször éves munkatervet, programfüzetet készíteni, amihez 
igyekeztünk tartani is magunkat. Változatos és ötletes ajánlatok születtek, melynek megvalósítása 
is megtörtént. Mindehhez igyekeztünk megnyerni a helyben (településrészen) mûködõ többi civil 
szervezetet is. A közös munka nem várt eredményeket generált. Rendezvényeink nagy visszhangra 
találtak, sokan keresik, szeretik. Ez a hagyományos közmûvelõdési feladatellátás – mondhatnánk. Mi, 
azonban ezen a sikeren nem megszédülve, az eredeti célkitûzéseinket nem feladva azt tudatosítjuk 
itt helyben, hogy minél több aktív, kezdeményezõ és együttmûködõ helyi elgondolás segítõi, 
társszervezõi leszünk. Feladatunk nem kiszolgálni, csupán szolgáltatni, hanem aktivizálni és bevonni. 
Nehezen értelmezhetõ ez az elgondolás ma Magyarországon. Az emberek többsége nem szívesen, 
vagy egyáltalán nem vállal felelõsséget. Nehezen mozdítható ki a megszokott, biztonságot jelentõ 
mindennapjaiból. Megszokta és igényli, hogy „valaki” mindig megmondja neki mit és hogyan kell 
csinálnia. 
 Itt tartunk most. Érdemes folytatnunk?
 A Mag-ház nem csupán egy épület a benne lévõ terekkel, játékokkal. Ez egy lélekkel megáldott is-
teni gondviselés eredménye. Megnyugtató kisugárzása van, melyet a gyermekek és a „tiszta” lelkek 
megéreznek. Akit egyszer megérintett, annak társává, részévé válik. Nagyon sok baba, gyermek és fia-
tal jár hozzánk. Vannak, akik csak ritkábban, de akadnak olyanok is – szép számmal – akik napi rend-
szerességgel. 
 Van még néhány évünk. Ezek a gyerekek addigra fiatalokká, felnõttekké válnak. Majd õk megad-
ják a választ nekünk.

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Saját mûvelõdési otthonunk” címû kötetben 
Komárom, Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete kiadásában. 

Komárom, 2010
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5 éves a magház

A Mag-házat mûködtetô konzorcium

A Mag-ház tulajdonosa:    
Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület

A Mag-házat üzemeltetõ konzorcium tagjai:
Konzorciumvezetõ: Komárom Környéki Civil Társulás
Tagok: Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület 
 Kerecsen Ifjúsági Egyesület
 Komáromi Talpasíjászok
 Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete
  Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület
  Kecskés László Társaság Alapítvány
  Komáromi Zenész Egylet

Komárom és kistérségében mûködõ civil szervezetei az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tör-
vény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. 
§-ai alapján, a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelem-
mel 2007.12.01. napon létrehozták a Komárom Környéki Civil Társulást, abból a célból, hogy a 
Komárom város és kistérségének lakói, nonprofit szervezetei, civil közösségei a civil szolgáltatások-
hoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. Továbbá a civil szervezetek e társulás keretében történõ 
együttmûködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerû és optimális felhasználásával biztosítsák a mind 
magasabb szintû ellátást és szolgáltatást. Ennek érdekében a Komárom Környéki Civil Társulást ala-
pító szervezeteinek közgyûlési döntése alapján megállapodást kötöttek (a továbbiakban: Megállapo-
dás) az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület tulajdonában lévõ Mag-ház fenntartására és 
üzemeltetésére, amely szervezetére és mûködésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítot-
ta meg:

1. A közös üzemeltetésû ingatlan neve: Mag-ház 
2. A Mag-ház székhelye: 2903 Komárom, Csendes u. 8. 
3. A Mag-ház mûködési területe: Magyarország közigazgatási területe, elsõsorban Komárom  
 koppánmonostori városrésze. 
4. A Mag-ház bélyegzõje: Mag-ház felirattal ellátott körbélyegzõ, középen a Mag-ház logója látható.
5. A Mag-ház nem önálló jogi személyként mûködik, a Komárom Környéki Civil Társulás alapító  
 tagjának az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesületnek tulajdona.
6. A Mag-ház képviseletét a tulajdonos egyesület elnöke, akadályoztatása esetén elnökségi tagjai  
 együttesen látják el. 

A konzorcium célja és feladatai

A Komárom Környéki Civil Társulásban résztvevõ civil szervezetek a közös céloknak megfelelõ haté-
kony és eredményes tevékenység érdekében a Konzorciumi megállapodásban rögzített eljárásban és 
módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a kistérségben folytatott alábbi feladatait:

 • közösségfejlesztés
 • területfejlesztés
 • egészségügyi, szociális ellátás 
 • gyermek- és ifjúságvédelem
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 • oktatás-nevelés
 • szolgáltatás-szervezési feladatok
 • Mag-ház üzemeltetõi, fenntartói feladatok

A Komárom Környéki Civil Társulás a céljaiban meghatározott feladatellátása során

 • szakmai és komplex program elõkészítõ
 • javaslattevõ
 • programmenedzselõ
 • koordináló
 • üzemeltetõ
 • fenntartó
 • döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérõ és végrehajtó tevékenységet folytat

A Mag-ház fenntartására és üzemeltetésére szövetkezet Komárom Környéki Civil Társulásnak tagjai 
lehetnek azok a jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, akik a Ko-
márom Környéki Civil Társulás és az általa összefogott Konzorciumi Megállapodásban megfogalma-
zott célokat elfogadják és tagfelvételük kérelmét a KKCT elnöksége jóváhagyja. A felvételt kérõnek 
kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Komárom Környéki Civil Társulás és 
annak mûködési feltételeit biztosító Mag-ház létesítõ okiratát, szervezeti mûködési szabályzatát ismeri 
és annak céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezõnek fogadja el.

Akik ültetnek, csak ritkán pihennek

 „Mindenki kétféle beállítottságú lehet az élete során: vagy épít, vagy ültet.
Az építõknek akár évekbe is beletelhet, mire elvégzik a feladatukat, de idõvel befejezik, amin dolgoz-
nak. Ekkor megállnak, és a saját maguk által épített falak rabjaivá válnak.
Az építkezés befejeztével az élet elveszti az értelmét.
Akik ültetnek, olykor viharokkal küzdenek és az évszakokkal, és csak ritkán pihennek.
A kert azonban, az épülettel ellentétben, soha nem áll meg a növekedésben.
Azzal pedig, hogy állandó figyelmet követel, egy nagy kalanddá teszi a kertész életét.”
Paulo Coelho brazil író gondolatában elmerülve elgondolkoztam, mit is csináltunk az elmúlt években 
mi, itt a Mag-házban? 
Építettünk, vagy ültettünk? Építészek, vagy kertészek vagyunk? Megálltunk, vagy folyamatos növeke-
désben vagyunk?
Ebben az évben éppen öt éve annak, hogy megnyithattuk – kapu híján – az ajtónkat. Csak úgy, 
csöndesen, éppen hogy csak megemlítve sajtónak, városnak, a falunak. Majd egy év múlva, augusztus 
végén jött el az idõ, amikor felszentelhettük. 
Hétfõn reggel nyitunk, vasárnap este zárunk. Így volt ez majd’ öt éven keresztül. Gyerekek, csoportok, 
felnõttek, fiatalok jönnek, s mennek. Van, aki rendszeresen, van, aki csak alkalmanként, s akadnak 
olyanok is, akik még sosem jártak itt. 
Mi pedig várjuk õket. Minden áldott nap. Hétfõtõl vasárnapig. Reggeltõl estig. Ritkán pihenünk. 
Szinte soha.
Vannak nehéz napok, s akadnak könnyebbek. Kezdetben talán csak építettünk. Hisz ez volt a látvá-
nyosabb és a talányosabb is. Ugyan mi készülõdik itt? 
Pont itt? S mivégre?

 Talán ez már nem is olyan fontos. Itt van. Pont itt. Komáromban, Koppánmonostoron. S olyan, 
aminek párja még nincs e hazában. Aki volt itt tudja, aki hallott róla, sejti, aki elfordítja a fejét, irigyli. 
Ma már tudom, hogy ültettünk, s, hogy ezután is ültetni fogunk. Létünk és tevékenységünk folyama-
tos fejlõdés, ami mindig állandó figyelmet, fegyelmet és szorgalmat igényel. 
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 Ma már azt is tudom, hogy nem ültethet mindenki. S azt is, hogy az építõk mindig sikeresebbek. 
De azt is tudom, hogy az építõk befejezik a tevékenységet, megállnak, s magukra maradnak. Azonban, 
akik ültetnek, küzdenek, csak ritkán pihennek, s mindig akad követõjük.  
S ez az, ami éltet, folyamatban tart bennünket.

Monostori Éva

Részleteiben eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/1-2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület
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IV. Koppánmonostorról Európába

Ebben a fejezetben bemutatjuk a szervezetek munkáit és törekvéseit 
a településünkrôl indulva egészen a nemzetközi együttmûködésig 
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1. Hagyományôrzés – helyi identitástudat erôsítése 

 Koppán oroszlánja

 Egyesületünk hagyományõrzõ tevékenységre alapozva alakult 2006-ban. Fõ tevékenységünk a he-
lyi õsi kultúra felelevenítése és ápolása, hagyományainak õrzése.
Talán így már nem is olyan meglepõ, hogy miért is kezdeményeztük településünk névadójának, 
Koppán monostorának egyetlen megmaradt 
emlékének, a kõoroszlánnak köztéren való 
felállítását. 
 Koppánmonostort, a közigazgatásilag 
Komáromhoz csatolt települést a Katapán 
nemzetség tagja alapította. Egy 1222-ben kelt 
oklevélben említik elõször Monasterium de 
Koppan, majd 1413-ban Koppanmonostor 
néven.
 A XII. század végén, vagy a XIII. század 
elején a Katapán, vagy Katpán nemzetség 
áldozatkész tagja a sziget alsó vége feletti 
magas parton, a Basa-hegyen monostort 
épített. Falai között a Szent Benedek-rend 
regulái szerint éltek és tanítottak a szerzetesek 
egészen a török háborúig. Lakói valószínûleg 1529-ben, a hatalmas török sereg közeledtére hagyták el 
a monostort, amikor a vár helyõrségével együtt a Csallóköz mocsaraiban húzták meg magukat.
   A Komáromi Lapok 1887. augusztus 20-i számából értesülhetünk arról, hogy a mai vízmû telephe-
lyén folytatott ásatások során elõkerült egy kõoroszlán talapzattal együtt. Az oroszlán a Klapka Görgy 
Múzeum kõtárában található, talapzata azonban eltûnt. 
   A 800 éves eredeti kõoroszlán csak múzeumi körülmények között tárolható. Egyesületünk az el-
múlt évben kezdeményezte, hogy a településen kerüljön kialakításra egy hely, ami a történelmünkre 
emlékeztetõ lelet másolatának helyet ad, tájékoztatja a helyieket, a turistákat múltunk egy kis szeletére. 
 Településünk egyetlen és legrégebbi régészeti kincse ez az oroszlán, melynek hiteles másolatát kíván-
tuk elkészítetni. A felkért kõfaragó Ifj. Pénzes Imre közel egy éves alapos munkájának eredménye az itt 
most felállított másolat, mely az eredeti kõoroszlán hiteles, jelenlegi állapotának megfelelõ másolata.
 Számadó Emese múzeumigazgató és Buzás Gergely régész, mûvészettörténész elhivatott munkájá-
nak köszönhetõ az a talapzat rekonstrukció, melyet a mi oroszlánunk kaphatott.
 Az elkészült másolat felállításának helyét a következõ szempontok határozták meg: 
A megtalálás helyén, vagyis az egykori kolostor, a mai vízmû területén, vagy közvetlen környékén való 
felállítása nem lett volna célszerû, mivel nagyon kiesik a forgalomból. Ezért úgy gondoltuk, hogy a 
vízmû felé vezetõ út, a Horgász köz nyugati oldalán lévõ kiöblösödésbe tervezzük, közel a Koppány 
vezér úthoz, így az onnan is jól láthatóvá válik. A helyválasztást azonban más is indokolja: tudjuk, 
hogy itt állt valamikor az a kõkereszt, amely most a közeli régi monostori temetõben található. Tehát 
egyházilag is kiemelt és fontos helyszínrõl van szó. 
 Az emlékmû elkészítésében támogatókra is szükségünk volt, hiszen anyagi fedezet nélkül nem tud-
tuk volna megvalósítani az elképzelésünket. Így a Koppánmonostori Részönkormányzat mellett Ko-
márom-Esztergom Megyei Mûvelõdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztõ Alapítvány, valamint a Nemzeti 
Civil Alapprogram kedvezõ döntéseinek köszönhetõ, hogy ma itt állhatunk. Önzetlen támogatásukat 
ezúttal is köszönjük.
 Katapán monostorának emlékét a település neve mellett a megyéspüspök által adományozott apá-
ti cím õrzi a mai napig. Dr. Simon József apát plébános e cím viselõje kutató munkát is végzett, mely 
a 2008-as Koppánmonostori Kalendárium hasábjain olvasható. 
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 Tisztelettel invitáltuk, hogy tartson velünk a mai ünnepen. Szeretettel fogadta felkérésünket, azon-
ban néhány hete egészségi állapota megromlott, s hosszas pihenésre kényszerült. Pados József apát 
plébános úr szívesen vállalta a helyettesítést, akit ezúttal tisztelettel kérek fel az átadó ünnepségünk 
folytatására.

Czidlina Balázs

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2010/2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

Koppán monostora kôoroszlánja

 Koppánmonostor a nevét az 1529-es török hadjárat során elpusztult középkori bencés apátságról 
kapta. Építésének pontos dátuma nem ismert, azt tudjuk róla, hogy a helyben birtokos Koppán, vagy 
más néven Katapán nemzetség építtette. E nemzetség tagjai, a honfoglalás során a területen birtokot 
kapott Ketel fia Alaptolma közvetlen leszármazottai. A monostor elsõ említése 1222-bõl ismert, ám 
a továbbiakban, elsõsorban Sörös Pongrácz (Komárom, 1873- Gyõr, 1919) tudós, fõiskolai tanár, a 
bencés rend neves kutatója munkája eredményeként számos esemény ismert történetébõl.
 A Komáromi Lapok 1887. augusztus 20-i számában megjelent, az 55-56. oldalon olvasható cikk 
szerint egy kõoroszlán szobrot találtak talapzatával azon a helyen, ahol valamikor a koppánmonostori 
bencés apátság állt. Nevezett kõoroszlán jelenleg a Klapka György Múzeum tulajdonában van, a ta-
lapzata azonban nem tudni, hova került.
 A kõoroszlán vagy egy középkori, és akkor feltehetõen a monostor és a hozzá tartozó templom 
építésével egyidõben keletkezett szobor, vagy egy a környéken talált, a római korban készült, s akkor 
eredetileg feltehetõen sírkertet díszített alkotás, melyet aztán felhasználtak a kolostor építésénél.
 Amennyiben elfogadjuk, hogy a kõoroszlán a bencés monostor része, abban az esetben – a pár-
huzamokat figyelembe véve – valószínûleg a hozzá tartozó templomot, vagy annak környékét díszít-
hette, a következõ módokon: talapzaton, kapuoszlop, szószékoszlop, esetleg konzolon állt rajta, vagy 
csak magasan a falba volt befalazva, esetleg medence állt rajta. 

  Vizsgáljuk meg a fenti lehetõségeket: ha 
oszlop, keresztelõ medence állt volna rajta, 
akkor a hátán lenne egy kiképzett hely azok 
lábazatának, vagy lenne benne egy csatlako-
zási felület, ún. csaplyuk. Ilyen nyomokat 
azonban nem találni a szobron.
  Ha fali fülkébe lett volna befalazva, akkor 
eleve csak egy fél oroszlánt faragtak volna ki. 
Nekünk azonban egy egész, minden oldalról 
megfaragott oroszlánunk van.
  Marad tehát az a megoldás, hogy a temp-
lom bejárata elõtt oszlopon, konzolon, 
vagy valamiféle talapzaton állt. Ez utóbbira 
utalhat elveszett talapzata is.
 Miután az oroszlán Komárom koppán-

monostori városrészének legrégebbi történeti emléke, felmerült – ha nem is az eredeti mûtárgy, de 
– annak élethû másolatának köztéren történõ felállítása. A Komáromi Talpasíjászok pályáztak és nyer-
tek az oroszlán másolatának elkészítésére és felállítására. A másolatot ifjú Pénzes Imre szõnyi szárma-
zású kõfaragó készíti.
 Az elkészült másolat felállításának helyét a következõ szempontok határozták meg: 
A megtalálás helyén, vagyis az egykori kolostor, a mai vízmû területén, vagy közvetlen környékén való 
felállítása nem lett volna célszerû, mivel nagyon kiesik a forgalomból. Ezért a szervezõk jó érzékkel, 
a vízmû felé vezetõ út, a Horgász köz nyugati oldalán lévõ kiöblösödésbe tervezik felállítani, közel a 
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Koppány vezér úthoz, így az onnan is jól látható lesz majd. A helyválasztást azonban más is indokol-
ja: tudjuk, hogy itt állt valamikor az a kõkereszt, amely most a közeli régi monostori temetõben talál-
ható. Tehát egyházilag kiemelt és fontos helyszínrõl van szó. 
 Problémát jelentett még a bemutatás módja is. Miután épület már nincs mögötte, bemutatásához 
elegendõnek látszott egy megfelelõen kiképzett talapzat is. Buzás Gergely régész, mûvészettörténész a 
ferrarai dóm elõtt lévõ griffek és oroszlánok talapzatának a kiképzését javasolta. 

Az oroszlán-másolatot és a talapzatot Pén-
zes Imre kõfaragó készítette.
   A kõoroszlán felállítására a tervek szerint 
2010. április 13-án kerül sor. A dátum meg-
választását a monostor történetébõl ismert 
jelentõs esemény indokolja. A pannonhalmi 
bencés fõapát 1508-ban vizitátorokat kül-
dött a Tisza vonalától nyugatra fekvõ mo-
nostoraiba. Koppán monostorában a vizsgá-
lattal megbízott két apát, a bátai és a zalavári 
monostorok fejei 1508. április 13-án tartot-
ták meg vizsgálatukat, mellyel annak anyagi 
helyzetét és erkölcsi fogyatékosságait is fi-
gyelték. Sajnos egyik téren sem tapasztaltak 
sok jót.

Számadó Emese

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2010/1-2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület
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Helytörténeti tanösvényi padok Monostoron

 Lakitelek Népfõiskola nem csupán egy 
hely, egy közösségi tér, egy népfõiskolai szel-
lemiség, hanem a példamutatás egyik meg-
határozó állomása is lehet. Persze csak azok-
nak, akik legalább már egyszer megfordul-
tak falai között. Mi több szálon is kötõdünk 
e helyhez, s a köré gyûlt szellemi példaadók-
hoz. A babaharang alapgondolatát is innen 
adaptáltuk, s ha már van egy jó minta, mi-
ért is ne találhatnánk egy újabbat! Egy éve 
tavasszal (2010) mi is, mint Mag-ház szer-
vezeti részesei lehettünk annak a nagy ün-
nepségnek, ami a Kötegyáni Baráti Kör által   
faragott gyönyörû padok köré szervezõdött. 
 Alantasan azt gondolhatjuk, hogy jó, pa-

dok. Esetleg faragott padok, Mondjuk azt, hogy ebbõl közel 30 is készült egyszerre, szép dísze a 
népfõiskolának. Miért fontos mégis? Azért mert élõ emlékként szolgálnak olyan élõ és már elhunyt 

közéleti személyekrõl, akikre méltán lehet 
büszke a népfõiskola, s talán nyugodtan 
mondhatjuk, hogy mi is, magyarok.
Nagyon szépen megmunkált, míves dara-
bok, amelyek a megfáradtaknak pihenésre, a 
szerelmeseknek meghittséget, az alkotónak 
ihletet, s az álmodozónak megbékélést ad-
hatnak. Mi is végigjártuk, megcsodáltuk va-
lamennyit, s azonnal meg is fogalmazódott 
bennünk, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni 
Monostoron. Értékeink, emlékeink, szoká-
saink, hagyományaink és nagyjaink tisztele-
te jeléül. S mivel a faragók maguk is régi ba-
rátaink, hát kerestük a lehetõséget, hogyan 
tudjuk a tervet kivitelezésre fordítani. 

  

„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de szükséges, hogy vers írassék, 
különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.”
                                                                               Nagy László

Költészet napja

 Ha valaki azt gondolná, hogy a vers valami halandó, avíttas dolog a mai világban, az nagyon té-
ved. Érdemes csak azt megnézni, hogy városunkban, azon belül Koppánmonostoron mennyi rendez-
vényt szerveznek ezen a jeles napon. 
 Egyesületünk családias megemlékezéssel ünnepelt. Szervezetünk tagságában többen vannak, akik 
kacérkodnak a tollforgatás mûvészetével, s akadnak olyanok is, akiknek „mûvei” kalendáriumunkban 
rendszeresen megjelennek. Rácz Lászlóné Ica néni számos versmondó versenyen szerepelt, ahonnan 
rendszerint nem jött haza üres kézzel. Elismerések, oklevelek, emléklapok gazdagítják gyûjteményét. 
Saját versei mellett elõszeretettel válogat a magyar és a nemzetközi világirodalom nagyjai közül. Vers-
napunkra meglepetéssel készült, hiszen másik vendégünk, Keszi Csaba fiatal írónk verseibõl olvasta fel 
összeállítását, meglepetésként szolgálva nemcsak a szerzõnek, hanem a jelenlévõknek is. Érdekes volt 
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hallani ugyanazt a verset a két generáció olvasatában. Mintha nem is azonos verseket hallottunk vol-
na. Talán pont ez adja a vers halhatatlanságát, a személyes beleérzést és azt az élményt, amit a versek 
nyújtanak nekünk.

Eredetileg megjelent 
a „Maghasadás 2008/3-4.” számában,

Komárom, Élettér Egyesület
 

Mátyás király és a szépséges Beatrix a Posta-réten

 Egy szegény ember talált egy nagyon nagy tököt. Elvitte Mátyás királynak, odaadta ajándékba. A 
király meg pénzt adott a szegény embernek, annyit, hogy két ökröt vehetett rajta. Így aztán négy ök-
rön szánthatott, mert azelõtt is volt kettõ.
A szomszédja, a gazdag ember kérdezte, hol vette azt a két ökröt. A szegény ember elmondta, hogy 
így meg így, talált egy nagy tököt, aztán Mátyás királynak adta ajándékba.
- Na, jól van, majd viszek én is valamit.
Volt neki egy szép csikója, odaadta a királynak ajándékba. Nézi Mátyás a szép csikót, egyszer azt 
mondja:
- Ez már csakugyan szép csikó, ilyet még magam sem láttam!
Odavezeti a gazdag embert a tökhöz, hogy hát õ látott-e már ilyen nagy tököt. 
- Na, már ilyent még magam sem láttam!
- Na, legyen a magáé azért a csikóért!
Mert Mátyás király tudta, hogy a gazdag em-
ber nincs rászorulva a pénzre. Azt a tököt 
adta neki, amit a szegény embertõl kapott. 
Ilyen igazságos volt!
Emlékeztek, pont egy évvel ezelõtt, gyer-
meknapon micsoda reneszánsz udvari és vá-
sári forgatagba csöppentetek a Posta-réten? 
    Volt mutatványos, céllövölde, kézmûves 
mûhely, ügyességi verseny, az elengedhetet-
len szatócsbolt, na és persze itt volt szemé-
lyesen Mátyás király bûbájos feleségével, Be-
atrixszal. Aki ügyes, leleményes volt, értette 
a „királyi” találós kérdéseket, megfelelõ ju-
talmat kapott, Mátyás módjára.
   Hát idén is nagy lesz a zûrzavar Monostoron. Most is lesz király és királyné, játék, zene, tánc, 
ügyességi vetélkedõ, vásári hangulat, no, és sok-sok meglepetés. De ki is lesz a királyi pár? A 
gyermeknap legügyesebb legénye és kisasszonya, hiszen ünnepünk pont egybe esik Pünkösddel, 
amikor a néphagyomány szerint királyválasztások történtek országszerte. A királyi pár a nap folyamán, 
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az ügyességi próbákon a legeredményesebbek közül kerülhet ki. Régen a nyertes a címmel együtt szá-
mos kiváltságot is kapott. Jókai Mór Egy magyar nábob címû regénye pontosan beszámol ezekrõl az 
egy évig érvényes elõjogokról: a király ingyen ehetett és ihatott a kocsmákban, a kontót a közösség 
fizette; társai õrizték marháit és lovait; hivatalos volt az ünnepségekre; nem kapott testi fenyítést 
csekély vétség esetén; és nem utolsó sorban tisztelet övezte. 
 De mit kap a mi királyi párunk? Ez legyen meglepetés. Gyertek el, és küzdjetek meg a királyi 
elõjogokért!
A Pünkösdi Gyermeknap május 30-án, szombaton, reggel 9 órakor kezdõdik a Dózsa György 
Mûvelõdési Házban és udvarán. 
 Ne felejtsétek, ez a nap a tiétek! Tegyétek emlékezetessé!

Juhász Gáborné

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/5-6.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

„Mozdulj ránk!” Sportnap Koppánmonostoron

 Négy monostori civil szervezet szervezésében, 2008. május 31-én elsõ alkalommal került meg-
rendezésre a „Mozdulj ránk!” sportnap a koppánmonostori sportpályán. Az egy héttel korábbi, ha-
sonló szervezõgárda által fémjelzett Monostori Gyermeknap sikerén felbuzdulva nagy várakozás-
sal tekintettünk az új programunk elé. Az összeállításánál fõ célunk az aktív szabadidõs tevékenység 
népszerûsítése, illetve a „sportos szemlélet” honosítása volt gyerekek és felnõttek körében.
 Az idõjárás kegyeibe fogadta a sportpályára kilátogatókat, hiszen ragyogó napsütésben volt ré-
szünk, melynek enyhítésére jó szolgálatot tett a locsoló, amit a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadtak. 
 A hivatalos megnyitó után egyéni és családi hétpróbára lehetett nevezni bármely korosztálynak. 
Az egyéni próbák: kerékpáros ügyességi verseny, kosárlabda, célba dobás, kerékhajtás, mocsárjárás, 
szlalomozás labdavezetéssel és zsákban-futás volt, melynek helyszínét két korcsoportra is összeállítottuk. 
Így egyenlõ esélyekkel indulhattak a legfiatalabbak és az idõsebbek is. A próbákat teljesítõk ajándékban 
részesültek, illetve az ajándékok széles skálájából választhattak. Egyértelmû sikert jelez a 148 egyéni 
nevezõ, akik folyamatosan érkeztek a recepciós házikóhoz. 

  Szintén nagy sikerrel zajlott a családi hét-
próba is, ahol ügyességi vetélkedõn küzdött 
meg egymással a négy, nagyon elszánt csa-
lád. A jókedv garantált volt és természetesen 
szoros eredmény született, ahol minden in-
duló szép ajándékokkal gazdagodhatott.

Lehetõség volt a résztvevõknek kipróbálni 
magukat darts-ban, íjászkodásban, hétméte-
res dobásban és tizenegyesrúgásban is.
  Tovább tarkította a programokat a meg-
hívott vendégeink bemutatója, mely inkább 
közös gyakorlat volt, mint elõadás: Barassó 
Péterné Márti néni gyógytornász szólította 
közös reggeli tornára a jelenlévõket, melyet 

együtt csinált szülõ és gyerek. A Garabonciás Táncegyüttes táncházzal szórakoztatott, míg Filep Imre 
és tanítványai karate edzést tartottak, illetve a karate alapjaira oktatták a gyerekeket, felnõtteket. Kü-
lönleges eseménye volt a délutánnak a galambröptetés, ahol verseny postagalambokat eresztettünk 
szélnek, hogy aztán hazatérjenek különleges tájékozódási képességük révén. 
 S akinek a meleg és a hétpróba nem elégítette volna ki a mozgásigényét, annak még mindig 
lehetõsége akadt egy kis ugrálásra a légvárban.
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 Délután azzal az elégedett érzéssel pakoltunk össze, hogy a sportnap elérte célját és jövõre – 
remélhetõleg – már hagyományként rendezhetjük meg. 

Juhász Gáborné

Eredetileg megjelent 
a „Maghasadás 2008/5-6.” számában,

          Komárom, Élettér Egyesület
 

Volt egyszer egy kemence…

 Nem is egy, hanem számos kültéri kemence volt Koppánmonostoron. Nagyszüleim 1977-ben 
költöztek az Újszállás-pusztai házukba, ez éppen a kiskamaszkorom idejére esett. Emlékeim szerint 
a tanyán több gémeskút és kültéri kemence is volt még ebben az idõben. Egyik pontosan a házunk-
kal szemben. Sajnos lebontásra került, amit 
most, felnõtt fejjel nagyon bánok. 
 Mariska néni (Bedecs Józsefné), a 
szomszédunk mesélte, hogy régen ezekben 
a kemencékben sütötték a kenyeret a pusztai 
lakosok. Egy héten csak egy nap – ha jól 
emlékszem szerdánként – fûtötték fel, s 
akkor mindenki megsüthette benne az egy 
hétre valót. Pontosan és gondosan kellett 
kiszámítani, hogy megfelelõ darabszámot 
készítsenek, hiszen legközebb csak egy hét 
múlva lehetett felfûteni újra a kemencét. 
Aki torkos volt, vagy rosszul számított, 
azzal megesett, hogy kenyér nélkül maradt. 
A gyerekek nagyon szerették a kenyérsütés 
napját, hiszen ilyenkor a maradék kenyértésztából lángost is készítettek az anyák, nagyanyák. 
 De, miért is szeretjük, miért nosztalgiázunk a kemencék után?
A ma ismert kemencéink kialakulása a 15. század második felében kezdõdött el. Sõt! Honfoglaló 
õseink jurtaszerû sátrakban ásott, földbe mélyített veremházakban laktak, belülrõl fûthetõ, földbe nyú-
ló tûzterû kemencéket használtak.
A mai boglya vagy búbos kemence õse a 15-16. századi bögreszemes kemencék voltak. A búbos 
kemencék oldalát csempékkel rakták ki, fûtésük kívülrõl történt.
A kemencék között három típust lehetett megkülönböztetni.
- Sütésre, fõzésre használatos kemencék, melyek aljába hõszigetelés céljából cserépdarabokat tapasztottak.
- Szárításra, pörkölésre szolgáltak azok a kemencék, amelyeknek a tûztere alá szalma-, illetve gazréteget 
terítettek.
- Füstölõkemencék, melyek alja tapasztás nélküli, egyenetlen, méretét tekintve pedig a legnagyobb volt.
A kemencéknek alul fehérre meszelt ülõkéjük, padkájuk volt, mely körbeöleli a kemencét. A padka fö-
lötti megemelt ülõrész neve a kuckó vagy tõcik, kucik, pócik, póca, kispadka néven ismert. A megbün-
tetett gyereket sokszor ide ültették fel, ezért duzzogónak is nevezték.
 A padka másik fontos része a kemence teste és a hátsó fal közötti zug, amelyet kucinak, kuckónak, 
kucónak, sutnak neveztek. A kuckó 30-40 cm széles, a padkával egyezõ magasságú, vagy kissé meg-
emelt búvóhely, melyet a gyerekek nagyon kedveltek.
 A sütõ, aszaló kemencéket fával fûtötték, a füstölõket pedig könnyen égõ anyagokkal. Szabadon 
álló kemencét ott építettek, ahol nem volt konyhai sütõkemence.
A szabadon álló kemence elõnye, hogy nyáron nem melegítette fel a lakást, ha sütöttek-fõztek. Télen 
a belsõ kemence tett jó szolgálatot, mert a sütéskor keletkezett meleg jól befûtötte a szobát.
Sok falu határában közös használatú kemencéket építettek. Ezeket a kemence együtteseket tavasszal 
újították fel, meghatározott rend szerint sütötték benne a kenyeret.
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 Erre a szokásra hagyatkozva készítettünk mi is egy kisebb kemencét Mag-házunk udvarán. Ünne-
pélyes felavatására a 2009. július 19-ei „Szalmaláng” rendezvényünkön kerül sor, ahol régi, elfeledett 
népi kemencés ételeket kínálunk majd. Szeretnénk elérni, hogy ezt a kemencét a régi, közös használa-
tú kemencék mintájára a település lakói is használják.
Fogadják el meghívásunkat, legyenek vendégeink rendezvényeinken, ízleljék meg a kemencés étkeket, 
szeressék és tanulják meg használatát, hogy önnön örömükre is szolgálhasson.

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2008/5-6.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

 
90 éve ért véget a „Nagy Háború”

 A kilencven esztendeje véget ért elsõ világháború, a modern emberiség „õskatasztrófája” alapjában 
változtatta meg kontinensünk – s benne a mi hazánk, Magyarország – további fejlõdésének alakulását. 
A gigászi küzdelem ábrázolása hosszú idõn keresztül hagyományosan a háborús hadigépezet mûködésére 

összpontosított, újabban azonban egyre in-
kább a küzdelem tényleges fõszereplõi: az 
emberek kerültek az érdeklõdés homlokteré-
be.
Az Élettér Egyesület szeptemberben kiállí-
tással és hozzá kapcsolódó rendezvények-
kel készül e történelmi esemény megemléke-
zését, melyben kiemelt hangsúlyt fektetünk 
Koppánmonostor hõsi halottaira való emlé-
kezésre. 
   Keressük a háborúban elesett katonáink 
leszármazottait. Kérjük õket, hogy hõseink 
megmaradt emlékeivel (fotók, levelek, sze-
mélyes tárgyak, stb.) segítsék törekvésünket. 
Az elõkerült tárgyakról levelekrõl, fotókról 

másolatot készítünk, az eredeti dokumentumokat mindenkinek visszajuttatjuk.
 Mag-házunkban hétköznap 8.00-20.00 óráig, a hét végén 14.00-20.00 óráig várjuk a családtagok, 
leszármazottak, rokonok jelentkezését.

Pro Patria
1914-1948

Bakcsics János
Bakcsics József
Bedecs József
Bedecs Károly
Bedecs Péter
Borsos Ferencz
Czita István
Duncz Károly

Fekete Márton
Horján János
Kirizs Mihály
Mészáros István
Musitz András
Musitz Lajos
Nagy István
Nagy Lajos 1893

„Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért!”
                                        

                                     Vörösmarty Mihály

Nagy Lajos 1896
Olajos Péter
Panyi Ferencz
Panyi János
Puskás István
Szilágyi József
Takács János
Tóth András
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„Halkan járjon, aki él…”

Fellner Adrienn nyitóbeszéde a Nagy Háború hõsi halottainak rendezett kiállításunkon

 Ez az évszak az elmúlást jelképezi, amely az élet minden területén bemutatható. 1914-ben sem volt 
ez másképp amikor II. Vilmos a következõket írta: „…mire a falevelek lehullanak…”.
Azonban ez az év is sok változást rejtett magában. A villámháborús tervek világháborúvá dagadtak, 
sok szörnyûséget és még több keservet hozva a fronton lévõknek.
 Az élet másként alakult. Sajnos a keserû oldalát egyre többen érezték. Az élet szó jelentése is 
átértékelõdött – mind a harctéren, mind pedig az otthonmaradtaknál.
A számtalan kétség, remény, bizakodás mellett minden változott. A komáromi újságok hasábjait vizs-
gálva is szembetûnõ a város fiainak, apáinak sorsával foglalkozó tudósításokkal, kitüntetésekkel, behí-
vókkal, segélyekkel vagy éppen a halálhírekkel foglalkozó sorainak száma. 
Némaság hatalmasodik el rajtunk. Mély döbbenet, kétség és félelem. 
A legszörnyûbb pedig a szeretteink leveleivel, jókívánságával és reményteli bizakodásával szembesülni. 
Mindegy, hogy ki, honnan, mikor írta a hozzátartozóinak a távolból, mindenkit mélyen érint.
A borzalmak négy éve. Ez mondható el errõl a háborúról. 
 Történelemtanárként teljesen másképpen látom én is ezeket az éveket – még borzalmasabb szá-
momra. Egy nagyra becsült oktatóm – Vígh Kálmán – mindig azt várta el tõlünk a szemináriumo-
kon, hogy járjunk utána a tényeken túl mutató dolgoknak is. Ismerjünk meg a történeteket, kutassuk 
a gyökereket! Ha egy festmény, ábra vagy kép ebben segítségünkre volt, mindig ezt a kérdést szegez-
te nekünk: Mit lát? Ezáltal megtanította nekünk, hogy lássunk is, ne csak nézzünk! 
Most én is ezt kérem Önöktõl. Lássunk. Ne csak nézzük a képeket, fotókat, kiállított tablókat – amit a 
székesfehérvári Krajczáros Alapítvány állított össze – hanem lássunk mögéjük és mindeközben ne fe-
ledkezzünk meg a szeretteinkrõl sem. Emlékezzünk mindenkire, akiknek ezt a borzalmat át kellett, vé-
szelniük, küzdeniük kellett a hazáért, az életben maradásért. 
Közben pedig ne feledjük, az ember addig él, míg emlékeznek rá! Tehát emlékezzünk és járjunk halkan…

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
           Komárom, Élettér Egyesület

Egy tökös nap a Mag-házban

 Az elmúlt év vége felé új színfoltja volt 
rendezvényünk a koppánmonostori város-
résznek. Októberben egy késõ õszi napon 
még az idõjárás is a kegyeibe fogadott minden 
kicsi és nagy résztvevõt, akik ellátogattak 
a Mag-házba, ahol egy igazán színvonalas 
tökös napot tarthattunk. Az udvaron díszes 
kiállítás várta a vendégeket, amit különbözõ 
tökfajtákból állítottunk össze, s amelyek 
nagy részét a helyi és a környékbeli „tökös” 
gazdák ajánlottak fel erre a napra.  A tárlat 
rövid életû volt, hiszen a kiállítási tárgyakból 
mindenki kedvére választhatott egyet-egyet 
magának, s amelybõl hamarosan egyre több 
töklámpás készült. A szülõk és nagyszülõk 
segítségével a gyerekek közösen és nagy lelkesedéssel láttak neki a faragásnak. 
 A rendezvénnyel ismét kettõs célunk volt. A közös program nem csupán egy kellemes program, 
idõtöltés, hanem ismét egy régi hagyomány felelevenítése volt. Vidéken az õszi mezõgazdasági mun-
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ka régen is a tökféleségek betakarításával fejezõdött be. Szeretnénk, ha a hagyományos magyar pa-
raszti kultúra a mai felnõttek és gyermekek ismereteit is bõvítsék. Az elmúlt számunkban bõvebb 
ismertetõt adtunk a tökbõl készített ételek és italok sokaságából, mely az egészséges és természetes ét-
kezési kultúránk szerves része. Vendégeink Oplaznik Gabriellának köszönhetõen megkóstolhatták a 
Mag-ház kemencéjében sült sütõtökös kenyeret, tökös-mákos rétesünket. Természetesen az elkészített 
kis mûveket mindenki kedve szerint hazavihette, ám számos szép faragás maradt nálunk is, mely még 
egy-két hétig díszítette Mag-házunkat és környékét, esténként kis gyertyalánggal kiegészítve. 

Cságola Márton

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2011/1.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

Hagyományteremtô böllérverseny Koppánmonostoron

 Az év végén, az adventi idõszak beállta elõtt még jócskán akadnak hagyományok, melyek az õsi 
paraszti kultúrához kötõdnek. Így van ez András napkor is, amikor utoljára szól a hegedû, mulatoz-
nak és szórakoznak az emberek. Mert bizony másnapra elhallgatnak a hangszerek és az advent meg-
hitt készülõdése, a róráté idõszaka veszi kezdetét. Mindenki csendben és imádsággal készül a kis Jézus 
születésére.
  S ez az ünnepi disznóvágások ideje is. Hiszen az idõben feldolgozott jószágból  készített finomságból 
gazdagítják a karácsonyi, és szilveszteri asztalt. Jólesik az a sok-sok böjt után…

Na, de ne kanyarodjunk ennyire el, hiszen 
még csak novembert írunk, a disznóvágá-
sok idejét. Mi is erre készülünk, s erre hív-
juk Önt, Önöket is. Kis településünk három 
egyesülete gondolt egyet, s fejébe vette, õk 
is megbirkóznak e nemes feladattal. Vannak 
olyan legények és leányok…
 November 22-én reggel 6.00 órakor kez-
detét veszi Koppánmonostoron az elsõ böl-
lérverseny. A csapatok mindegyike egy-egy 
disznó levágását és feldolgozását végzi el, 
melyet szakavatott zsûri ellenõriz. Feladat-
ként délután 14.00 órára ötféle kóstolót kell 
biztosítaniuk az érdeklõdõknek. A kóstoló áll 
hurkából, kolbászból, pecsenyébõl és az elen-

gedhetetlen disznótoros káposztából. Igaz, ez még csak négy dolog. Mi akkor az ötödik? Ez az, amit 
minden csapat saját maga választ és készít el, az ún. szabadon választott termék. Ugye milyen jól hang-
zik? Szinte össze is futott a nyál valamennyiünk szájában. Nem baj, hiszen már nem kell sokat aludni 
ahhoz, hogy megkóstolhassák, értékelhessék Önök is az elkészült étkeket. A disznótor zsûrizése és ér-
tékelése a Mag-házban 15.00 órakor kezdõdik. Itt nem csupán a zsûri, hanem a látogatók is leadhatják 
voksaikat a számukra „legfinomabb” csapat javára. 
 Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, s úgy gondolja, szívesen eltölt valamelyik csapat ber-
kein belül egy délelõttöt, nosza, mi várjuk szeretettel. De hol? Az Élettér Egyesület a Mag-házban 
(Csendes u. 8.), s udvarán, a Monostori Kulturális Egylet a mûvelõdési házban, s udvarán, míg a 
Koppánymonostori Sportegyesület az Ági Büfénél (Koppány vezér út).  Így annak sem kell szomor-
kodnia, aki mindenhol szeretne torkoskodni, vagy serénykedni, hiszen szomszédságban dolgozunk. 
Nosza! Böllérkötények, kések és féltve õrzött disznótoros receptek elõre! Akkor ne feledjék! November 
22-én KoppánmonosTOR!

M. Tóth Ágnes

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2008/9-10.” számában,
 Komárom, Élettér Egyesület
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 Végleges helyén a harangláb

Állíttatta: Élettér Egyesület 

 Haranglábunk története egészen a Millenniumig tekint vissza. Az ünnepi eseménysorozatban Ko-
márom városa is kitett magáért. Szép és értékes programsorozatokkal készültünk, melynek egyik – 
számomra a legszebb – állomása volt a Millenniumi Sokadalom, melyet a Csokonai Mûvelõdési Köz-
pont munkatársai koordináltak. Erre az alkalomra ké-
szítették el azt a két haranglábat, melyet a város két fa-
lusi városrésze kapott meg támogatásként. A szõnyiek 
kapták a felállítható, egy lábon álló teljes haranglábat, 
melyet a helyi mûvelõdési ház udvarán helyeztek el. Mi 
pedig megkaptuk azt a kicsit, mely a rendezvényen lo-
vas szekéren szállítva hirdette a nagy eseményt Észak- 
és Dél-Komárom között. 
 Ebben az idõben Monostoron egyetlen harang volt, 
az is a temetõben. Mi azt gondoltuk, megépítjük a kis 
harangláb tartó oszlopait, így a régi fémvázas szerkeze-
tet felválthatja az új, szép, fából készült. Hívó szavunk-
ra sokan megmozdultak. A Vértesi Erdészeti és Faipari 
Rt. támogatásával Téglás Kálmán Attila erdésztõl kap-
tuk a faanyagot, melyet ifj. Fellner Tibor termelt ki és 
dolgozott fel. A Bricoll Kft. megtervezte, majd néhány 
adományozó (Memfó Kft., Dombay Gábor, Monos-
tori János, Põcze József) segítségével elkészíthettük a 
mi „nagy” haranglábunkat. Idõközben a temetõben új 
ravatalozó épült, melyhez harangláb is tartozik, így az 
elkészített mû porosodott és méltatlanul feküdt gará-
zsunkban. Apósom, Monostori János kezelte és lefestette, majd közel egy évig tárolta garázsukban, 
bízva abban, hogy hamarosan megtaláljuk neki a megfelelõ helyet.
    Pados József esperes úr engedélyével kerülhetett a Tornyos villa kertjébe. Felszentelésére ideiglenes 
helyén 2003. szeptember 12-én, a kápolna búcsúnapján került sor. A felállítást a WF. Kft. kivitelezésé-
vel sikerült megoldanunk, a felszentelõ ünnepségen közremûködött a Garabonciás Néptáncegyüttes, 
Puskás Csilla és Gál László.
     Tasnádi László tanár úr tusrajzával örökítette meg, melyet a 2005. évi Koppánmonostori Kalen-
dáriumunkban közzé is tettünk.
 A régi kápolnát idõközben felváltotta egy új kis templom, a harangláb viszont maradt. Szeren-
csére csupán néhány évig. Szorgos és támogató kezek ezúttal is segítségünkre voltak. Így Monos-
tori János, id. Monostori János, Molnár István, Monostori Ádám, Litsauer József és Szeder Péter 
közremûködésével 2008. június 17-én végleges helyére költözhetett, hogy ezután megtalálva megfelelõ 
célját hirdethesse küldetését.

Monostori Éva

     Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban
  Komárom, Élettér Egyesület
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Megszólalt a babaharang

 Éppen tíz évvel ezelõtt készült, majd egy évvel késõbb került felállításra az a harangláb, mely jelen-
leg a monostori katolikus templom udvarán találta meg végsõ helyét. 
A millenniumi ünnepkör óta funkcióját nem töltötte be, hiszen harang nélkül árválkodott. 
Templomunk régi, kicsi harangját két évvel ezelõtt váltotta fel az a harang, amely naponta hirdeti 
jelenlétét településünkön. A régi, a kicsi, már egy kissé csorbult is, falsul is szólt, pihenõre tért, s a 
plébánián talált otthonra. 
 Az „elnémult” harangunk és az üres haranglábunk talált egymásra akkor, amikor – a Lakitelek 
Népfõiskola kezdeményezését megirigyelve – 2009. december 27-én a Szent család ünnepén elsõ íz-
ben megszólalt az Aprószentek emlékére. 
Babaharangunk évente két alkalommal szólal meg ezután. Egyszer Aprószentek napján, amikor a meg 
nem született és a megölt kis lelkekért kiállt, egyszer pedig anyák napján a megszületett gyermeke-
kért hív közös imára. A harang megszólaltatása is nagy megtiszteltetés amit a karácsonyi ünnepkörhöz 
kötõdõen egy felnõtt, míg az anyák napján egy fiatal, vagy gyermek szólaltathat meg. 
 Elsõ alkalommal Kõrössy Feri bácsinak köszönhetõen hívta imára településünk lakóit. Feri bácsi 
hosszú ideje látta el Monostoron az egyházi képviselõ-testület elnöki feladatait. Ez a pozíció nem csak 
tisztség volt számára, hanem elhivatott munka is, amit hétrõl hétre rendíthetetlenül és fáradhatatlanul 
végzett. Neki köszönhetõen tavasztól õszig mindig gondozott udvar, télen pedig fûtött kápolna, majd 
templom várt bennünket. Gondoskodott az egyházi hozzájárulások beszedésérõl, intézte az épületek-
kel együtt járó napi ügyeket, a templom takarítását és minden olyan munkát, amit az épület, s a ben-
ne folyó tevékenység megkívánt. Az elmúlt év novemberében azonban nehéz feladat elé állította a jó 
Isten. Hirtelen jött betegségével kellett megküzdenie, amit a tõle megszokott erõvel és határozottság-
gal kezelt. Azonban ereje csökkent, míg néhány nappal az új év kezdete után örökre megpihent.
 A babaharang megszólaltatása utolsó egyházi feladatai között volt, melyet alig néhány nappal 50. 
házassági évfordulójukat követõen szólaltatott meg elsõként.
Feladatát elvégezve, örök nyugodalmáért imádkoztunk január 18-án.

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2010/1-2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

A babaharang megszólaltatói

2009. december 27. Aprószentekre emlékezve: 
Kõrössy Ferenc a Koppánmonostori egyházi képviselõ-testületének elnöke
2010. május 2. Anyák napja alkalmából: 
Simon Anett ministráns, számos kerületi és országos hittanverseny eredményes résztvevõje.
2010. december 26. Aprószentekre emlékezve: 
Monostori Mátyás Koppánmonostor legfiatalabb ministránsa.
2011. május 8. Anyák napja alkalmából: 
Oláh Julianna 2011-ben Koppánmonostorról egyedüli bérmálásra készülõ ministráns.
2012. január 1. Aprószentekre emlékezve: 
Lukács Imre a koppánmonostori egyházközség legidõsebb (1919. december 1.) hívõ tagja.
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Miért éppen kalendárium?

 A Kistarcsai Kulturális Egyesület 1993 tavaszától mûködik. Sok – azóta már hagyománnyá vált – 
helyi rendezvény kezdeményezõi voltunk, így mi rendeztük az elsõ Kistarcsai Napok nevû fesztivált 
is. A széleskörû összefogással megvalósult, nagy volumenû eseménysorozat alkalmából kapcsolatba ke-
rültünk nyomdákkal is, mivel megjelentettünk – többek 
közt – egy alkalmi újságot és egy programfüzetet is.
   Rendezvényeink fellépõi mellett szerettünk volna 
lehetõséget biztosítani az alkotók bemutatkozásának 
is, ezért 1995-ben megjelentettünk egy kulturális ki-
adványt Névjegy címmel, melyben a településünkön 
élõ emberek irodalmi, képzõ- és iparmûvészeti mun-
káiból válogattunk. Csalódottan tapasztaltuk, hogy 
ez a füzet csak igen kevesek érdeklõdését kelti fel. Ez 
volt az ok, amiért 1997 végén elkészítettük az elsõ 
Kistarcsai Kalendáriumot, amelyet évente kiadunk. A 
naptár és a helyi vonatkozású írások mellett bemutat-
kozási lehetõséget nyújtunk mindazoknak, akik akár 
hivatásszerûen, akár csak a megélhetésüket biztosí-
tó foglalkozásuk mellett, szabadidejükben folytatnak        
alkotó tevékenységet.
A kalendárium – mûfajánál fogva – jóval szélesebb kört 
érint meg, mint egy teljes egészében mûvészeti kiad-
vány és burkoltan bár, de ily módon sikerül megvalósí-
tanunk eredeti elképzelésünket, eljuttatjuk az alkotáso-
kat a közösséghez.
    Nagy szerencse és ritka találkozás, hogy egy másik 
település kalendáriumával, annak kiadóival szoros kap-
csolatba kerüljünk. Az Élettér Egyesület által évrõl-évre kiadott kalendáriumot minden évben meg-
kapjuk, s õrizzük. Az ismeretszerzés, a tanulás, a puszta kíváncsiság sarkall most már tíz éve, hogy     
kezemben tarthassam és átolvashassam a komáromiak alkotta évkönyvet. 

Kereszti Ferenc
a Kistarcsai Kulturális Egyesület elnöke

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
Komárom, Élettér Egyesület

Plusz négy malac és a három majom

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu, melyet Koppánmonostornak hívtak. Ez a falu nagyon 
régen alakult, s az eltelt közel 800 év alatt számos érdekes és említésre érdemes dolog történt benne. 
A történelem folyamán itt is átalakultak, átértelmezõdtek a folyamatok. Emberek, közösségek jöttek és 
mentek. Akadt közöttük – több is – aki alkotott, s hagyott maga után valamit. Így számos érdekes, ér-
tékes történelmi hagyatékunk van. Láthatóak épített örökségeink, még szájhagyomány útján terjednek 
anekdotáink, szokásaink, hagyományaink. Azonban azt kevesen tudják, hogy vannak írásos öröksége-
ink, melyek mentén számos régmúlt esemény válhat újra napjaink részévé, kaphat jelentõséget egy-egy 
szokás, utcarészlet, természeti vagy épített környezet. A még fellelhetõ értékeink talán csak itt, helyben 
érthetõek, értelmezhetõek, s szerethetõek. 
 Talán néhányan még emlékeznek Hofi Géza utánozhatatlan humorára, amellyel tükröt állított min-
dig az adott rendszer hiányosságainak, mintegy kifigurázva az adott kor blõd ötleteit, gondolatait. 
Egyik szilveszteri mûsorában mesélt arról az esetrõl, amikor egy faluban csupán tíz malac született. Ak-
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kortájt a tervgazdaság ütemében ez egy méltatlan és elfogadhatatlan eseménynek számított, így a jelen-
tés – ami akkor teljesen elfogadott módszere volt társadalmunknak – nem tartalmazhatta az igazságot. 
Így, minden felüljáró hozzátette a jelentéséhez azt az egy-egy malacot, amit jónak gondolt. Így történ-
hetett meg, hogy Rákosi elvtárshoz érkezett hivatalos jelentés már 14 malackát tartalmazott. S mi lett a 
vége? Rákosi elvtárs döntött. Ha 14 malac született, a falu tartson meg négyet, a tízet pedig exportálja.
 A kalendáriummal mi is így vagyunk. Adott volt egy település, helyi hagyományokkal, ötletek-
kel, okos gondolatokkal telve. Azonban nem volt olyan felület, ahol ezek az értékek napvilágot láttak 
volna, örökségül hagyva az utánunk következõ generációknak. Így tettük évrõl-évre hozzá mi is a kis 
„malacainkat”, arra gondolván, milyen szépet, okosat, jót és helyben értékeset teremthetünk. Pont tíz 
éven keresztül, évente egy-egy példányszámmal. Sajnos nem így történt. Helyben nagyon csekély az 
a fogadtatás, amely biztosíthatná a kalendárium évenkénti megjelenését akár szellemileg, akár anyagi-
lag. S a malackákhoz visszatérve ránk is igaz, hogy minden tíz kalendáriumból csupán egy példány-
szám marad helyben. A többit mi is exportáljuk.
 Nem vagyunk ezzel a mentalitással egyedül. Ami helyben van, az nem lehet szép, jó, értékes, 
csupán természetes. Addig, amíg van. Amíg meg tudjuk õrizni, meg tudjuk mutatni, s tovább tudjuk 
lendíteni. Amikor pedig a három majom – nem lát, nem hall, nem beszél – mintáját követve fordulunk 
feléjük, kiürülnek és elvesznek.
 Így vagyunk mi is kalendáriumunkkal. Tíz éven keresztül nevelgettük, õriztük, szerettük. Most pe-
dig a három majom örökére hagyjuk.

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2010” címû kiadványban,
Komárom, Élettér Egyesület

 

Maghasadás

Tisztelt Olvasónk, Kedves Barátunk!

 Komárom monostori városrésze az elmúlt év 
decemberében egy új intézménnyel gazdagodha-
tott. Több civil szervezet gondozásában megnyi-
tottuk Mag-házunkat, ami a gyermek és ifjúsági 
korosztály szabadidõs elfoglaltságainak, civil szer-
vezetek szakmai tevékenységének nyújt otthont. 
 Egyesületünk tíz éve van jelen az ország, s ezen 
belül Komárom-Koppánmonostor életében. Ren-

geteg feladatunk van, melyek megvalósítását tagjaink és önkénteseink végzik. Így az épület, s a benne 
folyó szakmai programok is ezt az önzetlen munkát tükrözik. 
 A Mag-ház folyamatos jelenlétével arra ösztönöz bennünket, hogy programjainkról, tevékeny-
ségeinkrõl folyamatos hírekkel szolgáljunk a településen élõknek. Ezt az egyesületi kiadványt, amelyet 
most kezében tart, havonta megjelenõ hírújságnak tekintjük. Hasábjain az egyesületek aktuális prog-
ramajánlatain túl helyi eseményeknek, történéseknek és a település intézményeiben folyó tevékenysé-
gekbe, kezdeményezésekbe adnak bepillantást.
Forgassák, használják, s váljanak aktív részeseivé.
Kellemes idõtöltést, jó szórakozást és kitartó munkát kívánok hozzá!

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2008/1.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület
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2. Akciók, kampányok – társadalmi szerep- és felelôsségvállalás

A természetes, a feltétel nélküli bizalom

 Azonnal a civil kurázsi jut eszembe, amikor az Élettér Egyesület munkájára, lelkes, megbízható csa-
patára gondolok. A civil világ a szolgálatról szól. A civil tenni vágyóknak igen szûken mérték a teret 
1990 elõtt. Ma már nincs kötelezõ „társadalmi munka”, de mit hozott az eltelt közel húsz év a civil 
életben? Megválaszolatlan kérdések özönét, napi szembesülést azzal, hogy mennyivel egyszerûbb be-
húzódni a kis csigaházba, gépiesen tenni a kötelezõket, szinte abba is belefáradva, hogy a napi életet 
éljük. S mennyi akadály tornyosul a közösségért munkát vállalók elõtt, szembenézve sokszor a meg 
nem értéssel, közömbösséggel. Mit nyüzsög, mit akar, milyen hátsó gondolatai lehetnek, miért csinál-
ja? – s fel sem merül az önzetlenség, a példamutatás.
 Bibó István fogalmazott még 1945-ben: „apátia, közöny, akaratbénaság félelmetes fala, amelybe 
a cselekedni vágyók óhatatlanul beleütköznek”. Semmi nem változott, gondolata ma is érvényes. Az 
Élettér egyesület a cselekedni vágyók közössége, de nem elégszik meg saját, önként vállalt feladatai tel-
jesítésével. Segít bennünket, késõbb indulókat, más civil feladatot felvállalókat. Az egyesület missziós 
feladatot vállalt, a jóra segítés mellett elkötelezetteket tanítja, hogyan igazodjanak el a mai, rendkívül 
bürokratikus, életidegen szabályokkal teletûzdelt körülmények között. Sok lelkes segítõ menne, dol-
gozna, vállalná, s amikor az elõírások „félelmetes falába” ütközik, tettereje sorvad, lankad, teret nyer 
a közöny. Ezért rendkívül fontos a segítõ szervezet missziója, megoldó, javaslattevõ szerepe, a vélt és 
tényleges akadályok kiküszöbölésére készen álló csapatának tapasztalati ereje. 
 A természetes, feltétel nélküli bizalom csak nagyon szûk körnek adatik, bizalom a családban, bi-
zalom Istenben, az egyházban. Tanult bizalom felnõtt életünkben a körülöttünk élõk iránt a szer-
zett tapasztalaton nyugszik. Az Élettér egyesület rászolgált erre, a tanult bizalomra, hosszú évek 
együttmûködése bizonyította, amit vállalnak, teljesítik. Akkor, amikor kell, s akkorra, amikorra kell, s 
sokszor elég a szó, a telefon. Rendkívüli adottság ma, amikor legtöbbször papírhegyekkel kell körül-
vennünk magunkat, pecsétekkel, aláírásokkal, közjegyzõvel, ügyvéddel bástyázzuk körbe magunkat, s 
még így is félünk, hogy nem teljesül, nem az teljesül, amit leírtunk, amit kézjegyünkkel láttunk el. 
Az egyesület levegõt, oxigént ad a hozzá forduló önkénteseknek, megmutatja, lehet emelt fejjel élni, 
mert nem vagyunk egyedül. Hosszú évek munkájával bebizonyította, hogy az ötletgazdagság és kivi-
telezés harmóniába kerülhet, s polgári értékrend alapján álló missziójuk nyomán sok kis egyesület, ala-
pítvány végezheti rétegszolgálatát. A polgár a mindenkori hatalom lelkiismerete kell, hogy legyen, s az 
Élettér csapata erre tanít bennünket. Arra tanít, hogy akiben megfogalmazódik a változtatás, a kezde-
ményezés, változtasson, akiben a tenni akarás pezseg, tegyen. De megmutatja a módot is a cseleked-
ni vágyónak: ahhoz, hogy álma valóra váljon, hinnie kell benne! Hit nélkül semmi sehol nem teljesül, 
hit nélkül félresiklik, hit nélkül csak álom marad. 
 A Kecskés László Társaság Alapítvány önkéntes segítõi nevében kívánom, hogy az Élettér Egyesü-
let álmai teljesüljenek, cselekedjenek mindenben fiatalos lelkesedéssel, és soha ne adják fel!
 

Nemes Andrásné
Kecskés László Társaság Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
Komárom, Élettér Egyesület
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Föld napja

 Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat indított el a Föld 
védelmében. Azóta a diákból az alternatív energiaforrások világhírû szakértõje lett. Már mozgalmának 
megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az 

általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél 
több szervezet vesz részt benne. A Föld napja 
rendezvény célja, hogy tiltakozó akciókkal 
hívják fel a figyelmet a környezetvédelem 
fontosságára. Magyarország 1990-ben kap-
csolódott a kampányhoz. 
 Egyesületünk jogelõdje már 1990-ben 
bekapcsolódott a programsorozatba. Kop-
pánmonostor újszállási erdõrészletét tisztít-
juk folyamatosan. Folyamatosan és csak ezt 
a területet. Most már évente több alkalom-
mal is, mert szorgos embertársaink mindig 
gondoskodnak arról, hogy legyen mit ösz-
szeszednünk. Ágy, pléd, szivacs, pelenka, 
étolaj, visszapillantó tükör, porszívó, állati 

maradványok, és még sokáig sorolhatnánk, mi mindent össze lehet gyûjteni egy-egy alkalommal. Aki 
elhozza a szemetét ide az erdõ szélére, talán nem is gondolja át tettének súlyát. Az illegális hulladék el-
helyezése nem csupán esztétikai kérdés, hanem komoly környezeti károkat okoz. 
 Városrészünk területén heti egy alkalommal szemétszállítás mûködik. A kihelyezett kukákat min-
den héten kiürítik. Amennyiben több hulladék képzõdik, lehetõségünk van mûanyag zsákok vásárlá-
sára, melyet csak a kuka mellé kell helyeznünk, s máris megoldottuk háztartási hulladékunk megfelelõ 
sorsát. A zsákokat a Saxum Kft. telephelyén lehet beszerezni. Amennyiben kis mennyiségû építési hul-
ladékunk képzõdik, annak megfelelõ gyûjtésérõl is gondoskodik a kft., Komáromban a Zrínyi utcában 
található gyûjtõhelyén lehet leadni az ilyen jellegû szemetet. Talán ennyit mindannyian meg tudunk 
tenni Földünk, lakóhelyünk és egymás megbecsülése érdekében. 

M. Tóth Ágnes

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2008/3-4.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

 

Az Állampolgári Részvétel Hete 

 Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes és hangsúlyos megnyilatkozása an-
nak érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája erõteljesebben jelenjen meg az európai 
médiában, politikában és a civil társadalomban. 
   Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetõen hívják fel a 
szûkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok 
figyelemfelkeltõ jellegûek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a közép-
pontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és ci-
vil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyûlések, fesztiválok, kiállítások (stb.) adják össze az Ál-
lampolgári Részvétel Hetének programját.
   Az elmúlt három évben minden ÁRH alkalmával megjelent a fiatalok részvételének erõsítésének 
ajánlása. 2009-ben több tucat program, akció, esemény szervezõdött e témához. Ennek ellenére, illetve 
ebbõl következõen is minden körülmény arra mutat, hogy az ÁRH-nek, illetve az ÁRH szervezkedõinek 
feladatuk van a fiatalokkal, a fiatalok demokratikus (ön)szervezõdésének elõsegítésével, ezért maradt 
továbbra is napirenden ez a téma.
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    Komárom középiskoláiban népszerûsítettük a tár-
sadalmi szerep- és felelõsségvállalást a fiatalok köré-
ben. Civil szervezetben dolgozókként valljuk, hogy e 
szektornak jelentõs szerepe és feladata van a mai ma-
gyar társadalomban. Az ehhez vezetõ utat az önkén-
tes tevékenységek, a szervezetekbe való bekapcsoló-
dásban látjuk, amely már ugródeszkája lehet az egyén 
és a csoportok a közösségért való, felelõs társadalmi 
felelõsségvállalásának.

Monostori Éva

Eredetileg megjelent 
a „Maghasadás 2010/3.” számában,

Komárom, Élettér Egyesület

 

KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja

Közel tizenkilencezren vagyunk!

 Százhatvan közösségi önkéntes projekt és közel 19 000 résztvevõ az idei Önkéntes Fiatalok Nap-
ja jelenlegi mérlege. Önkéntesek – kicsik és nagyok egyaránt – tettek saját közösségeikért április 25-én 
szombaton Gyulától Nádasdig, Miskolctól Pécsig, köztük Komárom-Koppánmonostor is.
Vajon mi lehet a közös a Borsodbótai Kamaszokban, a szekszárdi Csapó Dániel középiskola diákjai-
ban vagy Nagymágocs település lakóiban? 
 A válasz: mindannyian a 2008-as év KÖZÖD! díjainak büszke tulajdonosai.
Most itt a lehetõség, hogy folytassuk ezt a sort!
 Az idén hatodik alkalommal került sor a Közöd! Önkéntes Fiatalok Napjára. Április 16-án a vi-
lág minden táján fiatalok milliói önkénteskednek a közösségükért, környezetükért. Magyarországon is 
több tízezer résztvevõt mozgat meg a program. 
 A kezdeményezéshez baráti társaságok éppúgy csatlakozhatnak, mint diákönkormányzatok, iskolai 
osztályok, civil szervezetek vagy akár önkormányzatok. A cél közös: ezen a napon a fiatalok megmu-
tathatják, mennyire aktív tagjai a társadalomnak, létrehozhatnak olyan értékeket, melyek elsõsorban a 
helyi közösség érdekeit szolgálják. A programot illetõen nincsenek megkötések, az ifjak a saját ötleteik 
alapján dolgoznak, a fizikai jellegû feladatok (pl. kerítés festés, játszótér-felújítás stb.) épp olyan hasz-
nosak mint a szociális tevékenységek (pl. beteglátogatás, játszóház). 
Érdemes felkeresni a www.kozod.hu oldalt! Itt lehet regisztrálni az eltervezett programokat a Kö-
zöd! Önkéntes Fiatalok Napjára, és ugyanitt a már felvitt programok folyamatosan frissülõ listáját is 
meg lehet tekinteni – ez az ötletelésben és a lehetséges együttmûködõ partnerek felkutatásában is se-
gítség lehet. 
 
 Bíztassuk együtt a fiatalokat: Legyen ötleted, legyen bátorságod! Legyen hozzá Közöd! 
 
 Magyarországon a rendezvény koordinátora a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA), mely-
nek hitvallása, hogy a demokratikus értékek és a hozzájuk kapcsolódó magatartásformák tapasztalati 
tanulás útján is elsajátíthatóak. Az alapítvány ennek érdekében immár tíz éve a közösségi részvétel és 
a közösségi tanulás segítségével fejleszti a fiatalok demokratikus állampolgári készségeit Magyarorszá-



82

gon és a környezõ országokban. Az alapítvány többek között pedagógusokat és ifjúsági szakembere-
ket képez, és álláskeresõ fiataloknak segít esélyeik növelésében. Az alapítvány ifjúsági csoportokkal, is-
kolákkal, önkormányzatokkal, valamint a hazai médiával együttmûködve kíván hagyományt teremte-
ni az ifjúsági önkéntesség évi egyszeri megünneplésére. 
 A rövid mérleg: 32 000 regisztrált fiatal önkéntes az ország közel 200 településén, mintegy           
200 000 önkéntes munkaóra, megszámlálhatatlan sajtómegjelenés, riport, híradás. És ami talán szin-
tén nem rejtendõ véka alá: ezzel a teljesítménnyel a magyarországi rendezvénysorozat a világon a má-
sodik legnagyobb volt az USA után.
 „Büszkék vagyunk arra, hogy mi nem csak az Önkéntesség Európai Éve miatt csináljuk ezt. – 
mondja Galambos Rita, a koordináló szervezet, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) straté-
giai igazgatója. Hat éve dolgozunk azon, hogy minél több fiatal értse és szeresse az önkéntes részvétel 

fontosságát, hogy tegyen valamit másokért, 
amikor arra szükség van. És azt tapasztaljuk, 
hogy a fiatalok nagyon is kaphatók erre, sõt 
igen érzékenyek a társadalmi problémákra, 
szívesen segítenek, de nem szeretik a szerve-
zetlenséget és a fejetlenséget. A mi dolgunk, 
hogy jó példákat mutassunk, hogy megte-
remtsük a kereteket. A DIA elsõsorban ezt 
teszi, és az eredmények azt mutatják, hogy 
nem is sikertelenül.”
 Ebben az évben néhány különleges ese-
mény is kiegészítette az évente megrendezett 
eseménysorozatot: a DIA egyik munkatársa 
Két keréken az önkéntességért! akció kere-
tében március 16. és április 16. között gya-

korlatilag körbetekerte az országot, és minden állomáson ún. civil órát tartott középiskolásoknak az 
önkéntességrõl és a másokért való önzetlen felelõsségvállalásról. A harminc nap alatt 1500 kilométert 
tett meg és közel 700 fiatallal találkozott.
 Az ÖFN budapesti központi programja a Fuss a fényben! Futógála volt a Margitszigeten, amikor 
is látás és mozgássérült fiatalok futottak önkéntes segítõkkel. A program fõvédnöke Bombera 
Krisztina volt, aki elmondta a megnyitón, hogy mekkora öröm számára, hogy ma már nem kell a 
fiatalkori önkéntességet Amerikából importálni, ez a kultúra már itt van, csak ápolni, segíteni kell. 
Az eseményen megjelent még és segédkezett a futásban Miklósa Erika világhírû operaénekesnõ, aki 
az Önkéntesség Európai Évének magyarországi nagykövete, a bemelegítést Rubint Réka tartotta, az 
egészséges életmódról pedig Monspart Sarolta beszélt igen emlékezetes formában. 
 „Az esemény önmagában is nagyon fontos, hiszen ráirányítja a figyelmet arra a fontos tényre, hogy 
a fiatalok tudnak és akarnak részt vállalni a helyi közösségek ügyeiben, társaik megsegítésében – vallja 
Simai Anna, a NOKIA Magyarország kommunikációs igazgatója. És ez 2011-ben külön hangsúlyt is 
kap az Önkéntesség Európai Éve kapcsán.”
 Az elmúlt években a KöZöD! Önkéntes Fiatalok Napja programjaiban országszerte mintegy           
10-17 000 fiatal vett részt, és ezzel a Nemzetközi Önkéntes Fiatalok Napja (www.gysd.org) elnevezésû 
kezdeményezés egyik legnagyobb programjává vált Európában. A DIA 2006-ban csatlakozott 
a nemzetközi mozgalomhoz, ebben az évben pedig a hazai ÖFN program mellett közel egy tucat 
európai országban is koordinálta azt. 
 
 Koppánmonostorról két rendezvénnyel kapcsolódtunk. A Dózsa György Általános Iskola tanulói 
a település utcáit tisztították meg a szeméttõl, míg a Mag-ház szervezetei az Ácsi Bakancsos Klubbal 
közösen immár sokadik alkalommal szervezték meg az ácsi erdõben a Föld Napi Túrát.
Az akció sikerességérõl fényképes beszámolóval készültünk.
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3. Ifjúsági munka

 
Az ifjúság házáról

 Egy nemrég megjelent, az ifjúsági munkát összegzõ tankönyv (Ifjúságsegítés. Probléma vagy 
lehetõség az ifjúság? Szerkesztette Nagy Ádám. Kiadta a Belvedere – Palócvilág Alapítvány – Új Man-
dátum Kiadó 2007-ben 430 oldalon) szokatlan szöveggel kezdõdik. Mottóként Mark Twaint idézik: 
Amikor tizennégy éves voltam, apámat annyira tudatlannak találtam, hogy alig bírtam elviselni jelenlétét. 
Amikor huszonegy lettem, megdöbbentett, milyen sokat tanult hét év alatt.
 Hát igen. Nem egyedül volt így, és bizonyára nem csak én gondolkodtam hasonlóan annak idején. 
Akik ezt a veretes két mondatot a tankönyv élére állították, bizonyosan ugyanígy vélekedtek fiatal ko-
rukban. Ezzel a szemtelen megfogalmazással így vagy úgy, ma is sokan egyetértenek. Mert vélhetõen 
a mai tizenévesek szerte a világon rendre így élik, és ekként ítélik meg a körülöttük lévõ felnõttek ké-
pességeit, és ezen nem változtat, hogy a szöveg a végletekig pimasz, mint ahogy nem változtat az sem, 
hogy nekünk (immár régen felnõtteknek) nem áll módunkban, nincs semmiféle eszközünk az ilyetén 
gondolkodás megváltoztatására. Hacsak nem hagyjuk õket magukra.
 Tanulságos emlékeim között tartom számon azt az európai ifjúsági összejövetelt, amelyet felnõtt 
ifjúságsegítõk szerveztek vagy négyszáz tizen-, és huszonéves fiatalnak az európai ifjúságsegítés 
módjairól, a különféle európai ifjúsági kedvezmények továbbfejlesztésének mikéntjérõl, esetleg új 
alkalmak, szervezõdések, tanulási- és látogatási folyamatok elindításáról kérdezve õket. A plenáris 
együttléteket mûhelybeszélgetések követték, az itt elhangzottakat újra plenárison összegezték frissen, 
azonnal reagálva az elhangzottakra, véleményezve azt, és rögtön konszenzust keresve. A több mun-
kanyelven párhuzamosan folyó munkamegbeszélés jó és konstruktív hangulatú volt, ennyit még 
köztes-európaiként is érzékelhettem sekélyes nyelvi ismereteim ellenére, bár a velem utazott fiatalok 
rendre kisegítettek magyarázataikkal. Egyszer aztán megfagyott a levegõ. Több, korábban már lezárt 
kérdés újratárgyalását kérte egy ország csoportja, és amikor újra másfél óra múlva azt megint lezárták, 
a téma ismételt megnyitását és újravitatását kérték. Ekkor a felnõttekbõl álló elnökség felállt, és 
elhagyta a pódiumot. Még volt másfél nap az együttlétre, de bejelentették, hogy részükrõl ennyi volt 
a közremûködés, ha valaki szét akarja verni, meg akarja akadályozni az egyetértések sorozatát, hát 
tegyék, itt a pódium, a viszontlátásra. És elmentek.
 Hogy elõre eltervezett volt-e, vagy sem, már vagy tíz éve nem tudom. A bejelentésüket és a távo-
zásukat követõ meglehetõs hangzavarra jól emlékszem. Arra is, hogy idõvel kiült oda néhány önjelölt 
fiatal, akiket aztán leszavaztak, majd kiültek mások. Õk is megpróbáltak rendet tartani, és végül (az 
egész éjjelen át tartó plenáris ordítozás eredményeképp) másnap délre megszületett egy állásfoglalás. 
Hogy ez hasonlított-e az eredetileg szándékoltra, esetleg miben tért el attól, mennyivel lett más, több 
vagy kevesebb, nem tudom. De lett valamilyen eredmény, ami, mint aztán utólag hallottam, évekig 
megszabta az ifjúságügy európai irányait, annyiszor hivatkoztak vissza rá annak idején.
 Erre gondolok, amikor úgy vélem, hogy csak mértékkel kell vagy lehet úrrá lenni a felnövekvõ ge-
neráción. Komáromtól már nincs messze Ausztria, ahol nemrég éppen leszállították a választási kor-
határt, õk tudják (és bizonyára indokolták is) hogy miért. Bár a törvénykönyvek nálunk bizonyosan 
másképpen fogalmaznak, tán nem félreérthetõ, ha azt írom: a fiatal nem gyerek, nem gügyögve és til-
tásokkal, hanem lehetõségekkel és alternatívával kell körülvenni mindannyiukat.
 Ilyen lehetõségek és alternatívák keresése, megtalálása és felkínálása a felnõttek felelõssége. Több 
minden lehet ez; gyermek- és ifjúsági önkormányzat éppen úgy, mint egy általuk vezérelt ifjúsági ház 
(klub, közösségi színtér, nevezze, ki hogyan akarja). „Általuk vezérelt”, írom, és úgy is gondolom, 
hogy ami ott zajlik és történik és szervezõdik és folyik, az (egészen addig, amíg nem sértik a Magyar 
Köztársaság kül- és belbiztonságát) az õ dolguk. Ha Ausztriában már választóképesek, ha néhány év 
múltán megházasodhatnak és gyerekük lehet, ha pillanatokon belül munkaképesek és munkavállalók, 
hogyne tudnák a mindehhez képest egyszerûbben és könnyebben vezérelhetõ szabadidejüket maga-
maguknak szabályozni?
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 Európában (mint ahogy az oroszok bejövetele elõtt nálunk is mindenütt) maguk a polgárok, az 
emberek szervezték és szabályozták szabadidejüket úri és polgári kaszinókban, vigadókban, munkás-
otthonokban, paraszti nép- és olvasókörökben, az egyházak körül kialakult ifjúsági- és nõegyleti ke-
retekben. Mint olvashattuk, a Pál utcai fiúk is jócskán képesek voltak erre. Hogyne lennének képesek 
minderre a mai gyerekek és fiatalok?
 Számtalan kötelesség és kötelezettség vonatkozik rájuk. Döntõ többségük jobbára mindennek 
megfelel. Legalább szabadidejükben hagyjuk, ha nem is magukra, de legalább békén õket.

Beke Pál népmûvelõ, közösségfejlesztõ

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
Komárom, Élettér Egyesület

Közösségi leckék – kezdôknek és haladóknak

 Hallgatókkal mindig kockázatos mûködõ szervezeteket meglátogatni. De annak, aki közösségi 
munkát tanít, nem nagyon van más választása, mert egyetemista korára sem telik meg jelentéssel, ta-
pasztalattal a közösség szó a fiatalok túlnyomó többségének. Persze a fizikushallgatók sem láttak még 
atomot, s talán az orvostanhallgatók sem vírust, de hát a közösség mégis csak olyan jelensége az em-
beri életnek, amirõl tanítva nem szívesen kezdi a tanár azzal a munkáját, hogy a tanteremben bizony-
gatja: igenis, létezik, az amirõl tanít. 
 A szervezetek felkeresésének rengeteg kockázata van. A tanár biztos a dolgában, tudja, hogy olyan 
helyre viszi a hallgatóit, ahol tanulhatnak. De nem tudja, az adott napon milyen formában vannak a 
vendéglátók, de még azt sem, mennyire van meg a kellõ nyitottság, hangoltság a hallgatókban. A min-
dig rövidnek bizonyuló idõ nagy része azzal telik-e majd, hogy vendéglátók és vendégek között leg-
alább egy keskeny pallónyi híd épüljön, vagy eléri a látogatás a valós célját. A felkeresendõ szervezet 
kiválasztása után a hallgatók felkészülését próbálja segíteni a tanár, hogy miként legyenek nyitottak és 
érzékenyek a rájuk váró tapasztalat elõtt. De persze leginkább olyan tanácsot adhat, mint a régi törté-
netben az anya, amikor a lánya kérdezi, hogyan is készüljön az elsõ csókra: nyugodj meg, rá fogsz jön-
ni, hogyan élvezd!
 És valóban, ha Koppánmonostoron indulnak a hallgatók közösségi tanulmányai, megérzik, mi is 
az a közösségi munka, mi az ereje, mi az öröme. Szelleme van a helynek és karizmája a ház asszonyá-
nak. Természetes helyükön vannak a tárgyak a térben, és a közöttük élõ emberek is. Talán az asszonyi 
bölcsesség hatja át a teret. A férfiaknak gyakran Herkulessé kell válniuk: beszélnek a lehetetlenségrõl, a 
küzdelemrõl és annak kilátástalanságáról. Bölcs asszonyoknak nincs szükségük ilyen nekifutásra, meg 
tudják találni és tenni a dolgukat e nélkül is. Nem vakon repülnek, látják, tapasztalják a reménytelen-
ségét – esetünkben például a közösségek nélküli – világunknak. És milyen pontos névadás, probléma-
azonosítás, hogy kortárssegítésnek nevezik a középiskolásoknak adott közösségépítõ programot! Hi-
szen oly sok mai bajunk forrása a közösséghiány, amit megszenvednek a fiatalok és ami jellemzi felnõtt 
életünket is.
 Ami Koppánmonostoron történik, az azonnal felismerhetõ módon alternatíva, saját válasz ki-
dolgozásának a kísérlete. Kísérlet saját, igazi és élhetõ válaszokat adni az intenzíven változó világ 
kérdéseire, közöttük olyanokra is, amiket még meg sem tudunk fogalmazni, amiket leginkább csak 
éreznek még, azt is csak a legérzékenyebbek. Pontosabb úgy fogalmazni, hogy a koppánmonostoriak 
keresõ emberek, akik saját válaszokat keresnek, s a hely szelleme, a közösség ösztönzi, támogatja ebben 
õket, s ettõl van saját közös karaktere, tartása az odatartozóknak. És figyelme egymás iránt, idegen 
környezetben is, ahol mások irányítása mellett dolgozik együtt az, aki otthon vezetõ azokkal akik 
otthon fiatal önkéntesek, a kortárssegítõ-csoport tagjai. Hiteles és méltóságot adó a közös jelenlét.
 Ugyanígy jellegzetessége a koppánmonostori munkának a betû szeretete, a saját gondolat és mun-
ka megtisztelése írásba foglalásával. Nagyon kevés közösség fordít erre – fõleg ennyi – erõt. A nyom-
da-festékillatú papír, az ízléssel tervezett nyomtatvány mindig elvarázsolja azt, aki kézbe veszi, olvassa. 
De a koppánmonostoriak azt is tudják, hogy mindez csak keret, ami mit sem ér a megírt szöveg, a csi-
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szolt gondolat, a pontos nyelvi forma, az elvégzett szerzõi és szerkesztõi munka nélkül. Korunk eszkö-
zei demokratizálták a közlés lehetõségeit, és el is értéktelenítették. A klaviatúra elõtt egyedül ülõ és az 
írását a világhálóra lövõ embert saját közlésvágya hajtja, mint az alanyi költõt. De nem véletlen, hogy 
a könyvtárak polcainak töredékét töltik csak meg a verseskötetek. Sokkal-sokkal több helyet foglalnak 
a kultúra azon értékei, melyek írója az olvasót állítják középpontba, neki akarnak mondani valamit, 
rá akar hatni. Koppánmonostorban ilyen szövegeket tesznek közzé, nagyon-nagyon konzervatív mó-
don. Pont olyanok a kiadványok, mint amit az a kép mutat, ami bennem él a koppánmonostoriakról: 
nagyon-nagyon szigorúan ragaszkodnak régi dolgokhoz: minõséghez, hozzáálláshoz, értékekhez. En-
nél modernebb dolgot aligha tehetnének, hiszen ezekre támaszkodva keresi és fogalmazza meg magát 
a közösség, mely erre bíztatja, ebben támogatja tagjait, akiknek a szeme, észjárása azt mutatja, még 
élvezik is, hogy így élnek. Elkötelezettek abban is, hogy másokat is hozzásegítsenek ezekhez az élmé-
nyekhez: akár úgy is, hogy látogatóba érkezõ egyetemistáknak mutatják meg magukat. 
Próbáljuk megtanulni tõlük a leckét.

Tóbiás László egyetemi docens
Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék

A közösségfejlesztés ifjúsági szemmel  

 „Miért nem hasznosítod magad az ifjúság területén, miért nem csinálsz osztályközösség-fejlesztõ 
programokat?” – kérdezte egyesületi társa Monostori Évától, az Élettér Egyesületben két évvel ezelõtt.
A mai oktatásban a fõ figyelmet a gyerekek tanítására fordítják, de mit is szeretnének elérni egy-
szerre harminc-negyven diákkal, s mindezt 
együttesen? Amíg egy osztály nem dolgozik 
össze, nincsenek közös célkitûzések, addig 
a közös munka is elképzelhetetlen. Tudjuk 
már, hogy az egymást megértõ, jól ismerõ, 
toleráns osztályokban könnyebben zajlik a 
tanítás és a közösségi munka is megmutat-
kozik. Erre próbált rávilágítani Éva is, ami-
kor 2008-ban „Összehozó” néven induló 
programjával felkereste osztályunkat. Tervei 
szerint az ifjúsági munka területén Komá-
rom középiskoláiban és általános iskoláiban 
egy-egy osztály bevonásában gondolkoztak. 
A tervek csak részben teljesültek, csupán há-
rom osztály jelentkezett, különbözõ közép-
iskolákból. Az osztályokkal folytatott közösségi munka játékos formában zajlott, esélyt adva saját tár-
saink megismerésére, a közösség fontosságára és erejére rávilágítva. A kezdeményezés bár újszerû, si-
kert aratott, hiszen mindenkinek elnyerte tetszését, azonban azt is el kell mondani, hogy hosszú távon 
nem maradt fenn ez az állapot. A közösségi munka értékrendszere szép lassan kiürült és az osztályunk-
ban újra a széthúzás és veszekedés volt napirenden. 
 Idõközben eltelt egy év, s Éva újra megjelent. Elmondta, sokat gondolkoztak, hogyan s miként 
lehetne folytatni a velünk megkezdett munkát, így néhányunknak lehetõsége nyílik további képzé-
sekben részt venni, szerepet vállalni. Nekünk, fiataloknak elképzelésünk sem volt arról, hogy mire 
is vállalkozunk, de belevágtunk. Hittünk benne, hogy nem rossz tapasztalatokkal gazdagodunk 
majd. Különbözõ módon kerültünk be a folytatásba. A mi osztályunkban jelentkeztünk, máshol az 
osztályfõnök és igazgató jelölt ki diákokat, míg a harmadik osztályba Éva kérte meg a kiválasztotta-
kat, legyenek társaink. Képzésünk 16 diákkal és két kortárssegítõvel, ifjúságsegítõvel indult el.  Én is 
részesévé váltam az újszerû kezdeményezésnek – fõképp osztálytársaim motiválása miatt. 
 Elsõ alkalommal csak egy csoporttá való összegyúrásunk zajlott Monostoron a Fenyves táborban, 
hogy jobban megismerkedjünk egymással a késõbbi sikeres munka érdekében. Tavasszal azonban már 
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komolyabb képzéssel vártak bennünket Kunbábonyban a Civil Kollégiumban. Nagy örömmel tapasz-
taltuk, hogy Éva nem dolgozik egyedül, így Zsuzsát is magunkénak érezhettük innentõl. Játékos ta-
nulással zajlott fejlesztésünk. A következõ témákat boncolgattuk: mit értünk közösségfejlesztésen, 
mit jelent számunkra a közösség, közösségfejlesztõi folyamatok és szerepek, hogyan viselkedik egy 
közösségfejlesztõ, milyen módszerekkel dolgozik, mit nevezünk önsegítõ köröknek, és minden egyéb 
olyan gondolat, ami az ifjúság körében manapság egyáltalán nem téma. Nem hiszem, hogy magunk-
tól, önszántunkból valaha beszédtémául választottuk volna a demokráciát, a fenntartható fejlõdést, 
vagy a globalizációt. Érdekes, hogy nagyon sok olyan új dolgot tanultam itt, amit ezidáig nem érez-
tem fontosnak, meghatározónak. Az is nagy meglepetés volt számomra, hogy ez a kis csapat már az 
elsõ alkalommal ilyen jól együtt tud dolgozni. 
 Tanulmányainkból kiemeltünk egy témát, amit részletesen kielemeztünk, kidolgoztunk és egy kon-
ferenciát is tartottunk róla Komáromban 2009 áprilisában. Közösségünk azzal a problémával foglal-
kozott, hogy a mai fiatalság nem tud mit csinálni szabadidejében, ezért megterveztünk egy képzelet-
beli helyet, ahol nyugodtan és biztonságban tölthetjük délutánjainkat, nemcsak mi, hanem utódaink 
is. Erre pályázatot is adtunk be, melynek eredményérõl információt a mai napig nem kaptunk. Azon-
ban úgy érezzük, hogy elég ügyesek voltunk és bátran kiállunk továbbra is a felnõtt társadalom elé, 
hogy megosszuk gondolatainkat, miért is nem foglalkoznak megfelelõen a mi korosztályunkkal, mi-
ért nem hallgatnak meg bennünket. Nem érezzük magunkat csalódottnak. Ma már tudjuk, mi is ké-
pesek vagyunk megfelelõ módon foglalkozni terveinkkel, bízunk a közösségi munkában, és felelõsen 
gondolkozunk. Decemberben tizennégyen a tanultakról számot is adtunk. A sikeres vizsgát követõen 
ettõl az évtõl kezdve Komárom-Esztergom megyében tizennégyen ifjúsági közösségfejlesztõként, kö-
zösségi kortárssegítõként is segíthetjük az ifjúsági munkát.
 Közösségben dolgozni, munkálkodni hihetetlen jó érzés. Most már tudom, mit is jelent az a fogalom, 
hogy közösség. A közös képzések, programok megváltoztatták az életemet, nemcsak az enyémet, 
hanem a többi társamét is. Akik korábban elõnyben részesítettük az iskolakerülést, a bandázást, a 
„csakúgyélni” életérzést, mára felnõttünk. Többünk komoly életcélként és talán hivatásként választotta 
az ifjúsági munkát. Engem õsztõl Gyõrben várnak új kihívások. Ifjúságsegítõnek készülök, s most már 
tudom, felelõsen gondolkodó, a közösségért tenni akaró és tudó felnõtt válhat belõlem is.

Sarkadi Nóra

Részlet Sarkadi Nóra 
közösségi kortárssegítõ vizsgaanyagából, 

Komárom, 2009

Osztályról osztályra  

Osztályközösség-fejlesztés 
Komárom középiskoláiban
Programvezetõ: Kerecsen Ifjúsági Egyesület
Szakmai vezetõ: Monostori Éva
Szakmai koordinátor: Vizeli Ágota

Indokoltság

 Az iskolai oktatási program jelenleg a 
tanításra helyezi a hangsúlyt. A tudás, a tan-
anyag elsajátítása mellett egyre kevesebb idõ 
jut a fiatalok közösségeinek ápolására, a ha-
gyományos osztályközösségek összefogásá-
ra. Az osztályfõnökök is fáradtak, nehezen 
tudnak egy-egy osztályközösséget megalapo-
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zó kirándulást, közös programot, ezáltal pedig közös élményt szervezni, ami alapja és meghatározója 
lehet annak a közösségiségnek, amire a fiatalok vágynak. Hiszen az egymást jól ismerõ, megértõ és to-
leráns osztályokban könnyebben folyik a napi munka, zökkenõmentesebb a tanítás is.
 A közösségben való aktív részvétel leginkább gyermek- és fiatalkorban fontos. Vannak azonban 
olyan (hátrányos) helyzetek, ahol az otthoni és az iskolai közösségek sem tudnak gyermekeik számára 
több közösségiséget biztosítani. Erre próbált megoldást kínálni az „Összehozó” programunk, amely-
ben olyan módszert és eszközöket kerestünk a fejlesztésére, ahol a hétköznapi életszíntérbõl kiszakít-
va, de a mindennapos élethelyzethez hasonló szituációban a saját közösségeikben fejlesztheti a fiata-
lokat.

A program célja

 A mûködési helyünkként szolgáló Mag-házban hirdettük programunkat a középiskolai osztályoknak. 
Terveink szerint a városban mûködõ intézmények mindegyikében egy-egy programot óhajtottunk 
megvalósítani. A lehetõségre az iskolákból pályázati felhívás útján jelentkezhettek az induló osztályok 
közösségei. 

Célcsoport

   Célunk volt Komárom hat középiskolájából egy-egy kezdõ osztály kiválasztása, hiszen a közös-
ségfejlesztés viszonylag hosszú távon tervezhetõ folyamat, melynek eredménye csak évek múltán vá-
lik érzékelhetõvé. Ezért céloztuk meg ezúttal kizárólag kezdõ osztályok bevonását, akikkel négyéves 
idõszakra tervezhetjük majd a közös munkát.

Alkalmazott módszerek

 A képzési tematika négy fõ részbõl tevõdik össze, ahol az osztályokban ifjúsági közösségfejlesztés-
re helyezzük a hangsúlyt.
A program kialakítását négy osztályban, osztályonként kb. 35 fõ részvételével kezdtük meg 2010 szep-
temberében, melyhez a szakmai programvezetõ és négy kortárssegítõ is kapcsolódott. 

Képzési tematika

 A képzés elsõ alkalmával két napban került sor a fejlesztõ munkára, ami elsõsorban az önismeretre, 
a csoportkohézióra, a csapatépítésre és a közös tevékenységekre összpontosított.
A tréning különbözõ módon valósult meg, azonban elsõdleges célul tûztük ki, hogy a fiatalok az in-
tézményi helyszínrõl kiszakadjanak, zavartalan együttlétet biztosítsunk számukra.
További három képzésünk már csak egy-egy napos intenzív együttlét volt, melyeket különbözõ téma-
körök köré csoportosítottunk:

	•	Közösségi és társadalmi részvétel, 
melynek fontosságával sajnos nem-
csak a fiatalok, hanem a társadalom 
nagyrésze sincs tisztában. Ezen kíván-
tunk javítani.

•	Önkéntesség terjesztése, melynek      
célja a fiatalok motiválása a közösségi 
önkéntes tevékenységben való részvé-
telre.

•	Helyi nyilvánosság szerepének 
erõsítése, hogy a korosztály is hallas-
sa a hangját, szerepet vállaljon a kö-
zösségi nyilvánosságból.
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Szupervízió

 Minden osztállyal folyamatos kapcsolatot tartunk, ami havi szupervíziók keretében valósult meg 
több-kevesebb sikerrel. A szupervízió elnevezés alatt rendszeres találkozásokat és megerõsítõ közös-
ségi inputokat kívántunk biztosítani, tehát nem a prevenció területén használt eszközrendszerrel él-
tünk.

Mérés

 A személyes együttlétek folyamatos értékeléssel zárultak, melyek az egynapos képzések és szupervízi-
ók alkalmával szóbeli, a kétnapos képzésnél és a folyamat negyedévenkénti pontjainál írásban történtek.
 Együttléteinket fiatalos, lendületes, játékos és élményekben dús tematikára alapoztuk, hogy a kor-
osztály szívesen vállaljon benne szerepet, elkötelezõdése biztosítva legyen.

Eredmények

 Az egyéves folyamat során olyan modell értékû közösségi fejlesztést kívántunk beindítani, melynek 
során:
•		az osztályokban jó közösség alakul ki, 
•		a fiatalok egymást megismerve elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek,
•		közösségi értékrendjük stabilizálódik,
•		bekapcsolódnak és elkötelezõdnek a civil társadalom tevékenységeibe,
•		társadalmi szerep- és felelõsségvállalás indul meg az ifjúsági korosztály körében,
•		zavartalanabbá válik az intézményi oktatás, 
•		kiválasztódik az a csoport, amellyel újra indulhat a közösségi kortárssegítõ képzésünk.

Újszerûség

 Primer prevencióra helyezzük a hangsúlyt, tehát nem az egészségügyben használt kortárssegítést vé-
gezzük. Célunk a megelõzés, melyet folyamatunk beindításával biztosítani is tudunk. Kortárssegítõink 
képessé válnak arra, hogy az ifjúsági korosztály jelenlegi kilátástalan, céltalan, „nihili” életvitelét pozi-
tívan befolyásolja az aktív társadalmi szerepvállalás és önkéntes tevékenység útján.

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Lépésrõl lépésre, településrõl településre” címû kiadványban, 
Komárom,  Kerecsen Ifjúsági Egyesület és a 

Komárom Környéki Civil Társulás közös kiadásában 2011-ben

A közösségfejlesztésben való részvétel tanulási folyamatot is jelent

 Amikor valaki a közösségfejlesztés szót hallja, legtöbbször arra gondol, hogy ez nem más, mint egy 
közösség fejlõdésének elõsegítése, de ez csak részben igaz. Közösségek által történõ fejlesztésrõl van 
szó. Az, aki ezt segíti, a közösségfejlesztõ „csak” bátorító, informáló, inspiráló szerepet tölt be. Néha 
azonosítják a közösségfejlesztõt a mûvelõdésszervezõvel, vagy régebbi kifejezéssel élve a népmûvelõvel. 
Talán nem véletlenül. Magyarországon a közösségfejlesztés a népmûvelésbõl nõtte ki magát, vált önál-
ló szakmává. 
 Ez a foglalkozás a lakossági önszervezõdést volt hivatott pótolni a szovjet típusú diktatúra évti-
zedeinek kultúrházaiban egyre csökkenõ politikai és egyre növekvõ kulturális, szabadidõs, amatõr 
mûvészeti és ismeretterjesztõ-felnõttképzõ tartalommal. Az 1970-es években néhány népmûvelõ a 
népmûvelési gyakorlat keretében a Bakonyban kezdett el települési szintû közösségfejlesztõ kísérletet. 
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(Interjúk, tankatalógus, közösségi beszélgetések, településtervezés, külföldi partnerkapcsolatok építé-
se, nyitott ház kísérletek.) Mindezek a közösségfejlesztésben ma is alkalmazott módszerek akkor még 
kísérletnek számítottak.
 A közösségfejlesztésrõl azt mondjuk, hogy interdiszciplináris jellegû. A közmûvelõdés, szociális 
munka és szociálpolitika, szocio-kulturális animáció, vidékfejlesztés, társadalmi tervezés – ezek a kö-
zösségfejlesztésre igényt tartó legfõbb szakterületek. A közösségfejlesztés önállóságáról ill. valamely 
szakmához tartozásáról Magyarországon 
szenvedélyes viták folynak. Erõs érvek szól-
nak az önállóság mellett, de kisajátítása, be-
kebelezése mellett is.
    Magyarországon nagyon kevés szakember 
tudhatja fõfoglalkozásnak a közösségfejlesz-
tést. Esetünkben nem beszélhetünk egy fog-
lalkozási csoportról, inkább olyan különbözõ 
szakmákhoz tartozó szakemberekrõl, akik 
fontosnak tartják a közösségiséget, a civil 
társadalmat, a részvételt, a demokráciát és 
szakmai szerepalakításaikban – mûvelõdési 
házakban, ifjúsági házakban, szabadidõ- és 
közösségi házakban, információs közpon-
tokban, iskolákban, családsegítõ központok-
ban, s nem utolsó sorban jogvédõ, érdekvédõ, természet és környezetvédõ civil szervezetekben és 
újabban fejlesztési projektekben is – a közösségi megoldásokat keresik.
 A közösségfejlesztés középpontjában Magyarországon a civil társadalom fejlesztése áll. 
 Ahhoz, hogy a közösség általi fejlesztés folyamatában a fõszerep valóban az állampolgároké lehes-
sen, nagyon komolyan kell vennünk a képessé tételt, s azon belül is a képzéseket. 
Mindannyian tudjuk, hogy a közösségfejlesztésben való részvétel tanulási folyamatot is jelent, amelyben a 
szükségletek és a készségek megmutatkoznak, a közösségi cselekvés során szerzett új tapasztalatok új 
képességek kiépülését eredményezik, s mindezek megint csak új szükségleteket szülnek: a folyamat 
megállíthatatlanul gerjeszti önmagát.
 Szükséges és nélkülözhetetlen, hogy közben néha megálljunk és egy-egy tárgyra erõsebben figyel-
jünk, vagyis szervezett képzéseket beiktassunk. 
 Magyarországon az 1989-ben alapított Közösségfejlesztõk Egyesülete és az általa alapított Civil 
Kollégium Alapítvány képviseli ezt a gondolatmenetet, amit az elõbbiekben felvázoltam. Manapság 
egyre több szervezet, személy vallja magát közösségfejlesztõnek. Ennek egyik örvendetes oka, hogy 
egyre többen gondolkodnak úgy, hogy a közösségi és nem az individuális megoldásokat keresik a 
problémákra, tartós folyamatokat képesek generálni, az emberek sajátjukként tekintik a megoldásokat 
és maguk veszik kezükbe sorsuk irányítását. 
 Az ifjúsági munka területén a Közép-dunántúli Régióban és azon belül Komárom-Esztergom 
megyében két, egymásra épülõ képzéssorozatot kezdtünk meg. A régiós vonalon az ifjúsággal fog-
lalkozó szakemberek, míg a megyei területen maguknak a fiataloknak közösségi kortárssegítõ képzését 
indítottuk el március elején.
 

Mészáros Zsuzsa közösségfejlesztõ

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/3-4.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület
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Kunbábony – észrevétlen formálásunk helyszíne

 Már napokkal az utazást megelõzõen mindenki lelkesen készült a ránk váró három kunbábonyi 
napra. Voltak, akik már többedszer tették meg ezt a távolságot, és voltak (többek között én is), akik 
elsõ alkalommal cseppentek bele ebbe a lehetõségbe. Úgy gondolom, hogy senki nem bánhatta ezt 

meg és mindenki hálával gondol Évára, aki 
vállalta a fáradságos munkát, hogy mindezt 
megszervezze, és vidám programokkal fej-
lesszen bennünket. A hosszú út fáradalmait 
percek alatt elfeledtük, amint a buszból ki-
szállva szívtunk egy nagyot a friss levegõbõl, 
és elfelejtettük a világ összes gondját. 
Az estét egy érdekes játékkal indítottuk, szí-
nes újságokból ránk jellemzõ képeket vág-
tunk ki, majd ezeket egy papírlapra ragasz-
tottuk. A kicsik talán nem is vették észre az 
önfeledt ragasztgatásban, hogy a játék való-
jában mindenki bemutatkozását szolgálja, az 
elsõ lépés, hogy jobban megismerjük egy-
mást, akikkel az elkövetkezõ napokat együtt 

töltjük majd. Miután mindenki végzett, megmutattuk a közönség elõtt alkotásainkat és pár mondat-
ban összefoglaltuk amit a képek jelentenek számunkra. Az este ezutáni részében a kicsik ágyba kerül-
tek, a nagyok pedig hajnalig tartó beszélgetésbe és tervezésbe kezdtek.
 A reggeli ébredés (vagy inkább ébresztés) elsõ gondolata arra irányult az ifjúság körében, milyen 
szerencsések is azok, akik este idõben lefeküdtek aludni. Miután mindenki összeszedte magát és meg-
reggelizett, közösségi játékok vártak ránk. Éva munkájának beérett a gyümölcse, hiszen mindenki ön-
feledten részt vett a közös játékokban, amelyek lélektani hatásai felemelõnek bizonyultak. Elõször nem 
is gondolná az ember, mennyire jó érzés kizökkenni a mindennapok szürkeségébõl, és korral-nemmel 
nem törõdve egy kis közösségi elfoglaltságban részt venni. Ezen a napon sikerült megtanulnunk azt a 
nyelvet, ami után mindenki közösen szólhatott egymáshoz, és mindenki betekintést nyerhetett a má-
sik kis világába. Érdekes volt például az a játék, mikor párokat alkotva ital, állat, és szín szerint kellett 
leírni, hogy milyennek is látjuk a társunkat. Hamar eltelt így a délelõtt, és tapasztalatban ismét gazda-
godhatunk. 
 A délutáni pihenõt újabb programok váltották, és csoportokra bontva mindenki egyéni feladatokat 
kapott, ahol egy-egy történetet kellett különbözõ módon (videó, képregény, színdarab) elõadnunk. 
Ez a csapatmunka és a játékos versengés váltotta ki az ottlétünk legkellemesebb és legönfeledtebb pil-
lanatait.
 Utolsó napunkon ellátogattunk egy közeli falu, Kunadacs mûvelõdési házába, ahol tovább 
folytatódott az elõzõ napon elkezdett feladatok tökéletesítése és felkészítése a bemutatóra, ami 
természetesen nagyon jól sikerült és tükrözte az együtt eltöltött idõ hasznosságát. Délután egy utolsó 
közös játékkal, számháborúval ütöttük el az idõt, megnéztük a friss fényképeket, az összevágott 
videofelvételt, és szomorúan vettük tudomásul, hogy rövidesen haza kell indulnunk és vissza kell 
zökkenni a mindennapokba. 

Keszi Csaba

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2008/1-2.” számában, 
Komárom, Élettér Egyesület
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Ifjúsági kortárssegítô képzés a Fenyves táborban

 Helyi programozott ifjúsági korosztályt célzó törekvésünk alapján komáromi középiskolák tanu-
lói részére bentlakásos képzést indítottunk a koppánmonostori Fenyves táborban.
 Az elõre összeállított képzési tematika alapján 2008. december 2-3-4-én került sor az együttlétre, 
ahol felkészült ifjúsági trénerek által valósult meg az eltervezett program. A három nap során ven-
dégeink is voltak. Így a komáromi krízis gondozási központ mentálhigiénikusával és a komáromi 
rendõrkapitányság drogmegelõzési osztályának munkatársaival közösen készültünk a feladatra.
 Fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi képzésünk résztvevõi az SZMM „Év gyermek és ifjúsági 
projektje” díjjal jutalmazott „Összehozó” osztályközösség-fejlesztõ képzés osztályaiból kikerült fiata-
lokból állt. Ehhez a csoporthoz hívtunk önkénteseket a Kultsár István Szakközépiskola Rákóczi Szö-
vetség ifjúsági csoportjából, s az így összeállt 23 fiatal mellé egyesületünk három kortárssegítõje is 
csatlakozott. Összesen 26 fiatal képzését kezdtük el. Elgondolásunk különleges, hiszen egy új mód-
szertani kidolgozás során összeállított programban a fiatalokat komplex kortárssegítõ képzésben ré-
szesítjük, amit egymásra épülõ bentlakásos együttlétekkel valósítunk meg. 
    Az elsõ három nap az egészségügyi prevenció körül mozgott. Az éves munkát havi rendszeres-
séggel, egy-egy napos szupervízió követte, ahol a fiatalokkal tapasztalataikról és az elkezdett önálló 
tevékenységeikrõl adnak számot.
 A program során olyan speciális tudással rendelkeznek majd a fiatalok, amely egy több lábon 
álló kortárssegítést jelent. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer és segítségnyújtás mellett 
lehetõségük lesz a diák-, az önkéntes munka, a külföldi és hazai önkéntes szolgálat, a társadalmi sze-
rep- és felelõsségvállalás mellett a közösségi értékek és közösségi gazdálkodás ismereteinek megisme-
réséhez.
 A decemberi programunk alapja azonban a komáromi támogatásnak megfelelõen az egészségügyi 
prevenciós képzés volt. A három nap alatt különféle szerepjátékokat, esettanulmányokat és beszélge-
téseket folytattunk a szenvedélybetegségekrõl és azok járulékos hatásairól. Két vendégelõadónk se-
gítségével filmeket néztünk, melyben szen-
vedélybeteg fiatalok beszéltek magukról és 
a drogok által okozott fájdalmaikról, kese-
rûségeikrõl. 
 Mentálhigiénikusunk az ifjúsági korosz-
tályban a családról, a párkapcsolatról, a
szexuális problémákról és kultúráról beszél-
getett a fiatalokkal. Személyes családfa épí-
tésével feltárta a fiatalok családi problémáit, 
s egyéni foglalkozásokat vezetett.
 „Ebben a korban nagy jelentõsége van a 
lelki egészségnek. Nagy a leterheltség. Ép-
pen, hogy elhagyták a gyermekkort, de még 
nem felnõttek. A „Ki is vagyok?”, „Minek 
is vagyok ezen a Földön?” gondolatköre foglalkoztatja õket leginkább. Ez a korosztály nehezen ta-
lál önmagára. Nõ a deviáns viselkedésmód, sok a „széthullott, egyszülõs” család. Magatartásukra 
jellemzõ a szorongás, labilitás. Helyzetmegoldásaik nem hatékonyak, döntéseiket nem kíséri kitartás. 
Gyakoriak a „helyzetbõl” való kimenekülések. A kitûzött céljaikat könnyen feladják kisebb kudarcok 
esetén is. Ha nincs meg a lelki stabilitás, könnyen az alkohol és a drog rabjaivá válhatnak. Arra kell 
törekedniük az õket nevelõ szülõknek, pedagógusoknak és szakembereknek, hogy egészséges önbi-
zalommal felvértezett fiatalok legyenek, akik képesek az elõttük álló életproblémákkal, konfliktusok-
kal megfelelõ módon megküzdeni. 
 A serdülõ szempontjából fontos, hogy legyen egy olyan társ-barát, vagy pedagógus, de legjobb ha 
a szülõ az, akinek meg tudnak nyílni. Problémáikról tudnak beszélni. A szülõnek pedig legyen ide-
je a gyerekre. Érezze, hogy a gyerek partnerként fordul felé, (esetleg fél a kudarctól-visszautasítástól) 
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s valóban segítséget vár tõle. Ha eddig nem volt meg a bensõséges kapcsolat, most még van esély a 
kialakítására. A gátlások nélküli beszélgetésekre lehetõséget ad egy együtt elvégzett házimunka, sütés-
fõzés, esetleg családi kirándulás.”

Csonka Szilvia

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/1-2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

 
„Az ifjúság múlandó dolog. Késõbb más kifogást kell találnunk!” 

„Szót kérünk!” – Ifjúsági Konferencia, Komárom

 Több mint egy évvel ezelõtt indítottuk útjára kezdeményezésünket Komárom középiskoláiban, 
melynek során osztályközösségek fejlesztését kezdeményeztük.
A folyamatban három osztály vett részt, melynek szakmai hozadékáról egy évvel ezelõtt értekeztünk.
 Az elmúlt egy évben újabb kezdeményezést hirdettünk. A bevont osztályokból ifjúsági közösségi 
kortárssegítõk képzését kezdtük meg, melyhez egy újabb intézmény osztálya is kapcsolódott. 
 Társaim bentlakásos képzések során számos új ismerettel gazdagodtak, melyet az Élettér Egyesület 
és a Civil Kollégium Alapítvány dolgozott ki számukra. Így a prevenció, a közösségfejlesztési folya-
mat, valamint a közösségi gazdálkodás alapjaiba kaptak betekintést. A képzésekrõl és azok hozadéká-

ról nem szólok, hiszen a konferencia további 
részében, maguk a résztvevõk mesélik el él-
ményeiket és tapasztalataikat.
   Azonban néhány gondolat erejéig szólok 
arról a városi kezdeményezésrõl, melynek én 
magam is aktív részese voltam. Éppen két 
évvel ezelõtt 2007 áprilisában májusában 
kezdeményezte Komárom Város Önkor-
mányzata a város két éves Ifjúsági Cselekvési 
Tervének elkészítését. Nagy lelkesedéssel fo-
gadtam a hírt, különösen azt, hogy mi ma-
gunk, fiatalok is részeseivé válhatunk ennek 
a törekvésnek. Elsõ alkalommal nagyon so-
kan voltunk a Közösségi házban, ahol nem 
csak civil szervezetek, hanem iskolai közös-

ségek is megjelentek és az egész napot rászánva dolgoztunk. Kellemes és jó emlékeim vannak errõl a 
napról. Igazán úgy éreztem, hogy fontosak vagyunk, meghallgatják a véleményünket és kíváncsiak az 
ötleteinkre és kívánságainkra. 
 Összegyûjtöttük a helyi ifjúságot érintõ pozitívumokat, problémákat, lehetõségeinket és a ránk –
mint korosztályra – nézõ veszélyeket. Gondolom, nem árulok el titkot, ha azt mondom, a legnagyobb 
vágyunk egy hely, egy közösségi tér létrehozása, ami a miénk, amit mi álmodhatunk meg és lakhatunk 
be. Mindezt meg is terveztük, ki is dolgoztuk. Ebben talán nagyon hasonlítunk a mai nap témájához.
 A munka nem állt meg, hiszen munkacsoportokban dolgoztunk tovább. A néhány hónapos mun-
kát követõen a közösségi tér mellett több más fontos, a korosztályunkat érintõ témával foglalkoztunk. 
A teljesség igénye nélkül:
•	Tanácskozási joggal jelenhessünk meg Komárom Város Önkormányzatának Oktatási és Ifjúság-

védelmi Bizottság ülésein. Ennek feltételeként határoztuk meg egy Városi Diákönkormányzat 
életre hívását.

•	Diákmunka elõsegítése, amelynek feltételeként a helyi civil szervezetek foglalkoztató-képességé-
nek növelését határoztuk meg. Kértük a város vezetését, hogy közfeladatok átadásával segítse a ci-
vil szektort és a vállalkozásokat. Ehhez kezdeményeztük a civil referensi munkakör kialakítását.
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•	Kamaszjátszótér, illetve játszótér kialakítása a város közterületein. Kamaszjátszóteret a közösségi 
terünk közelében gondoltuk ki.

•	Szociális bérlakások építése társasház formájában.
•	Családalapítást, letelepedést segítõ programok – pl. babakötvény – létrehozása.
•	Ifjúsági, kulturális kerekasztal létrehozása. Mûködtetésével aktívan hozzájárulhat a Komáromi 

Napok rendezvénysorozat fiatalok által közkedvelt programjainak összeállításához. Kezdemé-
nyeztük az ifjúsági referensi munkakör kialakítását.

•	Hiányoltuk a városi sportrendezvényeket és a különbözõ sportágaknak helyet biztosító megfelelõ 
sportcentrum létét. Javasoltuk egy szabadidõs, és sportreferens alkalmazását.

•	A termálfürdõ kihasználtságát növelõ szolgáltatás bõvítését terveztük, melyben a helyi fiatalság 
nemcsak rekreálódni képes, hanem a diákmunka, munkahely színtere is lehet.

•	Ifjúságpolitikai egyeztetõ fórumnak, diákmédiának, valamint egy élõ, aktív honlapnak kellene biz-
tosítania helyi nyilvánosságot és érdekképviseletet.

•	Éjszakai buszjáratok indítását és biztosítását terveztük a biztonságos hazajutásunk elõsegítésére.
Nem véletlenül hagytam utoljára az Ifjúsági Közösségi Tér kialakítását. A „Kell egy hely!”-et, ami je-
lenlegi konferenciánknak is vezetõ témája.
 A cselekvési terv idõszaka (2007-2009) idõszaka lejárt. Fiatal szemmel körülnézve, itt élve a város-
ban, könnyû megállapítani, hogy mi valósult meg mindebbõl? 
Nem azt a pár napot sajnálom, amit rászántam a kidolgozásra. Komoly reményeket fûztünk ehhez a 
munkához. Valóban elhittük, hogy fontosak vagyunk és tehetünk valamit azért, hogy jobb helyzetet 
teremtsünk magunknak és az utánunk következõ generációknak. 
 Most újra itt vagyunk. 
Akik itt ülnek és az elmúlt évben közösen gondolkoztak, ugyancsak megfogalmaztak és kidolgoztak 
valamit, ami számukra fontos, és nagyon hasonló a miénkhez.
Vajon az õ álmaikat komolyan veszi valaki?

Vojvoda Eszter
Kerecsen Ifjúsági Egyesület elnöke

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/3-4.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

Kell egy hely!

Ifjúsági tanácskozás a Mag-házban

 Néhány héttel ezelõtt levélben kerestük meg a képviselõ-testület tagjait, melyben a Kerecsen Ifjú-
sági Egyesület által kezdeményezett ifjúsági tanácskozás keretében megszervezett ifjúsági közmeghall-
gatásra invitáltuk õket. A testület részérõl nyolc képviselõ, míg a helyi oktatási intézmények, illetve if-
júsági szervezetek képviselõi részérõl ötven fõ részvételével folyt a közös gondolkodás.
 A párbeszéd több szálon indult el, azonban egyetlen olyan meghatározó elemre összpontosított, 
melyet az ifjúsági korosztály fontosnak és jelenleg megoldatlannak ítél. Ez pedig nem más, mint egy 
ifjúsági közösségi tér kialakítása és hasznosítása Komáromban. 
 A közel három órás együttlét alatt képviselõinktõl felhatalmazást kaptunk, melyben arra várják vá-
laszunkat, miként képzeljük el a kérésünk megvalósítását.  
A közmeghallgatás másnapján mûhelymunkákban dolgoztunk tovább, melyet a tanácskozást követõen 
tárunk a képviselõ-testület elé. 
A mûhelymunka során a következõ kérdésekre kerestük a választ:  

  Kell egy hely! Azonban kérdés, hogy:
  •		 Milyen legyen? 
  •		 Kinek legyen?
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  •		 Hol legyen?
  •		 Mire legyen?

 Megbeszéltük, ahhoz, hogy új, minden igényünket kielégítõ közösségi tér születhessen Komárom-
ban, elõbb bizonyítanunk kell. Bizonyítani kell a rátermettségünket, a megbízhatóságunkat és az elénk 
táruló akadályok leküzdésének lehetõségeit is. 
 Az összegzések után megfogalmaztuk azt is, hogy mit szeretnénk most elérni, és hogyan képzeljük 
el a törekvéseink eredményét késõbb. Elgondolkoztunk azon is, hogy hol tudnánk elindítani a kezde-
ményezésünket, és hol tudnánk elfogadni az új lehetõséget. Ennek alapján a jelenlegi idõtartamot há-

rom évben jelöltük meg, helyszínnek pedig 
a Csokonai Mûvelõdési Központot.
 A kiérdemelt bizalom után azonban kez-
deményezzük az önálló ifjúsági közössé-
gi tér kialakításának lehetõségeit. Ehhez 
elsõsorban felmerült helyszínek:
•		A Klapka György úton lévõ eladó (rész-

ben üres) telek, a Klapka György Múzeum 
mögött

	•		A Szent Imre Római Katolikus Iskola mel-
lett található romos épület (amelyben ko-
rábban szociális foglalkoztató mûködött)

	•		A vasútállomáson található régi posta 
épülete

 Összegyûjtöttük érveinket a jelenlegi el-
képzelésünkhöz. Miért jó a Csokonai Mûvelõdési Központ, illetve miért jó magának az intézmények-
nek ha mi egy részét igénybe vehetjük.
A kezdést, a bizonyítást mindenféleképpen követnie kell egy új, a korosztály igényeire alapozott 
közösségi tér kialakításának, építésének. Ehhez olyan helyszíneket kerestünk, ahol legkevésbé zavarjuk 
a városunk lakóinak nyugalmát, ahol megfelelõ módon tudunk alternatívát kínálni a korosztályi ki-
hívásoknak.
 A Klapka György úti telket találtuk a megfelelõ helyszínnek. Egy pici épület áll csupán rajta, tehát 
az új épület felépítésének nincs akadálya. A helyszín és a környezet adta további lehetõségeket is nyújt.
A másik két említett helyszín is rendelkezik a Klapka úti elõnyök nagy részével, kivéve azt, hogy nem 
új, s az átalakításuk költségesebb lehet.

Vojvoda Eszter
Kerecsen Ifjúsági Egyesület elnöke

Komáromi Városi Diáktanács  

Társadalmi szerep- és felelõsségvállalás ifjúsági korosztályban. 
Programvezetõ: Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület
Szakmai vezetõ: Monostori Éva
Szakmai koordinátor: Vizeli Ágota

Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok* (www.gyiöt.hu)

   A gyermek és ifjúsági önkormányzat fogalma nem magyar találmány, az elsõ gyermekönkormány-
zatok (rövidebben: GYÖK-ök) 1992-ben francia minta alapján jöttek létre országunkban. A gyermek-
önkormányzatok célja, hogy az adott településen élõ fiatalok létrehozhassák saját képviselõtestületüket, 
annak  érdekében, hogy korosztályuk érdekeit képviselni tudják azáltal, hogy együttmûködnek telepü-
lésük önkormányzatával. Ezáltal elérhetõ, hogy az ifjúsági önkormányzatokból olyan fiatalok nõjenek 
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fel, kik fiatalon elsajátítják és megértik a demokratikus mûködés alapvetõ szabályait, valamint az aktív 
ifjúsági önkormányzati munka által olyan készségekre és kompetenciákra tegyenek szert, melyek által 
problémamegoldó képességük nõ. Megtanulhatnak pályázatot írni, programot szervezni, számos nem 
formális képzésen vehetnek részt. Ez pozitív hatással van mind a fiatal számára, ki aktívan részt vesz 
települése közéletében, mind pedig a településnek, s annak fiataljai számára, hiszen az ifjúsági önkor-
mányzat az õ érdekükben fejti ki tevékenységét.
 Az ifjúsági önkormányzatok általában a fiatalok aktív kezdeményezésére alakulnak egy-két felnõtt 
segítõ külsõ támogatásával. A felnõtt segítõ szerepe ugyan nagy és kétségkívül elhanyagolhatatlan, 
azonban õ semmiképpen nem korlátozhatja a fiatalok tevékenységét, csupán felhívja figyelmüket 
lehetõségeikre, erõsségeikre, gyengeségeik-
re; szerepe nem szabályozó, hanem orientá-
ló, tanácsadó.
 Kiemelkedõ jelentõségû, hogy min-
denütt a szervezetek alapdokumentumait a     
helyi igényeknek megfelelõen maguk a fia-
talok hozzák létre (természetesen figyelem-
be véve a törvényi kereteket, lehetõségeket). 
Mûködésük akkor lehet sikeres, ha ahhoz 
a felnõtt önkormányzat pénzeszközöket és 
döntési jogköröket ad át, ha véleményüket 
az õket érintõ kérdésekben nemcsak kiké-
ri, de komolyan is veszi. A gyermekönkor-
mányzatok helybéli mûködésétõl várható, (a 
gyermekönkormányzat saját tevékenységén 
felül), hogy felnõ egy, a szervezési, a közigazgatási eljárásokat értõ; az egymás közötti együttmûködést 
elsajátított; a választási gyõzelmet és vereséget megélt; a gyõzelmet követõen a cselekvés lehetõségét 
elnyert; a vereség elviselése után a cselekvésbe bevont; az elhatározásokból tervet és az ötletekbõl cse-
lekvést megvalósító; a különvéleményeket elviselni képes; az akadályokat megoldani és meghaladni 
tudó nemzedék.

Diákönkormányzatok* (www.sulinet.hu)

 A közoktatási törvény szerint a diákönkormányzat feladata a tanulók, azok közösségeinek érdek-
képviselete. Ezen rendelkezés alapján a diákönkormányzatok kötelezõ feladata az érdekképviseleti te-
vékenység folytatása. 
Emellett a törvény lehetõséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzanak, ami a tanuló-
kat érinti. Tehát a diákönkormányzat döntésétõl függ, hogy az érdekképviseleti tevékenységen kívül 
milyen feladatokat vállal fel. A gyakorlat azt mutatja, hogy a diákönkormányzatok tevékenységének 
jelentõs részét inkább a szabadon választott, a tanulók szabadidejének eltöltésével, programszervezés-
sel kapcsolatos tevékenység tölti ki. 
 Ma már a diákönkormányzat léte szinte minden iskolában természetes, ami jó hír. A törvény 
egyébként diákönkormányzat létrehozását nem teszi kötelezõvé, a tanulókra bízza ennek eldöntését. 
De szigorúan a tanulók döntése ez, nincs senki másnak beleszólása. Sõt abban az esetben, ha a tanulók 
eldöntik a diákönkormányzat megalakítását, az iskola vezetõségének több kötelezettsége is keletkezik.
 A diákönkormányzat mûködését biztosítja még az a rendelkezés, amely szerint feladatainak ellá-
tásához térítésmentesen használhatja az iskola, kollégium helyiségeit, berendezéseit. Egyetlen kikötés 
van ezzel kapcsolatban, hogy a diákönkormányzat ezzel ne korlátozza az iskola, kollégium mûködését.
A fenntartót terhelõ kötelezettség szerint az iskola költségvetésében gondoskodnia kell a diákönkor-
mányzat mûködési feltételeirõl. Intézménytípustól függetlenül érvényes minden fenntartóra. A sza-
bály annyit jelent, hogy a költségvetés kialakításakor – önálló tételként feltüntetve – egy összeget ki-
fejezetten a diákönkormányzat mûködésére kell szánnia a fenntartónak. Mértéke nem meghatározott, 
de az összegnek el kell érnie azt a minimumot, ami elegendõ a rendelkezés céljának megvalósítására: 
a diákönkormányzat mûködési feltételeinek biztosítására.
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Komáromi Városi Diáktanács

 Alapvetõ állampolgári ismeretek elsajátítását már kisiskolás korban el kell kezdeni, mert a 
fiatalok csak így válhatnak jogaikkal élni tudó, tudatos jogkövetõ felnõttekké. Mivel az iskolákban 
erre nem tudnak kellõ hangsúlyt fektetni, ezt a hiányt pótolandó született meg a fiataloknak szánt 

közösségi és társadalmi részvétel tananyaga, 
melynek legfõbb célja a részvételi demok-
rácia alapvetõ szabályainak játékos és in-
teraktív megismertetése az általános- és 
középiskolásokkal.
 A mindennapi életbõl vett példákon ke-
resztül be tudjuk mutatni a gyerekeknek 
az alapvetõ állampolgári jogokat, kötele-
zettségeket, emberi jogokat. Azt reméljük, 
hogy a megtanultakat ezentúl nem elvont 
fogalomként kezelik, hanem felnõttként 
tudatosan gyakorolni tudják, amit játékos 
formában, szituációk, példák segítségével, 
cselekvés-orientáltan közvetítünk. 
 Egyesületeink fontos missziójának tekinti 

a fiatalok társadalmi szerepvállalásának élénkítését, a fiatalok demokráciára nevelésének fontosságát. 
Szervezeteink és Komárom Város Önkormányzatának elképzelése találkozott az elmúlt év õszén, 
amikor közösen kezdeményeztük városi szinten a diákság érdekképviseleti szervezetének életre hívását. 
A város általános- és középiskoláinak diákönkormányzataival elõzetes mûhelymunkákat folytattunk, 
ahol elõzetesen informálódtunk, véleményeket kértünk, tanácskoztunk e téma körül. Az alapos 
elõkészületek után szerveztük meg a városi ifjúsági konferenciát, melynek gondolatát e kezdeményezés 
alkotta. 
A közel egy éves folyamat eredményeként 2011 májusában hivatalosan is megalakult 30 fõvel a Komá-
romi Városi Diáktanács, melynek újszerûségét az adja, hogy a települési gyermek- és ifjúsági, valamint 
a diákönkormányzatok sajátságos ötvözetét alkotja. Alakuló bentlakásos képzésüket Kunbábonyban a 
Civil Kollégiumban tartottuk, ahol fõ célunk a fiatalok összehozása, közösséggé formálása volt. 

A diáktanács céljai:
•		Folyamatos és intenzív kapcsolattartás a városvezetéssel. 
•		Állandó tanácsterem Komáromban.
•		Korosztályi érdekképviselet.
•		Népszerûsítõ és ismertetõ elõadások az iskolákban.
•		Elõítéletek eltörlése a felnõtt társadalomnál.
•		Jótékonysági rendezvények, önkéntes tevékenységek.
•		Közösségépítés, közösségfejlesztés, esélyegyenlõség.
•		Partnerség, õszinteség, szolidaritás, becsületesség, tisztesség, egészséges értékrend.
•		Figyelemfelkeltés, kommunikáció, kapcsolattartás a médiával.

A korosztályra jellemzõen az emberi érzések és értékrendi fogalmak jelennek meg a tanács önmagára 
összeállított SWOT elemzésénél is.

Erõsségeink: 
•		határozottak, eltökéltek és kitartóak vagyunk
•		jó összhang alakult ki közöttünk, õszintének tartjuk magunkat
•		egészséges kíváncsisággal rendelkezünk a feladat iránt
•		jó csapatmunkában dolgozunk, ahol kölcsönös a bizalom egymás iránt
•		sokszínûség, mindannyian mások vagyunk
•		jó hangulatban tudunk együtt gondolkozni
•		megfelelõ nyitottsággal fordulunk az új dolgok felé
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•		megfontoltak vagyunk, ugyanakkor a vállalkozó kedvünk is intenzív
•		markáns kreativitás jellemzõ ránk
•		megértéssel fordulunk egymás felé
•		megfelelõ komolysággal bírunk az elõttünk álló feladattal
•		egészséges önbizalommal rendelkezünk, ami bátorságot ad a feladat teljesítéséhez
•		jó kommunikációs készségünk van

Gyengeségeink: 
•		korosztályunkból adódó meggondolatlanság, nemtörõdömség
•		bátortalanság, határozatlanság és komolytalanság
•		elfogultság, önzõség és féltékenység 
•		érzékenység, bizalmatlanság és önbizalomhiány
•		ingadozó hangulat és a kitartás hiánya
•		álnokság
•		korosztályi különbségek

Lehetõségeink:
•		színes és változatos programok szervezése
•		segítségnyújtás 
•		közvéleménykutatás
•		figyelemfelkeltés
•		nyitottság
•		mindig megújuló ötletek
•		újszerûség

Ami veszélyt jelent ránk:
•		csoporton belüli ellentétek, klikkesedés
•		bizalomhiány, célunkat gátló felnõttek
•		kevés érdeklõdés saját korosztályunktól
•		komolytalanság, lustaság és a feladataink nem teljesítése
•		befolyásoltság, az elnyomás megjelenése
•		kellõ ismeret, segítõk és támogatók hiánya

A diáktanács háromfõs ügyvezetõ elnökséget választott három hónapra. Az elsõ együttlétet a nyári 
szünidõben további két alkalommal 3-3 napos bentlakásos képzés követett, ahol kidolgoztuk a tanács 
szervezeti szabályzatát, és az elõttünk álló két év munkatervét. 
Szeptemberben 5 fõs elnökséggel kezdtük a korosztályi munkát

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Lépésrõl lépésre, településrõl településre” címû kiadványban, Komárom, 
Kerecsen Ifjúsági Egyesület és a Komárom Környéki Civil Társulás közös kiadásában 2011-ben.

Mûködô demokráciát csak a fiatalok tudnak majd teremteni

 Ránk szakadt ez a nem remélt rendszerváltozás. Persze nem az a baj, hogy ’ránk szakadt’, mert 
bár jött volna korábban, például ’56-ban! Avagy bár alakult volna úgy sorunk, hogy nem jönnek be 
az oroszok annak idején! – vagy ha bejöttek, hát ki is mehettek volna! Tudom, hogy történelmietlen 
ilyeneket nemcsak leírni, hanem még elgondolni is, ám valahogy feltûnõen és markánsan érzékeltetni 
szeretném, hogy az elmúlt ötven év (mondhatnám: az életem!) alatt kellõképpen összekeveredtek, im-
már egészen mást jelentenek a szavak, mint bárhol másutt Európában. Szinte mindennek más értelme 
lett, hogy leplezni lehessen a kizsákmányolt, a gyarmati állapotot, hogy a lakájok ne parancsvégrehaj-
tónak, hanem progressziónak tûnjenek. És ennek a velünk élõ múltnak még mindig nincs vége, hiszen 
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büntetlenül beszélhetnek felelõs vezetõk ma is össze-vissza, gondoljon pártállása szerint bárki bárkire, 
nyilván mindegyikünk másra. Ebben az ötven esztendõben veszett el végképp az a mérték, amihez ké-
pest igaz vagy hazug, helyes vagy helytelen bármi is. Az a „mérték”, ami szerint valamikor még min-
denki, akár például a Pál utcai fiúk egyaránt és egyformán tudták, hogy mi micsoda, s hogy az jó-e 
vagy rossz. És bár csak a magam nevében beszélhetnék, mégis úgy gondolom, hogy az én korosztá-
lyom ezt az elveszett mértéket már nem találja meg soha. Látom, hogy a nálam némileg fiatalabbak is 
alig. Talán majd csak a mai gyerekek, akik mindegyike még hasonlóan reagál az igazra vagy a hamis-
ra, a helyesre vagy a helytelenre. Õk még tudnak valamit, amit mi, felnõttek, elveszítettünk. Vagy el-
vették tõlünk? – ma már szinte mindegy.
 Meg kellene ezt tartani a mai gyerekekben, óvni kéne még pontos ítéletüket.
 A ’80-as évek elsõ harmadában Franciaországban megismert gyermek- és ifjúsági önkormányza-
tokat olyan eszköznek láttam, ami a pontos ítéletalkotás óvására és fejlesztésére egyaránt alkalmas. Ez 
a technika egyidejûleg képes gyakoroltatva megtanítani az abban aktivizáltakat valamilyen közös cél 

elérésére, a kisebbségben maradás kulturált 
elviselésére, az ellenvélemény tolerálására, a 
többségben való lét és különösen az intézke-
dés felelõsségére, és még sok minden más-
ra is, ami a társadalmi együttélésben fontos 
és hasznos. Nem sokra mentem akkor ez-
zel a Lyon és Saint-Etienne közötti kisvá-
rosokban szerzett tapasztalataimmal, mert 
mindenki csak azt mondta erre itthon, hogy 
’ott, ahol ember embernek farkasa, szük-
ség is lehet erre’, vagy csak annyit, hogy ’ná-
lunk meg minek’. Aztán a hazai fordulat utá-
ni évek önkormányzati zûrzavarait érzékelve 
csak rá tudtam venni egy mikrobusznyi pol-
gármestert, hogy együtt járjunk odakünn e 

dolgok végére. Az utazás eredményeképp ’92 õszén sikerült honosítanunk, egyidejûleg magyarítanunk 
ezt a kinti gyakorlatot. Azóta a gyermek- és ifjúsági önkormányzatok a hazai ifjúsági munka, széleseb-
ben, avagy másképpen értelmezve a helyi társadalomfejlesztés szerves részévé vált. Aztán sikerült meg-
menekíteni ezeket a mindenütt kötelezõ bevezetés alól (az egyik kormányzat idején) és sikerült meg-
menekülniük a helyi érdekképviseletekben való kötelezõ részvételtõl is (egy másik kurzus alatt). Ma 
azzal, senki sem tudta betagosítani maga alá, és így egyik irányzathoz sem kötelezõdtek el, ’felülrõl’ 
nézvést közömbösek iránta. Ez jó. ’Alulról’ nézvést pedig, ahonnan valóban érzékelhetõk, sok helyütt 
hitelesen mûködnek.
 Már ahol hitelesek maradhattak. Már ahol mûködhetnek.
 Aki nem ismeri ezt a tüneményt, annak kedvéért gyorsan elmagyarázom, hogy ez a technika a 
helybéli gyerekek (a 12-14 évesek) és az ifjak (a 14-18 évesek) közül választ képviselõket és külön 
polgármestert a felnõttek körében szokásos névjegyzék (vagyis az állandóan helyben lakó fiatalok 
körébõl) ajánlócédula alkalmazásával, általuk közmegegyezéssel szabályozott kampány és választási 
gyûlés – sorozat lehetõségét adva, végül titkos választási procedúra során. Az elõre meghatározott szá-
mú képviselõ közé az kerül, és az egyetlen polgármester az lesz, aki a szavazólistáról a legtöbb szava-
zatot kapta. A testület a helyben elõre eldöntött idõre, egy-két évre alakul, és annyiszor választják újra, 
ahányszor helyben akarják.
 Az eljárás figyelembe veszi az iskolákat, mint kampány- és választási helyszíneket, de tagjaiban 
nem korlátozódhat pusztán az abban tanulókra, hiszen a helyben lakás okán a már végzett fiatalokra 
és a másutt iskolásokra is kiterjed a választójog és a választhatóság. A megalakuló testület sem is-
kolai tehát, hanem települési hatókörû. Itt jegyzem meg, hogy van némi (szakmai) feszültség a di-
ákönkormányzatokat képviselõk és a települési ifjúsági önkormányzatok iránt elkötelezettek között. 
Az utóbbiak szerint ugyanis az iskola nem a demokrácia színhelye, hanem oktatási-nevelési célokat 
tudatosan és kötelezõen megvalósíttató intézmény. Függelem nélküli szabad együttmûködés ilyen, 
pontos hierarchiát alkalmazó intézményi keretek között szerintük nem lehetséges, az csak települési 
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léptékben képzelhetõ el, ha elképzelhetõ egyáltalán. Hogy az olvasók közül e tárgyban kinek mi tet-
szik, és hogy e kettõ közül melyik álláspont a számára rokonszenves, döntse el maga. Itt, a technika 
értelmezésekor még csak annyi kiegészítõ magyarázat szükséges, hogy az iskolai diákönkormányzatok 
szinte mindenütt megszervezett együttmûködése/fóruma már azért sem lehet egyidejûleg és auto-
matikusan települési ifjúsági önkormányzat’, mert az iskolán kívüli fiatalokat, avagy az idõlegesen 
másutt tanulókat ezek persze nem képviselhetik, hiszen nem voltak választóik és választhatóik. Így 
azok érdekérvényesítését és érdekképviseletét sem lát(hat)ják el.
 Miután a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatokra csak precedensek, példák vannak, köz-
ponti elõírás (szerencsére) nincs, érdekesen alakult az általuk helyben érintett fiatalok korhatárának 
meghatározása. Logikus és természetes volt a hazai bevezetés kezdetén, hogy ezt a felnõtt választá-
si korhatárnál húzták meg többen. De csak addig, amíg több helyütt be nem töltötték 18. évüket az 
együttmûködésben részes, és azt jelesül meghatározó fiatal helyi véleményformálók. Ám mert megtet-
szett az ebben való közös játék, több helyütt kitolták azt elõbb 20, késõbb 24 éves korig, extrém eset-
ben a 29-30. életévig, elérve ezzel az akkor még nem rögzített európai ifjúsági korhatárt.
 Több olvasata is lehet ennek. Hiszen ahol sikeres, egyidejûleg egyszerûbb volt az ifjúsági önkor-
mányzat általi érdekérvényesítés, mint a felnõttek testületében, miért is ne tartanák meg maguknak az 
intézkedésképes helyzetet? Nehezebbnek, átpolitizáltnak tûnt a felnõtt pálya, más, tõlük idegen érde-
kek fogalmazódtak meg benne. Lehet, hogy éppen a felnõtt testület bíztatta erre, manipulálva a helyi 
fiatalokat, kizárva/elodázva ezzel a személyes konkurenciát? Elõfordult, hogy kiválóan érezték magu-
kat együtt, egyidejûleg persze elvonták a levegõt a következõ évjárattól. Gyakori volt az ebbéli elõnyök 
megszokott folyamatosságának igénylése is, ami ingyenes belépõjegyekben, közlekedési költségtérítés-
ben, a kedvük szerinti rendezvények és szórakozási alkalmak megszervezhetõségében vagy bármi más 
apróságban, de különösen a megszólalás, a beleszólás lehetõségében és a meghallgatásban realizálódott.
 Az eltelt 15 esztendõ alatt több helyütt fordult elõ, hogy egy-egy korosztály baráti társasága           
sajátította ki ezt a formációt, nem egy esetben erõteljesen képviselve a társaság akaratát sportpálya-
építés, játszótéralakítás, mûködési hely/közösségi tér vagy bármi más tárgyában, ahol aztán õk hatá-
rozták meg a pályabeosztást és használatot, avagy bármi mást. Ám a múló idõvel kinõttek a koráb-
ban kiharcolt és szeretett foglalatosságból; megházasodtak, gyermekeik lettek. Jellemzõ, hogy más, 
új, felnõttesebb szervezetet (például polgárõrséget, sportegyesületet) alakítottak, mert megszokták az 
együttmûködést és a közös érdekérvényesítést. Vélhetõen egymás társaságát is. Néhány éves szünet 
után aztán jobbára elfelejtõdött az elõdök agresszív habitusa, az utánuk felnövekvõ ifjakban már csak 
az elõzõ korosztály sikeres érdekérvényesítésének emléke élt, ami arra éppen elegendõnek bizonyult, 
hogy most õket, egy újabb korosztályt aktivizáljon, immár az õ céljaik szerinti közös cselekvésre.
 Sok helyütt fordult elõ, hogy a gyermek- és ifjúsági önkormányzat tagjai, vagy erre kijelölt „ügye-
letesei” állandó meghívottjai voltak a település képviselõ-testületi üléseinek. Felemás eredménnyel járt 
ez a részvétel. Volt település, ahol szinte undorodva összegezte tapasztalatát egyikük mondván, hogy 
soha többé nem akarja látni ennyire önmagukból kifordulva az általa egyébként jól ismert, és koráb-
ban kedvelt helybélieket. Elege lett a képviseletnek hazudott saját zsebre dolgozásból éppen úgy, mint 
a pártfegyelem szabta viselkedésbõl. Másnak (másutt, egészen más testületi üléseket látogatva) meg-
tetszett a játék, késõbb maga is jelölt, majd felnõtt képviselõ lett (sokan vannak ilyenek), nem egy kö-
zülük régóta polgármester. Hasonlóképpen, mint amit az egyik bihari kistelepülésen tapasztaltam, 
ahol a minden mai nehézség ellenére is folyamatosan támogatott helyi kulturális életre való dicsérõ 
rácsodálkozásomat azzal indokolta a polgármester, hogy „hiszen együtt voltunk ifjúsági klubtagok a 
’70-es években, hogyne támogatnánk ugyanúgy ugyanazt?”
 Nagy kérdés, hogy hol mit engednek meg a felnõttek az ifjúsági testületekben aktivizáltaknak. Ahol 
keveset, ott az egész hamar felbomlik. Ahol többet, ott sokáig megmarad ez a formáció. Van, ahol 
már több korosztály adta egymásnak a széket és a bejáratott cselekvéseket, és van, ahol jelesül változ-
tattak azon, bátran módosítva az elõdök szándékait. Ahol manipulációból, hazugságra (például sike-
res pályázatot remélve) használták az ifjúsági önkormányzatot, ott a fiatalok hamar átláttak a szándé-
kon, és pillanatok alatt megszûnt az egész. Persze megszûnhet csak egymás közötti mormogásokkal. 
Még szerencse, ha nem rögzül emiatt többekben lesújtó, évtizedekre szóló következtetés a közügyek-
hez való viszonyról egy-egy rossz-szándékú tisztviselõ vagy települési vezetõ bornírtsága okán. De az 
sem haszontalan, ha látják, hogy ilyen is elõfordulhat. Az is sajátos tanulságot hordoz, ha tesznek el-
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lene még akkor is, ha meghurcolás jár érte, iskolai fegyelmikkel terhelten. Akik túlélik (és sokan túl-
élték!), egyenesebb emberek lettek. Ahol nem élték túl (mert például iskolát kellett váltaniuk), ott is 
életre szóló tanulságot hordozott az eset nemcsak az érintetteknek, hanem egész baráti körüknek, és 
még azoknak is, akik csak hallottak róluk. Nehéz lesz manipulálni õket felnõtt korukban a korábbi 
mocsok ember kései utódjának; az idejekorán megszerzett tapasztalat birtokában már õk lehetnek a 
nyerõk! – ha észnél lesznek.
 De hát észnél lenni muszáj.
 Különösen fontos a felnõtt segítõ szerepe. Már a francia minta esetében is találkoztunk hason-
lóval, ez itthon is állandósult. Nem mindenki alkalmas rá. Nem alkalmas az, aki tanítónénisen pá-
tyolgatja, egyidejûleg óvja õket, aki helyettük (meglévõ kapcsolataival) mindent elintéz. Nem al-
kalmas az sem, aki túlságosan távolságtartó, vagy aki közömbös, csak kényszerû feladatellátásként 
végzi ezt az esetleg buta módon ráosztott munkát. Persze fontos a személyes kapcsolaton alapuló 
baráti hangnak/habitusnak és egyidejûleg a folyamatos távolságtartásnak olyan, nyilván sokunk ál-
tal ismert különös elegye, ami a kitûnõ pedagógusoknak és a kiváló népmûvelõknek egyaránt sa-
játja. Eközben szerepe kettõs; miközben eligazítja a fiatalokat a felnõttek és különösen a hivata-
lok/hivatalnokok sajátos világában, aközben védelmezni is kell a fiatalok testületét együttesen és 
mindannyiukat külön-külön az innen érkezõ, a befolyásolástól az agresszióig terjedõ magatartásfor-
máktól. És mindeközben el is kell érniük valami helybéli haladást/változást, mint ahogyan neki is 
el kell érnie azt, hogy a fiatalok szocializációja a lehetõségekhez képest hibátlan legyen. És mindezt 
természetesen önkéntesként.
 Önkéntes volta nem jelenti azt, hogy ne lehessen, vagy, hogy ne lehetne számon kérni rajta a 
fiatalok bármiféle megnyilvánulását, szándékait, ötleteit, cselekedetét. Többször elõfordult, hogy is-
kolaigazgató vagy a mûvelõdési ház vezetõje, esetleg a jegyzõ hívatta a felnõtt segítõt, és kötelezte 
nemcsak arra, hogy mit képviseljen, hanem arra is, hogy mi történjék a gyerekek körében. Föl sem 
tételezte, hogy nem gazdája, pusztán gyámolítója a fiataloknak. Elõfordult, hogy az illetõ megtagadta 
a parancs végrehajtását már csak azért is, mert tudta, hogy korábbi megengedõ/segítõ habitusába 
egyszerûen nem fér bele az utasítás, amihez nincs sem joga, sem felhatalmazása. Esetleg kedve sem. 
Vagy pusztán nem ért azzal egyet. Nem könnyû ez a helyzet különösen, hogy az érintetteknek nem is 
mondhatja el. Vagy épphogy el kéne, hogy mondja?
 Volt és van, ahol a fiatalok testülete szervezte/szervezi a városka valamennyi ünnepét, az elsõ alkal-
makkor bizony ügyetlenül. Ki kellett bírni, ki kellett várni azt a néhány alkalmat/esztendõt, hogy meg-
tanulják, mit miképp csináljanak. Most már nincs hiba; a negyedik korosztálynak éppen elég példá-
ja lett arra, hogy mit hogyan kell tenni. A konfliktus most éppen változtatási szándékukból lett. Van, 
ahol a helyi kábeltévé mûsorának hetente meghatározott egyik napját õk egymaguk szerkesztik, im-
már évtizede. Az elsõ hónapokban ki kellett bírni, el kellett viselni a meztelen nõk garmadáját, mire 
az akkori szerkesztõk megértették, hogy ez nem csak a nagymamájukat zavarja. Van, ahol kiadvány-
sorozatot vagy újságot szerkesztenek. Van, ahol rendezvények sorát szervezik. Testvértelepüléseken 
ajánlottak és szerveztek rokon struktúrát, ami nyelvtanulásokkal folytatódott, aztán házasságokkal, az-
tán közös vállalkozások épültek/épülnek az ismeretség okán. Másutt az építési telkek kijelölése a téma, 
vagy átképzési javaslataik kikényszerítése. Van, ahol a balesetvédelem, vagyis néhány zebra, körforga-
lom, lámpa szorgalmazása, az iskolakezdés idején a forgalomirányítás. Van, ahol belebeszélnek a fej-
lesztési szándékokba. Van, ahol hangulatot keltenek a lelátó nélkül tervezett uszoda vagy sportcsarnok 
ellen. Van, ahol visszabeszélnek nekik, és a különvéleményekbõl párbeszéd épül. Persze van, ahol meg 
sem hallgatják õket. Mindegyik eset hordoz tapasztalatot, és mindegyik tapasztalat a fiatalokba épül.
Franciaországban egy autóbusznyi önkormányzatossal együtt hallottuk, hogy egy nagyváros 
költségvetésébõl annyi felett rendelkeznek ottani 14-18 éves társaik, amibõl (mert azonnal átszámol-
tuk) itthon 10 darab 12 tantermes iskolát lehetne építeni. Nem pusztán a véleményüket kérik, az ot-
tani szabályok szerint az egyetértésük is kellett. Kínlódva és hosszan, egy egész délutánon át érveltek 
az ottani felnõttek valamilyen fejlesztési célra való rábólintásukat megszerzendõ. Érdekes. Egy buda-
pesti kerületben azzal utasította vissza ugyanekkor a fiatalok önkormányzatára nyert összeget a felnõtt 
képviselõ-testület, hogy „azok csak focizzanak a téren, ne önkormányzatoskodjanak”. Nyilván arra 
gondoltak, erre ott vannak õk. Érdekes. A franciák tudják, hogy a gyerekek felnõnek. Tudják, hogy va-
lahogyan meg kell tanulni a nagy léptékben való gondolkodást is. Azok a pestiek meg azt hiszik, hogy 



101

a fiatalok mindig csak focizni fognak. Ott és addig, ahol és ameddig õk akarják. De hol lesznek már õk 
két-három évtized múlva, amikor majd a mostani gyerekeknek kell dönteniük? Mirõl is? – mindenrõl.
 Vajon milyen minta szerint?
 Nem feledkezhetek el a rendszeres találkozókról sem. Amikor még csak öt szervezet létezett az or-
szágban (’92 õszén), az akkori testületek teljes létszámban találkoztak egyikük falujában három na-
pig. Amikor még csak tucatnyi, aztán húsz-harminc mûködõ szervezet volt, még akkor is valameny-
nyi gyermekönkormányzatos meghívott és résztvevõ volt. Persze mindig akadt valamilyen felnõttes 
néhány órányi elõadás/beszélgetés errõl-arról, de miután az elõkészítést is a fiatalok végezték, az is 
jobbára az õ igényeik szerint alakult. A barátkozások, a szerelmek, a házasságok nem tartoznak ránk, 
ám azt ezért érdemes emlegetni, hogy sokuk éppen ekkor és emiatt lépte át faluja, megyéje határát. 
A jókedvû, néha féktelen (és ne féljünk a szavaktól: a boldog) együttléteken túl a tapasztalatszerzé-
sek fóruma volt leginkább mindegyik találkozó, ami idõvel országosan ritkult, megyeire és/vagy re-
gionálisra alakult, aztán megint lett országos is párhuzamosan, mikor kiknek hogyan volt erre pénze, 
szervezõképessége, kedve és ideje. A közös külföldi tapasztalatcserék, a beinduló európai csoportos lá-
togatások, a tanulmányutak, a sokasodó önkéntes munkák, a fiatalok társadalmi részvételét szorgal-
mazó európai szervezetekben való tagságok, ezen szervezetek képzési alkalmai, a mind emiatti egyéni 
és csoportos nyelvtanulások, a külföldiek családi vendéglátása (és még mennyi minden más!) kazalnyi 
lehetõséget adott azoknak, akik élni akartak vele.
 Nem mindenki akart élni ezzel, mint ahogy egyikük sem álmodott arról kiskorában, hogy majd 
gyermekönkormányzatos képviselõ, esetleg ifjú polgármester lesz. A gyerekek általában normálisak. 
De aztán hallott róla, és megtetszett a dolog. Valahogy belesodródott, vagy rábeszélték, vagy a barát-
ja/barátnõje belevitte, vagy éppen a szülõk/tanárok óvták tõle, és éppen azért szállt be. Mit tudta õ, 
hogy mi ez; jó bulinak látszott, gyerünk! Ki lehet cikizni a másikat, lúzerezni a többieket. Hogy vala-
mit elintézni, kijárni, megtervezni, végrehajtani? És nem(csak) maguknak, hanem másoknak is? Meg-
tudakolni és képviselni bárki óhaját? – ugyan! Aztán megválasztották, és ezzel felszálltak erre a tüne-
ményre, aztán sodorta õket a tennivaló, és anélkül, hogy belegondoltak volna, már tudakolták, in-
tézték, megszervezték, képviselték. S ha már tették, hát tegyék jól! Hiszen számon kérhetõk, még a 
lúzerek által is.

*

Az 1992-ben alakult Települési Gyermekönkormányzatokat Segítõk Egyesületének egyik létrehozója 
és máig önkéntese, a néhány évre rá megalakult, a mûködõ települési gyermek- és ifjúsági önkormány-
zatokat összefogó Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaságnak két cikluson át ügyvezetõ titkára 
voltam. E körbõl, és szerte az országból sok akkori gyermek és ifjú ajándékozott meg máig tartó ba-
rátságával. Õk mindannyian birtokolják azt a bizonyos, számomra már rég elveszett mértéket, talán ép-
pen néhány éves önkormányzatoskodásuk miatt is. Így pontosan tudják, hogy mihez képest mi az igaz, 
mi a hazug, mi a helyes vagy mi a helytelen. Már 20–35 évesek. Miattuk bizakodom.

Beke Pál
                                                                  

Eredetileg megjelent a „Parola 2007/4.” számában
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4. Szomszédságban – Komárom és Kisbér kistérségeiben

Településfejlesztés közösségi részvétellel

 Nádasd község képviselõ-testülete településrendezési terv kidolgozását határozta el. Ennek elsõ 
lépése a településfejlesztési koncepció kidolgozása, amely megalapozója a további tervrészeknek, 
és tartalmában széleskörûen foglalkozik a község életének, mûködésének különbözõ elemeivel. A terv 
készítése során át kell gondolni a jelenlegi helyzetet, különös tekintettel a hiányosságokra, meg kell 
fogalmazni, hogy az egyes területeken milyennek képzeljük el a jövõt, s annak érdekében milyen fej-
lesztéseket kell végrehajtani.
 Tudnunk kell, mit szeretnénk a közlekedésben, mit tegyünk az utcák képével, nyomvonalá-
val, intézményeinkkel, szolgáltatásainkkal, az eddig megõrzött helyi értékekkel, büszkeségeinkkel a 
jövõben. Mi változzon elõnyére a kedvünkért, mi maradjon meg úgy, ahogy most is van, hogyan te-
gyük komfortosabbá, barátságosabbá, még élhetõbbé szeretett falunkat.
 A rendezési terv elkészíttetésének eddigi gyakorlata szerint a testület kiválaszt egy tervezõirodát, 
akik a testület elképzelései alapján, elkészítik – íróasztal mellett, a településtõl távol a helyi lakosok 
bevonása nélkül – másfél év leforgása alatt a terveket. Ezzel a hagyománnyal próbált testületünk sza-
kítani, amikor a tervezõiroda kiválasztása mellett a Közösségfejlesztõk Egyesületét is felkérte, hogy a 
településfejlesztési koncepció kidolgozásában a lakosság bevonásával segédkezzenek a koncepció 
kidolgozásában. Abban bíztunk, hogy a koncepció közös megalkotása lehetõséget biztosít az érde-
kek egyeztetésére és a késõbbiekben a közös megvalósításra is egyben. Úgy gondoltuk, hogy a lakos-
ság elképzeléseinek összegzésére, a bennük élõ jövõkép megjelenítésére a kipróbált közösségfejlesztõi 
módszerek a legalkalmasabbak.
 A Közösségfejlesztõk Egyesületének másfél évtizedes munkája, helyi és kistérségi fejlesztésekben 
szerzett tapasztalatai is azokat az elképzeléseinket igazolták, hogy – az elrendelõ jogszabálytól függet-
lenül – minden településnek szüksége van hosszú távú, a helyben élõk elképzeléseit, sokszor vágyait 
és mindenképpen akaratát tükrözõ tervekre, jövõképre. 
 Az önkormányzat megbízottjai a tervezõk és a közösségfejlesztõk a program indulása elõtt tar-
tott megbeszélésen elhatározták, hogy több összejövetelt, közösségi beszélgetést, szakmai fórumot 
szerveznek közösen. Elõre meghatározott idõpontokban egy-egy fontosabb témakörben tartottunk 
lakossági beszélgetéseket, ahol minden érdeklõdõnek módjában állt megosztani másokkal a saját el-
képzelését. Lehetõséget kínáltunk tehát mindenkinek, szóljon bele, vitassa meg, maga is alakítsa azt 
az elképzelést, ami a megvalósítható terv alapfeltétele.
 Közösségi beszélgetés három helyszínen, hat témában zajlott. Témáink: Gazdasági helyzetünk, 
vállalkozások; Kapcsolatok emberi, közlekedési, földrajzi; Épített és természeti örökségünk; Utcakép; 
Zárt kertek, mezõgazdasági kül- és belterületeink; Szolgáltatásaink, intézményeink. A fórumokon túl, 
rajz és fogalmazási pályázatot indítottunk a helyi iskolások számára, Milyen falut szeretnél címmel. 
A település két pontján különbözõ méretû térképeket biztosítottunk abból az elhatározásból, hogy 
az elképzeléseket térképen rajzolva is bemutathassák az itt élõk. Ezen felül tíz fejlesztési füzetet 
bocsátottunk útjára, amelyekkel az volt a célunk, hogy aki nem tud, illetve nem akar személyesen 
eljönni a fórumokra, az is elmondhassa, leírhassa véleményét. A közösségi beszélgetésekrõl, illetve a 
tervezés folyamatáról folyamatosan tájékoztattuk a nádasdiakat a helyi lapon, a Hétdombi Híreken 
keresztül. 
 A folyamat során újra és újra bizonyosságot nyert, hogy milyen nagy szükség mutatkozik a helyi 
emberek megszólítására, véleménynyilvánításukra, a társadalmi szerep- és felelõsségvállalásra, a civil 
részvételre. A sok és változatos véleményt összegezve készítettük el a fejlesztési koncepciót. Megszü-
letett a terv, ami tükrözi a helyi emberek véleményét. Azonban megállapíthatjuk, hogy továbbra is 
tanulnunk, tanítanunk kell a véleményalkotás gyakorlatát.
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 Ezúton is köszönetet mondunk a Közösségfejlesztõk Egyesületének, s tagjainak – Balázs Pé-
ter (Pécs) Monostori Éva, (Koppánmonostor) Peták Péter (Pécs) Tóth Ágnes (Ács), Pósfay Péter 
(Szombathely) – akik sokszor magukat sem kímélve hajlandók voltak több száz kilométert utazni, 
hogy segítsék e kis település fejlõdését. 

Karvalits Zoltán 
Nádasd polgármestere

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
Komárom, Élettér Egyesület

 
Térségi kezdeményezések

Elõzmények

 Négy évvel ezelõtt kezdtük meg két térségben – Komárom és Kisbér kistérségei – változó 
intenzitással és jelenléttel a konzorciumi munkát, melyben három szervezet együttes munkája és 
szakmai tevékenysége jelent meg. A térségi fejlesztõi tevékenységünk kutatással, személyes és közösségi 
beszélgetésekkel folyt, melynek eredményeibõl itt is közreadunk néhány gondolatot, s mely alapjául 
szolgált a kistérségi modellprogramunknak is.

Civil szféra

 A civil szféra tevékenysége a kistérségek minden településén nyomon követhetõ, azonban kevés he-
lyen rendelkeznek megfelelõ humán és fizikai infrastruktúrával. A társadalmi részvétel és a társadalmi 
kontroll igényeinek egy részét elégítik ki tevékenységükkel. A gazdasági helyzet és a társadalmi aktivi-
tás között nem látszik összefüggés a térségi civil szervezetek eloszlásában, munkájában, annak ellenére 
sem, hogy láthatóan a település méretével szoros összefüggésben van a településen mûködõ civil szer-
vezetek száma is.
  Jellegüket tekintve a szabadidõvel- és sporttal kapcsolatos tevékenységeket folytatnak leginkább, 
jelentõs a polgár- és tûzvédelemmel foglalkozó szervezetek száma is, azonban a szektorhoz kapcsolha-
tó infrastruktúra minõsége eltérõ, tág hatá-
rok között mozog.
 A szinte minden településen megjelenõ 
oktatással foglalkozó szervezetek szoros 
kapcsolatban állnak a települési oktatási-ne-
velési intézményekkel.
 A kultúrával foglalkozó szervezetek 
elsõsorban a helyi hagyományok, népszo-
kások és értékek felkutatásával foglalkoznak.
   Kapcsolódva a fenti tevékenységekhez, 
településfejlesztéssel szinte minden települé-
sen foglalkoznak.
   A területi és természeti adottságokra ala-
pozva jelentõs a horgász- és vadásztársaságok 
száma.
A nagyüzemek mellett a kedvezõtlen birtokméreten dolgozó kis- és középgazdaságok száma és terme-
lése ugyancsak jelentõs, de a gazdasági érdekképviselet és a kistermelõk érdekvédelmi szervezetei ke-
vésbé mûködnek.
 Jelentõsek viszont a szõlõ- és bortermelõk közösségei, a hegyközségek.
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 A vallással kapcsolatos tevékenységgel foglalkozó nonprofit szervezetek száma nem jelentõs. 
Ugyancsak nem jelenik meg, vagy elenyészõ az ifjúsági korosztállyal, vagy a különbözõ kisebbségi 
kultúrával, értékeinek megõrzésével, érdekképviseletével, integrációjával foglalkozó szervezet sem.
A megye jelentõsen elmaradott településeit foglalja magába a kisbéri kistérség.

A fiatalok helyzete

 A fiatalok számára az iskola, a vallás és a család adhat megtartó erõt a térségben. Az utóbbi tíz évben 
kedvezõ változások indultak meg e tekintetben. A térségek központjaiban Kisbéren és Komáromban 
nyolc iskola áll a fiatalok rendelkezésére az általános iskola után – Kisbéren kettõ, míg Komárban hat.
 Mindkét város látványos megújulásba kezdett, melynek keretében Kisbéren átadták a Wass Albert 
Mûvelõdési Központot, ahol 2009-ben ifjúsági klubot is igyekeztek létrehozni. Rendezvényekkel, if-
júságot érintõ koncertekkel és fesztiválokkal is kedveskednek a fiataloknak. Ezek rendszeressége segí-
ti a fiatalok érdeklõdésének fenntartását. Komáromban pedig jelenleg zárják azt a városközpont meg-
újítási programot, melynek eredményeként a a városközpont két fõtere mellett felújítják a Jókai Mozi 
épületét és a városháza melletti épületet, melyekben helyet és lehetõséget kaphatnak a fiatalok.
 Kívánatos lehetne a szektorok közötti együttmûködés a fiatalok érdekében, illetve a társadalmai 
szerepvállalásba aktívabban bevonni a fiatalokat. A tehetséggondozásnak, a közösségfejlesztésnek 
azonban nem alakultak ki a szervezetei, kevésbé vannak jelen a szakemberei a két térségben. 
 A kábítószer használata is intenzíven megjelenik a térségekben. Azonban az alkoholprobléma, a ci-
garettagondok, illetve a szórakozóhelyeken található szerencsejáték gépek használata is jellemzi a tér-
ség tanulóifjúságát. Az érintett korosztályban felmerül a családok mûködésképtelenségének minden 
következménye.
 A két akcióterület eltérõ mutatókkal szolgál, míg Komárom térségében magas, úgy Kisbér 
térségében alacsony a népsûrûség – a jó környezeti állapot kivételével – a térség számos problémájának 
(vállalkozások csekély aránya, nagyszámú ingázó, munkanélküliség) eredõje. A helyben elõállított 
jó termékek további feldolgozása, marketingje nem megoldott. Magas a tõkehiányos vállalkozások 
aránya. A térség természeti-, épített és kultúrtörténeti értékei csak kismértékben kihasználtak. A helyi 
közösségek megfelelõ programok és közösségi terek hiányában szétesõben vannak. A cigányság lassú 
integrációja a térség népességmegtartó-, munkaerõ képessége szempontjából negatív irányban hat.
 A foglalkoztatottság, a fiatal korosztály megtartó ereje alacsony. Az iskolázottabb fiatalok elvándo-
rolnak, a munkahelyhez közeli településekre költöznek, így a kisbéri térségben Kisbér kivételével vala-
mennyi település elöregedõ.

Ifjúsági munka a két térségben

 Magyarország modern társadalma számára nagyon fontos, hogy a fiatalok a társadalom részét, 
mégpedig alkotó részét képezzék. Más megfogalmazásban a társadalmi szerepvállalásban aktívan 
közremûködõ fiatalokra van szükség. Ez a helyi közösségek megerõsödõsét, aktivitását, kreativitásá-
nak fokozódását teremtheti meg. Sajnos, Komárom-Esztergom megyére jellemzõ, hogy a fiatalokkal 
kevesen foglalkoznak, sõt nyáridõben a nagyobb településeken láthatóan megnövekszik a lézengõ fia-
talok száma is. A megyei közkincs kerekasztalok megállapításában jelent meg, hogy a fiatalok veszély-
ben vannak azzal, hogy a családnak általában nincs ideje foglalkozni a gyermekekkel, az iskola az álta-
lános feladatokon túl a lelkekkel már nem tud foglalkozni. Az egyéb civil szervezetek a két térségben 
nem rendezkedtek be sem közösségfejlesztésre, sem az ifjúsági kultúra fejlesztésére. Ezen kívül erõsen 
korlátozottak kapacitások tekintetében, és pályázati források tekintetében a kisbéri kistérség stagnáló 
mutatókkal rendelkezik. 
A projektünket indokolta továbbá, hogy középiskola/gimnázium tekintetében csupán Kisbér rendelke-
zik egy-egy iskolával, amely mutatókban messze elmarad a környezõ térségi központok lehetõségeitõl. 
A célkorosztály 10-29 éves fiatalokból kerül ki. Számukra kívántuk biztosítani, hogy részt vegyenek kö-
zösségi tevékenységben, alkotó munkában, megismerhessék a társadalmi szerep- és felelõsségvállalás, 
az önkéntes munka és közösségi vállalkozás lehetõségét, mely primer prevenciós törekvésünk vezérfo-
nala is egyben. Tevékenységünk a projektben egyedi, és segíti a kistérségek fiataljainak helyi kötõdését, 
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megsokszorozza lehetõségeiket. Nemcsak a konzorciumban résztvevõ szervezetek tapasztalata, hanem 
a területen mûködõ szolgálatok, szervezetek, önkormányzatok és intézményeik közremûködõ akarata 
is segítheti a projekt további folytatását.

A projektekben résztvevõ szervezetek

 Az Élettér Egyesület tizenöt éve meghatározó civil szereplõje a megyének. Ifjúsági területen az el-
múlt öt évben intenzíven fejtette ki tevékenységét e cél érdekében. Ebbõl négy éve szakmai módszer-
tani központként a megye területén szolgáltat. Az év gyermek- és ifjúsági mintaprojekt elismerését 
2008-ban, míg az ifjúsági területen kifejtett tevékenységéért 2009-ben Miniszteri Elismerõ Oklevelet 
vehetett át.
A komáromi kistérségben több szálon kezdeményezõ szerepet vállalt. 2007-ben Komárom falusi terü-
letén, Koppánmonostoron önerõbõl Mag-ház néven civil szolgáltatóként és ifjúsági házként mûködõ 
ingatlant épített, melyet egyedülálló módón konzorciumi együttmûködéssel további hat partnerszer-
vezettel üzemeltet és tart fenn.
 A kisbéri kistérségben 2008 óta tevékenykedõ szervezet, Ete településen közmûvelõdési feladatellátás 
keretében biztosítja a közmûvelõdési folyamatokat, illetve ezen a településen ebben az évben kezdheti 
meg IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) kialakítását, melyben fõ hangsúlyt az ifjúsági 
korosztállyal folytatott munka jellemzi.
 Közösség-, település-, és közösségi vállalkozásfejlesztés területén képzési gyakorlattal rendelkezik, 
ifjúsági közösségi kortárssegítõ képzésének akkreditálása folyamatban van.

 A Kerecsen Ifjúsági Egyesület négy éve 
alakult, ám dinamikusan fejlõdõ ifjúsági 
szervezet, mely a közösségfejlesztés alapjaira 
építve tevékenykedik a komáromi és a kisbé-
ri kistérség fiataljaival. Fõ tevékenységi terü-
lete a tehetséggondozás, a társadalmi szerep- 
és felelõsségvállalás erõsítése, fõként az álta-
lános- és középiskolai korosztály körében. 
Ifjúsági közmeghallgatásokat, konferenci-
ákat, képzéseket és nagyobb megmozdulá-
sokat szervez céljai elérése érdekében. Jelen 
programban a két kistérségben ifjúsági te-
rületen a társadalmi szerepvállalás erõsítését 
végzi, mely 2010-ben az év gyermek és ifjú-
sági mintaprojektje címet nyerte el. 

 A Komárom Környéki Civil Társulás az ötéves fennállása óta az alapszabályában meghatározott 
célok mentén tevékenykedik, mûködik. Az elmúlt évben két célterület felé indultunk el, mely a civil 
szolgáltatást és hálózati tevékenységet jelentette a Komáromi kistérségben, illetve bekapcsolódtunk 
helyi szinten a gyermek- és ifjúsági munkába, a szervezeti érdekérvényesítésbe. Ugyancsak cél volt a 
területi határok mentén szakmai tömörülés életre hívása is. Konzorciumi keretben mûködtetett tevé-
kenységünk mentén szerteágazó szakmai folyamatok indultak, melyeknek letisztulása komoly felada-
tot jelentett számunkra. Jelen programban a térségi fejlesztésre helyeztük a hangsúlyt, s célcsoportnak 
az ifjúsági korosztályt jelöltük meg, így Mocsán és Nagyigmándon a települési ifjúsági közösségfejlesz-
tést koordináljuk.

Szükségletfelmérés

 Partnerszervezeteink révén két irányban kezdtük el a szükségletfelmérést készíteni. A statisztikai és 
térségi adatok összegyûjtése és feldolgozása mellett a célcsoport igényeit próbáltuk kutatni.
Az elmúlt tanév végén személyesen kerestük fel a középiskolákat és a térségek tanintézményeit. A nyár 
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folyamán a településeken kezdtünk érdeklõdni. A fiatal generációnál a személyes beszélgetést, az inter-
júzást tartottuk hatékonynak és eredményesnek.
 A személyes interjúzásra a közösségfejlesztés módszertanát vettük alapul, így csupán négy meg-
határozó kérdésre helyeztük a hangsúlyt, s az erre kapott válaszok alapján kezdtük el a szakmai 
programot kidolgozni.
•	Mi a jó a településeden? Miért szeretsz itt élni?
•	Mi a rossz a településeden? Miért nem szeretsz itt élni?
•	Mi az, amin szívesen változtatnál?
•	Mi az, amiben személyesen te is szerepet vállalnál?

 A módszer sajátossága, hogy nem csupán egy sor értéket és hiányt tár fel, hanem ráirányít a cselek-
vésre, tehát egyfajta elkötelezõdést, állásfoglalást is megfogalmaztat az interjúalanyokkal.
 Természetesen játszva a gondolattal és a lehetõségekkel egy plusz kérdést is beillesztettünk, mely a 
kívánságot, a korosztályi vágyat, érdeklõdési területet kutatta.
 A településekre, a helyi adottságokra kapott válaszokat itt most nem taglaljuk, csupán a korosztály-
ra vonatkozó konkrétumokat emeljük be.

Az általános iskola befejezéséhez közeledõ gyermekek és a fiatalok jelentõs többségére jellemzõ, hogy:
•	borúlátóak jelenlegi és jövõbeni életkörülményeiket, élethelyzetüket tekintve 
•	problémának tartják a pénztelenséget az õket eltartó családban, illetve dolgozóként 
•	a tudás, a képzettség jelentõségét, a tanulás fontosságát elfogadják, ezzel együtt is rettegnek a 

munkanélküliségtõl, az „alulfoglalkoztatástól”, a kiszolgáltatottságtól
•	elszigeteltnek érzik magukat, kommunikációs gondjaik vannak egymással és a felnõttek társadal-

mával 
•	kevés a közösségi-társas élményük, kevesen aktív tagjai civil szervezeteknek
•	elfordulnak a politizálástól, elégedetlenek az ifjúságot érintõ döntésekkel
•	elutasítják, illetve kevesen vállalják az ifjúsági érdekegyeztetésben való részvételt 
•	sokan kilátástalannak érzik jövõjüket, nem tudnak beleszólni a feltételek alakításába
•	jelentõs arányban vágynak külföldre, ahol munkát, pénzt, magasabb életszínvonal elérését remélik
•	úgy érzik, tanulási és munkavállalási lehetõségeik folyamatosan szûkülnek, és 
•	aggódnak a fiatalok körében terjedõ, a feszültségek és konfliktusok feloldását szolgáló deviáns 

viselkedések (drogfogyasztás, alkoholizmus, bûnözés) miatt 

A kistérségi szinteken fõként
• ifjúságsegítõ szakemberek alkalmazását, képzését
• ifjúsági szolgáltató-tanácsadó irodák mûködését
• ifjúsági cselekvési terv készítését
• diákönkormányzati vezetõk képzését
• ifjúsági érdekképviseleti tanács, fórum mûködését
• a döntések ifjúságra vonatkozó hatásainak elemzését
• mûvelõdési lehetõségeket
• szabadidõs, hétvégi sportolási lehetõségeket igényelnének

A települési szinten fõként
• teleház, nyilvános internet szolgáltatás
• szabadidõs, hétvégi sportolási lehetõségek
• ifjúsági szórakozási lehetõségek bõvítése
• mûvelõdési lehetõségek
• tanulmányi teljesítményen és
• szociális helyzeten alapuló ösztöndíjak szerepeltek

 
 A szolgáltatások helyszínének megjelölésekor már érzékelhetõ volt, hogy a fiatalok életének ré-
sze a motorizáció, azaz számos esetben elfogadják a nem kizárólagosan a lakóhelyhez kötött ellátások 
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igénybevételének lehetõségét is. Mind többen és mind otthonosabban mozognak az elektronikus in-
formációszerzésben, ügyintézésben, természetesnek tartják, hogy a közintézmények szolgáltatásaihoz 
már ezen az úton is hozzájuthatnak. Amit nem pótolhat semmilyen eszköz, új kommunikációs csator-
na, az a közösségi élmény, a közösség tagjaként megszerezhetõ kapcsolati tõke, a társadalomban való 
sikeres helytálláshoz szükséges jártasságok elsajátítása (például társadalmi szerepek gyakorlása, konf-
liktusok kezelése, mindennapi ügyek intézése, vezetési képességek tesztelése).
 Az iskolai, munkahelyi, baráti, rokonsági, érdeklõdési kör szerinti csoportoknak, közösségeknek 
jelentõs szerepe van a fiatalok életében, különösen pedig a vizsgálatban is részt vevõ diákok esetében.
 A mûvelõdési és a sporttevékenységrõl, az egyesületekrõl megjelent statisztikai adatok azt mutat-
ják, hogy a csoportok tagságának legalább kétharmada a gyermek és fiatal korosztályba tartozik, akik 
ezeket a közösségeket az aktivitásra, az önkifejezésre, a teljesítmény megmutatására, az együttlétre 
lehetõséget adó formáknak tekintik. 
 A közösségek magas száma ellenére az adott korosztálynak – még az általános iskolai és a középis-
kolai diákoknak is – legfeljebb 20-30 %-a kapcsolódik be rendszeresen mûködõ sportkör, mûvészeti 
csoport, klub vagy szakkör tevékenységébe. 
 Vannak nagyon aktív, érdeklõdõ fiatalok, akik több közösségnek is tagjai, a többség azonban egy-
általán nem vállal rendszeres elfoglaltságot. Bíztató lehet azonban a jövõre nézve, hogy 20-30 %-uk 
részt venne valamilyen közösségben, tehát nem zárkózik el teljesen, ha talál az érdeklõdési körének 
megfelelõ tevékenységet, közösséget.
 A térség hosszú távú célkitûzése tehát az olyan optimális vidéki élettér megteremtése, amely belsõ 
és külsõ erõforrásainak fenntartható kihasználása mellett demográfiai, gazdasági, humán és környeze-
ti adottságainak kedvezõ irányban történõ változásával/változtatásával, illetve a folyamatok visszaha-
tásával érhetõ el. 

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Lépésrõl lépésre, településrõl településre” címû kiadványban, Komárom, 
Kerecsen Ifjúsági Egyesület és a Komárom Környéki Civil Társulás közös kiadásában 2011-ben.

Településrôl településre  

Ifjúsági közösségi felmérés Mocsán és Nagyigmándon
Programvezetõ: Komárom Környéki Civil Társulás
Szakmai vezetõ: Monostori Éva
Szakmai koordinátor: Juhász Gáborné, Végh Diána és Szakács Péter

A kezdeményezés indokoltsága

 A társadalmi átalakulások, a változó kormányzati, kulturális stratégia bizonytalan helyzetbe hoz-
ta a települési, településrészi közmûvelõdési intézményi hálózatot. A költségvetés szûkössége a szak-
ma leértékelõdéséhez vezetett, melyben egyik kitörési pont a helyi közösségi aktivitáson és önkéntes-
ségen alapuló civil közösségi házak létrejötte. 
 Nonprofit szervezetként több irányban tudjuk életre hívni és állandó mozgásban tartani a helyi 
közösségi és kulturális életet. Az önkormányzati, állami finanszírozást megfelelõ támogatási, pályá-
zati forrásokból pótoljuk, kiegészítjük, míg a szakmai munkát a civil szervezetek erõsségét képezõ 
aktív önkéntességen alapuló szakmai munkával biztosítjuk. Bevonjuk a helyi lakosságot, érdekeik és 
érdeklõdésüknek megfelelõen kialakult közösségeiket támogatjuk, segítjük.

A program célja

 A modell központjában egy kistérségi „mûhely” jelleggel mûködõ szakmai tapasztalatcsere fórum 
állt Mocsán és Nagyigmándon, mely szervezeteknek, intézményeknek, különféle szakembereknek kí-
nál rendszeres találkozási alkalmakat, s amelyben megvalósulhat:
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•	az egymástól való tanulás
•	a térségben való együttgondolkodás 
•	a jövõtervezés, valamint
•	a közös forrásteremtés

A kistérségi mûhely egyformán informális kapcsolattartási színtér, melynek legfõbb funkciója a tele-
pülési közigazgatási, intézményi, ellátó-szervezeti kompetenciák határát átlépõ együttgondolkodás.
Létrehozói és mûködtetõi a települési „aktív gócok” felkutatása során felbukkanó szervezetek, szemé-
lyek. 

A program ütemezése

1. A települési gócok felkutatása
Ez adta a mûhelytalálkozások tartalmi gerincét mindaddig, míg ki nem kristályosodtak a közös tenni-
valók konkrét céljai, ill. munkaformái.
A mûhely partneri viszonyt alakít ki a környezetében mûködõ szakmai szolgáltató, módszertani segítõ 
szervezetekkel, valamint a területileg illetékes döntéshozói testületekkel. Ez a partnerség lehet prak-
tikus kerete az ellátatlan területek feltérképezésének, az ellátás módozataira megoldások keresésének.

2. Képzések szervezése
A szakmai segítõ, képzõ partnerekkel való 
együttmûködéssel olyan képzések megszer-
vezése, melyek részben a mûhelyben meg-
jelenõ hiányok pótlására, részben „laikus” 
segítõk felkészítésére alkalmasak.

3. Helyi aktivitás serkentése
A helyi gócok felkutatása, a képzések hatásá-
ra és eredményeként indultak el azok a folya-
matok, melyek a helyi aktivitás serkentésével, 
az igény felkeltésével, szükségletek támasztá-
sával alapjaivá váltak a közösségi mûvelõdés 
elindulásának és/vagy megerõsödésének a 
kiválasztott településeken, ahol ennek ko-

rábban nyomai nem mutatkoztak. Az elinduló „helyi folyamatok” kulcsszereplõi ettõl kezdve már a 
mûhely tagjaivá váltak, ahol megújulást, új tapasztalatokat és problémákat hoztak a rendszerbe, s ez-
zel folyamatos innovációra serkentették a mûhelyt.

4. Konferencia
A szakmai folyamatév zárásaként szervezett konferencia, ahol a jó gyakorlatok, az alternatív mûködtetési 
formák, a forrásteremtés és önfenntartás lehetõségeinek bemutatása mellett a térségi szakmai hálóza-
tok mutatkoztak be. 

Újszerûsége

 Az elmúlt évtizedekben összegyûjtött hazai szakmai módszertani tapasztalatokat és a közösségfej-
lesztés gyakorlatát adaptáltuk a települések egy meghatározott korosztályára, az ifjúságra.

Terepmunka

 A modellprogramot két településen tudtuk beindítani, Mocsán és Nagyigmándon. A programvezetõ 
szervezet konzorciumi partnereivel és önkénteseivel a helyi fiatalok bevonását kezdte meg, majd kép-
zésüket követõen a településeken 3-3 napos személyes jelenléttel, interjúval indultunk. Mocsán hetven, 
Nagyigmándon pedig ötven fiatalt kerestünk fel részben otthonaikban, részben a közösségi tereken. 
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A személyes interjúkon a közösségfejlesztésbõl már ismert módszertant alkalmaztuk, s a következõ 
kérdésekre vártuk válaszaikat:
•	Mi jó a településen, miért szeret itt élni?
•	Mi kevésbé jó a településen? 
•	Mi az, amin változtatna?
•	Mit tenne annak érdekében, hogy élhetõbb legyen a település, mivel járulna hozzá a változások-

hoz?

Az interjúkat összegeztük, és meghívtuk a fiatalokat az összegzésre, amely mindenki számára nyilvá-
nos volt. 
 
Közösségi beszélgetések és hozadékai 

 Az összegzések szerint a településeken a lehetõségek bõvítésére van szükség. A fiatalok elsõsorban 
az iskolában vannak közösségi térben. Ezen kívül a kocsmák füstös hangulata, a mûvelõdési házak, 
vagy vallási közösségi terek adottak. A kocsmákat nem, vagy nem szívesen választják a fiatalok. Így azt 
láttuk, hogy szabad területeken, sportpályán, játszótereken csoportosan gyûlnek egybe.
 Akkor mozdulnak el, ha van számukra alternatíva, különféle korosztályi program, amelyben aktivi-
tásra is találhatnak. Elõnyben részesítik a fiatalok a sportlehetõségeket, a kreativitást megmutató ren-
dezvényeket, a családi napokat, interaktivitást biztosító eseményeket. 
 Az elsõ közösségi beszélgetések után mindkét településen jelentkeztek fiatalok, akik tenniakarásukat 
nemcsak szóban, hanem aktív cselekvésben is bizonyították. Az aktivitásra jelentkezõ fiatalokat talál-
kozásra kértük, és velük együtt kezdtük el a fejlesztést. Nagyigmándon és Mocsán is jellemzõen tíz, ti-
zenöt fiatallal kezdtük meg a közös tervezést. 
 A települések vezetõsége közösségi tereket biztosított a folyamathoz, illetve a mûvelõdési intéz-
mények szakalkalmazottait személyes felnõtt mentorként tudtuk magunk mellé állítani. A települések 
fiataljainak motiválása nemcsak a mi feladatunk volt, hanem a világhálón keresztül egymást is ösz-
tönözték. 
 A modellprogramban sikerült a településeken élõ fiatalokat úgy megszólítani, hogy a meghatáro-
zó csoportok, közösségek, bandák vezetõit is bevontuk. A közös munka mellett egyéni fejlesztésre is 
szükség volt ahhoz, hogy a kezdeti bizonytalanságot leküzdhessék a fiatalok, egyenlõ partnerként fo-
gadjanak bennünket, külsõ fejlesztõket.
 A fejlesztõ munka kiscsoportokban, team-munkában zajlott javarészt. Az elsõ önálló kezdeménye-
zésekre azonban még várni kellett. Nagyigmándon a település karácsonyi ünnepségén jelent meg a 
NAFI elnevezésû csapat, a mocsaiak MI!TI? csoportja pedig januárban tartotta sportnapját nagy si-
kerrel. Az elsõ lépéseket a közösségfejlesztésben a játékosság elve alapján választottuk ki. Alapvetõen 
visszautaltunk minden lehetõség szerint az összefoglaló eredményeire, és figyelembe vettük a fiatalok 
motivációit.
 A döntésekben a konszenzusra törekvésre fordítottunk hangsúlyt. A fejlesztõk irányítása fokozatosan 
ment át a fiatalok kezébe. A fejlesztõ munkát pedig szép lassan felváltotta a mentorálás. A program 
munkatársai értõ figyelemmel követték a fiatalok döntéseit. A módszert jellemezte a közös döntés, 
a játékosság, az egymástól való tanulás. A fiatalok csapatmunkában tervezték meg az elsõ közösségi 
élményüket. Melyben a fiatalok mentorálását Mocsán Õze Bernadett, Nagyigmándon pedig Bajcsay 
Miklós vette át. Mindkét szakember a települési közmûvelõdésben dolgozik, a fiatalok könnyen el-
fogadták õket.
 A közösségek megjelenése új színt hozott a fiatalok életében. Célunk az volt, hogy saját nevet adjanak 
a csoportnak, jelenjen meg a közösségi elkötelezõdés, a célok fogalmazódjanak meg. Nagyigmándon 
nagyon vegyes volt a közremûködõk életkora, és a fiatalabbak voltak többen. Mocsán is vegyes kor-
osztály jelent meg, de ott a 16-18 éves korosztály karakteres közremûködése határozott irányt szabott 
a közösségépítésnek. 
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NAFI – Nagyigmánd

Szakmai koordinátor: Szakács Péter
Helyi önkéntes segítõ: Nyitrai József

 Két évvel ezelõtt fogalmazódott meg pont ezen a településen, hogy ki kellene próbálnunk a közös-
ségfejlesztés módszertani alkalmazását a településen, de most kifejezetten és célzottan egy korosztály-
ra összpontosítsunk az ifjúságra. 
 Mit is csináltunk eddig? Október 13-14-15-én egy kicsit megszálltuk a települést. Fiatalokat, fiata-
lokkal foglalkozó segítõket kerestünk fel otthonaikban, a játszótereken, a szabadidõs foglalkozásaikon. 
Arról érdeklõdtünk, milyennek értékelik a lakóhelyüket, milyen Nagyigmándon fiatalnak lenni. Mi-
lyen elképzeléseik vannak, megfogalmazódott-e bennük a változtatás gondolata, s ha tehetnénk, min 
változtatnának? A cselekvésre, a bekapcsolódásra is rákérdeztünk. Miben vállalna szerepet, aktív tevé-
kenységet a 12-29 év közötti korosztály?
 A személyes interjúkat összegezve pénteken este közösségi beszélgetés során tártuk a fiatalok elé 
mindazt, amit megtudtunk. Négy nagyobb problémakört fogalmaztak meg az ifjak, amelyek mentén 
a következõ hónapokban elkezdtük a helyi cselekvési program indítását, segítését. 
1.		A helyi általános iskola és a hozzá kapcsolódó szabadidõs tevékenységek. 
2.		A településen megjelenõ szabadidõs elfoglaltságok, ami egyrészt kulturális, másrészt sport. 
3.		Fontosnak tartják egy közösségi szintér létrehozását, valamint különbözõ programok életre  

 hívását. 
4.		Szeretnék elérni saját korosztályuk bevonását, elkötelezõdését, társadalmi szerepvállalásuk  

 erõsítését. 
 Eddigi együttmûködésünk során, közel húsz jövõmûhelyre sikerült a fiatalokat becsábítanunk, melyek 
mindegyikén rendre új ötletek és irányok kerültek napvilágra a fent említett témakörökben, illetve az 
õket foglalkoztató kérdésekben. Fõ feladatunknak egyfajta bábáskodást tekinttettünk, hogy lendületben 
tartsuk a fiatalok fantáziáját, összefogjuk õket. Kezdetben különbözõ játékokkal, drámapedagógiai 

eszközökkel, szituációs gyakorlatokkal 
igyekeztünk oldani a feszültséget. Lelkes 
arcok, egy közös gondolat és sok kedves 
pillanat volt a jutalmunk. Az idõ elteltével 
kezdett kialakulni a mag, akik rendszeres 
látogatóink és a projekt élharcosai lettek. 
A lelkes kezdeményezést névvel is illették: 
NAFI. NAgyigmándi FIatalok. A név 
égisze alatt kiforrni látszott egy elképzelés 
is, miszerint a NAFI lesz az a csapat, aki 
majd tenni képes azért, hogy a fiatalokat 
kimozdítsa otthonról, és felébressze bennük 
a jobb közösségért tenni akarás lángját. 
Rendezvények szervezésén, önreklámon 
kezdtek gondolkodni. „Legyünk ott a köz-

ség karácsonyi ünnepségén, osztogassunk ismertetõt, szervezzünk játszóházat, csináljunk egy farsangi 
jelmezbált!” – záporoztak a gondolatok. És ott voltak decemberben a községi karácsonyi ünnepségen, 
ahol sajátkezûleg készített ajándékkal kedveskedtek a bámészkodóknak. Összehoztak egy farsangi 
bált, ahol a kicsiknek társasjátékot, az idõsebbeknek csapatvetélkedõt szerveztek, ahol a helyi üzletek 
által felajánlott ajándéktárgyakkal jutalmazták a jelmezverseny gyõzteseit. Sikeresen megmozdították 
Nagyigmánd fiataljait!  Egy életképes, lelkes, ám aktív közösség hiányában mûködni képtelen magot 
sikerült életre hívnunk. Szeretnénk, ha minél többen észrevennék ezt a kis lélekszámú, de lelkes csapatot, 
akik jelenleg is azon gondolkodnak, hogyan válhatnának még aktívabb tagjaivá a közösségüknek. 
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MI! TI? – Mocsa

Szakmai koordinátor: Végh Diána
Helyi ifjúsági önkéntes: Beleznai Andrea
 
 Mi is az a Mi! Ti? Egy csapat, ami egyszer csak összejött a közösségfejlesztés során. Összeültünk és 
megbeszéltük a problémáinkat, hogy miért jó és miért rossz fiatalnak lenni Mocsán. Mi az, amin vál-
toztatnánk, s hogy mi magunk mibe kapcsolódnánk be szívesen. Jó volt visszahallani másoktól, hogy 
mi Mocsán milyennek látjuk önmagunkat, 
korosztályunkat. Átgondoltuk, hogy milyen 
további szerepet játszunk mi magunk a tele-
pülés életében, milyen programok hiányoz-
nak, mivel tudjuk színesebbé és változato-
sabbá tenni saját lakókörnyezetünket. Illet-
ve milyen változásokat szeretnénk?
 
Lássuk milyen eredménye volt a közel egy 
éves jelenlétnek.

    Elsõként egy sportnapot szerveztünk, ahol 
én azt a feladatott kaptam, hogy szervezzek 
különbözõ játékokat, mint pl. a pingpong, 
darts, póker és mindenféle, amit mi magunk 
is meg tudunk önerõbõl valósítani. Nekem az asztalitenisz jutott, ahol bíró voltam. Keresett program-
elem volt, hiszen nagyon sokan összegyûltünk és nagyon jól éreztük magunkat.
 Késõbb megint összegyûltünk és szerveztünk egy farsangi bulit, ahol én bemondó és mûsorvezetõ 
voltam. Mindezt Ludas Matyiként, hiszen a személyes példát tartom az egyik legfontosabb erõnek. 
Nekünk kell saját korosztályunknak példaként állni, talán így gyûjthetünk több segítõt magunk köré. 
A farsangot egy zenés irodalmi est követte, ahol már mi önállóan szerveztünk meg mindent. Külsõktõl 
csak szakmai segítséget kaptunk, de az általunk elképzelt programot magunk valósítottuk meg a 
szervezéstõl egészen a lebonyolításig. Sikeres rendezvény lett, hiszen nagyon sokan énekeltek, páran 
rappeltek, illetve többen verset is mondtak.
 Én Petõfi Sándor Pacsirta szót hallok megint! címû versét mondtam el, amit úgy érzek, hogy vi-
szonylag jól is sikerült. Ezen a rendezvényünkön is nagyon jól éreztem magam és jó volt ez az egész 
program, amit idáig szerveztünk.
 
Elvégeztem azokat a feladatokat, amit bevállaltam. Nem éreztem tehernek, sem kényszernek. Minden 
vállalt szerepben találtam szépséget és értéket. Nagyon örülök, hogy valamit tehettem Mocsáért és az 
ott élõ gyerekek és fiatalok érdekében.

Beleznai Andrea és Végh Diána

Eredetileg megjelent a „Lépésrõl lépésre, településrõl településre” címû kiadványban, 
Komárom, Kerecsen Ifjúsági Egyesület és a 

Komárom Környéki Civil Társulás közös kiadásában 2011-ben.
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Lépésrôl lépésre, településrôl településre  

Kistérségi ifjúsági közösségi kezdeményezés Komárom és Kisbér kistérségében

Programvezetõ: Kerecsen Ifjúsági Egyesület
Szakmai vezetõ: Monostori Éva
Szakmai koordinátor: Cserteg István

Gyökerek

 Elgondolásunk alapvetõen a francia-magyar ifjúsági demokráciaprogram gondolatából indult. A 
közösen kidolgozott programot azonban mi továbbgondoltuk, és egy kistérség fiataljaiban terveztük 
tovább. Célunk a települések megtartó erejének erõsítése, a fiatal generáció identitástudatának, és ak-
tív közéleti szerepvállalásának elõsegítése volt.

Programunk elõzménye három különbözõ irányból indult.
1.		Az ifjúsági kezdeményezéseinkbe bevonni, elérni azokat is, akikkel eddig még nem sikerült kap-

csolatba kerülnünk.
2.		A településen és oktatási intézményekben új, ifjúsági közösségi módszer integrálása, az ifjúsági 

korosztály számára a társadalmi szerep- és felelõsségvállalás megismertetése.
3.		A közösségfejlesztés módszertanát adaptálni egy meghatározott korosztályra és két kistérség te-

lepüléseire. A módszertant tesztelni és kipróbálni spontán közösségekkel is.

 A kistérségek településérõl igyekeztünk egy-két fiatal bevonására. A megkeresést személyesen 
végeztük intézményekben településeken, olyan helyeken, ahol a fiatalok szívesen találkoznak. Az elsõ 
összejövetelre szinte valamennyien eljöttek, azonban a program megismerése után többen kimaradtak. 

A kezdõ csoport területi eloszlása változott, 
hiszen voltak elmaradt települési  fiatalok, 
ugyanakkor a programban szerepet vál-
lalók hoztak magukkal újakat is. Az in-
dulásakor fontosnak éreztük, hogy az 
összeverõdött fiatalok jobban megismerjék 
egymást így adaptáltuk az Élettér Egyesü-
let „Összehozó” programjában kidolgozott 
tematikát. A közösség kialakulását segítette 
a francia fiatalok komáromi látogatása 
is, ahol összehasonlítottuk a két ország 
demokráciafelfogását, megvizsgáltuk az or-
szágok sajátosságait, életre hívtunk egy közös 
honlapot, kidolgoztuk azt a vezérfonalat, 
melynek mentén haladnunk kell. 

Rövid távú céljaink

Elérendõ célmeghatározásunk is többirányú volt:
•	Megismerjék, elfogadják egymást a településen élõ fiatalok.
•	Közös értékrendszer felállítása, melynek alapja az összetartó, egymást segítõ fiatalok közössége.
•	Választ kapjunk a korosztályt érintõ érdeklõdési területekrõl.
•	Bevonjuk a fiatalokat az õket érintõ döntésekbe, társadalmi részvételre, szerepvállalásra biztas-

sunk.
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Hosszú távú céljaink

 Hosszú távon az ifjúsági- és a közösségfejlesztés szakmai módszertanát kívántuk bõvíteni, melyet 
az alábbiak mentén fogalmaztunk meg.
•	A kísérleti program során használható módszertan kidolgozása az ifjúsági és a közösségfejlesztõ 

szakma területén.
•	A részt vevõ fiatalok bevonása az egyesület ifjúsági demokrácia programjába, települési gyermek- 

és ifjúsági önkormányzatok életre hívása, tevékenységük segítése.
•	Intézményi, települési kortárssegítõ hálózat kiépítése, ahol a hangsúly a korosztály számára komp-

lex információs, segítségnyújtási feladatok megvalósításán van.
•	Korrekt, igazáért kiálló, véleményét megfelelõen alátámasztani tudó, érdekérvényesítõ, társadalmi 

szerepvállalással bíró fiatal generáció nevelése.

Terepen

 Ifjúsági közösségfejlesztõként gyakorlott tapasztalatunk van az önszervezõdõ kiscsoportokkal 
folytatott munka területén. A kistérségek fiataljaival folytatott munka egy újabb területet ismertetett 
meg velünk. Kezelni és lekötni kell a korosztályos fiatalokat, úgy, hogy közben közösségi nevelést 
folytassunk. Tapasztalatainkat kiadványban és filmen rögzítjük. Az eltelt idõszakban, a tevékenységek 
folyamatos nyomon követést, dokumentálást igényelnek. Jelenleg is forgatunk filmet, gyûjtjük ta-
pasztalatainkat és a résztvevõk visszajelzéseit. A tervezett és végigkövetett három év tartalmából kívá-
nunk következtetéseket levonni és reális alternatívákat kidolgozni a térségi fejlesztéshez.

Mi az, ami a korosztályban megfogalmazódott?
•	Nincs megfelelõ ismeretük a korosztályukat érintõ lehetõségekrõl (pl. diákmunka, önkéntesség, 

külföldi cserekapcsolatok, stb.).
•	Szeretnének saját korosztályuknak szóló nyilvánosságot (újság, rádió, esetleg bekapcsolódni a he-

lyi televízió munkájába), azonban a lehetõségeket nem ismerik.
•	Nincs ismeretük a saját korosztályuk elvárásairól. Ennek érdekében szeretnének valamerre elmoz-

dulni.
•	Nincs példa, tapasztalat a célcsoport korosztálybeli összefogására, együttmûködésének elõse-

gítésére.
•	Nem hisznek abban, hogy beleszólásuk lehet korosztályukat érintõ döntésekbe.

 Az elvárások és a hiányok generálják a további munkánkat, melyben a szektorközi együttmûködésre 
törekszünk. Szükségünk van a települések (önkormányzatok) támogatására, noha nem feltétlenül 
pénzbeli támogatást várunk tõlük. A jelenlegi társadalmi kapcsolati hálónkat is bõvítjük, melyben már 
nem csupán a civil szféra és az önkormányzat kapcsolatára gondolunk, hanem a gazdasági szféra aktív 
bevonására is. 

Cserteg István

Eredetileg megjelent a „Lépésrõl lépésre, településrõl településre” címû kiadványban, Komárom, 
Kerecsen Ifjúsági Egyesület és a Komárom Környéki Civil Társulás közös kiadásában 2011-ben.
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5. Hálózati munka, együttmûködés

Invitáló a Biztos Kezdet Programba

 A közelmúltban ebben a városrészben indult el, és nyitotta meg 
kapuját egy klub, ahol találkozhatnak gyerekek és családjaik, hogy a 
gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel megismerjék egymást, meg-
beszéljék a gondjaikat és tanuljanak egymástól.
 A Biztos Kezdet Program az Egyesült Királyságban indult, ahol 
a szakemberek felismerték, hogy a gyerekeknek életük legkoráb-
bi idõszakában már szükségük van arra, hogy segítséget kapjanak 
fejlõdésükhöz. Ha ebben az idõszakban nem kapnak támogatást, hát-
rányaik késõbb nem, vagy csak nehezen korrigálhatók.
Az angol minta ösztönözte a hazai szakembereket a közös gondolkodásra és modellkísérleti progra-
mok indítására. Az angol tapasztalatok hozzájárultak ahhoz, hogy 2006-ban Magyarország 51 telepü-
lésén is elindulhasson a Biztos Kezdet Program. 
 Itt, Koppánmonostoron most értek meg az indítás feltételei. A folyamat tervezését és megvalósí-
tását az Élettér Egyesület szakemberei vállalták, akik elkötelezettek a szakmai érvrendszer mellett, és 
megteremtették a feltételeket annak adaptálásához. Több szakember közös munkájával járult hozzá a 
szakmai program kidolgozásához.
 Céljuk, hogy a gyerekek egyenlõ eséllyel férjenek hozzá az életkoruknak és szükségleteiknek legin-
kább megfelelõ minõségi szolgáltatásokhoz. A problémák korai felismerése a szakemberek összehan-
golt támogatása, a gyerekekkel és a szülõkkel közösen történõ foglalkozások mind hozzájárulnak a 
késõbbi sikeres iskolakezdéshez.   
 Alapvetõ cél, hogy legyen egy hely, közösségi tér, ahol találkozni, játszani lehet, ahol a szülõk meg-
beszélhetik közös dolgaikat egymással, kérdezhetnek a szakemberektõl és a közös játékban érthetik és 
tanulhatják meg, hogyan segíthetik gyermekeiket otthon is, hogy gondolkodásban, beszédben, moz-
gásban, minél jobban fejlõdjenek.  
Kiknek szól a program? 

 A klubba elsõsorban azokat a gyerekeket és szüleiket várják a szakemberek, akik nem jár-
nak bölcsõdébe és óvodába, ugyanakkor a közösség és a közös játék számukra is fontos, mert segí-
ti a késõbbi idõszakban a gyermekintézményekbe történõ beilleszkedést, biztosítja az életkoruknak 
megfelelõ tevékenységeket és a fejlesztõ játékokat.  
 A Biztos Kezdet Program segíti a szülõket abban, hogy információhoz jussanak a gyermekeket és 
a családokat érintõ szolgáltatásokról, szükségleteiknek, igényeiknek megfelelõen kezdeményezhetnek 
közös programokat, segítséget kaphatnak egyéni problémáik megoldásában is.
 A késõbbiekben a klub szolgáltatásai az igényeknek megfelelõen bõvülhetnek. A kezdeményezés 
megfelelõ és szakszerû kereteket és lehetõséget biztosít a résztvevõknek ahhoz, hogy szülõként is ak-
tivitásukkal, ötleteikkel, javaslataikkal segítség a helyi kezdeményezést, önkéntes munkájukkal aktívan 
hozzájárulva annak sikeréhez.

Hallgató Éva szakértõ
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
                                                                                        Komárom, Élettér Egyesület
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Biztos Kezdet

 Az az állami támogatás, ami anyagilag is hozzájárult, és részben biztosította is a Mag-ház nyitásától 
beindított Biztos Kezdet Klubot, 2008 december végéig tartott.
A foglalkozások heti három alkalommal, délelõttönként folytak, igazodva a babák és a mamák „mun-
karendjéhez”.
 A program indításakor a nyitottságra és a rugalmasságra törekedtünk. A településen élõ kisgyermekes 
családok minél szélesebb körét szerettük volna elérni. (A filozófiánk a szolgáltatással kapcsolatban 
nem változott.)
 Az induláskor segítõ szakemberek bevonásával feltérképeztük a foglalkozásainkra legjobban rászo-
ruló családokat. Több családot személyesen is felkerestünk a védõnõk segítségével, akik szívesen fo-
gadtak és megtiszteltek bennünket a fejlesztéseken való részvételükkel.
A helyi média, a városi televízió, újságok szolgáltatásait is igénybe vettük, hogy megismertessük a 
programunkat. Egyesületünk honlapján (www.eletteregyesulet.hu); újságunkban, a Mag-hasadásban; 
valamint szórólapokon mutattuk be a tevékenységünket.
 Az adott korosztállyal foglakozó szakembereket felkerestük, kezdeményeztük több alkalommal is 
együttmûködésüket.
 Egyesületünk rendszeres és aktív résztvevõje a városban folyó gyermekprogramoknak, valamint 
egyéb rendezvényeknek, ahol ismertetjük a Biztos Kezdet Klub foglakozásait.
A legjobb reklámunk maguk a kisgyermekes családok, akik jó hírünket viszik.
  
De mi is az a Biztos Kezdet?
A Sure Start Program az Egyesült Király-
ságban a gyermekszegénységet és a gyerme-
kek társadalmi kirekesztettségét kívánja visz-
szaszorítani. Középpontjában a hátrányos 
helyzetben lévõk, így pl. a migráns családok 
állnak, amelyek sok esetben kevésbé tudják 
igénybe venni a különféle szolgáltatásokat. 
A program két fõ iránya:
•	a gyermekek szociális és érzelmi  fej-

lõdésének elõsegítése, egészségének 
védelme, képesség- és készségfejleszté-
se, valamint 

•	a család mint közösség erõsítése, támo-
gatása.

   Magyarországon 2005-ben a modellkísérleti programok különbözõ típusú településeken és kistér-
ségben valósultak meg, amelyeket az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztálya koordinált. Késõbb elkezdõdött a Biztos Kezdet programok 
országos bevezetésének elõkészítése is. 
   Az elmúlt évtizedben kiépült ellátórendszer egyes településeken lehetõséget biztosított arra, hogy 
külsõ források bevonása nélkül is indulhassanak helyi kezdeményezések. A helyi Biztos Kezdet prog-
ramok olyan településeken és városrészekben is elindulhattak, amelyek saját erõforrásaik mozgósításá-
val, a meglévõ szolgáltatások összehangolásával külsõ anyagi támogatás nélkül is képesek voltak a ve-
zérelvek megvalósítására. Egyesületünk 2006-ban kapta meg a jogot és a címet egyetlen társadalmi 
szervezetként az országban és egyetlen intézményként a Közép-dunántúli Régióban, hogy önerejébõl 
és közösségi összefogásból elindíthassa szolgáltatását.
 
 A helyi Biztos Kezdet egy olyan esélyteremtõ kezdeményezés, ami a lehetõ legkorábban nyújt se-
gítséget az eltérõ élethelyzetbõl induló gyerekek számára. A program az adott településen vagy város-
részben a 0-6 éves korú gyermekeket és családjaikat támogatja. A gyermekek társadalmi helyzetének 
javítása, a gyermekszegénység elleni küzdelem és a gyermekek társadalmi integrációja kulcsfontossá-
gú a szegénység és kirekesztõdés csökkentése érdekében. Prevenciós kezdeményezés, ahol a jelenlegi-
nél hatékonyabb beavatkozásokkal segíti a gyermekek fejlõdését életük legkorábbi idõszakában.
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 Újszerûsége a nyitottság, mert az adott szolgáltatási területen élõ valamennyi 0-6 éves korú gyermek 
és családja igénybe veheti, egyben rugalmas is, mert szükségleteken alapul, a meglévõ erõforrásokra 
épít, és azokat újjászervezi a családok problémáinak megfelelõen, kiegészíti a meglévõ szolgáltatási 
rendszert és segít azok hozzáféréséhez. Mindehhez a településen elérhetõ gyermekellátások és család-
támogató szolgáltatások erõforrásait formálja új rendszerbe.

Rigó Rozália

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/1-2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

 

A Születés Hete

 A Születés Hete az egyetlen országos, kiemelten nonprofit rendezvénysorozat, amely a gyermek-
vállalás miatt új szerepekkel és szerepkonfliktusokkal szembenézõ nõk számára független, hiteles se-
gítséget nyújt az információk közti tájékozódáshoz. Ez különösen fontos akkor, amikor a modern 

nõkép, a karrierépítés fokozódó jelentõsége 
nehezen egyeztethetõ a tradicionális, valódi 
nõi szerepekkel. A család, barátok és a média 
annyiféle mintát közvetítenek, hogy azok le-
gyengítik a nõk felelõs döntéseihez szüksé-
ges önbizalmát.
 A Születés Hete – a gyermek „mínusz 
egytõl egy éves koráig” terjedõ idõszakban 
– segít abban, hogy a nõk hiteles forrásból 
és megbízható szakemberek segítségével 
informálódhassanak. A Születés Hete mindig 
aktuális, hiszen a családtervezõ 20 évesektõl a 
késõi gyermeket vállaló 40 éves korosztályig 
mindenkihez szól, és nemcsak megszólít, 
hanem meg is hallgat. Célunk, hogy minden 

várandós nõ megtalálja kérdéseire a saját válaszait és informált döntéseik eredményeképpen ne túléljék, 
hanem megéljék a szülést.
 A Születés Hete Közhasznú Egyesület kezdeményezéséhez csatlakozott Mag-házunk is négy év-
vel ezelõtt, ahol az egy hétig folyó kínálatunkban szülészeket, gyermekorvosokat, pszichológusokat, 
védõnõket vártunk és nyílt napon mutattuk be a szolgáltatásainkat is.

Rigó Rozália

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/3-4.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

 

Nemzeti Tehetség Program

    Az Országgyûlés tekintettel arra, hogy a tehetségek folyamatos segítése a nemzet egészének kiemel-
ten fontos érdeke és feladata, 2008. december 4-én (126/2008-as számú) határozatával elfogadta a 
Nemzeti Tehetség Programot.
 A magyar tehetséggondozásnak hazánkban és határainkon  átívelve több évtizedes hagyománya van.
 2008-ban azonban a fent említett országgyûlési határozattal a magyar tehetséggondozás mérföld-
kõhöz érkezett, hiszen a parlament hivatalos állami program szintjére emelte azt, felismerve, hogy a 
szakma és civil szféra tehetséggondozásra tett erõfeszítései kellõ állami szerepvállalással jóval hatékonyab-
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ban el tudják érni céljukat, és ez már talán a következõ generáció 
sikereiben mérhetõ lesz.
 A Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére jut-
tatott eszközök felhasználására a Tehetségügyi Koordinációs 
Fórum tesz javaslatot. A Fórum elnöke az oktatásért felelõs 
miniszter, társelnökei a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács el-
nöke, az Országgyûlés oktatási és tudományos bizottsága ál-
tal delegált országgyûlési képviselõ és a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke.

A Nemzeti Tehetség Program szakmai bázisa

 A Nemzeti Tehetség Program (NTP) legfõbb szakmai háttérbázisa a Nemzeti Tehetségsegítõ 
Tanács, amely további hazai és határainkon túli tehetségsegítõ civil szervezetet tömörít magába, 
partnereinek száma folyamatosan nõ, jelenleg több mint száz partnerszervezettel mûködik.
 A Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács legfõbb célkitûzései közé tartozik az ún. tehetségtérkép kiala-
kítása, vagyis országos és magyar nyelvû határon túli tehetségpontok hálózatának kiépítése. Tehet-
ségpontok olyan egységes akkreditációval 
minõsített intézmények, szervezetek, ame-
lyek minõségi tehetséggondozást végeznek 
(legyen az óvoda, iskola, alapítvány, stb).
 A hálózat létrehozásának célja, hogy 
megfelelõ információs adatbázis álljon ren-
delkezésére akár az érdeklõdõ szülõnek, akár 
pedagógusnak, szakembernek a saját la-
kókörnyezetében, vagy akár az ország más 
pontján folyó tehetséggondozásról. 
   A Tehetségpontok elsõdleges funkciója a 
tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetõségek, 
az információk személyre szabott megmu-
tatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetség-
pontok összegyûjtik és tematizálva ajánlják 
fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgál-
tatásait.

Ezen túlmenõen a Tehetségpontok:
•	folyamatosan figyelemmel kísérik a térség kiemelkedõen tehetséges fiataljait
•	eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a Tehetségpontok országos hálózatába 

és ezáltal a többi Tehetségponthoz
•	folyamatosan bõvítik a saját emberi és anyagi forrásaikat: mentorok, tutorok, támogatók, stb.
•	folyamatos párbeszédet tartanak a saját helyi környezetükkel (részvétel a helyi döntéshozatalban, a 

helyi civil közéletben, a helyi PR lehetõségekben, kellõ érdeklõdés és folyamatos kapcsolatrendszer 
kiépülése esetén a tehetséges fiatalok számára megnyíló lehetõségeket helyben koordináló helyi 
Tehetségsegítõ Tanács alakítása)

•	az országos PR-munkában való részvétel, annak helyi megjelenítése, Tehetségnapok szervezése
•	helyi sajátos funkciók, például kisebbségek tehetséggondozása; helyi földrajzi vagy szociológiai 

adottságok kihasználása

 A Tehetségpontok nyílt intézmények, amelyek a saját településük, régiójuk minden hozzájuk for-
duló fiataljának információt és segítséget biztosítanak. Fontos, hogy a Tehetségpontok munkáját akár 
alkalomszerûen, önkéntes segítõként pedagógus, pszichológus és az informatikai rendszert kitûnõen 
használó szakember segítse. A Tehetségpontokat a tehetséges fiatalokért tenni akaró és tudó helyi kö-
zösség képviselõi és/vagy szervezetei alapíthatják meg. Lesz, ahol a Tehetségpont mûködtetésére új ci-
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vil szervezet alakul, s lesz, ahol egy korábbi hasonló profilú civil szervezõdés gondozza majd a Tehet-
ségpont mûködését. Lesz olyan, ahol önkormányzat, iskola, egyház, vagy éppen nõegylet vállalja ma-
gára az összefogás és mûködtetés feladatát. Ez a sokszínûség nem baj.
     Minden formáció azonban egyaránt feltételezi, hogy a Tehetségpont a helyi közösség összefogásá-
val valósul meg. A feladat komplexitása és a fiatalok tehetségének sokszínûsége nem engedi azt meg, 
hogy a tehetségeket valamilyen „célprogram”, vagy „akcióterv” csupán néhány, elõre gyártott elemet 
tartalmazó kockájába „gyömöszöljük” bele. A mindig újonnan felbukkanó, más és más tehetségek se-
gítése új és új eszközöket és megoldásokat kíván, amelyeket csak egy jól mûködõ helyi közösség egé-
szének a kreativitása tud megteremteni.

A Tehetségpontok abban segítenek, hogy
	•	az érdeklõdõ fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásá-

hoz, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különbözõ tehetséggondozó 
lehetõségekrõl;

	•	az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések minél intenzívebb 
kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a fiatalok környezeté-
vel (szüleivel, tanáraival, stb.), a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondo-
zást segítõ önkormányzati, egyházi,  civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, 
és hogy

•	a tehetséggondozó kezdeményezések minél több emberi és anyagi erõforrást tudjanak bevonni a 
tehetségsegítés folyamatába.

A Tehetségpontoknak megalakulásukat a regisztráltatniuk kell a Regisztráció menüpontban elérhetõ 
letölthetõ ûrlappal.
A Tehetségpontok megalakulásában és mûködésében a Tanács az alábbi szempontokat tartja követendõ 
példának:
•	A Tehetségpontok a helyi kezdeményezésekre épülve, azok bátorításával, segítésével jönnek létre 

többek között az egyetemi városokban, a szellemi vonzáskörzettel rendelkezõ városokban, a tér-
ségekben, az oktatási intézményekben és minden olyan helyi közösségben, amely erre fogékony 

  és nyitott. A Tehetségpontok megalapí-
tása alapvetõen egy vagy néhány, a te-
hetségsegítés ügye iránt elkötelezett helyi 
ember meglétén múlik. A már létezõ te-
hetséggondozó kezdeményezések és Te-
hetségpontok õket segítik e szándékaik 
megvalósításában.

		•	 A Tehetségpontokat bármilyen helyi 
szervezõdéshez (helyi civil szervezet, 
önkormányzat, iskola, egyházi intézmény, 
stb.) lehet kötni. Rendkívül lényeges 
azonban, hogy e szervezet integráljon 
minden helyi, a tehetséggondozásban 
megmozgatható erõt, azaz a helyi 
önkormányzatot, iskolákat,  civil szerve-

   zõdéseket, egyházakat és a tehetséggondozást támogató helyi cégeket és magánszemélyeket 
(mentorokat, tanárokat, szülõket, nyugdíjas szakembereket, támogatókat, segítõket). Ehhez a 
Tehetségpont kezdeményezõinek rendkívül nagy és igen kreatív hálózatszervezõ, együttmûködési 
készséget kell felmutatnia. A Tehetségpont nem tölti be feladatát, ha csak az anyaintézmény 
integrált részeként, a helyi közösség többi szeletét irányító feladatkört kíván betölteni, és 
nem törekszik minden helyi tehetségsegítõ kezdeményezés szolgálatára, koordinációjára. 
Hasznos lehet, de nem kötelezõ, hogy a Tehetségpontok munkájában résztvevõ intézmények 
és csoportok egy közös, erre a célra alakuló civil szervezetet (egyesület, alapítvány) alapítsanak.

•	A Tehetségpontok csak egymással együttmûködve, hálózatos formában tudnak létezni, hiszen te-
vékenységük egyik alapvetõ eleme a folyamatos információcsere, mind a helyi értékek (tehetséges 
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fiatalok, mentorok, kezdeményezések, jó példák, a segítség bármilyen formája) közvetítése az or-
szág többi részébe, mind pedig a máshonnan származó értékek befogadása és alkotó alkalmazása 
az aktuális Tehetségpont környezetében.

•	A Tehetségpontok rugalmas, horizontális kapcsolatokban gazdag, dinamikus hálózatok, és nem 
fa-szerkezetû, hierarchikus struktúrának kell elképzelni. Ügyelni kell arra, hogy két Tehetségpont 
egymással való kapcsolatteremtéséhez lehetõség szerint egynél több Tehetségpont közvetítésére 
ne legyen szükség. Ennek érdekében biztosítani kell azt, hogy a Tehetségpontok vezetõi intenzív 
személyes kapcsolatban legyenek egymással. A Tehetségpontok együttmûködésében, és terjedé-
sének folyamatában fontos elem a térségi, illetve regionális tehetséggondozó intézmények, kezde-
ményezések bevonása.

•	A Tehetségpontok megalakulását a Nemzeti Tehetségközpont koordinálja.
•	Amennyiben egy régióban (ide értve a határon túli magyarlakta területeket is) a Tehetségpontok 

száma három fölé nõ, kezdeményezni érdemes, öt fölött pedig kezdeményezni kell, hogy a ré-
gió Tehetségpontjainak képviselõi egyeztetõ fórumot alakítsanak, és kölcsönös egyetértéssel meg-
bízzák a régiót összefogó, képviselõ Tehetségpontot. Biztosítani kell annak a lehetõségét, hogy a 
helyzet átalakulásával a képviselõi feladatkör más Tehetségpontnak is átadható legyen, akár rotá-
ciós alapon is. A horizontális kapcsolatok és a Nemzeti Tehetségközpont mellett a régiókat össze-
fogó Tehetségpontok kötik a helyi Tehetségpontokat egymással is össze.

•	A Tehetségpontok mind szakmai hátterüket, mind feladatkörüket tekintve rendkívül sokszínûek 
lesznek – és ez így helyes. Mi az a közös minimum, amelyet meg kell követelni minden Tehetség-
ponttól?

	 	 •	Részvétel a Tehetségpontok hálózatában, információtovábbítás
	 	 •	Regisztráció a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanácsnál 
	 	 •	Megfelelõ szakmai háttér 
	 	 •	Együttmûködési rendszer a tehetséggondozásban érintett helyi környezet minden tagjával
	 	 •	Fenntarthatóság, önfenntartásra való törekvés 
	 	 •	Megfelelõ kontrolling rendszer 
	 	 •	Fontos, hogy a Tehetségközpont „civil jellegû” segítõhely legyen, azaz ne állami hivatalszerû, bürok- 

  ratikus, lélektelen, aktatologató, rideg intézmény
	 	 •	A Tehetségpont megalapításához a fenntartó hozzájárulása, illetve a megfelelõ testületek jóváhagyá- 

  sa (civil és más szervezetek esetén) kell

Forrás: www.geniuszportal.hu, www.tehetsegprogram.hu

Tehetségpont Komáromban

 A Komárom Környéki Civil Társulás partnereivel együttmûködve a 2010-ben indította el a Tehet-
ségpont irodáját Komáromban az ifjúsági korosztály számára. 
A Kárpát-medencében jelenleg több mint kettõszáz intézmény, civil szervezet, illetve önkormányzat 
által mûködtetett iroda létezik, többek között megyénkben Tatán és Tatabányán is.

A komáromi Tehetségpont feladatának tekinti a szervezetek, intézmények és szakemberek közötti 
munka koordinálását a tehetséges gyermekek, fiatalok elérését a településen a mûvészetek és a sport 
területén. 

A Tehetségpont prioritásait a benne feladatot vállaló intézmények, pedagógusok, gyermekek és szüle-
ik, azaz a partnerek összessége határozza meg.
Érintett korosztály: 14-30 éves korig
Területe: A komáromi kistérség kilenc települése.
A Tehetségpont tevékenysége: tehetségazonosítás, -gondozás és tanácsadás. 
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Mit jelent az, hogy Tehetségpont?

    A Tehetségpontok elsõdleges funkciója a 
tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetõségek, 
az információk személyre szabott kínálá-
sa Komáromban a fiatal korosztálynak. 
Összegyûjti, tematizálja, illetve bemutatja 
az ország és a határon túli térség minden te-
hetséggondozással foglalkozó szervezetének 
szolgáltatásait.
 A Tehetségpontok nyílt intézmények, ame-
lyek a saját településük, régiójuk minden hoz-
zájuk forduló fiataljának információt és segítsé-
get biztosítanak. Fontos, hogy munkáját akár 
alkalomszerûen, önkéntes segítõként pedagó-
gus, pszichológus és az informatikai rendszert 
kitûnõen használó szakember segítse. 

 A komáromi Tehetségpont a helyi közösség összefogásával valósul meg. A különbözõ területen 
feltûnõ tehetségek segítése új eszközrendszerrel és azokra megoldások kínálása, amelyet csak egy jól 
mûködõ helyi közösség kreativitása teremthet meg.

Cserteg István

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2010/4.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

Tehetségkonferencia Komáromban

 A Komárom Tehetségpont 2010. január 7-én tehetségkonferenciát szervezett Komáromban a 
Polgármesteri Hivatalban. A konferencia célja, hogy a tehetséggondozásban érintett szakembereket, 
szülõket, fiatalokat összehangolja a jövendõbeli közös munkára. Az eseményen Tar József, a Tatai 
Holdfény Tehetségpont vezetõje tartott érdekes elõadást eddigi szakmai munkájukról. Cserteg Ist-
ván, a Komárom Tehetségpont vezetõje pedig arról beszélt elõadásában, hogyan mûködik majd a 
következõ években a szervezet.

 A Tehetségpont feladata, hogy koordinálja 
a szervezetek, intézmények és szakemberek 
közötti munkát a tehetséges gyermekek, fia-
talok érdekében a településen, a kistérségben 
a természeti- és társadalomtudományi tár-
gyak mellett a mûvészetek és a sport te-
rületén. A magyarok gyakran tehetséges 
nemzetként határozzák meg önmagukat. 
Büszkén gondolunk a tanulmányi versenyek, 
diákolimpiák gyõzteseire, a magyar szárma-
zású Nobel-díjasokra, világhírû zeneszerzõink-
re, képzõmûvészeinkre.
Az Országgyûlés által kezdeményezett húsz 
évre szóló Nemzeti Tehetség Program és a 
hozzá kapcsolódó, az Európai Unió által tá-

mogatott Magyar Géniusz Program célja, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el, éljen bármely régió-
ban, településtípusban, nevelkedjen bármilyen társadalmi vagy szociális viszonyok között. Célja, segí-
teni a tehetséges fiatalok fejlõdését, karrierjük kibontakozását, tehetségük hasznosulását.
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 Ma már több mint háromszáz állami, egyházi fenntartású vagy civil szervezethez kötõdõ tehet-
séggondozó mûhely csatlakozott a Tehetségpontok hálózatához. A Tehetségpontok megalapítását a 
Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács kezdeményezte és támogatja mind Magyarországon, mind a határon 
túli magyarlakta részeken.
 A tehetségpontok tevékenysége abban áll, hogy az érdeklõdõ fiatalok hatékony segítséghez jussanak 
tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Ennek érdekében kapcsolatokat építenek ki a tehet-
ségpontok hálózatával, és mindazokkal, akiknek tevékeny szerepük van a tehetségek sorsa irányításában. 
Így aktív kapcsolatot ápolnak a szülõkkel, az 
iskolákkal, az önkormányzatokkal, civil szer-
vezetekkel, helyi vállalkozásokkal, hogy minél 
több emberi és anyagi erõforrást tudjanak be-
vonni a tehetségsegítés folyamatába. Szakmai 
szempontból a legfontosabb feladatunk a te-
hetségazonosítás, a gondozás és fejlesztés.
 A tehetségsegítõ intézmények szakmai 
megerõsítése a Magyar Géniusz Program 
egyik legfontosabb célkitûzése. A Géniusz ál-
tal kínált mintegy nyolcvanféle továbbképzé-
si programra eddig több mint hatezer fiatal 
tehetségekkel foglalkozó szakember jelentke-
zett, hogy elmélyítse a szakterülettel kapcso-
latos ismereteit.
 A Komárom Környéki Civil Társulás partnereivel együttmûködve 2010-ben indította el Tehetség-
pont irodáját Komáromban az ifjúsági korosztály számára. Az elsõ évben a bizalom megszerzése a cé-
lunk. Eddig is nagyon sok tehetségpártolóval találkoztunk, és ebben az évben még több pedagógus-
sal, civil szakemberrel, tehetséges fiatallal, illetve szüleikkel tervezünk beszélgetést, kapcsolatfelvételt. 
A mostani konferenciánk ráhangolódás az elõttünk álló folyamatra. Ebben az évben tehetségpróbákon 
találkozunk majd fiatalokkal, ahol reméljük, hogy minél több fiatalt sikerül megszólítanunk.
   

Cserteg István

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2011/1.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület
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6. Szomszédságban - Komárom-Esztergom megyében, 
 a Közép-dunántúli Régióban, Magyarországon és nemzetközi szinten

„Ritkán gyógyítani,
Gyakran enyhíteni,
Mindig vigasztalni”
(Felirat a Sorbonne Egyetem falán)

Helyben segíteni.
Mire vársz?

 Hat éve indult egy országos szakmai segítõhálózat a közösségi kezdeményezések, a helyi cselekvési 
kísérletek megerõsítésére, támogatására az akkori szociális tárca támogatásával.
 Szakemberekbõl alakult ez a hálózat, az ország minden megyéjében – így Komárom-Esztergom 
megyében is – azzal a céllal, hogy keressenek helyben közösségi ügyeket, kezdeményezni képes helyi 
embereket, akik bátorítással, hozzáértõ segítéssel és némi anyagi forrásokkal a saját környezetükben 
mozdulni – s másokat is mozgatni képesek.
A közösségi munkások dolga, hogy települési és kistérségi szinteken szelíd segítséggel közremûködjenek 
a közösségek belsõ erõforrásainak helyi mozgósításában, azok felszínre hozásában, bevonásában, fejlesz-
tésében.
 A korábban sokat emlegetett Új Magyarország Fejlesztési Terv által is erõsített verseny kialaku-
lása egyoldalú, csupán az infrastruktúra erõsítésére koncentráló lépésekkel azt a veszélyt hordozza, 
hogy a társadalom individualizálódik, a szolidaritás, az együttmûködés háttérbe szorul. S elhiteti az 
emberekkel – reméljük nem így van –, hogy a fejlesztés az csupán valami fizikai dolognak: vasnak és 
betonnak a beépítését jelenti.
 A Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózat (ezen a néven vált hivatalossá programunk) 
éppen arra hivatott, hogy az emberekre, azok közösségeire, az élhetõ és szerethetõ helyi életre: ezek 
fontosságára irányítsa a figyelmet. Ezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek és közösségeik képe-
sek legyenek a társadalmi összefogásra, az egymásra figyelésre, az öngondoskodó, önszervezõ maga-
tartásra, s ezáltal a helyi társadalom öntevékenysége megerõsödjön.
 Kétféle szintû feladatot végeznek a hálózat szakemberei: Az egyiket, közösségi munkások egy – már 
tapasztalatokkal rendelkezõ – szakmai segítõ hálózatának keretében, amely fõként a közösséghiányos 
területeken aktivizál és támogat új, helyi közösségi kezdeményezéseket és kezdeményezõket, segíti helyi 
szintû civil mozgások elindítását. A másik feladatkört közösségfejlesztõ szakemberek látják el, átfogóbb, 
tartósabb és mélyebb fejlesztõ folyamatokat segítenek, vezetnek. Míg az elõzõben az aktivizálás, 
fõként annak elsõ lépései, fázisa történik; a fejlesztõi hálózat az elindult kezdeményezések szervezetté 
tételét, tartóssá válását, közösségi intézmények építését szolgálja a kistérségekben és a településeken. 
Ugyanez a szakmai csoport végzi a hálózat országos és regionális szakmai fejlesztését, szervezését, a 
megyei közösségi munkások felkészítését, képzését és az innovációt.
 A helyi segítõ szakemberek feladata a közösséghiányos területeken kezdeményezõ szemé-
lyeknek, az összefogásra alkalmas ügyeknek a felkutatása, aktivizálható helyi polgárok felké-
szítése, folyamatos szakmai segítése a hálózati program kereteiben. 
 Feladatukat folyamatosan a terepen – az adott kistérségekben, településeken – látják el, maguk keresik 
a kezdeményezésre esélyt kínáló településeket, közösségeket és személyeket. Tehát helyben segítenek! 
Céljuk a közösségi részvétel megerõsítse, helyi közösségek felkészítése a változásokra, bevonása a 
helyi fejlesztési folyamatokba; hiszen ez teszi lehetõvé, hogy a lakosok állampolgárként vegyenek 
részt saját környezetük alakításában, változtatásában és az õket érintõ döntések elõkészítésében.
 Az esélyegyenlõség megteremtésének egyik legfõbb feladata lehet: eszközt adni az eszköztelenek 
kezébe, a kérdezéshez, a beleszóláshoz, a részvételhez. Annak segítése, hogy kérdezni, beleszólni, érde-
ket képviselni tudjanak a helyi közösség tagjai. Az eszköz adása a képessé tétel, a felhatalmazás a köz-
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ügyekben való aktív részvételre; annak megerõsítése, hogy felismerje a helyi közösség köze van a dol-
gok alakulásához. S ha eléggé elhiszi, talán már meri azt gondolni, hogy „rajtunk múlik”!

Péterfi Ferenc
közösségfejlesztõ, a Közösségfejlesztõk Egyesületének elnöke

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
Komárom, Élettér Egyesület

Ifjúsági szolgáltató szervezetek kapcsolatrendszere a Közép-dunántúli Régióban

 A „Nyílt Lapok” az Echo Innovációs Mûhely közhasznú egyesület mûhelytanulmány sorozata. 
Elsõdleges célja, hogy közreadja azokat az elméleti és gyakorlati eredményeket, tanulmányokat, me-
lyek az Echo Nonprofit Network projektjei során készültek és úgy gondoljuk, hogy más civil szerve-
zetek számára is hasznosíthatók.
 A mûhelytanulmányok nem tudományos közlemények, eredetileg nem publikációs szándékkal ké-
szültek, hanem valamilyen kutatási vagy fejlesztési program szakértõi háttéranyagaként, módszertani 
segédleteként vagy alapozó tanulmányaként.
 A kapcsolatháló elemzés módszertana nem ismeretlen a magyar szociológiában. A kapcsolatháló 
elemzés egyik elõnye az, hogy képes egyrészt kvalitatív jellegû, másrészt új szempontrendszer szerinti 
információkat biztosítani a kutatónak úgy, hogy az egyént társadalmi környezetével együtt vizsgálja.
Különösen hasznos információkat nyújthat a kapcsolatháló-elemzés egy olyan területen, amely 
mûködésében nem szabályozott, azonban öntevékeny, kreatív és megfelelõ potenciállal rendelkezik az 
ifjúságot kiszolgáló területen. Az ifjúsági szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetekrõl sokat, tu-
dunk, még kapcsolatszervezési modelljeik sem ismeretlenek. Ennek ellenére a módszertan lehetõséget 
nyújt arra, hogy egy jól körülhatárolt területen bemutassuk a különbözõ szervezetek egymáshoz való 
viszonyát, spontán kialakult struktúrájukat, felvázoljuk kapcsolatszervezési modelljeiket és bemutassuk 
azt, hogy az egyes szervezettípusok milyen szerepet töltenek be a vizsgált régió szervezetei körében.
  
Mintavétel

 A kutatás mintavételi keretét a Nemzeti Civil Alapprogram által 2006-ban támogatott szervezetek 
listája jelentette, ebbõl válogattuk azokat, melyek, szolgáltatásokat nyújtanak vagy nyújtottak az el-
múlt öt évben, majd szakértõk segítségével kiválasztottuk azt a 33 szervezetet, amelyek civil területen 
elsõdleges szolgáltatóknak számítanak a Közép-dunántúli Régióban. A mintát ez a 33 szervezet jelen-
tette, melyek között szerepel a komáromi Élettér Egyesület is.

Szervezeti jellemzõk

 A 26 válaszadó szervezet közül mindössze egy nem rendelkezik szakmai munkát végzõ munkatárssal.
Tíznél több fizetett alkalmazottat két szolgáltató tud fenntartani, 5-10 alkalmazottat három szervezet, 
míg 1-4 fizetett alkalmazottal 14 szervezet rendelkezik. Hét válaszadó nem fizet a szakmai munkáért.
Önkéntesek tekintetében más a helyzet, hiszen nagyobb számú önkéntes (10-nél több) áll rendelkezés-
re kilenc szervezetnél, 5-10 szakmai önkéntessel bír további hat szervezet, öt szolgáltató 1-4 önkéntes-
sel dolgozik, és mindössze hatan nem foglalkoztatnak szakmai önkéntest.
 A kisegítõ munkát végzõ munkatársak száma alacsonyabb, hat szervezetnél egyáltalán nincs kisegítõ 
személyzet. Kilenc szervezet fizeti csak meg önkénteseit, 5-10 fizetett kisegítõ munkatárssal viszont 
csak egy szervezet rendelkezik. Önkéntes kisegítõ munkát tíznél többen hat szervezetnél végeznek, há-
rom szervezetnél van 5-10 ilyen munkatárs, öt szervezetnél pedig 1-4 a megkérdezettek közül. Tizen-
két szervezet nem foglalkoztat önkéntes alapon kisegítõ munkatársat.
 A megkérdezett szervezetek átlagos éves költségvetése 2005-2006-ban 15,8-16,6 millió Ft körül 
mozgott, ennél átlagban többet terveztek a 2007-es évre, 17,2 millió Ft-ot. 
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 A szervezetek forrásszerzési stratégiáját jól mutatja, hogy átlagban anyagi forrásaik 44 %-a állami 
forrásból ered, azonban a magas szórásérték itt is arra figyelmeztet, hogy differenciáltak a szervezetek.
Az Európai Uniós pályázatok teszik ki átlagban a források 26 %-át, az önkormányzati támogatá-
sok a 21 %-át. Egyéb pályázati programokból ered az anyagi háttér 15 %-a, a gazdasági szereplõktõl          
12 %-a, illetve saját bevételként jelenik meg a teljes forrás 12 %-a.
 Az alacsony szórás alapján azt mondhatjuk, hogy az 1 %-os felajánlásokból beérkezõ bevételek 
egyöntetûen a legkisebb hányadát teszik ki a szervezetek költségvetésének.

A szervezetek kapcsolati hálója

 A szervezeti kapcsolathálót öt kérdés mentén vizsgáltuk, melyet kétféle kapcsolattípusra szûkíthetünk 
le: a szervezetek formális és informális kapcsolataira. 
 A formális kapcsolatokat két kérdés mentén elemeztük, vizsgáltuk a közös pályázati programokban 
való részvételt és a közös szolgáltatások mûködtetését. 
 Az informális kapcsolatok vizsgálatát is két kérdésre bontottuk, egyrészt a szakmai fejlõdés zálogá-
nak nevezhetõ közös képzés és konferencia részvételt próbáltuk meg feltárni, másrészt pedig az egy-
másnak küldött információs anyagok csatornáinak feltérképezését tettük meg.
 A vizsgált szervezetek kapcsolati hálója a közös pályázati programok, partnerségek alapján 
elsõsorban a hivatalos partneri hálózatot jeleníti meg, melyen jól látható, hogy melyek a régió köz-
ponti szervezetei, kik azok, akik a háló peremén helyezkednek el. 
 A legfontosabb állami szereplõ, a Közép-dunántúli Regionális Szolgáltató Iroda központi helyet 
foglal el a szervezetek körében, de ugyanígy a régió több nagyobb egyesülete is, mint pl. a komáromi 
Élettér Egyesület.
 Elkészítettük a kapcsolatháló ábráját úgy is, hogy „kivettük” a RISZI-t, mint állami szereplõt.
Az erõs központ így is megmarad, láthatóan közelebb kerülnek egymáshoz az addig is erõsen cent-
rális szervezetek, azonban a perifériára szorultak helyzete nem változik. Ez azt jelenti, hogy a RISZI 
erõs központként átjáró szerepet tölt be a nagy szervezetek között, bár a kapcsolatok önmagukban is 
léteznek. 
 A második típusú kapcsolatháló azt mutatja, hogy kik mûködtetnek közösen szolgáltatásokat a ré-
gióban. Tizennégy szervezet önállóan tart fenn valamilyen szolgáltatást, nincs kapcsolatban másokkal. 
Jelen háló esetében is beszélhetünk egy központról, és az ahhoz kapcsolódó perifériáról, azonban ez a 
háló már nem olyan sûrû. A komáromi Élettér Egyesület szerepe itt is meghatározó.

A harmadik kapcsolati háló már az infor-
mális hálózatot jeleníti meg, a közös szak-
mai képzéseken való részvételt. A vizsgált 
26 szervezetbõl 14 szervezet nem része a 
hálónak, erre részben magyarázatot ad az, 
hogy ezek a szereplõk az elõzetes mintán 
túl kerültek elemzés alá. Ez a háló a kiesõ 
szereplõk ellenére a korábbiakhoz képest is 
nagyon sûrû, látszik, hogy a régióban a kép-
zések és konferenciák kapcsolatépítõ szerepe 
vitathatatlan.
A negyedik kapcsolati háló az egymás köz-
ti információ terjedés útját jeleníti meg, ez 
is egyfajta informális kapcsolati hálónak 
minõsíthetõ, bár bizonyos korlátokkal azt 
mondhatjuk, hogy részben formalizált kap-

csolatokról is beszélhetünk. Tizenhat szervezet ebben a hálóban sem jelenik meg szereplõként, ezek 
nagy része nem töltött ki kérdõívet.
 A civil szolgáltatók kapcsolati hálójának tipizálását összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az állami 
szereplõ kivonva magát a közös szolgáltatások alól erõs partnerséget épít a régióban, nagy segítséget 
nyújt az informális, szakmai kapcsolatok ápolásában és az információszerzésben.
 Jellemzõ a régióra néhány jelentõs ifjúsági szervezet, egyesület, melyek több éves szakmai munká-
juk következtében a régió központi szereplõivé váltak mind a formális, mind az informális vizsgált di-
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menziókban. Sok partnerrel dolgoznak, sok programot, szolgáltatást mûködtetnek, ezáltal informáci-
ós és szakmai bázisként is a régió központi szereplõinek tekinthetõk. Ilyen szervezet a komáromi Élet-
tér Egyesület is.
 Emellett a régió domináns szereplõinek tekinthetõ néhány nagy, nem kimondottan ifjúsági 
célcsoporttal foglalkozó szervezet. Õk múltjuk, tevékenységük alapján nem ifjúsági szolgáltatók, 
szerepük mégis jelentõs, hiszen szolgáltatásaikat partnerszervezeteken keresztül az ifjúságnak is 
elérhetõvé teszik, ugyanakkor erejük, kapcsolataik segítségével információs bázisként és szakmai 
központként is mûködnek. Ezek a szervezetek kevésbé helyezik a hangsúlyt a partneri szintû 
együttmûködésekre, azonban ezt vélhetõen nem is tekintik feladatuknak.

Mahler Balázs
Echo Innovációs Mûhely

Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat

Történeti elõzmények

 A közösségi beavatkozás szakszerû módját és szervezett rendszerét évtizedek óta érleli-alakítja a 
mind szélesebb körûvé váló nemzetközi közösségfejlesztõi gyakorlat. Mindig is izgatott bennünket, 
hogy tetten érhetõ-e az a történelmi momentum, amelyben a spontán közösségi cselekvés növekvõ hi-
ányából valakik (állam?, társadalmi mozgalmak?, magánadományozók?) azt a következtetést vonták 
le, hogy szükség van tudatos, szakszerû beavatkozásra, s létrehoztak és mûködtetni kezdtek a közössé-
giség elõsegítésére szakosodott szervezeteket.
 Mi lehetett az a felismerés, amely arra indította pl. Angliában a szakszervezeteket, a kormányzatot, 
a filantróp adományozókat, hogy a settlement intézményét országszerte bevezessék; hogy a városi 
tanácsoknál közösségfejlesztõket alkalmazzanak; hogy az új ipari negyedekben, lakótelepeken 
közösségi szakembereket állítsanak munkába az újonnan betelepedõk meghonosodása érdekében; 
hogy a gyarmatokról az anyaországba telepedõk szakemberek segítségével tudjanak integrálódni az 
adott társadalomba? Miért nem hagyták ezeket az embereket magukra: boldoguljanak, ahogy tudnak? 
Mi vezetheti a bármiféle, politikai, pénz vagy tudáshatalommal rendelkezõket ilyen intézkedések 
meghozatalára? Messzire vezetne most ezen töprengeni, s félek, nem is tudnánk megnyugtató választ adni 
e kérdésekre, de úgy tûnik, hogy bizonyos 
eszmék és értékek érvényesítése épp 
úgy szerepet játszhatott ebben, mint az 
esetenként erõs civil társadalmakkal való 
kiegyezés és együttmûködés kényszere, va-
lamint az a veszély is, amit a kormányzatra 
nézve a szervezetlen és néma civil társadalom 
magában hordoz.
 A nálunk a 70-es évektõl kibontakozó 
közösségfejlesztõi gondolat, bár a kezdetektõl 
közösségi mozgalmakat kívánt gerjeszteni 
(1970-73 Budapesti Mûszaki Egyetem: 
Önszervezõ-köri mozgalom; Egyetemisták 
a közmûvelõdésért mozgalom), a szak-
mafejlesztést és a széleskörû intézményesítés 
lehetõvé tételét is sokáig az államtól várta el 
– ki mástól várhatta volna el? A rendszerváltás elõtt, de még utána is egy ideig, a népmûvelõk mintegy 
hétezer fõs foglalkozási csoportja mellett – azon belül? – gondoltunk el egy kicsiny, de országos 
szakmai hálózatot, száz-kétszáz fõvel, a helyi közösségi kezdeményezéseket bátorítandó és szakmailag 
segítendõ. Fájlaltuk, hogy az akkori közösségfejlesztõk más irányultságú munkakörük átalakításával, 
s az új munkakör legitimációjáért zajló folyamatos küzdelemben, vagy szabadidejük feláldozásával 
dolgozhatnak csak közös ügyünkért. Sokáig nem ismertük fel – s e felismeréshez csak a késõbbi, 
nyugat-európai tapasztalataink segítettek, jobbára a 90-es évektõl –, hogy az állami függõség épp e 
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szakmunka leglényegibb alapelvét, a közösség melletti feltétlen elkötelezettséget veszélyeztetné. Akkor 
még nem lévén harmadik szektorunk (nem-hivatalos civil társadalmunk azért persze volt, mégpedig 
meglehetõsen változatos formákban és gazdag tartalommal!), nem gondolkodhattunk a szabadság 
keretei között, s nem ismertük fel, hogy az állam bábáskodása alatt más, talán épp a közösségi munka 
legszerethetõbb vonásai kerülhetnének veszélybe, nevezetesen a közösségi tartalmak szabadsága és a 
közösségi mozgásformák spontaneitása. Nem gondoltunk arra, hogy egy nagyobb, állami fenntartású 
foglalkozási csoport tagjaiként a szakemberek „bebetonozódnának” nyugdíjas állásokba, s hogy ez 
ellene szólna munkánk mozgalmi jellegének, amely alulról építkezõ, spontán elemekben bõvelkedõ, 
önszervezõ, nem ellátás-jellegû munka, s ekként a hivatali szempontok, az állam iránti kötelezõ lojalitás 
csak ártana neki. 
 1989-ben elkezdtük létrehozni intézményeinket: megalakítottuk a Közösségfejlesztõk Egyesüle-
tét, majd („nem várunk tovább az államra!”) 1992-ben Közösségszolgálat Alapítványt hoztunk lét-
re a közösségi kezdeményezések támogatására (a többi, azonos idõben – Parola –, vagy kicsit késõbb 
létrehozott intézményünket – Közösségi Kapcsolat Alapítvány, Civil Rádió, Civil Kollégium Alapít-
vány – most nem elemezzük).
 Két évre szóló alapítványi támogatásból hoztuk létre kicsiny országos hálózatunkat: tizenkét szak-
embert tudtunk mindössze alkalmazni ugyanennyi irodában az ország különbözõ pontjain. Kétéves 
küzdelmet folytattunk, hogy megvessük a lábunkat az átalakulás dzsungelharcai közepette és a továb-
bi mûködésre helyi támogatókat szerezzünk – nem sikerült. Talán túl korán történt mindez. Nem 
tudtunk pénzt hozni a konyhára, ergo haszontalanok voltunk. Még annyira sem volt a köztudatban a    
társadalmi részvétel fontossága, mint ma. A civilség valami gyanús új dolog volt. Nagyon kevesen ál-
doztak érte. Nem voltak támogató programok sem. S talán a mi fejünkben is a szükségesnél nagyobb 
volt még az ellátottság-igény. De néhányan közülünk igazi civil kurázsival vállalkozni kezdtek, s ha ke-
servesen is, de az évek során kiépítették a keresletet saját munkájuk iránt. Fájdalmas tapasztalást ered-
ményeztek ezek az évek, de nem haszontalanokat.
 A 90-es évek második felétõl intézményeink megerõsödtek, stabilizálódtak, csak épp hálózatot nem 
sikerült létrehoznunk. Akárhonnan, bármelyik aktuális program felõl közelítettük is meg a hálózat-
építés kérdését, valahogy soha nem mi voltunk azok, akikre a támogatók gondoltak. S lassan körvo-
nalazódni kezdett a kiépülni-képtelenséget legitimáló elmélet, amely a közösségi munka hármas irá-
nyultságáról szól. Eszerint a közösségi munka a társadalmi reformerek és filantrópok munkásságán,                 
valamint a haladásért folytatott évszázados küzdelmeken keresztül érvényesíti a közösségi-civil esz-
méket és értékeket, s csak ezen túl értelmezhetjük szakmaként, olyan helyzetekben, amikor a társada-
lom kezdeményezõ- és cselekvõképessége spontán módon már nem képes megnyilvánulni és szakmai 
beavatkozásra szorul. S ha ezt felismertük, evidens, hogy egy nagy kör megtétele után vissza kellett          
érkeznünk a kiindulási pontunkhoz: társadalmi mozgalmat kell gerjesztenünk, s nem egy fizetett alkal-
mazotti gárda által mûködtetett foglalkozási csoportért kell harcolnunk, s a szakmát a beavatkozást le-
gitimáló elméletek és a kifejlesztett módszerek együttesének fogjuk fel, s nem foglalkozási csoportként. 
Továbbmenve, keresnünk kell a szakmák közötti együttmûködést is, s meg kell fogalmaznunk a közös-
ségfejlesztés interdiszciplináris jellegét. Közmûvelõdés, felnõttképzés, szociális munka és szociálpolitika, 
szocio-kulturális animáció, vidékfejlesztés, környezet- és természetvédelem, társadalmi tervezés, társa-
dalmi akció - ezek a közösségfejlesztésre érzékeny szakterületek, amelyek egy adott lokalitásban kiegé-
szíthetik egymást, sõt, ki is kell(ene) egészíteniük egymást. Mert a közösségfejlesztés, ismertük fel, ún. 
hozzájáruló jellegû foglalkozás is. Ez azt jelenti, hogy egyedül nem képes orvosolni súlyos társadalmi 
problémákat, fõként strukturális problémákat nem, de sajátos eszközeivel, más szakmák eszközeit ki-
egészítve, hozzá tud járulni a problémák megoldásához, mérsékléséhez, kezeléséhez. 
 S ezen a szemléleti talajon már könnyebben megszülethetett és felnevelõdhet egy, a közösségi kez-
deményezéseket bátorító és támogató hálózat. Mert egy ilyen hálózat a már meglévõ, sokféle közössé-
gi tevékenységet szervezi együvé – legyenek bár állami vagy civil intézmények a tevékenység gazdái. E 
hálózat alulról, civil módra, szervesen építkezik olyan szervezetekkel, amelyeknek már van saját tapasz-
talatuk, társadalmi beágyazottságuk, önkéntes bázisuk. E hálózati mûködés erõsíti a közösségfejlesz-
tés-közösségi munka kívánatos civil, mozgalmi jellegét, hatékonyan fejleszti a közösségi tevékenység 
iránti társadalmi befogadó-készséget. Megerõsíti a szervezeteket a mûködésükben, kiegészíti bevételü-
ket, de nem vállalja fenntartásukat, ezért a civil függetlenség nem sérül, s a lojalitás a segített közössé-
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gekkel fejlõdik ki. A hálózat az együttmûködésre épít, egy ideje/régóta együtt dolgozó szakembereket 
és szervezeteket tömörít és erõsít meg. Nyilvánvalóan nem fedi le az egész országot, de idõvel – új tá-
mogatások megnyílásával – ez is kialakulna. S végül: hosszú távon ez a struktúra biztonságosabban is 
fenntartható, mert ellenállóbb a politikai-költségvetési változásoknak.
A 2004-ben – az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium programjaként – lét-
rejött Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat ezen alapelvek szerint mûködik. 
Nincs fõállású fizetett alkalmazottja. Állami pénzbõl gazdálkodik ugyan, de a rendelkezésére bocsátott 
összeg – a terület (az egész ország) és a feladat nagyságát tekintve, afféle gyutacspénz. Arra elég, hogy 
a különféle közösségi szervezetek idõnként találkozhassanak, képezhessék magukat, feltárják környe-
zetük közösséghiányos területeit és azokon közösségi mozgásokat kezdeményezzenek.

Hálózat a közösségi alapú társadalomért 
A most bemutatandó hálózat igyekszik növelni a közösségi részvételt, a helyi közösségi kapacitást, 
elsõsorban közösséghiányos területeken. Elõsegíti a helyi kezdeményezések sokasodását, szélesíti azok 
körét, akik részt vehetnek a képessé tétel kulcsfontosságú eseményében, az általános célú felnõttképzésben, 
valamint a közösségfejlesztõ, közösségi munkás szakképzésben, s a már meglévõ kezdeményezések, 
szervezõdések megerõsítésére konkrét lépéseket tesz a helyi közösségi erõk integrálásáért, a társadalmi 
párbeszéd megszervezõdéséért.

Vercseg Ilona
Közösségfejlesztõ, A Közösségfejlesztõk Egyesületének tiszteletbeli elnöke

Forrás: www.kka.hu

Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központként mûködhet a Mag-ház

 Egyesületünk öt konzorciumi partner (Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány – 
Esztergom, Bakonysárkányért Alapítvány – Bakonysárkány, Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület 
– Tata, Majki Népfõiskolai Társaság – Tatabánya, Csokonai Mûvelõdési Központ – Komárom) 
bevonásával dolgozta ki azt a programot, mely kedvezõ elbírálásban részesült. Így 2009 januárjától a 
tatabányai Közmûvelõdés Házának TAHITI Ifjúsági Irodájával kiegészülve kezdhettük meg a megyei 
ifjúsági munkát. 
A megyei szakmai irányelveket az országos 
hálózat kiépítéséhez igazítottuk. Miért is jöt-
tek létre az ISZMK-k?

ISZMK – Ifjúsági Szakmai Módszertani 
Központ
 Feladata a megyei szintû ifjúsági szol-
gáltató központok kiépítése, amelyek szak-
mai-módszertani támogatást nyújtanak az 
adott megyében lévõ településeken zaj-
ló ifjúsági munkához. Megyénkben a ko-
máromi székhelyû Élettér Közösség- és 
Településfejlesztõ Egyesület látja el e felada-
tokat hat konzorciumi partnerével a megye 
kistérségeit lefedve.

IKSZT – Integrált Közösségi Szolgáltató Tér* (Beke-Ditzendy: IKSZT Módszertani Kézikönyv) 
 Integrált közösségi és szolgáltató terek – számos néven – évek óta mûködnek már Magyarorszá-
gon. Van olyan település, ahol közösségi házként vagy faluházként ismerik ezen helyeket van, ahol 
a korábbi mûvelõdési ház vagy a könyvtár tölti be a funkciót, több településen a teleház vagy az 
eMagyarország pont vállalja ezt. Számos megoldást, példát, elnevezést találhatunk.
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Egy közös mindezekben: az integrált, komplex feladatellátást szolgáló, az emberek találkozását biz-
tosító, „közösségi térszerkezet” keretében, egymásra épülve, egymást felerõsítve teszik elérhetõvé és 
hozzáférhetõvé a lakosságot érintõ közszolgáltatások, továbbá az üzleti és civil szféra kezdeménye-
zéseit. Az integrált közösségi és szolgáltató tér tehát nem új kezdeményezés. Évek, évtizedek óta 
mûködnek már.
Az integrált közösségi és szolgáltató tér elnevezés nem egy intézményformát, hanem egy szemléletet, 
egy modellt jelöl.
A program lényege, hogy a magyar vidék helyzetét egy olyan, összehangolt beavatkozással javítsa, ami 
egyszerre jelent fizikai építkezést és új lehetõségeket egy-egy település, térség lakosainak, közösségei-
nek, szervezeteinek.

A két szakmai hálózat kapcsolódása
 Az ISZMK-k szolgáltatásait hozzáférhetõvé kell tenni az IKSZT-k kialakítását célzó fejlesz-
tések keretein belül létrejövõ, ifjúsági feladatokat felvállaló közösségi terek számára. Tárcaközi 
együttmûködésben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium vállalta, hogy az ISZMK-k három éven 
keresztül térítésmentesen segítik az IKSZT-k ifjúsági szolgáltatásainak az ellátását.

A minisztériumi ajánlás megfogalmazta az 
ISZMK által ellátandó feladatokat is.
1. A következõ területeken információk  
 gyûjtése (alapadatok) és multiplikálása:
 • helyi, regionális országos, kulturális és  
 sportprogramok, rendezvények
 • helyi, regionális, országos közoktatási és  
 felsõoktatási információk
 • helyi egészségügyi ellátások
 • helyi szociális ellátások
 • helyi hivatalok
 • országos hatáskörû hivatalok, hatóságok
	• helyi és megyei önkormányzatok
	• helyi, regionális és országos olcsó  
 szálláslehetõségek

• országos utazási és szállás kedvezmények
•  helyi és regionális segítõ – és krízisellátó helyek (átmeneti otthonok, drogambulanciák)
• helyi és regionális országos pályázati kiírások
• ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek (Eurodesk irodák)
• tájékoztatás a fiataloknak szánt uniós programokról (Fiatalok Lendületben Porgram, Lifelong 

Learning Program, Kultúra 2007-2013)
2. helyszíni tanácsadás, szakember biztosítása (az ifjúsági korosztály számára nyújtott szolgálta-

tásokhoz)
3. szabadidõs ifjúsági programok lebonyolítása
4. ifjúsági/ifjúságfejlesztési munka segítése
5. nemzetközi programok koordinálása és lebonyolítás

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/1-2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület
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ÖTLET – állás nélküli fiataloknak és civil szervezeteknek

 Sokan csodabogárként néznek azokra, akik önkéntes munkát vállalnak. Feladni a kényelmet, a min-
dennapok megszokott rendjét egy olyan munkáért, amiért nem is fizetnek? Pedig egyre többen pró-
bálják ki.

Önkéntesként ma – Magyarországon

 Az önkéntesség igen sokszínû, nehezen fér bele egy adott keretbe. Ha mégis megpróbáljuk vala-
hogy csoportosítani az önkéntesség hazai megnyilvánulásait, akkor az emberek indíttatását nézve két 
típusú önkéntességgel találkozhatunk: az egyik egy hagyományos, karitatív alapokon nyugvó önkén-
tes munka (pl. Vöröskereszt), a másik pedig egy nagyon érdekes, önfejlesztõ és útkeresõ önkéntesség. 
Ez utóbbi fõként fiataloknál figyelhetõ meg, akik az iskola mellett/vagy után, munkába állás elõtt ke-
resnek maguknak önkéntes elfoglaltságot. Egyrészt azért vállalkoznak önkéntességre, mert így könnyû 
munkatapasztalatot szerezni, utazni, vagy akár szakmát tanulni. Másrészt pedig, kétségtelen, hogy 
igen jól mutat az önéletrajzban pár hónap, vagy akár egy év önkéntes munka, amit itthon vagy kül-
földön is eltölthetnek a fiatalok.
 A fizetés nélküli társadalmi munka nyugaton egyre népszerûbb és elfogadott dolog. Felénk viszont 
gyerekcipõben jár még. Pedig igen sokat lehet tanulni, fejlõdni egy-egy ilyen munkavégzés alkalmá-
val. A gyakorlati tapasztalatok elsajátításán túl lehetõség van arra, hogy az illetõ megtanuljon másokat 
elfogadni, kiállni valami mellett, valamint elsajátíthatja, hogyan mûködik egy munkaközösség, és mi-
lyen a felelõsség érzése.

Tapasztalattal rendelkezõ munkatársat keresünk…

 Hazánkban a fiatalokat érintõ munkanélküliség egyre nagyobb méreteket ölt, évrõl évre egyre több 
pályakezdõ küzd a munkavállalás nehézségeivel, annak ellenére, hogy ma jóval több a szakképzett, 
érettségivel és diplomával rendelkezõ fiatal, mint akár egy évtizede. A fiatalokat érintõ tartós munka-
nélküliség növekedést mutat, sok fiatal kar-
rierjének elsõ állomásaként a munkanélkü-
liség marad. A munkaerõ-piaci lehetõségek 
különösen korlátozottak a megfelelõ mun-
katapasztalat és szakmai gyakorlat nélküli 
pályakezdõk számára. Tapasztalat nélkül ne-
héz elhelyezkedni. De akkor hol szerezzek 
gyakorlatot? – kérdezhetik akkor a fiatalok. 
Sajnos sokak számára ördögi kör.
 Az ÖTLET program arra vállalkozott, 
hogy megteremtse a hazai hosszú távú ön-
kéntes szolgálat kereteit, feltételeit és kísér-
leti jelleggel integrálja azt a pályakezdõ fi-
atalok tapasztalatszerzését támogató egyéb 
programok közé.
 Nem titkolt célja, hogy a 18 és 30 év közötti állás nélküli fiatalok munkaerõpiaci esélyeit javítsa a 
hosszú távú önkéntes szolgálat során megszerezhetõ tapasztalati tudással, készségek fejlesztésével és 
munkahelyi gyakorlat megszerzésével. A programban lehetõség nyílik arra, hogy a fiatalok védett kö-
rülmények között, fõként civil szervezeteknél tapasztalhassák meg, milyen egy munkahelyi közösség 
tagjaként, a munka világának szabályai szerint mûködni, milyen csapatban és ezzel egy idõben mégis 
önállóan dolgozni, felelõsséget vállalni saját magukért és másokért. 
 A program további célkitûzése, hogy az önkéntesség eszmeisége terjedjen, az önkéntesség kultúrá-
ja és az önkénteseket fogadni tudó szervezetek felkészültsége fejlõdjön hazánkban. 
A Közép-dunántúli Régióban ezidáig közel húsz szervezet fogadott ÖTLET önkéntest. Ezek között 
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fõként civil szervezeteket és önkormányzati fenntartású intézményeket, pl. óvodákat, mûvelõdési há-
zakat találunk. A programba bevett szervezetek speciális felkészítést kaptak az önkéntesekkel való 
munkáról. 
 Komárom-Esztergom megyébõl elsõként hat szervezet vett részt a kezdeményezésben, – ezek közül 
az egyik szervezet az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület, melynél Herczeg Bálint 
segítette önkéntesként a szervezet munkáját tíz hónapig. Példájukból is láthattuk, hogy emberségben, 
tapasztalatban, kapcsolati rendszerben és szakmai tudásban is meghatározó alapot adhat a fiataloknak 
egy-egy civil szervezet segítõ háttere a munkavállalásra való felkészülésben.
A képzéseken részt vevõ fogadó szervezetek várhatóan a program befejeztével élnek majd az itt tanul-
takkal, és önálló önkéntes programokat hirdetnek. Így a közremûködésükkel az érdeklõdõk számára 
érdekes és számukra, a társadalom számára is hasznos önkéntes lehetõségek nyílhatnak meg. 

Mátyás Mónika programvezetõ 
Közép-Dunántúli Régió – Csalán Egyesület

Eredetileg megjelent a „Koppánmonostori Kalendárium 2008” címû kiadványban,
Komárom, Élettér Egyesület

 
Gyere velünk! ÖNérték a KÖZérdekért 

A Komárom-Esztergom megyei Önkéntes Centrum mûködtetése 

 Az Európai Unió támogatásával 18 hónap alatt zajló projektünk konzorciumi formában, Komá-
rom-Esztergom megye területén célozza meg az önkéntesség társadalmi elismertségének növelését, a 
leendõ önkéntesek és fogadó szervezetek felkészítését, megszólítását, aktivizálását. 
 Célunk a megyét területileg lefedve, egy Önkéntes centrum és négy térségi önkéntes decentrum ki-
alakítása, együttmûködve térségi civil szervezetekkel. A projekt során legalább tizenöt együttmûködési 
szerzõdés kerül ratifikálásra a megyében mûködõ önkormányzatok, intézményeik képviselõivel. A 

hagyományos és újszerû kommunikációs in-
formációs technikák alkalmazásával legalább 
650 önkéntes kiközvetítését érjük el, mely 
humánerõforrás bázis, s amelyen keresztül 
minimum 4900 munkaórát fordítanak a he-
lyi társadalom fejlesztése érdekében. 
 A komorciumi törekvés vállalja az 
önkéntes adatbázis mûködtetését, az ön-
kéntesség kultúrájának terjesztését és szak-
mai támogatását fenntartható módon az 
esélyegyenlõség szem elõtt tartásával.
 Az Önkéntes Centrum mûködtetésének 
hosszútávú célja Komárom-Esztergom me-
gyében a jelenlegi önkéntes tevékenység tár-
sadalmi megbecsültségének emelése annak 

érdekében, hogy a helyi közösségi kezdeményezések erõsítsék a települések társadalmi kohézióját, 
fejlõdését és mérsékeljék a gazdasági válság negatív hatásait. 
 Ez nemcsak az egyes társadalmi csoportok önkéntességre való hajlandóságának és az önkéntesek 
számának növelését jelenti, hanem a keretek biztosítását, a fogadó szervezetek felkutatását, felkészítését 
az önkéntesek fogadására, s egy újfajta közösségi identitás alakítását, az aktív, résztvevõ állampolgári 
lét fejlesztését is. 
 Ezeket az általános célokat, konkrét, rövid távú célok elérésén keresztül képzeljük el. Rövid távú cé-
lunk szakmai szolgáltatások fejlesztése mind az önkénteskedni kívánó lakosok, mind pedig az önkén-
teseket fogadni szándékozó szervezetek és intézmények számára, elindítani a megyei önkéntes centru-
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mot Tatabányán, és ezzel párhuzamosan négy további kistérségben, köztük Komáromban. Munkán-
kat a megyében négy felkészült kulcsszakértõ, nyolc önkéntes és több tanácsadó is segít. További cél, 
hogy a felkutatott fogadó szervezeteket felkészítsük az önkéntesek fogadására a helyben felmerülõ igé-
nyekre alapozva.
 Az intézmények esetében a formális önkéntesség elterjesztését célozzuk, valamint az önkéntes 
centrum és az önkormányzatok közötti együttmûködések számának növelését tervezzük, míg a civil 
szervezetek esetében a nem formális önkénteseken keresztüli programmegvalósításokat, illetve jó pél-
dákat, adaptálható modelleket fejlesztjük kiemelten.

Programelemeink

1. Komárom-Esztergom Megyei Önkéntes Centrum (ÖC) létrehozása

A program egyik legfontosabb elemeként – együttmûködve az 
Önkéntes Centrumok országos hálózatával – alakítottuk ki a 
Komárom-Esztergom megyei Önkéntes Centrumot, melyet a 
United Way Vértes Vidéke Alapítvány mûködtet Tatabányán, 
a Kodály tér 2/a szám alatt. Legfontosabb feladata az önkéntes-
nek jelentkezõket és az önkénteseket fogadni szándékozó szer-
vezetek és intézmények adatbázisának kezelése, a kereslet és a 
kínálat egymásra találásának elõsegítése.
 A megyei önkéntes adatbázis karbantartásán és az önkén-
tesek közvetítésén túl az ÖC feladata a helyi igények alapján a 
képzési feladatok koordinálása, az általános információ szolgál-
tatás és a személyre szabott tanácsadás segítése.

2. Térségi decentrumok létrehozása

A megye területét öt részre bontva a tatabányai centrum mellett 
négy további térségi partnerszervezet vonunk be, akik ún. ön-
kéntes decentrumokat mûködtetnek a kulcsszakértõk és az ön-
kénteseik bevonásával. Mûködésük feltételeit szakmailag és tech-
nikailag az ÖC segíti. A komáromi kistérség kilenc településén 
a decentrumi feladatokat az Élettér Egyesület végzi 2011-tõl.

3. Tájékoztató fórumok, rendezvények szervezése

Kistérségenként tájékoztató fórumokat szervezünk, ahol az ÖC szolgáltatásinak bemutatásán túl, 
adatbázist, tájékoztatást nyújtunk a formális és nem formális önkéntességrõl, az önkéntesség európai 
éve eseményeirõl, programjairól.
 A térségi fórumokon túl megyei szintû konferenciákat szervezünk, koordináljuk a megyei önkén-
tes hét rendezvényeit, minden kistérségben egy alkalommal önkéntes napot tartunk, valamint iskolai 
rendezvényeket szervezünk az önkéntességgel kapcsolatos lehetõségek bemutatásával.

4. Régiós szakmai workshopok

A program során összesen öt tematikus szakmai workshop szervezését tervezzük Fejér és Veszprém 
megyék önkéntes centrum szakértõivel közösen, ahol az alábbi témákban tájékozódunk:
a) jó gyakorlatok, 
b) helyzetelemzés 
c) megyehatáron átnyúló önkéntes programok 
d) válság hatása az önkéntességre 
e) konferenciák tapasztalatai.



132

5. Helyzetelemzés és szükségletfeltárás

Egy lakossági telefonos és három szervezeti (civilek, önkormányzati intézmények, vállalkozások) 
on-line alapú websurvey kutatást készítünk az önkéntes tapasztalatokról, szükségletekrõl a progra-
munk során. A kapott eredményeket szakmai workshopon vitatjuk meg, sajtóban kommunikáljuk, 
közzétesszük honlapjainkon. Mindemellett összegyûjtjük a megyei jó gyakorlatokat is és kiadjuk kö-
tetben. A közremûködõk szakmai felkészültségét javítandó negyedévente egy-egy angol Voluntas cik-
ket is lefordítunk és közzéteszünk.

6. Kommunikációs feladatok

Programunk során ún. több komponensû hot-line-t mûködtetünk, melynek részeként kék-számon 
telefonos információ szolgáltatás zajlik, skype alapon on-line tanácsadást szervezünk, a megyeszék-
helyen Plazma Médiában hirdetési felületet bérelve az önkéntes centrum legfrissebb hírei, önkéntes 
lehetõségek, rendezvények jelennek meg. A plázában információs tornyot bérlünk, ahol az ÖC adat-
bázis és az önkéntes hírek is elérhetõek érintõképernyõs önkiszolgáló terminálon. Emellett kommu-
nikációs kampánnyal is támogatjuk az önkéntesség népszerûsítését és az Önkéntes Centrum szakmai 
munkáját.

Smudla Kata
szakmai vezetõ

Bázis Ifjúsági Egyesület
  

Legyen önkéntes! Tegyen a változásért.

 A közösségért vagy a rászorulókért végzett önkéntes munka nem egyoldalú dolog: a másoknak 
nyújtott segítség révén mi magunk is fejlõdünk, továbbá kapcsolatokra és akár új, jobb állásra is szert 
tehetünk. „Ha azt szeretnénk, hogy a jobb és biztonságosabb világgal kapcsolatos reményünk ne ma-

radjon puszta vágyálom, nagyobb szüksé-
günk lesz az önkéntesek közremûködésére, 
mint valaha – nyilatkozta Kofi Annan. – 
Ezernyi módon járulhatunk hozzá a világ 
jobbá tételéhez.” Az Európai Bizottság útjá-
ra indította Az Önkéntesség Európai Éve – 
2011 programot az alábbi szlogennel: „Le-
gyen önkéntes! Tegyen a változásért!”
 Csaknem százmillió európai szente-
li idejét és szaktudását a rászorulóknak eb-
ben a szellemben, így is viszonozva a 
közösségétõl kapott támogatást. Egy nyug-
díjas mûvészettanár elõadásokat tart a kül-
földi látogatóknak egy múzeumban az eu-
rópai képzõmûvészeti remekmûvekrõl. Egy 

középiskolás diák felolvas a beteg gyerekeknek az egyik kórházban. Egy korábbi válogatott labdarúgó 
edzéseket tart a helyi klubban. Ezernyi módon járulhatunk hozzá a világ jobbá tételéhez.
„Valamennyiünkben ott rejlik a képesség arra, hogy mozgósítsa energiáit és segítséget nyújtson a 
rászorulóknak. Itt az ideje, hogy megosszuk, ami a miénk, és viszonozzuk azt, amit kaptunk – itt az 
ideje, hogy segítsük azokat, akik segítenek!”
Az önkéntesség valódi elõnyökkel is jár.
 A 2010 májusában készített Eurobarometer-tanulmány szerint tízbõl három európai saját bevallá-
sa szerint aktívan vállal önkéntes munkát. Az önkéntességnek számos különféle értelmezése és hagyo-
mánya létezik, az összes ilyen tevékenységet összefûzi azonban egy közös szál: ha az emberek valami-
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lyen cél érdekében összefognak, hogy egymást segítsék és támogatást nyújtsanak a rászorulóknak, az a 
társadalom egészének és az egyes önkénteseknek éppúgy hasznára válik. Az önkéntes tevékenység ré-
vén új ismeretekre tehetünk szert, tökéletesíthetjük szaktudásunkat és kiszélesíthetjük társadalmi háló-
zatainkat, minek köszönhetõen gyakran új és jobb álláslehetõséghez juthatunk. Az önkéntesség emel-
lett hozzájárulhat személyes és szociális fejlõdésünkhöz is.
 Egyesületünk segíti a fiatalokat abban, hogy önkéntes tevékenységben vegyenek részt Komárom 
kistérségében, Komáromban, s azon belül Koppánmonostoron. Jelenleg is több fiatal és fiatal felnõtt 
vállal önkéntes tanítást, hozzájárulnak a kulturális érzékenység elõmozdításához és az életvezetési is-
meretek fejlesztéséhez. Szabadidõs programokat szerveznek, szociális tevékenységet folytatnak.

A válságban divatba jött a vállalati önkéntesség

Képzeljünk el egy olyan munkanapot, amikor a cég alkalmazottainak nem kell bemenniük a munka-
helyükre, hanem ha kedvük tartja, elmehetnek kerítést festeni a vezérigazgatóval. 
A vállalati önkéntesség lényege, hogy a dolgozók önként vállalhatnak valamilyen jótékony munkát, 
amivel úgy tûnik, mindenki jól jár. 
 A Nyugat-Európában már jó ideje elterjedt vállalati önkéntesség Magyarországon még csak kis sze-
letét jelenti a cégek társadalmi felelõsségvállalásának (corporate social responsibility, CSR), de annak 
egyik leggyorsabban fejlõdõ része. Az Angliából indult szokás iránt mintegy három éve erõsödött meg 
az érdeklõdés hazánkban is – elsõsorban a multik közremûködésének köszönhetõen –, ám ma még sok 
gyermekbetegséggel küzd. 
 
 Az elsõ bökkenõ, hogy egy merev rendszerû mammutvállalat gyakran azt sem tudja, hogy ki az ille-
tékes egy ilyen esemény koordinálásban. Ha pedig az önként vállalt munka költségekkel is jár (mond-
juk festéket vagy ásót kell venni), akkor ott a nagy kérdés, hogy vajon melyik büdzsébõl fizessék azt 
ki. A legtöbb helyen azonban vagy a marketingesekhez vagy a humánerõforrás-menedzsmenthez tar-
tozik – természetesen mindkettõben van logika. 
 A vállalati önkéntesség ugyanis mindenképpen „jól eladható” tevékenység, amivel lehet erõsíteni a 
cég arculatát – vagyis tökéletesen beilleszthetõ a hagyományos PR- és marketingtevékenységek közé. 

 Monostori Éva és Zubreczki Dávid 
 Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/3-4. és a 2011/1.” számaiban,

Komárom, Élettér Egyesület

Az Önkéntesek Hete

 Az Önkéntesek Hete egy hét éves múltra visszatekintõ egy hetes, önkéntességre épülõ országos 
programsorozat, melynek legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesek által végzett te-
vékenységek társadalmi jelentõségére, népszerûsítse az önkéntességet és növelje annak elismertségét.
 Arra törekszünk, hogy az egyhetes rendezvénysorozat alatt Magyarország minden részérõl a lehetõ 
legtöbb civil szervezet, cég, közintézmény és önkéntes kapcsolódjon be közcélú programokba, minél 
több lehetõség adódjon önkéntes tevékenységben való részvételre, s így a média segítségével egy hé-
ten keresztül koncentrált figyelmet irányíthassunk az önkéntességre.
Kik csatlakozhatnak?
 Egyrészt, mindazok a civil szervezetek és intézmények (középiskolák, egyetemek, fõiskolák, kór-
házak, szociális ellátó intézmények, gyermekotthonok, idõsek otthonai), akik rendszeresen vonnak 
be önkénteseket munkájukba, illetve mindazok a cégek, ahol a dolgozók szívesen vesznek részt közö-
sen szervezett önkéntes programokban. Másrészt, magánemberként bárki, aki úgy érzi, hogy hosszú-, 
vagy rövid távon szeretne bekapcsolódni bármely, – a hét során programot kínáló – szervezet életé-
be, értelmesen tölteni a szabadidejét, vagy egyszerûen csak eltölteni egy kellemes napot jó csapatban, 
olyan tevékenységgel, ami másoknak is hasznára válhat. 
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Miért csatlakoznak a magánemberek? 
•	Mert egy jó önkéntes programmal hasznosan, közösségben tölthetik a szabadidejüket,
•	Mert megismerhetik, mások miért kapcsolódnak be egy szervezet életébe önkéntesként,
•	Tapasztalatokat gyûjthetnek a munkájukhoz, tanulmányaikhoz szorosan nem kapcsolódó terüle-

teken is,
•	Bõvíthetik ismereteiket olyan területen, ami érdekli õket, 
•	Készségeik, képességeik bõvülnek, eddig ismeretlen területen próbálhatják ki magukat,
•	És még sokáig sorolhatnánk az érveket.

 A Mag-házban tevékenykedõ szervezetek életében az önkéntes munkára nagy hangsúlyt helyezünk. 
Ahhoz, hogy felépíthettük és üzemeltetjük, több tucat önkéntesünk áldozatos munkájára volt és van 
szükségünk. Mi ebben az évben (2009) kapcsolódtunk elsõ alkalommal az országos rendezvénysoro-
zathoz. Május elsõ hetében több helyszínen és munkafolyamatban vettünk részt. Folytattuk a Mag-ház 
játszóterének kiépítését, felépítettük a bográcsozáshoz alkalmas helyet, kifestettük a melléképületet, 
parlagfüvet irtottunk, levágtuk a füvet a templom udvarán és megkezdtük a harangláb lefestését is. Fi-
atal önkénteseink aktív szerepet vállaltak kortársaik képzésében, s a hét végén egy könnyed együttlét-
tel köszöntük meg önzetlenségüket. A Fenyves tábor két napra az önkéntesektõl volt hangos. 
Aki kedvet kapott, ne várjon egy évig! Mag-házunkban szerteágazó, kreatív, önmegvalósításához is 
szeretettel várunk mindenkit.

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2009/3-4.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

Vajon érdemes?

 Egyesületünket 2006 nyarán önálló ingatlant vásárolhatott helyi közösségi célok megvalósítására. 
A lehetõséget, mely az épületrészben és a hozzá tartozó udvarban volt, rengeteg munka és lelkesedés 
töltötte meg. Így 2007 decemberében Mag-ház névvel megnyitottuk gyermek- és ifjúsági házunkat.
 A ház és a benne folyó munka külön bemutatást érdemel, most az ehhez vezetõ útról kívánok né-
hány gondolatot megosztani az olvasókkal.
 Szervezetünk fennállásának tizenöt éve alatt létszámát és összetételét tekintve folyamatos változá-
son ment keresztül. A különbözõ programok, rendezvények során tapasztaltuk, hogy a fiatalokkal, a 
gyermekekkel való törõdést, az egyesületi munkába való bekapcsolásukat intenzíven segítenünk kell. 
Az utóbbi években egyesületünk egyik vezetõ célkitûzése is e korosztály közösségi nevelése, formálá-
sa. Az ifjak közösségi képzései, ifjúsági, nemzeti és nemzetközi cseretáborai, szemináriumai színesítik 
lehetõségeinket ebben a munkában. Mindeközben a programokban résztvevõk élményben, tapaszta-
latban és közösségi-, társadalmi értékrendszerükben fejlõdnek, gazdagodnak.
 Azonban nem csupán adni, hanem kapni is jó. 
Mag-házunk teljes egészében a gyermek- és ifjúsági korosztály szabadidõs elfoglaltságához, szociális 
fejlesztéséhez nyújt segítséget. Alternatív, jelenleg kísérleti – éjszakai – programjaink pedig jórészt pre-
venciós jellegûek.
 Terveztük az épületet, átgondoltuk a benne folytatni kívánt tevékenységeket. Megfogalmazódott, 
hogy be kell vonnunk a gyerekeket és a fiatalokat is a munkába, hisz ezáltal válhat igazán a „sajátjuk”-
ká az épület, s ami még mögötte van. 
 Az önkéntes munka nem csupán a fiatalok, de szüleik körében is ismeretlen, idegen fogalom. Mi 
az, hogy a munkámért cserébe nem kapok fizetséget? – teszik fel sokan ma is a kérdést. Mi azonban 
nem engedtünk e társadalmi „löttyedés”-nek, folyamatosan közzétettük, hogy a háznál milyen mun-
kára vártunk, várunk önkénteseket. Nem tömegesen, de mindig akadnak olyanok, akik meghallják a 
hívó szavunkat. Az önkéntes munkavégzés, a benne részt vállalók elismeréseként intézményünk egyik 
falán mindenkirõl elhelyeztünk egy-egy fotót, aki szabadidejébõl, önként közösségi munkát végzett. 
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Az önkéntesek falán közel százan szerepelnek, ami méltán bizonyítja, hogy csak el kell indulni, s biz-
ton lelhetünk követõkre is.
 Egyesületünk közgyûlése az elmúlt év õszén hagyományteremtõ szándékkal és példamutatás céljá-
ból a fiatal önkéntesek között tíz hónapos idõtartamra ösztöndíjat szavazott meg annak a két legtöbb 
idõt és energiát adó fiatalnak, aki az építkezésen dolgozott. Ezek alapján Juhász Dávid havi 10 000 Ft, 
és Monostori Ádám havi 5 000 Ft ösztön-
díjban részesülhetett 2007 szeptemberétõl 
2008 júniusáig.
Mit kell tudnunk a két támogatottról?
 Juhász Dávid akkor a gyõri Hild József 
Építõipari Szakközépiskola 12. évfolyamos 
tanulója volt. Naponta utazott Gyõrbe isko-
lába, ahol legkorábban 14.30-kor indulhatott 
haza. A szakmára jellemzõen sok beadandó 
rajzot kell készítenie. A felvételi és országos 
szakmai tanulmányi verseny felkészítõre járt. 
Két zenekarban játszik mint basszusgitáros. 
Az iskola HRB –je, gyakran lépett fel városi 
rendezvényeken, ezért heti rendszerességgel 
voltak zenekari próbái. A helyi zenekarral is 
hetente próbált, ill. hétvégeken meghívásos koncerteknek tett eleget. Az országos szakmai versenyen 
harmadik helyezést ért el, így felvétel nélkül kerülhetett be a kiválasztott fõiskolára.
 Monostori Ádám a komáromi Széchényi István Közgazdasági Szakközépiskola 12. évfolyamos 
tanulója volt. Az iskolai tanulmányait jó eredménnyel végezte. Szabadidejében több helyi egyesület 
munkájában részt vállalt. Így a helyi néptáncegyüttes, az amatõr színházi élet, a zeneiskola és zenei 
együttesekben való tevékenykedés nagyon sok idejét lekötötte. A színház nem csupán fellépéseket, ha-
nem díszletépítéseket, rakodásokat és rengeteg próbát is jelentett számára. Természetesen élete fõ cél-
ja és nagy „szerelme” a dob, melynek szakszerû használatát akkor még tanulta, és a szomszédok örö-
mére otthon intenzíven gyakorolja is. 
 A két fiatal ennek ellenére a ház építésében folyamatosan és aktívan szerepet vállalt. Talán lehetett 
benne egy kis szülõi ráhatás is, de mindezek mellett tevékenységük folyamatos és építõ volt. Munká-
jukat jó minõségben és pontosan végezték, végzik. Továbbra is végzik, hiszen az épület nyitva tartását 
egyesületi tagjaink önkéntes munkájával tudjuk biztosítani. Mindketten szerepet vállalnak az ügyelet-
ben, a programok lebonyolításában. 
Mi büszkék vagyunk rájuk!

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2008/5-6.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

 

Szállásháló bemutatása

 A Közép-dunántúli régióban az elmúlt évtizedben számos civil szervezet szálláshely-kialakítás és 
üzemeltetésre adta fejét. Elsõsorban gyermekek, fiatalok táboroztatásával foglalkozó egyesületek, 
alapítványok, melyek ingatlant „örököltek”, építettek vagy vásároltak. Gyakoriak a természetjárással 
foglakozó civil szervezetek, szövetségek, melyek egy-egy kulcsosházat üzemeltetnek. Egyre többször 
találkozunk a közmûvelõdés területén tevékenykedõ közösségekkel, melyek egy-egy régi „kultúrház” 
felújításával jutottak szálláshelyhez.
 A legtöbb szervezet életében, tevékenységében azonban a szálláshely-értékesítés nem elsõdleges fel-
adat, inkább járulékos „nyûg”, számos jogszabályi, gazdálkodási, mûködtetési, finanszírozási problé-
mával, kérdõjellel, buktatóval.
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 Általában az is elmondható ezen szervezetekrõl, hogy nagyon értékes tapasztalatok halmozódtak 
fel náluk a túlélési technikákról, hogy az elsõdleges tevékenységüket miként tudják összekapcsolni a 
szálláshelyükkel. Azonban ez a tudás nem kamatozik, elszigetelt, a többi szervezet számára nem hasz-
nosul.
 Az is megfigyelhetõ, hogy még a civil szervezetek sem ismerik a saját szektoruk képviselõi által 
mûködtetett szálláshelyeket, így szinte kizárólagosan a forprofit szféra kínálatából választanak ma-
guknak helyszínt táboraik, képzéseik, konferenciáik megszervezéséhez. Ezáltal igen komoly összegek 

kerülnek ki a civil kézbõl, melyek jobb kom-
munikáció és marketing esetén a szektorban 
kamatozódhatna.
 A tatabányai Bázis Egyesület kezdemé-
nyezésére 2008-ban elkezdõdött egy olyan 
szálláshálózat kiépítése, amely összefog-
ja a Közép-Dunántúlon tevékenykedõ szál-
láshellyel rendelkezõ civil szervezeteket. A 
hálózat képzéseket, rendszeres találkozó-
kat, workshopokat szervez tagjai részére, 
összegyûjti, rendszerezi a tagok szakmai   
tapasztalatait, segítséget nyújt azok megje-
lentetéséhez, honlapot és belsõ levelezõlistát 
mûködtet, érdekvédelmi tevékenységet fejt 
ki. 

 Célunk, hogy a hálózat tagjai egymástól tanuljanak, a felhalmozott tapasztalataikat osszák meg 
egymással, ugyanakkor a terület elismert szakembereitõl is elsajátítsanak fontos elméleti és gyakorla-
ti ismereteket. 
 Szintén fontosnak véljük, hogy a régió civil szervezetei ismerjék meg a szektoron belüli 
lehetõségeket, a hálózat tagjai pedig a civilek igényeire reagáló szolgáltatásokat fejlesszenek ki és kí-
náljanak számukra. 
 Közvetett célunk, hogy a civil szférába érkezõ források jelentõs részét tartsuk is meg a szektor-
ban, a pályáztatók és a támogatott szervezetek is tekintsék prioritásnak és evidenciának, hogy a pá-
lyázati pénzeket érdemes a civil-társak által kínált szolgáltatások igénybevételére fordítani, legyen szó 

akár szálláshelyrõl, projektor-bérletrõl, vagy honlap-
tervezésrõl.

Ezen hálózat tagjainak szolgáltatásai számos ponton 
kapcsolódnak az ifjúsági turizmus témaköréhez is mint 
pl.: 
•	természeti-környezeti nevelést 
• oktatás, képzés
• a helyi táj, természeti, kulturális értékeinek megisme-

rése
• önfenntartó gazdálkodási ismeretek
• megújuló energiaforrások hasznosítása
• táboroztatás a természetvédelem, földtani ismeretter-

jesztés, és népi hagyományõrzés témakörében
• önkéntes munka megismertetése
• a sérült, fogyatékossággal élõ, hátrányos helyzetû cso-

portok üdültetése

A felsorolt szolgáltatásokon túl tervezzük olyan egymásra épülõ programok megvalósítását, melyben 
a fiatalok egyben megtalálhatják a szórakozást, az ismeretszerzést, a természeti környezetet, kulturá-
lis örökségünk felfedezését, és a pihenést.
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 Mag-házunk bõvítménye is ezt a célt szolgálja, hiszen emeleti részén alakítottuk ki megfizethetõ 
áron kínált kulcsosház szolgáltatásunkat, amit reményeink szerint egyre többen vesznek majd 
igénybe.

M. Tóth Ágnes

Eredetileg megjelent  a „Maghasadás 2010/2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

Konferencia az ifjúsági turizmus fejlesztésérôl, lehetôségeirôl

 Az ifjúsági turizmus a gyermek- és ifjúsági korosztályok közösségi élményszerzésének, egészségtu-
datos életmódja kialakításának, társadalmi szocializációja elõsegítésének jó eszköze. 
Ellát nevelési, oktatási, rekreációs feladatot, segíti a megfelelõ életvezetési normák kialakulását, a kor-
osztály társadalmi beilleszkedését, a családi és közösségi értékek elsajátítását, hozzájárul az egészséges 
életmód és a turizmusbarát szemléletmód kialakításához. 
 Az ifjúsági turizmusban érintett korosztályok alapvetõen oktatási intézmények tanulói. 
A fiatalok turizmusának legalapvetõbb megjelenési formái:
•	a családi-, illetve kifejezetten gyermekek részére szervezett üdülések és utazások, 
•	az iskolai tanulmányi- és osztálykirándulások, a táborozások és a természetjárás, valamint 
•	a fiatal felnõttek önállóan lebonyolított kül- és belföldi utazásai.

Az elmúlt tíz-tizenöt évben kialakult intézményrendszer csak részlegesen és esetlegesen tudta ellátni az 
ifjúsági turizmussal kapcsolatos feladatokat, egyrészt azok komplexitása, másrészt a politikai akarat és 
a feladatkijelölés, a szabályozás hiányosságai miatt.
 A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia az ifjúsági turizmus fejlesztését horizontális célként keze-
li, ami nem sorolható be egy-egy átfogó cél alá, mivel hatása mind az öt pillérre, azaz az egész turiz-
mus ágazatra érvényesek. 
 Korosztályi jellemzõk miatt kiemelt jelentõsége van a szemléletformálásnak, az életminõség javítá-
sának, valamint a korszerû, elektronikus alapú marketingeszközök használatának. 
 Magyarországot földrajzi helyzete, természeti adottságai, gazdag kulturális hagyományai és nem 
utolsó sorban az ifjúsági szálláshelyek nagy száma, színvonala és szervezettsége alkalmassá teszik arra, 
hogy az ifjúsági turizmus területén regionális központtá váljon. Az ifjúsági turizmus fellendülése po-
zitív hatással lehet Magyarország teljes idegenforgalmára is. 
 A hagyományosan évrõl-évre megrendezendõ országos tanácskozásnak 2010-ben Komárom adott 
otthont március 11-12-én. A Komárom Környéki Civil Társulás a Juno Hotelban várta a téma iránt 
érdeklõdõ szakembereket és érdeklõdõket.

M. Tóth Ágnes

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2010/1-2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

15 év társadalmi szövetszövés

 Édesapám révén ismerhettem meg közelebbrõl a komáromi csapatot. 2002-2003 táján, amikor az 
ifjúsági ügyekért épp’ aktuálisan felelõs tárca munkatársaként, kollégáimmal együtt törvényt igyekez-
tünk formálni – többek között – az önkormányzatok ifjúsági korosztállyal, közösségi lehetõségeikkel 
kapcsolatos feladatairól. Évát egy, az ifjúsági törvény szakmai koncepcióját, majd kodifikált szövegét 
is meg-megvitató csapat tagjaként ismertem meg. A csapat a Civil Közösségi Házak Magyarországi 
Egyesülete volt. Azon szervezetek egyike ahol Édesapám az utolsó években szakmailag otthon érez-
te, otthon érezhette magát, ahol társakat talált ahhoz, hogy – bár kissé más hangsúlyokkal, de még-
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is újra és sokadjára – kikristályosítsák és rendszerré formálják azt az oly’ egyszerû szemlélet, miszerint 
azok legyenek és lehessenek felelõsek közösségük, intézményük, településük sorsáért és jövõjéért, akik 
az adott közösség tagjai, az intézmény használói, a település polgárai. Azaz azok, akik által, és akikért 
mindezek vannak, akiktõl, és akikért ezek létezésre jogosultak. Az Élettér Egyesületet és a Mag-házat 
e csapat tagjaként ismerem. Egyike volt és egyike most is azoknak a szervezeteknek, amelyek e szem-
lélet mentén dolgoznak és társadalmunk szétfeslett, szétszaggatott szöveteit csomóról, csomóra szövik 
újra. Nem kevesebbet tesznek ezáltal, mintsem hozzájárulnak ahhoz, hogy egymással szót érteni ké-
pes, együtt gondolkodni és dolgozni akaró és tudó emberek lakjanak e hazában.
 Sorolhatnám az eredmények, az érdemek sokaságát... Az országban mind máig egyedülálló osztály-
közösség-fejlesztés programot, a miniszteri kitüntetést, a különösebb támogatás nélkül, „csupán” a helyi 
igényekre való válaszként mûködtetett Biztos Kezdet programot vagy a leendõ etei IKSZT típusú kö-

zösségi ház kialakításában, mûködtetésében 
vállalt szerepet. Sorolhatnám tovább, de ezt 
tegyék meg helyettem mások. Számomra 
mindezek mellett a Mag-ház a lényeg – még 
akkor is, ha tudom, hogy az egyesület száz 
meg száz egyéb csodát teremt naponta.
 Éváéknak saját közösségi házuk van. Értve 
ezalatt nem csak azt, hogy az történik benne, 
amit a házban dolgozó, élõ közösségek 
terveznek, illetve fontosnak tartanak, hanem 
azt, hogy a Mag-ház tényleg az övék, a 
sajátjuk. Nincs semmilyen hatalom, amely 
megmondhatná, hogy ott mi történjen és 
mi ne. Akár be is zárhatnák, ha akarnák, de 
hát nem akarják, így nem is teszik. Ehelyett 

inkább fejlesztik – évrõl évre, lépésrõl lépésre. Mindeközben persze vannak nehézségek. Néha az a 
közösség, amely egy ideig viszi, élettel tölti meg a házat szétzilálódik. Nagy baj azonban ekkor se 
történik, csupán a közösségek természetes szinuszgörbéjének az aljára érnek, hogy aztán legyen honnan 
újra elindulni, legyen hová fejlõdni. Minden úgy van, ahogyan az általam – és talán mások által is – 
oly’ sokszor olvasott, hallott Hódmezõvásárhely-Belsõerzsébeti olvasókör esetében lehetett. Csak itt és 
most nincs olyan erõ, amely ezt a házat bezárhatná, bezárathatná. Éváék – és a közösségeik, a közösségi 

együttmûködések megerõsítéséért dolgozó többiek – 
munkája épp’ ezért életbevágó: ne is legyen, lehessen 
ilyen soha többé. Ha munkájuk gyümölcse beérik, a hit 
és energia töretlen, akkor nem is lesz. Lesznek azonban 
helyettük „gondolkodni képes, az önmaga sorsát rendezni 
tudó, az együttmûködésben gyakorlott, a helyi viszonyokat 
átlátó és vezérelni képes emberek”, azaz közösségi logikák 
mentén együttmûködõ, tagjait megtartani képes társa-
dalom.

Beke Márton
Közösség- és szervezetfejlesztõ 

HROD szakmai igazgatója
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Mag-házunk bemutatkozása a lakiteleki Európa Szabadegyetemen

 A közösségi mûvelõdés gyakorlati megoldásai keretén belül mutatkozhattunk be Lakitelken, ahol 
a Mag-ház, annak üzemeltetése és a benne folyó szakmai civil munka kaphatott országos ismertséget. 
Az elõadássorozat nem új keletû, hiszen az egy évvel ezelõtt útjára indított szakmai tömörülés (Civil 
Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete) mára ismertté vált a civil közösségek területén.
 A konferenciasorozat elõadói a hajdani, akkor a helyi társadalmak igényeibõl és szükségleteibõl 
szervesen kifejlõdött közösségi mûvelõdési tevékenységek mai, megújult variációit mutatták be. 
Meggyõzõdésük, hogy a saját kézbe vett (bár népmûvelõkkel, közösségfejlesztõkkel segített) helyi 
mûvelõdésszervezés olyan, már elveszített egyéni készségek és képességek kialakulását eredményezi, 
amelyek birtoklása a jelen kor polgári társadalmában nélkülözhetetlenek.
 Kezdeményezéseink nem az intézménye-
sített közmûvelõdés még meglévõ eredmé-
nyeinek lebontását, hanem inkább fejleszté-
sét szolgálják különösen ott, ahol már évti-
zedek óta semmi sincs; a kistelepüléseken, a 
települési perifériákon, a települések mások 
által elfeledett vagy lebecsült csoportjai/kor-
osztályai számára. 
 2007 szeptemberétõl kezdtük el kistér-
ségi, jobbára a hajdani járások területén 
szervezett „megyejárásainkat”, ahol több 
olyan szakmai megoldást mutatunk be, 
amelyeket sikerrel alkalmaznak szerte az 
országban, és amelyek ott a helyi társadalmi 
megújulás fontos részévé váltak. Célunk 
és szándékunk az, hogy a meghívott és jelenlévõ települési vezetõk (polgármesterek, képviselõk, 
kulturális bizottsági elnökök és tagok), helyi intézményvezetõk, tanárok, népmûvelõk, könyvtárosok, 
civil szervezeti képviselõk stb. megismerjék ezeket a korszerû közmûvelõdési, közösségi mûvelõdési, 
közösségfejlesztõi eljárásokat, hogy alternatívát halljanak a náluk szervezett gyakorlatra, avagy ha az 
már nincs, úgy példát kapjanak felelevenítésének módjaira és eljárásaira.
 Komárom koppánmonostori városrészén kialakított Mag-házunk és a benne folytatott (talán) 
egyedül álló civil együttmûködés folyamatos része e rendezvénynek.

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2008/7-8.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

 

Regionális konferenciára vártuk a szakembereket

„A társadalmi befogadás elõsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével”

 A komáromi Élettér Egyesület és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete a HEFOP -2.2.1-
06/1.-2007-01-0125/4.0 azonosító számú pályázat keretében „Hálózatépítés és partnerség. Szociális 
szakemberek képzése és munkaerõ-piaci együttmûködés-fejlesztés a Közép-dunántúli Régióban” cím-
mel képzési és együttmûködés-segítõ programot indított. 
 Képzésünk célja a szociális és munkaügyi szférában dolgozók egymás munkájának, tevékenységé-
nek megismerése, s ezáltal a halmozottan hátrányos helyzetû csoportok tagjai számára hatékonyabb 
segítségnyújtása a munka világába történõ be-, és visszailleszkedéshez. 
 A képzés résztvevõi szociális szakemberek (önkormányzatok szociális bizottságai, családsegítõk 
szociális szakemberei, gyermekvédelmi szakemberek, rehabilitációs foglalkoztatásban érintettek), 
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pártfogók, munkaügyi központok szakemberei, civilek, értelmileg, vagy testileg akadályozottakat ok-
tató, nevelõ szakemberek; hajléktalanszállók alkalmazottai voltak. A projekt konkrét célja a szociális és 
munkaügyi igazgatásban, szolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, amely képzés kommuni-
kációs és együttmûködési készségek fejlesztésére hatékony, célorientált helyi kooperációk és hálózatok 

kialakítására, fenntartására irányul. Fontos 
célja volt képzésünknek, hogy az ellátórend-
szerben bármilyen módon érintett intézmé-
nyek, szervezetek tevékenysége a korábbi-
aknál jobban illeszkedjen munkaerõ-piaci      
elvárásokhoz, valamint a kiegészítõ szociá-
lis szolgáltatásokhoz. Így a résztvevõk segítõ 
munkájához hozzákapcsolja a foglalkozta-
tási esélyek növeléséhez szükséges tudást 
és készségeket is. Ezzel a megközelítéssel 
egyúttal az ágazatok közötti együttmûködés 
is erõsödik, ami hatékonyabbá teszi a hátrá-
nyos helyzetû csoportok munkaerõ-piaci és 
társadalmi beilleszkedésének elõsegítését. 
Szakmai programunk nyitónapból, két alka-

lommal bentlakásos képzésbõl, ezek után pedig szupervíziókból, s egy záró konferenciából állt, me-
lyet a folyamat zárásaként szerveztünk Székesfehérváron, a Barátság Házában 2008. november 20-án. 
Rendezvényünkön a régióban zajló képzés tapasztalatairól, a lehetséges további együttmûködések irá-
nyairól szólt s ahol bemutatásra került a folyamat során készített filmünk is. 

Cserteg István

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2008/9-10.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület

Oldás-kötés Komáromban

 A nagy francia forradalom 200. évfordulója alkalmából 1989 nyarán rendezett ifjúsági világtalál-
kozóra utaztunk ötösben egy 1300-as Ladával. A motorcsónakformán ágaskodó orrú jármûvet annak 
rendje és módja szerint pakoltatták ki a magyar-osztrák és az osztrák-német határon. Viszont Kehlbe 
éjjel fél egykor érkeztünk. Sehol senki. Végül az egyik kis bódéban észrevettünk egy francia határõrt, 
aki szemére húzott sapkával, lábával az asztalon aludt odabent. Tíz percig tanakodtunk suttogva, hogy 
felébresszük-e, és nézzünk szembe a haragjával, vagy lépjük át a határt mindenféle ellenõrzés nélkül. 
Végül (egy személyeskedésbe torkolló vita után) utóbbi mellett döntöttünk, és a strasbourgi katedrá-
lis éjszakai fényei mellett érkeztünk a szabadságküzdelmek hazájába.
 A határokhoz Közép- és Kelet-Európában még ma is a félelem, óvatosság érzése kapcsolódik so-
kunkban. Nem véletlenül. A „mi határaink”-at az elmúlt évtizedekben sokkal szigorúbban õrizték, 
mint a nyugat-európai polgárokét. És nem kizárólag azért, hogy a szabad világ hatásaitól elzárjanak 
minket, hanem hogy mindenki tisztában legyen a saját határaival is, és a szabadságnak az érzését se is-
merhessük meg. A határ ily módon nem egyszerûen fizikai valóságával, az ott õrködõ határõrök és fi-
náncok szigorúságával hatott ránk, hanem részévé vált identitásunknak, az illyési zsarnokság mindent 
átható erejével: saját magunk is erõsítettük ezt a határoltság-érzést. Ez is egyfajta magyarázata a 2004. 
december 5-i népszavazás eredményének.
 Még egy-két generáció él, akikben a határ ilyen kellemetlen érzéseket kelt, bár az idõ múlásával ez 
a hatás egyre halványabb. Nagy szerepe van ebben az uniós integrációnak, amely elõször enyhítette a 
határellenõrzést, majd meg is szüntette azt Magyarország és Szlovákia között.
 De ez a nyomasztó érzés akkor szûnik meg igazából, amikor a fizikai után a lelki határok is ol-
dódni kezdenek. Ehhez pedig az kell, hogy minél többször menjünk, minél többször jöjjenek, minél 
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több közös ügyünk legyen az odaátiakkal. Röviden: a társadalmi kapcsolatokat kell erõsíteni. Ezért 
üdvözlendõ és támogatandó minden olyan civil kezdeményezés, amely ezeket a folyamatokat elindít-
ja, gondozza, célhoz vezeti.
 Komáromban ennek példaértékû hagyományai vannak immár, amelyeknek egyik legfõbb letéte-
ményesei az Élettér Egyesület, a Kerecsen Ifjúsági Egyesület és a Komáromi Talpasíjászok. Születés-
napi ünnepléskor sok erõt és kitartást kívánok nekik ebben az oldó-kötõ munkában.

Ocskay Gyula fõtitkár
Határon Átnyúló Kezdeményezések

Közép-európai Segítõ Szolgálata

Fiatalokkal útban a demokrácia felé

 A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyar-
országi Egyesülete koordinálásával másfél éves programidõszakunk végéhez értünk, melyben a fran-
ciaországi Gruissan és Komárom fiataljai részvételével gondolkodtunk a demokráciáról, a két ország 
jellemzõirõl.
 Éppen egy éve húsz fiatalt, kísérõiket és önkormányzati képviselõiket láttuk vendégül Komárom-
ban, ahol a fõ irány a projekt tervezése és a két ország fiataljainak és kísérõinek ismerkedése volt.
Decembertõl egészen júniusig különbözõ programokat, akciókat szerveztünk, ismeretterjesztés 
jelleggel kirándultunk Tatára (Gyermekbarát város, ill. a városi diákönkormányzat megismerése), 
Tatabányára (Dr. Völner Pálnál a megyei ifjúsági tervekrõl informálódtunk), Budapestre (ahol az 
országházban Lezsák Sándorral beszélgettünk, ill. a Hungarikumok a Parlamentben rendezvényen 
mutatkozhattunk be, mint Mag-ház).
 A helyi középiskolákban megkezdett osztályközösség-fejlesztés programunk ezen szakaszában a kö-
zösségi kortárssegítõink vizsgáztatása zajlott, amit szakmai gyakorlat is követett saját intézményeikben.
 A programban részt vevõ fiatalok – akik a helyi általános- és középiskolák tanulói – rendszeres kö-
zös gondolkodást folytattak, ahol figyelembe vettük a korosztály igényeit is, arra építettünk. Talán 
kedves elöljáróink is emlékeznek az áprilisi ifjúsági közmeghallgatásunkra, amelynek fõ témaköre a 
helyben kialakításra váró ifjúsági közösségi tér körül forgott.
Minden tapasztalatunkat és eseményünket dokumentáltuk, melybõl több ismertetõ és kis film is ké-
szült.
 Júniusban a komáromi fiatalok és kísérõik tölthettek el egy érdemben és élményekben gazdag hetet 
a tengerparti kisvárosban. A találkozás célja a közel egy éves folyamat tapasztalatainak összegzése volt.
Az európai szociális alapból finanszírozott pályázatunk a végéhez ért. Az elmúlt hét végén öt fiatal-
lal újabb franciaországi úton voltunk, ahol a regionális konferencián volt alkalmunk bemutatni ta-
pasztalatainkat, eredményeinket. Nagy öröm volt számomra, hogy fiataljaink nem csak ügyesen és 
érdeklõdõen szerepeltek, hanem korosztályukat meghaladó bölcsességgel és kreatív válaszaikkal mél-
tán váltották ki a vendéglátóink elismerését.
 Programunk teljes zárására ismét Komárom biztosít helyet és alkalmat 2010. december 10-13 kö-
zött. Ezúttal mi látjuk ismét vendégül gruissani barátainkat, illetve fogadhatunk nyolc fõs delegációt 
Franciaországból, akik a helyi sajátosságok és érdemeink kutatása mellett szívesen ismerkednének meg 
az új helyi képviselettel, akikkel közösen gondolkozhatunk az esetleges folytatás irányáról, terveirõl.

Monostori Éva

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2010/4.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület
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Francia – Magyar demokráciaprogram Komáromban

 2009. szeptembertõl – 2010 decemberéig valósult meg a francia – magyar közös ifjúsági demok-
ráciaprojekt húsz komáromi fiatal részvételével, köztük animátoraik és az Élettér Egyesület vezetõivel. 
A másfél éven keresztül folyó közös munkánkat a Földközi-tenger melletti kisvárossal, Gruissan fiatal-
jaival kezdtük meg elsõ találkozónk helyszínén, Komáromban. Megvalósításhoz uniós támogatás és a 
pályázó francia partner, Gruissan önkormányzata nyújtott segítséget.
 Elsõ találkozásunkra 2009 októberében, az õszi szünetben került sor. Nagy örömmel láttuk vendé-
gül a francia fiatalokat Komárom városában. Három napot töltöttünk el egymással, ahol az elsõ fon-
tos lépés az összeismerkedés volt. 
Második lépésben a két ország demokráciájának mûködését hasonlítottuk össze, és az elmondottak 
alapján megállapíthatjuk, hogy francia barátaink sokkal elõnyösebb helyzetben vannak a mi orszá-
gunkhoz képest.
 Harmadik lépésben terveztünk egy kétnyelvû weboldalt. A következõ hónapokban mindkét ország 
fiataljai ugyanazon a témákon dolgoztak, és a hónapok végén az elkészült közös weboldalra feltöltöt-
ték anyagaikat és közzétették, hogy mindenki számára elérhetõ legyen.
Az elmúlt évben mi is ellátogattunk városukba, ahol folytattuk a megkezdett közös munkát. További 
lépéseket tettünk meg annak érdekében, hogy amit elkezdtünk mi fiatalok, azt felnõtt korunkban ka-
matoztatni is tudjuk.
 A franciaországi Gruissan és Komárom fiataljai által kidolgozott projekt keretében a fiatalok azon 
gondolkodtak, dolgoztak, hogy most fiatalként, majd pedig felnõttként hogyan találjuk meg és vehet-
jük ki részünket a társadalmi életbõl, a részvételi demokráciából.

 A két országban élõ fiatalok együttes 
célja, hogy közösen létre tudjunk hozni egy 
olyan közösséget, ahol együttes munkával 
jobb jövõt tudunk biztosítani a következõ 
generáció számára. Kiemelt célunk, hogy 
ne legyen kiszorított helyzetben a fiatal 
korosztály, illetve a társadalom hátrányos 
helyzetû polgárai. Ne legyenek kisebbségi 
megkülönböztetések, hanem egy olyan 
csoportot alkothassunk, ahol az összes fiatal 
közösen dolgozik a jobb cél érdekében. 
A felnõttek és döntéshozók vegyék 
figyelembe azt, hogy a fiataloknak is vannak 
jó meglátásaik, engedjenek beleszólást a 
korosztályunkat érintõ dolgokba.

 A mostani világban ahol élünk, hiába vannak jó meglátásaink, nem kerülnek a döntéshozók elé, 
nem tekintenek partnerként bennünket. Mi nem szeretnénk megváltani a világot, csak egy kicsit job-
ban szeretnénk érezni magunkat a világban.
 Mindenki számára nagy élményt nyújtott, hogy otthonában vendégül láthatta francia társát. Meg-
próbáltuk nekik bemutatni a magyar ízvilágot, gasztronómiát. Fakultatív program keretében megmu-
tattuk városunk idegenforgalmi látványosságait, és feledhetetlen közös strandoláson vettünk részt a 
termálfürdõben. A koppánmonostori mûvelõdési házban rendeztük meg a búcsúestet, ami nagy sikert 
aratott. Fellépett a Garabonciás Néptáncegyüttes, majd elõadásuk után bevontak bennünket is egy kö-
zös táncmulatságba, ahol megtanulhattunk néhány lépést mi magunk is. Vacsora elõtt megajándékoz-
tuk a francia párunkat egy közös fényképpel, majd vacsora után zenés esten búcsúztunk el egymástól.
 A közösség egy társadalmi csoport, amelyet az alkalmi vagy csupán korlátolt célokra alakult társu-
lásokkal szemben a közös érdekek alapján nagyfokú állandóság, az élet számos területére kiterjedõ ösz-
szetartozási tudat és együttmûködés, többnyire közös eszmék birtoklása is jellemez.
A civil szervezetek társadalmunkat, közösségünket képviselik. Ezt csak úgy tudják megvalósítani, ha 
tevékenységükbe nem csupán célközönségként, hanem munkatársakként is minél több embert tudunk 
bevonni. 
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 Egy civil szervezet akkor életképes, ha küldetését nem csupán fizetett alkalmazottak munkájával 
tudja elérni, hanem céljai megvalósítása mellé elkötelezett, önkéntes munkatársakat is fel tud sorakoz-
tatni. Minél több önkéntest tud bevonni munkájába, annál inkább maga mögött érezheti a társada-
lom, a helyi közösség támogatását.
A fiataloknak is vannak társadalmi csoportjai. Komáromi fiatalok és a francia ifjúság között egyetlen 
korlát, a földrajzi távolság. A közösségi csoportmunkánk nem szakadt meg, sem az egymás közti ba-
rátság…

Ládi Nikolett és Végh Diána
Ifjúsági Közösségi kortárssegítõ

Eredetileg megjelent a „Maghasadás 2010/1-2.” számában,
Komárom, Élettér Egyesület
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VII. Mag-unkról

Könyvünk utolsó fejezetében utat engedünk a civil kurázsinak, s egy kicsit megmutatunk Ön-Mag-unkból
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Brosch Mirandola
önkéntes, a Mag-ház szervezeteinek felügyelõbizottsági tagja

 Brosch Mirandola vagyok. 1989. május 28-án láttam meg a nap-
világot. Neszmélyen áll családi házunk, szüleim oda vittek haza, és itt 
ebben az 1350 lelket számláló falucskában jártam óvodába, és álta-
lános iskolába is. Középiskolai tanulmányaimat a komáromi Széche-
nyi István Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskolában végez-
tem el, és tettem közgazdasági irányú érettségit. Mivel biztosabbnak 
láttam, ha az érettségin kívül van szakmája az embernek, elvégeztem 
itt egy szoftverüzemeltetõi és egy gazdasági-informatikus képzést is. 
Nem voltam tagja diákönkormányzatnak, énekkarnak, nem voltam 
közösségi ember, órák után futottam a buszhoz, hogy minél hama-
rabb hazaérjek, ezért elõször fura volt a környezet ahova párom, Mo-
nostori Ádám által csöppentem. Saját dolgaim után elõtérbe került a 
közösség. Megismerhettem egy baráti társaságot, önkénteseket, akik 
munkájukkal a saját és környezetük jobbá tételével, szórakoztatással, fejlesztéssel foglalkoztak szabad-
idejüket feláldozva. A tankönyvekbõl már ismert civil szervezet vérkeringésébe kerültem én is önkén-
tesként. Sok rendezvényre mentünk játszóházat tartani, íjásztatni, de magunk is sokat szerveztünk.      
Külön öröm volt számomra, hogy szüleimet is sikerült kimozdítani az unalmas mindennapokból, el-
csábítottam õket egy kis téli fagyûjtésre, és a böllérversenyre.
 A magunk erejébõl véghezvitt építkezésekbõl, felújításokból is kivettem részem. Az évek alatt több 
képzésen is részt vehettem, baráti társaságunkkal együtt sokat tanulhattunk a nonprofit szervezetek 
mindennapjait-problémáit illetõen. Így mikor kitaláltuk, hogy megalapítjuk a Komáromi Zenész Egy-
letet, semmi sem állhatott már az utunkba.
 Jelenleg munkám mellett a Széchenyi István Egyetem közszolgálati szakán tanulok. Remélem, ha 
megszerzem diplomám, s elméleti tudásommal is segíthetem az egyesület mûködését.
 

Buzás Enikô
önkéntes, a Komáromi Városi Diáktanács tagja

Név: Buzás Enikõ
Született: Tatabánya, 1992. szeptember 23.
Tanulmányok: 1999-2008 Komárom-Koppánymonostor, 
Dózsa György Általános Iskola
2008- Komárom, K-EMÖ Kultsár István Szakközépiskolája és 
Szakiskolája.
 
 Nem vagyok valami profi az írásban. Többször átgondolom, tör-
lök, s átírom, majd az egész folyamat kezdõdik elölrõl. Gondolom, 
azért ezzel nem vagyok egyedül! Jelenleg azt sem tudom, mivel kezd-
jem...  Így hát neki is látok és egy képzeletbeli utazásra invitálok min-
denkit a múltba. 
Átugorva az óvodai éveimet, az iskolával kezdem! Sokan kérdezték 
miért pont Koppánymonostorra jártam iskolába. Ez egy bonyolult, de érthetõ történet. Tehát eléged-
jen meg mindenki annyival hogy testvéreimmel együtt engem is ide vettek csak fel. Szerettem ezt az 
iskolát, a tanárokat, az osztálytársaimat. A sok közös kirándulás, a Monostori iskolák találkozója, az 
együttes programok mind-mind nagyon sok emléket hagyott bennem. Ballagás után kicsit meg vol-
tam ijedve hogy mi vár rám. Új közösség, új tanárok, új iskola. Mi lesz velem? Hogyan fogadnak el, 
miként illeszkedek be az új közösségbe?! Fogalmam sem volt, mit kezdjek magammal, aztán jött az 
évnyitó majd a tanórák, és észrevétlen újra otthon éreztem magam. Most visszagondolva, nem is volt 
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olyan félelmetes, mint azt korábban gondoltam. Minden jól sikerült! Ennek örültem is. Jó, tudom, 
rövid kis szösszenetek hirtelen nagy ugrásokkal, de – mint már mondtam – nem vagyok profi, és sen-
kit sem akarok untatni. 
 Tehát egy újabb ugrás. S következõ állomásként egy kis ízelítõ miként is kerültem, csöppentem 
bele a Mag-ház „életébe”.
Kell egy hely ifjúsági tanácskozáson voltam elõször a Mag-házba, az iskolai tanáraim kérésére. Szíve-
sen elvállaltam, hiszen az összejövetel címe már sejtetett valamit. Jól éreztem magam, az összejövetel 
is jóra kerekedett. A kezdetet hamarosan egy újabb rendezvény követte. A Komáromi Napokon ren-
dezték meg az Ifjúsági konferenciát, melynek címe: Szót kérünk! A részvétel nem azt jelenti, hogy ak-
tívan részese is vagy egy folyamatnak, programnak. Velem is ez történt. Ott voltam, jól éreztem ma-
gam, de ennyi.
 Aztán elmúlt egy kis idõ, s már magam sem nagyon emlékszem miért is mentem ismét a Mag-
házba, de azt tudom, hogy nem feladat miatt. Csak úgy ellátogattam. Ágotával beszélgettünk, s 
megemlítettem neki, hogy szeretnék önkénteskedni és az Élettér egyesület újdonsült tagja szeretnék 
lenni. Több se kellett s már írtunk is önkéntes szerzõdést. A szerzõdés csak papír munka, formaság. 
A lényeg ezen túl mutat. Azóta folyamatosan és rendszeresen részt veszek az egyesület munkájában, 
fõként ifjúsági területen. Néhány dolog, amely élénken él bennem,s amelyekben részt vettem:
•	2010. május 15. RIT Finálé Gárdonyban. Itt bemutattuk magunkat, egy kis videót is készítettünk, 

az ottani fiatalokat csoportépítõ jellegû játékokkal szórakoztattuk.
•	2010. május 29. Gyereknap a Berecz Dezsõ Sporttelepen, ahol mesefigurákba öltözve szórakoz-

tattuk a gyermekeket. Én speciel Jancsi és Juliskából Juliska szerepét kaptam meg.
•	2010. június 26. ismét Berecz Dezsõ Sporttelep Mozdulj Ránk! néven Sportnapot rendeztünk. 

Különbözõ versenyekkel, és díjjakkal leptük meg a kíváncsiskodó résztvevõket.
•	2011. április 2.  Osztályközösség-fejlesztés a Mag-házban a komáromi középiskolásoknak.
•	2011. július 17. Tinédzsernap szintén Berecz Dezsõ Sporttelepen. Itt is különbözõ feladatok, kon-

certek és habparty várta az érdeklõdõket.
• Legfrissebb élményem pedig a 2011. augusztus 16-i Városi Diák Tanács gyûlése. Errõl a tanácsról 

több információt is kaphattok e könyvben, tehát bemutatásukra nem térek ki külön. Legyen elég 
annyi, hogy mi, fiatalok világmegváltó tettekre készülünk. Kibontjuk szárnyainkat, ismertté tesz-
szük magunkat, programokkal, akciókkal készülünk és igyekszünk a lehetõ legjobbat kihozni ön-
magunkból és kortársainkból!

Na, de térjünk vissza hozzám. Végtére is magamról kezdtem el írni.
 És ha már így belemerültünk az önkénteskedésbe, megemlítem, hogy nem csak a Mag-ház környé-
kén serénykedem. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt önkéntese is vagyok. Balatonon voltam tavaly nyá-
ron elsõsegélynyújtáson, elõtte Zalaegerszegen volt Országos Vöröskeresztes Ifjúsági Találkozó. Majd 
ellátogattunk a Vöröskeresztel Devecserre is. A városi véradási napokon rendszeresen segítek. Szere-
tek másokon segíteni, elkötelezett vagyok, ezért szívesen végzek itt is tevékeny munkát.
 Mindemellett tagja vagyok a Magyarock Dalszínháznak is, statisztaként veszek részt az elõadásokban, 
segítem a háttérmunkát, a jelmezek elõkészítését, rendezését és minden olyan munkát, ami éppen adó-
dik. Még eddig mindig adódott. 
 Nehezen kezdek neki egy munkának, fõleg az írásnak. Befejezni azonban szinte sosem sikerül. Sze-
retném, hogy jó legyen, frappáns és hozzám illõ. Most ezen is jó ideje gondolkodom, hiába. Ezért be-
mutatkozásom zárásaként álljon itt egy idézet J. K. Rowling írónõtõl: 
 „Nem a képességeink mutatják meg, hogy kik vagyunk, hanem a döntéseink.”
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Czidlina Balázs
önkéntes, a Komáromi Talpasíjászok elnöke

Czidlina Balázs vagyok.
A múlt században születtem az akkor még önállóan létezõ Szõnyben 
a szocializmusnak nevezett korszak „fénykorában”.
 Alapfokú éveimet a Klapka György Általános Iskolában végeztem 
el. Sajnos ez az intézmény már nem létezik azóta. A fenti két mondat-
ból rögtön kiviláglik, hogy a változás a biztos pont az életünkben.
 Katonai középiskolába jártam Tatára, ahol 1987-ben érettségiz-
tem. Ekkor még nagy ívû és reményû katonai életpálya állt elõttem, 
amibe az élet erõsen beleszólt.
 A módszerváltás hajnalán 1990. augusztus 20-án az állami ünne-
pen került sor hivatalosan a tisztavatásomra. Az errõl készült filmfel-
vételek megtekinthetõk a magyar televízió archívumában. Az akkor 
alakult kormány elsõ civil hadügyminisztere mondotta az avató be-
szédet, bár töredelmesen bevallom, idézni már nem tudnék belõle.
 Jelen voltam 1989-ben a köztársaság kikiáltásánál, valamint George Bush amerikai elnök magyar-
országi látogatásánál.
Tévébõl figyelemmel kísértem a romániai forradalmat, közben állandó harckészültségben voltam, azt 
már nem tudom, mert senki sem tudta megmondani, hogy pontosan miért is.
 Díszsorfalat álltam öt napon keresztül Kádár János ravatalához vezetõ úton.
 1991-ig tartó csapatszolgálatom során tanúja voltam a taxisblokádnak, ami a hirtelen 56 Ft-ra 
felszökõ benzin ára miatt tört ki – állítólag. Jelenleg 400 Ft körül jár az üzemanyag, ilyenkor hol van-
nak a taxisok?
Az állandó, céltalan átszervezések miatt úgy döntöttem, hogy feladom a katonai életet és átnyergelek 
a belügybe. 
Az elhatározást tett követette, ami után kilenc éven keresztül dolgoztam rendõrként különbözõ be-
osztásokban.
Minden ember rendõrnek születik, mondják, de van aki tovább tanul, ezért én sem voltam rest, és 
2000-ben abbahagytam a rendõrködést és tisztes civil foglalkozás után néztem. Gondoltam had legyek 
hasznára a nemzetgazdaságnak.
2003-ban feladtam a civil pályát és elszegõdtem közterület-felügyelõnek, ahol azóta is dolgozom.
 Az Élettér egyesülettel 2000 környékén találkoztam egy másik civil és önkéntes szervezeten keresz-
tül, ahol különbözõ közösségért ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységekben vettem részt. Ezt 
még anno társadalmi munkának hívták. Itt ismerkedtem meg Monostori Jánossal, majd rajta keresz-
tül az egyesület motorjával Monostori Évával. 
Rajtuk keresztül számomra egy új szemlélettel rendelkezõ közösség megismerése vált lehetõvé. 
Kapcsolatunk a Mag-ház építésénél fonódott szorosabbra, mely kisebb-nagyobb intenzitással azóta is 
tart.
 A hagyományõrzés, a saját településünkért, s hagyományaiért tenni akarás a leginkább közel álló 
feladat hozzám. A Mag-házban több szervezet együttes munkája folyik. Én ebbõl a hagyományõrzést 
fõ célnak tekintõ Komáromi Talpasíjászok elnöki posztját bitorlom. 
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Cságola Márton
önkéntes, a Komáromi Talpasíjászok elnökségi tagja

 Szõnyben születtem 1974. július 14-én, Grónai Éva és Cságola 
Márton gyermekeként. 
 Koppánmonostoron gyerekeskedtem, de az óvodai nagycsopor-
tot és az általános iskolát már sajnos nem itt kezdtem. Elköltöztünk 
egy Pakshoz közeli településre (Madocsa), ahol szüleim két éves ko-
romban elváltak. Édesanyám nevelt, majd öt éves koromban kaptam 
egy nevelõapát, akit nagyon szeretek. 
 Nem sok idõt voltam távol Monostortól, hiszen a második 
osztályt már a koppánmonostori Dózsa György Általános Iskolában 
kezdhettem. Oroszlányba mentem továbbtanulni vájár szakra 
(bányász). A sulit nem fejeztem be, 17 évesen dolgozni kezdtem 
a Huntourist Rt. vadgazdálkodási telepén, majd sok mindenben 
kipróbáltam magam. Így voltam karbantartó, pincér, biztonsági õr, 

betanított munkás, vállalkozó, stb. Az évek során átestem néhány képzésen, vendéglátó üzletvezetõ, 
számítógép kezelõ, település karbantartó, targoncavezetõ, stb. Jelenleg sofõrként dolgozom.
 Szeretek ismerkedni, beszélgetni emberekkel, társasági embernek tartom magam. Szeretem az ál-
latokat, – van amit simogatni, de olyan is akad amit kizárólag sült krumplival, – a zenét, a könyveket, 
a természetet, szívesen kirándulok vagy sétálok. Alapvetõen vidám természet vagyok. Szeretek szóra-
kozni, de nem szeretem a diszkós nyüzsgést, sokkal jobbra tartok egy baráti összejövetelt, házibulit, 
vagy egy jó kis bográcsozást. 
 Érdekel a hagyományõrzés, a történelem, a múlt öröksége. Tagja vagyok a Magyarok Szövetsé-
gének, s elnökségi tagja a Komáromi Talpasíjászoknak. Egy évet töltöttem a koppánmonostori Mag-
házban, mint játszóház-vezetõ, ahol sok érdekes dolgot tanultam, tapasztaltam. Sajnos a foglalkozta-
tásomra megítélt támogatás lejárt, így újra kellett váltanom. A munkám mellett cérnaképeket készítek 
rendelésre, eladásra, s ha idõm engedi ezekkel járok fesztiválokra, rendezvényekre. 

 
Cserteg István
projektmenedzser, a Komáromi Tehetségpont elindítója

 Az életben sok érdekes dolog alakul valahogy. Nekem úgy alakult, 
hogy a humán dolgok érdekeltek. Olvasás, filmek, zene és közösség…
 A közösség, a kultúra (benne a tehetséggondozás), és az ifjúsági 
munka aktív fejlesztése. Mindez azért jó, mert sosem nálam kamato-
zik a sokéves munka befektetése.
 Mozgalmas hat évem volt, hiszen 1986 és 1992 között 
mûködtettem az alábbi tatabányai klubokat: Alkotó Ifjúsági Klub, 
Beatles Klub, Locomotív GT Klub, a szombathelyi Lord együttes or-
szágos levelezõ klubja. Szóljon a rock!
 A rendszerváltás évében, 1990-ben alakítottam meg a Peron 
Egyesületet a tehetséggondozás támogatására. 1993-ban ott lehet-
tem az Elsõ Magyar Öntevékeny Rock Egylet alakulásánál. Ebben 
az évben a Peron Music Alapítvány alapítói között jegyeztek, amely 

szintén Tatabányán került bejegyzésre. Hosszabb idõre a Zenész Magazin munkatársaként dolgozhat-
tam Budapesten. Rendszeresen szerepelhettem a Magyar Rádióban zenekarok mentoraként. 1993-
ban a tatabányai Radír Rádió alapító munkatársaként kezdtem dolgozni.
A Peron Music Alapítvány önkénteseként, majd fõállású munkatársaként a tehetséggondozás terüle-
tén számtalan úttörõ kezdeményezésben vállaltam szerepet. Létrehoztam partnereinkkel a Peron Te-
hetségkutató Fesztivált, amely a legrangosabb magyar élõ zenét támogató fesztiválok egyike. Nemzet-
közi tehetségtáborokat vezethettem Görögországba, Oroszországba és rendszeresen Svájcba. 
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Számtalan gála, rendezvény indítása fûzõdik a nevemhez. 1995-ben a Taz-mánia zenei fesztivál mel-
lé álltam, amely Komárom-Esztergom megye zenekarainak legnagyobb bemutatkozási lehetõségévé 
vált hosszú idõn keresztül. Ez a fesztiválsorozat több mint 15 éves. 1995-tõl 2004-ig a TAZ-Mánia te-
hetséggondozó program kidolgozása és fejlesztése irányítójaként segítettem a helyi zenekarokat. Ezen 
idõszak alatt a Magyar Zenei Tanács tagjaként is dolgoztam.
 A régió elõadói közül többek pályafutásának indításában vállaltam támogató szerepet. A mai zenei 
elõadók közül sokan a Peron Music Alapítvány szárnyai alatt nõttek ki, ápolnak továbbra jó kapcsola-
tokat a szervezet munkatársaival.
 A könnyûzenei elõadók munkásságát könyvekben dokumentáltam azzal a céllal, hogy az értékeket 
a késõbbi korok is olvashassák. Így jelent meg 1994-ben a Company zenekar munkásságát bemutató-, 
majd a  Komárom- Esztergom Megyei Rocklegendák 1998-ban, s késõbb, 2009-ben A zene az éle-
tünk címû könyvünk. Mindezért 2002-ben a tatabányai fiatalok Arany Titán díjat kaptak.
2005-ben újabb szerepet vállaltam a Z-Pont megalakításában, majd 2010-ben alapító tagja lettem a 
dunántúli zenei együttmûködésnek a CIKKKK-nek. Jelenleg 8 ország tehetségkutató szervezeteivel 
van kapcsolatom.
 A székelyföldi árvíz idején, és utána is több civil támogató akcióban, programban tevékenykedtem. 
A székely-magyar kapcsolatok aktív fejlesztõjeként késõbb táborokat szervezhettem a székelyföld meg-
ismerésére.
 Az elmúlt évben is karitatív szerepben, ugyancsak ott lehettem a borsodi gyerekek táboroztatási 
programján Balatonon, a táborvezetõi stábban.
 S mindeközben a Radír Rádiót váltó Forrás Rádió munkatársaként dolgoztam az éterben egy évre.
2010-ben a tatabányai, tatai és komáromi tehetségpontok kialakulásában vállaltam szerepet. Ennek 
keretén belül létrejön a Komárom Tehetségpont, majd a tatabányai PeronMusic Tehetségpont is. 
Konferenciákat, mûhelyeket hoztam létre a tehetséggondozás rendszerének szélesítésére, hogy minél 
több tehetséges fiatal kerülhessen a köztudatba, lehessen alkotó része a társadalomnak. 2011 márciu-
sában a megyei tehetség tanács tagja lehettem.
 Közösségi fejlesztések területén több szervezettel, partnerrel vállaltam közös szerepet abban, hogy 
a közösségi szerepvállalás erõsödjön Magyarországon. 

 
Fodor Ákos
önkéntes, a Kerecsen Ifjúsági Egyesület leköszönt elnökségi tagja

 Középsõ gyermekként láttam meg a napvilágot családomban 
1987-ben. Szüleim igyekeztek engem is úgy nevelni, mint a bátyámat 
és az öcsémet, de valahogy ez nálam mindig másként mûködött. Min-
den erõfeszítésük ellenére én egy kicsit más lettem, mint a többiek.
 Egy év sikertörténettel a hátam mögött Komáromban érettségiz-
tem a gimnáziumban. Ahogy visszagondolok, sok minden szerettem 
volna lenni, de a kitartás nem az én erõsségem.
 Már a középiskolás évek alatt összebarátkoztunk néhányan, s így 
hamar az Élettér Egyesület ifjúsági csoportjában találtam magam. Jó 
kis idõk voltak. Fiatalon, fesztelenül…
 Jártunk Kunbábonyban képzéseken, csapatépítésen, elkezdtük épí-
teni a Mag-házat, megalakítottuk a Kerecsen Ifjúsági Egyesületet, s 
mit hoz a sors? Engem választottak elnökségi tagnak. Elnökeink – 
Gabi néni és Eszter – nem sok feladattal láttak el, talán tudták, hogy mit lehet biztosan rám bízni.
 A videózás, a filmkészítés tetszik igazán, amit lehetõségem is lett volna kitanulni az egyesüle-
ten belül, de az elém táruló feladatok, s azok számon kérése, megrendített. Így inkább elmentem 
álláskeresõnek, s kitanultam a szakács szakmát. Most ebben dolgozgatom itt-ott.
 Életem értelme viszont a zene. Van egy zenekarunk, amelyben én is gitározok. Ezt csinálom 
szabadidõmben, s álmodozom, milyen jó lenne ebbõl megélni.
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 Gondolkodtam, mit írjak még. Nehezen megy az írás, s az emlékezés. Több egymás utáni ké-
pek: képzések, kirándulások, táborok, építkezés, lazítás, csapatmunka. Aztán a helyszínek: Komárom, 
Kunbábony, Jászszentlászló. Na, igen. E legutóbbi hely az, amelyre talán a legszívesebben emlékszem. 
Egy hét gondtalan táborozás. Ismerõsök, barátok, jó arcok. Kell-e ennél több?
 

Hegedüsné Baumann Dóra  
önkéntes, a Biztos Kezdet Klub elindítója

 Szociálpedagógus, gyógypedagógus vagyok. Két gyermekemmel 
voltam GYES-en, amikor állást kaptam Komáromban a Nevelési Ta-
nácsadóban, de ez határozott idejû volt, s szerzõdésem lejárta után 
munkanélküli lettem. Míg állást kerestem, 2006-ban másoddiplomás 
képzésre adtam be jelentkezésemet Gyõrbe gyógypedagógia szakra. 
Ekkor sok keresgélés ellenére sem volt még munkám, így nagy öröm 
volt számomra az a telefonhívás, melynek útján hamarosan az Élettér 
Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület munkavállalójává váltam 
az OFÁ-nál elnyert pályázaton keresztül.
 Mit is csináltam az egyesületnél, s hogy éreztem magam?
Szociálpedagógus munkakörben alkalmaztak, s így a következõ tevé-
kenységeket végeztem:
Szociális feladatokat láttam el, úgy, mint családsegítés, családgondo-
zás, prevenció. 2006-ban indult hazánkban a Biztos Kezdet program 

minta programok alapján. A programot ebben a régióban egyedül egyesületünk kezdte el. A folyamat 
beindítása, késõbb vezetése, az országos hálózattal való kapcsolattartás tartozott a feladataim közé. 
A programnak köszönhetõen nagyon sok szakemberrel is kapcsolatba kerültem, s eddigi tudásomat 
újabb ismeretekkel gazdagíthattam. A Biztos Kezdet keretén belül egyéni fejlesztési terveket készítet-
tem, a résztvevõ gyermekekrõl, s fejlõdésükrõl.  
 Ezek mellett folyamatosam részt vettem a pályázatok nyomon követésében, készítésében, s le-
bonyolításában. Az egyesület programjai kapcsán kapcsolattartás is a feladataim közé tartozott a 
vezetõkkel, szakmapolitika képviselõivel, városi, megyei, regionális szinten. Ezek mellett csináltam 
mindent, amit éppen kellett. Részt vettem a telefonon, interneten történõ ügyintézésben, de ha kel-
lett, akkor éppen a postára, könyvelõhöz rohantam.
 Tudásomat is bõvíthettem, s több képzésen is részt vehettem, ahol tanúsítványokat, okleveleket, 
bizonyítványokat szereztem. Így a helyi közösségi kezdeményezések fejlesztése képzési programon, 
stratégiai tervezés, koncepcióalkotás modulján; a Biztos Kezdet program által szervezett tanfolyamon; 
a Civil Kollégium Alapítvány, valamint a Kecskeméti Regionális Képzõ Központ által szervezett akk-
reditált Közösségfejlesztõ képzési programon; és a székesfehérvári Csemete Gyermekcentrum által 
szervezett családi napközi mûködtetésére felkészítõ tanfolyamon. Mindemellett végeztem el a Nemze-
ti Drogmegelõzési Intézet szervezésében az alacsony küszöbû ellátások címû képzését is. 
 Az egyesületnél eltöltött évek során elkötelezõdtem, egy nagyon jó közösségbe kerültem, s mivel 
én úgy települtem ide Komáromba, végre úgy érezhettem, hogy tartozhatok valahova, egy közösség-
hez. Ha gondom, bajom volt segítettek, meghallgattak. A függetlenített munkarend szerinti munkát 
nehéz volt megszokni, de idõvel azt is sikerült. Mivel folyamatosan voltak programjaink, ezért sokszor 
a hétvégéket is együtt töltöttük. A Mag-ház építésénél családommal együtt segédkeztünk, s feledhe-
tetlenek az ott is együtt eltöltött délelõttök, délutánok. Ezért mindig egy kicsit sajátomnak is éreztem 
a Mag-házat. Kevesen mondhatjuk el magunkról, felépítettük saját munkahelyünket.
 Mióta megszületett harmadik gyermekem, ritkábban jártam ki Monostorra, de az egyesület prog-
ramjait továbbra is próbáltam gyermekeimmel látogatni, nyomon követni. 
 Ezúton köszönöm meg az egyesület vetetõségének azt a lehetõséget, hogy velük dolgozhattam, a 
sok tudást, amihez hozzá segítettek, s azt a sok feledhetetlen élményt, amit együtt élhettünk meg. Az 
egyesület programjain továbbra is szívesen részt veszek, s ha tudom, önkéntesként továbbra is szíve-
sen segítem munkájukat.
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Herczeg Bálint
önkéntes, az Élettér és a Kerecsen Egyesületek leköszönt elnökségi tagja, 
a Komáromi Zenész Egylet elnökségi tagja

 Sosem szerettem a „magamról” kezdeményezéseket. Ez most 
sincs másként. 
 A közös történet nem mostanság kezdõdött és – gondolom – nem 
a közeljövõben ér majd véget. Valahogy úgy volt hogy Monesz ba-
rátomnak volt egy édesanyja (ez most is így van), aki valahogy felka-
rolt. Mindez a középiskolás éveimben történt, amikor az iskolák és 
jómagam között végérvényesen megromlott a viszony. Ekkor életem 
elsõ munkahelyén, az Élettér Egyesületnél találtam magam, alig 16 
évesen.
 Szerintem Éva akkor még nem tudta, mit is vállalt.  
 Igazából nem is tudom, hogy miként is alakult volna az életem, ha 
mindez nem így történik. Szerintem leginkább sehogy, de ezt már so-
sem fogom megtudni. Szerencsére.
 Hogy a „szervezetben” eltöltött „X” év alatt mi történt ahhoz nagyjából ez az egész könyv is kevés 
lenne háromszor, így nagyon a részletekre nem is térek ki önmagam és az olvasók együttes érdekében. 
Azt viszont biztosan kijelenthetem, hogy az, aki egyszer az egyesülettel, az egyesületünkkel kapcsolat-
ba kerül, bizonyosan nem fogja megbánni. Rengeteg érdekes és érdektelen, vagyis „különleges” sze-
mélyt ismerhet meg mind az egyesületen belül, mind pedig az általa szervezett rendezvényeken, alkal-
makon. 
 Alkottunk közösen, születtek szerelmek és barátságok, voltak izgalmas mindent megváltó gondo-
latok, amelyek ha hiszik, ha nem, de sorra szép lassan valóra is váltak, válnak.
 Az életem néhány éve más irányt vett. A multinacionális emberrengetegben találtam magam, ahol 
nemcsak a munkaidõmrõl, hanem a szabadidõmrõl is „gondoskodnak”.  Mindez azt jelzi, hogy volt 
idõ – amíg ezt a gondoskodást szoktam –, hogy egy kicsit eltávolodtunk, kimaradtam az egyesületi 
pezsgésbõl. 
 A közelmúltban átértékeltem a hovatartozásom, s már más szemüvegen át tekintek a világra. Így 
újra elõkerültem, vesztükre. Az újonnan kialakult lelkesedésem jelenleg töretlen és szerintem eztán 
maradandóvá is válik. Meglehet, hogy felnõttem, hiszen saját tapasztalatok alapján rájöttem, hogy en-
nél a közösségnél nincs jobb. Szóval senki nem menekül, jövök... 

Jordán Antal
önkéntes, a Komáromi Talpasíjászok leköszönt elnökségi tagja

 Jordán Antal vagyok, immár a negyvenötödik évemet taposom. A 
bemutatkozásban nem térnék ki külön a tanulmányi elõmenetelemre, 
bár büszke is lehetnék rá, de nem vagyok. „Lehettem volna oktató, 
nem ily töltõtollkoptató szegény legény, de nem lettem”. Röviden  
„jó-munkás ember” vagyok, ahogy azt a mellékelt fénykép is bizo-
nyítja.
 Nõs vagyok, három gyermek édesapja, feleségem az univerzum 
legelhivatottabb könyvtárosa.
 Jelenleg Komárom Város Polgármesteri Hivatalának megbízásá-
ból a közterületet felügyelem. 
 Szabad- és munkaidõmben szívesen úszkálok, vitatkozom, ker-
tészkedem, olvasgatok, internetezek (azt mindenki teszi), vagy csak 
bambán bámulom a csillagos eget, az átsuhanó mûholdakat, mert 
alapvetõen zárkózott, ma már introvertáltnak nevezett ember vagyok, így bizonyára magányosan fo-
gok meghalni.
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 Évával már korábban ismertük egymást, még a Monostori erõdbõl (ott idegenvezetõként tevé-
kenykedtem), ahol állandóan zaklatott, ilyen-olyan csoportokat erõltetett ránk. (Már akkor sem fért a 
bõrébe.) De azt, hogy ilyen bátor, nem gondoltam. Már nem emlékszem pontosan mikor, de az biz-
tos, hogy valami szörnyû rendészeti probléma okán kerültem kapcsolatba az Élettér Egyesülettel. A 
cég neve megfogott az elsõ találkozáskor. Akkor még nem én csatlakoztam, hanem barátom és kol-
légám, akinek a dolgaiba elõszeretettel – hozzáértéssel és ellentmondást nem tûrve – szólok bele (ezt 
többnyire megbánja). Ha már belebeszélek mindenbe, akkor ne csak okoskodjak, hanem tegyek is egy 
kicsit a közért, mondták. A következõ pillanatban a Csendes utcai ház dülöngélõ falai tövében, egy 
csákánnyal a kezemben találtam magam, az ebédszünetben, pedig elém toltak egy gyûszûnyi langyos, 
üres levest és a belépési nyilatkozatot, tökéletes idõzítéssel, mert ellenkezni már nem volt erõm. És ez 
csak a kezdet volt. Hát, így kezdtük építeni a Mag-házat.
 A szolgaságom következõ fázisában kõfalat raktunk, kiváltságos helyzetemnek köszönhetõen a 
fõnökasszony beosztottja lehettem. Az igazsághoz tartozik, hogy Õ is hordta a követ, rakta a falat be-
csülettel. Röviden vázolva a falhelyzetet, nagyon jó lett! (Azóta sírnak a szégyentõl Kínában és Berlin-
ben felváltva.)
 A nagy sikerre tekintettel azt hittük, hogy bármit meg tudunk csinálni, ezért belefogtunk a tetõtér 
gipszkartonozásába is. (Kiderült, hogy az elbizakodottság igen komoly jellemhiba.) Életem egyik 
meghatározó nagy kudarca lett, azóta sem tudtam feldolgozni, amiért példás büntetést érdemeltem 
volna, mondjuk, egy év céltáblaként a talpasíjász táborban. A biztonság kedvéért inkább vállaltam az 
íjászok alvezérségét, ezzel ravaszul ki is húztam a fejem a hurokból. 
 Örök hálával tartozom az egyesületnek, hogy megbocsátották kézügyességemet. 

 
Juhász Dávid
önkéntes, a Komáromi Talpasíjászok elnökségi tagja

 Mióta az eszemet tudom, az Élettér Egyesület tagja vagyok én is. 
Kezdetben még „segítségre szoruló, csellengõ” voltam, mára azonban 
oszlopos tagja a társaságnak és egyesületeknek. Gyerekkorom megha-
tározó állomásait és élményeit köszönhetem az egyesületi munkának. 
Kezdetben még engem vittek kisgyermekként, mára én segítem a ki-
sebbeket. 
 Kezdetben játszottunk és különbözõ programokat szerveztünk. 
Csupa játék és móka. Aztán hopp, felnõttem. Mert egyszer csak egy 
ház bontásánál találtam magam, amit gyorsan az építés követett, ne-
hogy ellustuljunk. Talán innen ered az építészethez fûzõdõ szere-
tetem. Már a középiskolában erre a szakmára készültem, jelenleg a 
fõiskolát koptatom, mint építészmérnök hallgató. 
 A kétkezi munka mellett kijutottam két nemzetközi ifjú-

sági találkozóra, megszámlálhatatlan közösségfejlesztésen vettem részt hol itthon, hol imádott 
Kunbábonyunkban, ahol a hasznos idõtöltés mellett mindig tudásban és képességben is gazdagod-
tunk.
 Az elmúlt év végén a közgyûlés bizalmat adott és a Talpasíjászoknál elnökségi taggá váltam. Az új 
szerepet még tanulom. Fontos emberré lettem, mindig az aláírásomra „hajtanak”. Ezt még szoknom 
kell, hiszen eddig a rendezvényeken kétkezi munkát végeztem. Íjásztatom a kedves érdeklõdõket, tá-
borokban és foglalkozásokon kortársként felügyelõ vagyok és a Mag-házban korrepetítor. 
 A nagyok nyomdokain járunk, így már elmondhatjuk mi is szervezõdtünk. Önálló egyesületünk, 
a Komáromi Zenész Egylet már csak a mi kezdeményezésünk volt, s én is az  alapító tagjai közé tar-
tozom, hiszen aktívan zenélek is. A tanulmányi sikereimben és az alakuló életpályám alakulásában is 
meghatározó volt a közösségi töltet, amit kaptam az évek során. Ez tényleg az a hely, ahol barátra, 
menedékre, társra és biztatásra lel a fiatal.
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Juhász Gábor
önkéntes, a Mag-ház mûszaki vezetõje

Hogyan is kezdõdött?

 Réges-régen egy messzi galaxisban. …
 Na azért nem teljesen így. Megismertem egy gyönyörû fiatal lányt 
/bocs Jáni/, egy „gyüttmentet” (ami a településünkön betelepültet 
jelent), és ami én magam is vagyok. Tele volt elképzelésekkel, ötle-
tekkel és számomra érthetetlen megoldásokkal. Itt jegyzem meg, én 
nõsülésem elõtt már megfertõzõdtem efféle „kórsággal” csak az éle-
tem úgy alakult, hogy korábbi kezdeményezéseim abbamaradtak. S 
hát így nem meglepõ, hogy életünk összeforrt – Õ mondta mit – mi 
pedig hogy miként.  Sokat vitáztunk, vitatkoztunk, veszekedtünk, – s 
mindez igaz a jelenre is – ám érdeke, hogy még mindig együtt va-
gyunk. Sok ismerõsöm alakult át az eltelt idõben barátommá, õk a 
mag! Az a sok emlék, ami az egyre ritkább spontán összeverõdéskor feldereng mindig melegséggel 
önt el. S ha jól látom nem csak engem, hanem minden emlékezõt. Talán már ezért megérte a hátunk 
mögött hagyott 15 év. 
 Megjártuk együtt a pokol bugyrait és láttuk a mennyek kapuját, – ez utóbbit, igaz csak kívülrõl – de 
így is szép volt. 
 „Kell egy csapat” – klasszikus idézet, no és kell egy vezetõ, aki elõhozza a bennünk rejlõ értékeket, 
kihozza belõlünk a teljesítményt. Szerencsénk van. Nekünk van egy ilyen vezetõnk. 
 Akik ismernek, tudják, hogy én nehezen dicsérek, ez nem az én pályám, de amit ez a csapat közö-
sen összehozott ezzel a vezetéssel az nem mindennapi teljesítmény. Én nagyon büszke vagyok, hogy 
részese lehetek ennek menetelésnek – tart, amíg tart.
 Tehát tizenöt éve rágom a szavakat, mint az öreg házasok csak a jóra emlékezem, a rosszat, ha volt 
ilyen, már rég elfeledtem.
 Boldog Szülinapot Magosok! És még sok 15 évet töretlen lendülettel.

 
Juhász Gáborné
önkéntes, az Élettér Egyesület elnöke

 Azt kérted tõlem, írjak egy jópofa önéletrajzot. Rólam!? Mi lehet 
abban vidám és vicces, hogy vagyok. Talán, hogy ez így alakult, van, 
akinek öröm, s van, akinek üröm. 
 Gondoltad volna rólam, hogy egészen pici koromban tanító néni 
szerettem volna lenni, s mégis víz- és szennyvíztechnológus lettem?
 Igaz, amikor ráébredtem arra, hogy a kémiát és a biológiát nem 
is szeretem annyira, akkor döntöttem úgy, mégis csak tanító néni 
leszek. Amikor felvettek a gyõri képzõbe, vertem a fejem a falba, 
mert annyi ponttal az ELTÉ-re is bejutottam volna, na de az elsõ 
vizsgaidõszakban rájöttem, nekem a hat félév untig sok lesz! (Nem 
gondoltam volna azt se, hogy az elmúlt fél évszázad nagyobb részét 
– önként – a tanári asztal másik felén is töltöm.)
 Felejthetetlen éveket töltöttem Nagyigmándon pályakezdõként, s 
köszönhetem két osztálynak, hogy rajtuk gyakorolhattam be szakmánk fogásait, ráadásul túlélték. Ta-
lán sok kárt nem tettem bennük, mert a mai napig a szívbajt hozzák rám, amikor megkérdezik, én va-
gyok-e én? Azt igen tudom, hogy én vagyok, no de a hölgy, vagy az úr kicsoda, arról elképzelésem 
sincs, s mikor kiderül, hogy tanítottam az illetõt, akkor jó érzés tölt el, mert emlékeznek rám!!!
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 Életem legszebb idõszaka volt, amikor a fiaimmal otthon voltam – ez akkor annyira nem tûnt min-
den esetben felhõtlennek. Ma annyira hihetetlen, hogy a saját gyerekeim, meg a fogadottak (osztályim 
tanulói) ma világi jó haverok, s ennek köszönhetõen én is kicsit haver lettem. 
 Tanító néni vagyok!! Igaz, már annyiszor mondtam, abbahagyom, nem csinálom tovább, s te mind 
annyiszor kiröhögtél, vagy percek múltával számon kérted tõlem, hogy mit mondtam, pedig tudod, 
ez az életem. Igazad van, neked köszönhetem, hogy a látóköröm bõvült – nem akarsz nekrológot, – 
mást is észreveszek az iskolán kívül, már meglátom a reménytelenben a reményt, s hagyom magam 
idõnként az orromnál fogva vezetni. 
 Megszavaztátok, hogy egy neves egyesületnek legyek az elnöke, de hála az égieknek, nem hagyjá-
tok, hogy tönkre tegyem, mellettem vagytok, s úgy mind eddig, közösen húzzuk, vonjuk, idõnként 
toljuk az igát. 
 

Juhász Ildikó
önkéntes, a Mag-ház elsõ adminisztrátora

 Emlékszem, 2006. november elején csörrent meg a telefonom, s 
a vonal másik végén Monostori Éva volt. Adminisztratív munkaerõt 
kerestek egy bizonyos Élettér Egyesületnél. Az igazat megvallva 
azelõtt nem is hallottam a szervezetrõl, s még kevesebbet tudtam a 
civil szektorról, mindösszesen annyit, amennyit nagy vonalakban az 
iskolában tanítottak. Megbeszéltünk egy állásinterjút, ahol Éván kí-
vül jelen volt még az egyesület egyik aktív önkéntese, Tóth Ágnes is. 
Az állásinterjú végén megállapodtunk, hogy ha érdekel a felkínált po-
zíció, akkor néhány napon belül jelentkezem náluk. – Persze, hogy 
jelentkeztem, hiszen elõtte már közel tíz hónapig kerestem munkát 
eredménytelenül. 
 Alig 20 évesen, pályakezdõként hatalmas lehetõségként éltem 
meg, hogy irodai munkára alkalmaztak, így aztán nagyon hamar ki-

alakult bennem a felelõsségtudat az elkötelezettség érzése az egyesület felé. Akkoriban még csak egy 
pici irodát béreltünk Komáromban, ahol hárman-négyen dolgoztunk. S közben félszavakat hallottam 
arról, hogy a szervezet Koppánmonostoron egy pályázati támogatásból vásárolt ingatlant, ahol vala-
miféle közösségi teret alakít majd ki. Akkor mindez még nagyon távolinak és elképzelhetetlennek tûnt. 
Aztán 2007 tavaszától én is egyre többször vettem részt az épület felújítási és bõvítési munkálataiban. 
Emlékszem, hogy rengeteg, számomra akkor még „ismeretlen” önkéntes  hordta a téglát, keverte a be-
tont, festett, parkosított, takarított vagy ha arra volt szükség, ebédet fõzött a többieknek. Soha azelõtt 
nem láttam ilyen mértékû összefogást, amikor egy egész kis közösség serényen, szabadidejét feláldoz-
va dolgozott egy közös célért: egy közösségi tér kialakításáért. Talán nem tévedek, ha azt mondom, 
hogy egyedit alkottunk, hiszen francia mintára létrehoztunk egy közösségi házat, a Mag-házat, melyet 
2007 õszén – bár nem volt még teljesen kész – birtokba is vehettük. Így kiköltöztünk az alig néhány 
négyzetméteres kis komáromi irodánkból a saját rezidenciánkba. Az Élettér Egyesület tehát 2007-tõl 
végzi Koppánmonostoron a tevékenységét, teret- és lehetõséget biztosítva a kisgyermekes anyukák-
nak a közös játékra, gyermekfejlesztésre; a fiataloknak szabadidejük hasznos eltöltésére. A fejlesztések, 
bõvítések az eltelt évek alatt folytatódtak a Mag-háznál. Kialakítottunk egy kis játszóteret, egy kemen-
cét, valamint egy konferenciaterem is elkészült, melynek emeleti része matracszállásként üzemelhet 
már. Mindeközben rengeteg ifjúsági kezdeményezésben, kistérségi fejlesztésben, önkéntes munkában, 
hazai és nemzetközi ifjúsági programban vett részt nemcsak az Élettér Egyesület, hanem a Mag-ház-
ban mûködõ többi civil szervezet is. Kimagasló szakmai  munkánkat több alkalommal oklevéllel is-
merték el. 
 Bár úgy alakult, hogy a munkám az Élettér Egyesületnél 2011-ben véget ért, mindig nagy öröm-
mel gondolok vissza az ott eltöltött több mint négy évre. Úgy érzem részese lehettem egy összetartó 
kisközösségnek, és a munkámmal hozzátehettem – még ha csak egy kis részt is- ahhoz, hogy a szer-
vezet és a Mag-ház mûködjön, továbbfejlõdjön. Szerettem az egyesületnél dolgozni, hiszen sokkal      
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családiasabb volt a hangulat, mint egy úgymond „hagyományos” munkahelyen. Visszagondolva, s át-
tekintve az elmúlt éveket úgy gondolom, hatalmas fejlõdésen ment keresztül nemcsak az Élettér Egye-
sület, hanem a Mag-házban tevékenykedõ többi egyesület is (Kerecsen Ifjúsági Egyesület, Komáromi 
Talpasíjászok, Komárom Környéki Civil Társulás). A további munkához kitartást és sok sikert kívánok!

Kiss Károly 
informatikus, a Mag-ház technikai vezetõje

 Skorpióként születtem Komáromban 1986-ban. Az általános is-
kolát Koppánmonostoron végeztem, ahonnan az Alapy Szakközép-
iskolába kerültem. Itt érettségiztem, majd újabb két év után mûszaki 
informatikusként végeztem. Hosszú ideig voltam odahaza, mint 
pályakezdõ álláskeresõ. Ebben az idõben kezdtem el önkéntes mun-
kában tevékenykedni az Élettér Egyesületnél. A közel fél éves rend-
szeres – napi – önkéntes munka meghozta gyümölcsét, mert ha-
marosan fõállású munkaerõként erõsíthettem az újonnan megépült 
Mag-ház csapatát.
 Mivel szórakozásom és szabadidõm nagy részét is a számítógépes 
foglalkozás teszi ki, így nem nehéz elképzelni, hogy a napi munkám-
má is ez vált. Az egyesületek honlapját készítem, frissítem, s minden 
olyan munkát rám sóznak, ami a számítástechnikával hozható ösz-
szefüggésbe. Csakhogy néhány példát említsek: adminisztráció, do-
kumentálás, kemence felfûtése, fûnyírás, ki-be, fel-le, össze-vissza és ide-oda pakolás. Ja! Ez utóbbiak 
nem annyira informatikai elfoglaltságok, de mindez munkaadóimat nem különösebben zavarja. Szép 
lassan azt vettem észre, hogy amihez áramforrás kell, az az én tevékenységemmé vált. Így tanultam 
meg a mosógép vagy a porszívó kezelését is.
 A Mag-ház és a benne folyó munka mindig mozgalmas. Nagy a jövés-menés, állandó feladatok és 
gyors megoldások jellemzik. Nagyon sokan megfordulnak nálunk, állandóan megújuló társakkal kell 
dolgozni, egymáshoz igazodni. Azt mondják, nem mindig gondolkozom logikusan. Mert õk igen? A 
csillagjegyem jól tükrözi tulajdonságaimat, ha már belefáradok a kollégákba, könyörtelenül visszaszú-
rok én is.
 Mindezek után ha marad egy csöppnyi idõm, azt a barátaimmal és a családommal töltöm. 

Kovacsicz Dávid 
kortárssegítõ, a Komáromi Városi Diáktanács segítõje

 1992. január 30.-án születtem, itt Komáromban, jelenleg is itt 
élek. A Feszty Árpád Általános Iskolában kezdtem koptatni az is-
kolapadokat. Mind a nyolc évemet itt töltöttem. Utána következett 
az Alapy Gáspár Szakközép (itt találkoztam elõször az egyesülettel), 
ahol ügyesen le is érettségiztem. Informatika szakra jártam, bár nem 
kimondottan élvezem a tantárgyat, nekem túlságosan kötött és egy-
hangú egész nap a számítógép elõtt ülni. 
 Nyolcadik félév körül, amikor le kellett adni a továbbtanulási la-
pokat még jó ötletnek tûnt, de hát tévedtem, ez van. Az az ironikus az 
egészben, hogy most is infóra járok a Széchenyi István Közgazdasági-
Informatikai Szakközépiskolába. Pontosabban hálózattelepítõ és kar-
bantartó szakra, amelybõl egy évet már el is végeztem. Igazából 
mentõtiszt vagy ifjúságsegítõ, vagy valami egyéb emberekkel foglal-
kozó szakmát szeretnék csinálni. Azt, hogy mit, még pontosan nem tudom, de elõbb-utóbb talán ne-
kem is benõ a fejem lágya ....
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Már említettem, hogy az Alapyban kerültem kapcsolatba az egyesülettel talán 10. osztályban, volt egy 
osztályközösség-fejlesztés nevû projektjük, ebbe került bele. A lényege az volt, hogy próbáltak isko-
lánként legalább egy-egy jól – vagy jobban – mûködõ közösséget kovácsolni az osztályokból. Az osz-
tályokból néhányunknak lehetõsége nyílt egy további közös munkára. Azokat, akik vállaltuk, Éva kü-
lön képzésre vitt, amelynek a végén mindannyian sikeresen le is vizsgáztunk (Mibõl is Éva?) Ezalatt 
a foglalkozások alatt ismerkedtem és kedveltem meg Évát, a Mag-házat, meg úgy mindenkit, aki ott 
van, oda jár, ott tölti szabadidejének nagy részét. A példa ragadós volt, s mint a légy a ragacsos csíkon, 
már én is ott figyelek a többiek között. Azóta próbálok segíteni, amiben tudok...
 

Markóné Tóth Ágnes
önkéntes, az Élettér Egyesület alelnöke, a Komárom Környéki Civil Társulás elnöke

 Kettõ mondattal készültem csupán: Itt vagyok, számíthattok rám, 
és jól tudom, én is számíthatok rátok. Legyen ennyi elég! – egyetlen 
pillantásával megérttette velem, hogy közöm van hozzá… Hát íme:
 Nem gondolom, hogy magyaráznom kellene „idegeneknek” mi-
ért kötelezõdtem el elõször Monostori Éva, és késõbb álmai mellett. 
És mivel ez a könyv kifejezetten Mag-unkról szól, így csak pár szó-
val foglalnám össze azt a kemény munkát, amivel most elértünk erre 
a pontra: 
10-20 ember. Munka. Pályázik. Rendezi. Segítünk (visszük, letesszük, 
összeszedjük, visszatesszük). Pályázik. Segítünk (noszogatunk, 
gyûjtögetünk, gépelgetünk). Kiadunk (összejövünk, örülünk, hozunk-
viszünk, rakosgatunk). Gályázik. Alkalmazunk. Alkalmazkodunk. 
Költözünk. 30-40 ember. Pályázik. Segítünk. Közgyûlünk. Együtt 

vagyunk. Örülünk. Kunbábony (nyaralunk). Könyvtár (mulatunk). Gályázik. Segítünk. Rendezünk, 
hozunk-viszünk. Költözünk. Szûkölködünk. 40-50 ember. Közgyûlünk. Döntünk. Keresünk. Vásá-
rolunk. Tervezünk. Írtunk. Bontunk. Vágunk. 30-40 ember. Ásunk. Betonozunk. Lapátolunk. Ado-
gatunk. 20-30 ember. Újratervezünk. Közgyûlünk. Döntünk. Ásunk, lapátolunk, betonozunk. Kórót 
kapunk. Viszünk, kirakunk, berakunk, átrakunk. Kipakolunk, tetõt bontunk. Összedõl. Elhordunk, 
lerakunk, letakarunk, kitakarunk, átrakunk. Újratervezés. 10-20 ember. Közgyûlünk. Döntünk. 
Építünk (sütünk). Megtalálunk. Beszerzünk, burkolunk, kályhát rakunk, festünk, mázolunk. Még 
több kórót kapunk. Lerakunk, átrakunk, betakarunk, kitakarunk, fûtünk vele. Festünk, mázolunk, 
burkolunk. Bepakolunk. Beköltözünk. Alkalmazunk. Alkalmazkodunk. Munkálkodunk. Vágunk. 
Meghívunk. Sütünk, fõzünk, kiszolgálunk. Átadunk. Együtt vagyunk, örülünk. Sört csapolunk – ezt 
is visszük…  8-10 ember… Barátok. Igazak és igaziak… Mag…        
 Folytathatnám még sok- sok oldalon keresztül, ha a Mag-ház létrejöttén és fennmaradásán túl, a szakmai 
munkáról is bõvebben szót ejtenék, de arra vannak nálam méltóbbak, akik valóban értik és értékelik az ifjú-
sági szakmában tevékenykedõket, ahogy remélhetõleg Mag-unkat is. Ódákat regélhetnék a magánéletemben 
végbement változásokról is, melyeknek szintén köze van Mag-unkhoz, de nem teszem.
Aki nem élte át, nem tudhatja, milyen összefüggés, élmény, történés van Kunbábony és a Könyvtár, Júci 
és a liszteszsák, Jáni és a fa, Juhász és a cigi, Kicsi-Nils és a mûanyag pók, disznók és sterimov, sörcsap és 
röhögõgörcs, jurta- építõ és kastélyszálló, favágás és mûanyag flakon, Mira és a láncfûrészes között, mögött, 
elõtt, után... Az extrémeket már meg sem említve.
Mindazok, akik a mai napig mellettünk maradtak – remélem, beszélhetek többes számban –, megbíztak, hit-
tek bennünk és segítettek, elfogadtak, és elfogadtattak azoknak üzenem, hogy igenis, bár többet dolgozunk, 
mint élvezzük annak gyümölcsét, mégis van értelme. Mi vagyunk a normálisak!
Monostori Éva igazságos, türelmes és toleráns. Emellett nagyon jó barát, és szakember. Hálás mindenkinek, 
aki egy percet is áldoz az idejébõl a közös munkára, hálás még a csalódásokért is, amiket mások akarattal vagy 
a-nélkül, de okoztak neki. Kicsit fura, összetett lélek, de Mi, akik még vagyunk neki, így szeretjük, és fontos 
nekünk.
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Akik idõközben, bár tudták milyen súlya van a döntésüknek, – szó nélkül – leléptek, tegyék meg nekünk és pol-
gártársaink kedvéért is, kárpótlásként – a kollektív felelõsségtudat hiányában –, hogy nem választanak olyan 
életpályát, ahol nem kizárólag önmaguk, hanem mások, vagy más közösségek sorsáról kell határozniuk.  
Már bocsánat, de 11 év alatt, egyszer nekem is elfogyhat egy pillanatra a türelmem…
Utóirat: valaki legyen kedves a játszótér mellett, a még fellelhetõ pár szál kórót eltûntetni! 

Mészáros Zsuzsa
az Élettér Egyesület tiszteletbeli és örökös elnöke

 Monostori Évával és Fábiánné Irénkével már 1996-ban elhatároz-
tuk, hogy egyesületet szervezünk. Hamarosan össze is jött az alapí-
táshoz szükséges taglétszám és így bejegyzésre került az Élettér Kö-
zösség- és Településfejlesztõ Egyesület. Közösségfejlesztõkként úgy 
gondoltuk, hogy mi együtt „megváltjuk a világot”, de legalább is vál-
tozást igyekszünk elérni a közösségek érdekében. Tevékenységünk 
nagyon sok szép közösségi élménnyel gazdagított bennünket és re-
méljük, mindazokat, akikkel kapcsolatban álltunk. Bár az élet az or-
szág más részébe vitt, de a szemléletmódunk azonos alapon nyugszik.
 Szõnyben születtem 1961-ben. Az általános iskola befejezése után 
Budapesten tanultam, ahol 1979-ben érettségit és könyvelõi, pénz-
ügyi ügyintézõi bizonyítványt szereztem. Mivel a fõiskolai felvéte-
lim nem sikerült, Komáromban a Jókai Mór Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában kezdtem el dolgozni, majd a szõnyi Általános Iskolában napközis nevelõvé lettem.  
Ezután egy évig Budapesten óvodában dolgoztam, majd az Esztergomi Tanítóképzõ fõiskolára fel-
vételt nyertem, ahol 1984-ben végeztem. Budapesten, Rákospalotán kezdtem el tanítani elsõ osztá-
lyosokat. 1985-ben férjhez mentem. Esküvõnk Komáromban a Városházán volt. Fiam születése után 
Budapestrõl Hantosra költöztünk, ahol szolgálati lakást is kaptunk és az Általános Iskolában tanítói 
állás várt rám fiam egy éves születésnapja után. Tizenhat kisgyereket tanítottam elsõtõl negyedik osz-
tályig, ami életem egyik legszebb idõszaka volt. Közben a helyi klubkönyvtár vezetését is elvállaltam, 
s mindezek mellett 1989-ben megalapítottuk a Faluszépítõ Egyesületet, amelynek pénztárosa lettem. 
Itt kezdõdött civil pályafutásom. Faluszemináriumot szerveztünk, citerázni, táncolni tanultak gyere-
kek és felnõttek. Akkor írtam elõször pályázatot, amelybõl pingpong asztalt, színpadi függönyt és más 
fontos dolgokat vásároltunk és sok-sok önkéntes munkát végeztünk. 
 1991-ben visszaköltöztem fiammal Komáromba, ahol nagymamámat ápoltam. 1992-95-ig a 
kecskédi kultúrház igazgatója voltam. Itt kerültem kapcsolatba a megyei közösségfejlesztõ szervezet-
tel és egy tanfolyam elvégzése közben Kecskéden közösségfejlesztõ folyamatot kezdeményeztünk. Eb-
ben, helyiként, aktívan részt vettem, így tanulva legtöbbet a közösségekrõl.
 1995-tõl a szõnyi Petõfi Sándor Mûvelõdési Házba kerültem a Csokonai Mûvelõdési Köz-
pont munkatársaként, közösségfejlesztõként. Hamarosan megalakult a Szõnyi Kulturális Egyesület 
amely 1996 januárjától önállóan kezdte el mûködtetni a mûvelõdési házat. Nagyon szép közösségi 
együttmûködés volt.  
 Nem sok idõt töltöttem Szõnyben, hiszen 1997-tõl a Felsõ-kiskunsági kistérségben kezdtem el 
dolgozni a Magyar Mûvelõdési Intézet és a Közösségfejlesztõk Egyesületének megbízásából. Ez új 
és nagy kihívást jelentett számomra, teljesen ismeretlen kistérségben kezdtem új életet. Az itt élõ 
emberek és hely magával ragadott, s 1999-ben egy tanyát vásároltam, amit azóta is építek-szépí-
tek. Kunbábonyban a helyi egyesület tagjaiként nagyon sok szép programot valósítottunk meg az 
itt élõk javára. Közösségi munkás hálózatot építettünk ki, a térségben több civil szervezet létreho-
zásában közremûködtünk. A Felsõ-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének alapítójaként és 
programvezetõjeként több új közösségi szolgáltatás megalapításában közremûködtem: civil közösségi 
ház, családi napközi, közösségi rádió. A Civil Kollégium Alapítvány tanáraként szövetkezet alapításá-
ra készítettük fel a helyi gazdálkodókat. A Felsõ-Kiskunsági Gazdaságfejlesztõ Alapítványnak 2000-tõl 
2011-ig elnöke voltam. 
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 Az ország több helyszínén dolgozom közösségfejlesztõ, szövetkezetfejlesztõ tanácsadóként, közös-
ségi képzéseket vezetek. 
Szabadidõmben legtöbbször tanulok, elsõsorban szakmai területen. Ennek eredménye a 2009-ben 
szerzett szociológus diploma, amit ELTE-n végeztem. Szívesen olvasok persze szépirodalmat is. Sze-
retek tanyán élni, közel a természethez. 
 Az Élettér Egyesület életét mindvégig nyomon követtem, hiszen Monostori Évával párhuzamosan 
haladt szakmai pályafutásunk. Így az sem véletlen, hogy ma már nagyon sok komáromi, monostori 
civil szervezet tagjai: gyerekek, fiatalok és idõsebbek is jártak már Kunbábonyban a Civil Kollégium-
ban, ahová a jövõben is szívesen várunk mindenkit.
  
 
Monostori Ádám
önkéntes, az Élettér Egyesület 2006-os év önkéntese

 Szüleim révén már kisgyerekként belecsöppentem az Élettér Egye-
sület életébe, amelybe majdhogynem beleszületve érkeztem és meg-
alakulása óta aktív részese vagyok tevékenységének. Az aktivitás ter-
mészetesen mindig az adott korosztályomnak megfelelõen értendõ, 
mivel koromnál fogva közel 15 éve nem olyan feladatok ellátásánál 
számítottak rám, mint manapság.
 Az egyesületi élet jelentõsen különbözik a hagyományos munka-
helyeknél. Gyakran azért jöttünk össze, mert egyéni szükségleteink 
között találtunk olyanokat, amelyeket közösen jobban, vagy egyé-
nileg egyáltalán nem tudtunk volna kielégíteni. Olyan is elõfordult, 
hogy azért tettünk valamit, hogy másoknak jobb legyen. Ez a sok kö-
zös munka pedig egy jól mûködõ közösséggé kovácsolt bennünket, 
barátságok születtek. Eközben nem csak ezt a közösséget teremtettük 

meg magunknak, amelybe jó érzéssel megyünk, hanem alkottunk egy nagyon különlegeset is, amelyet 
úgy hívnak: Mag-ház. Ez a létesítmény, amelyet fáradságos munkával hoztunk létre több szempont-
ból is egyedülálló az országban, és nem csak azért, mert az építésének 80 százaléka önkéntes munká-
ból tevõdik ki, hanem a benne folyó tevékenység is meglehetõsen egyedi a hazai nonprofit életben. 
Erre a nagyszerû dologra utal az egyik kedvelt jelmondatunk: „Mag-unk erejébõl”.
 Amit létrehoztunk összefogással, és megteremtettünk, az nagyon sok szervezet számára példaértékû 
lehet. Példaként állítom, az alig 22 évemmel a hátam mögött, hogy megfelelõ akaraterõ birtokában 
nagyon sok mindent el lehet érni. Nem szabad arra várni, hogy a kormányzat majd valahogy megold 
minden problémát. Az Országházban ugyanis nem ismerik a pontos szükségleteinket. Ennek követ-
kezménye, hogy ha akarnak, sem tudnak biztosítani bizonyos szolgáltatásokat olyan szinten, mint azt 
mi magunk. Ehhez azonban az is szükséges, hogy az állam hagyja kibontakozni a civilek kezdeménye-
zéseit, a civileknek pedig harcolniuk kell, hogy kibontakozhassanak.
 Mindezt otthonról, a közösségtõl hoztam, ezt tanulom, s ezt kívánom továbbadni az utánam 
jövõknek.
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Monostori Éva
a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének elnöke, 
a Komárom Környéki Civil Társulás tiszteletbeli örökös elnöke, 
a Mag-ház alapítója és szakmai vezetõje

 Könnyû, de egyúttal nehéz feladatnak tûnik, hogy magamról 
írjak. Talán azért mert a könyv szerkesztésekor valamennyi írást 
többször átolvastam, javítottam, szerkesztettem. S azok, akik vették a 
fáradságot, és saját írásaikon kívül másét is elolvasták, tapasztalhatták, 
hogy sokan, több szempontból is utaltak rám, méltattak így, vagy 
úgy. 
 El kellett fogadnom érveiket, bár – mint mondottam – ez a könyv 
nem rólam, hanem rólunk szól.
 Mindezek után néhány gondolat arról, hogy mit tartok én fontos-
nak, megemlíthetõnek magamról, magunkról.  
Kissé neveletlen, önfejû és szókimondó gyereknek születtem szüleim 
elsõ gyermekeként. Nos, ezek a tulajdonságaim meghatározták éle-
tem, hiszen az oktatási rendszer mindig nehezen kezelt, én pedig ösz-
tönösen nehezen viszonyultam a rendszerhez. A mai napig nem kedvelem az értelmetlen dolgokat, a 
felesleges, cél nélküli elmélkedéseket. Ezért nem is elméleti, hanem gyakorlati embernek tartom ma-
gam. Így tudhatok magam mögött, illetve magam mellett egy népes családot, közel 25 éve egy remek 
férjet, három jó arcú fiúgyermeket, egy majdnem gyermeket, egy családi házat, két diplomát (szuper 
bejegyzésekkel), egy Mag-házat tele jó emberekkel, barátokkal, társakkal, szervezetekkel, értelmes fel-
adatokat, s változó mennyiségû és fajtájú háziállatot. 
 Az eredetileg tanult vegyész szakmát könnyen feladtam a népmûvelés, a közösségi munka kedvéért, 
hiszen tudat alatt mindig is erre a pályára készültem. Olyan tevékenységet képzeltem el magamnak, 
ahol mások tevékenységeinek segítségével teljesedhetek ki. Azt gondolom, hogy sikerült. A normális 
ember bizonyára léhûtésnek, naplopásnak tarthatja ezt a küldetést, mert a mi munkánk eredménye 
nem azonnal, s nem saját magunk által megtérülõ eredmény, hanem csak úgy van. Mi vagyunk azok, 
akik egy feladathoz, rendezvényhez összeraknak, felállítanak, meghívnak, kiszolgálnak, elkészítenek, 
leszerveznek, korrigálnak, megköszönnek, elköszönnek, elpakolnak, kitakarítanak, lekapcsolnak, de 
soha meg nem hajolnak. Így aztán tapsot sem kapnak, mégis hajtanak. S ez így is van rendjén. Csak 
az foglalkozzon emberekkel, közösségekkel, aki mindezzel számol.
 A mai kor celebjeinek mondogatom hasztalan, hogy tündöklésük annak is köszönhetõ, hogy vannak 
olyanok, akik segítenek, felállítanak, elõkészítenek, szerveznek, meghívnak, kiszolgálnak, korrigálnak, 
elviselnek, mosolyognak, újra elviselnek, megköszönnek, elköszönnek, elpakolnak, lekapcsolnak. 
Tehát a tehetség önmagában kevés, semmi nem mûködik egyedül, mindig kellenek kollégák, társak, 
barátok és a család ahhoz, hogy azt csinálhassuk, amit tudunk, amit szeretnénk, amit elképzeltünk. 
S mindezek mellett a siker csak akkor érhetõ el, ha mi magunk is áldozatot hozunk, ha nem csak 
elvenni akarunk a közösbõl, hanem bele is tesszük a magunk részét. Az alázat, az áldozathozatal és a 
megbecsülés hiányzik mindazokból, akik irigykedve rosszindulattal fûtve duzzogják végig az életüket. 
Ostobák. Hiszen a duzzogásra fordított energiából csodák is születhetnek. Talán ilyen csoda a Mag-
ház, s a benne mûködõ most születésnapos szervezetek közösségei. A közösségek, s a közösségek 
közösségei, hisz nélkülük sosem tudtuk volna életre hívni.
 Nekem ilyen közösség a barátaim, a családom, a szomszédjaim és a jó kollégáim, akik valamennyi-
en segítettek, szerveztek, vigyáztak, elviselték, felállítottak, lebontottak, megint felállítottak, szervez-
tek, megköszöntek, kipakoltak, lepakoltak, elpakoltak, behordták, kihordták, megírták, elszámolták, 
megbeszélték, meglõtték, hazavitték, megfõzték, elhozták, összerakták, kitakarították, kifestették, ki-
dolgozták és még sorolhatnám két köteten át.
 Tehát, a köszönet mindenkinek egyformán méretik!
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Monostori János
önkéntes, a Komáromi Talpasíjászok alapító elnöke

A nevem kötelez

 Saját egyesületünk megalakítása elõtt (majd ezt követõen is) igye-
keztem reálaggyal kivenni részemet a humán helyi történésekbõl. 
Újítottunk fel mûvházat, vonultunk szüreti felvonuláson, építettünk 
óvodai járdát.
 A KOSZÁ-s Mikulások krampuszaként majd a Híres Komá-
rom történelmi játék honfoglaló-török janicsár-Ferenc Jóska-egyéb 
tömegszereplõ statisztájaként sikerült elérnem a világot jelentõ desz-
kákat a rólam elnevezett erõdben.
 S mindeközben párhuzamosan családi szinten is elért bennünket 
a közösségfejlesztés vírusa…
Eleinte csak füvet nyírtunk, tájékoztató táblát állítottunk, majd vala-

hogy kitaláltuk a föld- és gyereknapos eseményeket is.
 Nagyszabású elképzelésként Mag-házat építettünk. Idõt és energiát nem kímélve nekiláttunk a 
nagy vállalkozásnak – építkeztünk. Tettem, tettük ezt annak ellenére, hogy saját családi házunk építé-
sét követõen elhatároztuk, házépítéshez „értõ” szakembert nemhogy vendégségbe, még az utcánkban 
sem kívánunk látni. Amit tudtunk, mindent mi magunk alakítottunk, hoztunk életre. A legtöbb kez-
deményezés jól sikerült, de akadtak nehézségek is. A gipszkarton felrakása csak elméletben bizonyult 
egyszerûnek. Igazi Mekk-mester módján próbálkoztunk több héten át, amit ezután egy igazi mester 
két délután megoldott. Ennek sikertelenségén, jó magyar módra mi is kialakítottuk egymás között a 
(gipsz) Karton-netvörk – természetesen be nem jegyzett – építési próbálkozásunkat. 
 A munka eredményessé vált, meghozta gyümölcsét. Nemzetközi és országos hírnév övezi kis mo-
nostori tevékenységünket. Talán az is jó magyar szokás, hogy mindezek ellenére idehaza a mai napig 
sem tudtuk magunkat elfogadtatni és elismertetni. A kedvünk és lelkesedésünk ennek ellenére nem ha-
gyott el bennünket. Mindig mosolygunk a különbözõ kiadványainkban. (Kalendárium, Maghasadás)
 Felnövekvõ gyermekeink (3 fiú – jelenleg 22-16-10 évesek) is bekapcsolódtak – természetesen nem 
kevés duzzogást követõen – a folyamatokba, kezdeményezésekbe: színjátszás, bontás-építés, egyesüle-
tesdi. 
 A helyi és a magyarságunkat érintõ hagyományõrzés a szívem csücskévé vált. Árkot ástunk a 
Tornyos villában, a Vezérek parkja is megvalósult, folyamatban van az oroszlánunk után a vizánk és 
köztéri padjaink elhelyezése.
 Gyüttmentként elfogadtatni magunkat nem volt zökkenõmentes. A beilleszkedés, a helyi kötõdés 
is hosszú ideig tartó folyamat volt, azonban ma már minden szempontból monostorinak és persze ko-
márominak vallom magam. 
 Jól érzem magam Komáromban, Koppánmonostoron. Büszkeséggel tölt el, hogy a szûk környeze-
temben járva itt-ott beleütközöm saját kezünk, vagy gondolatunk nyomán született programba, köz-
téri alkotásba, helyi kezdeményezésbe. 
 Minden elképzelésnek alapja van. Ha ez az alap biztos és életerõs, bizonyára a ráépülõ alkotás is 
megállja majdan a helyét, termékeny és hasznos lehet. Úgy érzem nekünk már komoly eredményeink 
vannak, azonban ezek az eredmények nem jöhettek volna létre, ha nincs nagy Õ…
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Müller Éva
önkéntes, a Mag-ház technikai vezetõje

 1998 õszén költöztünk Svájcból Koppánmonostorra. Eleinte nem 
ismertünk senkit. Amikor Péter óvodába került, akkor kezdtünk ba-
rátkozni az óvodások szüleivel. Az, hogy az iskola jelentõs változáso-
kat hoz egy család életébe, azt tudtam, de hogy ilyen mértékben, azt 
nem gondoltam volna.
 Néhány évvel ezelõtt egy véletlen folytán lekeveredtünk a Posta-
rétre, ahol a koppánmonostori gyermeknapot szervezték. Annyira 
megtetszett, hogy meg is kérdeztük Szilvi „nénitõl” ki az ötletadója 
ennek az eseménynek. Amikor elmondta, hogy az Élettér Egyesület 
a szervezõ és ötletadó, úgy gondoltuk, meg kellene közelebbrõl is 
ismerkedni. 
 Az ismerkedést nem egészen úgy gondoltam, ahogy lezajlott. 
Megkérdeztem, hogy lehet-e valamiben segíteni. Örömmel fogadták 
önkéntes munkámat, mert másnap már fát vágtam a csapattal egy nagy erdõben. (Az egyesület életé-
ben ez volt az elsõ ilyen alkalom. Azonnal megismertem mindenkit, aki számít. Sosem hittem, hogy 
ennyire szervezetlennek tûnõ módon sikeresen is lehet dolgozni. Az okosok ágvágóval, kézi fûrésszel 
estek az erdõnek, míg mások gépesítették magukat. Mit nem tesz a száz éves kannás bor!)
Ettõl kezdve részévé váltam – eleinte csak – a munkáknak, majd a mulatozásnak is. A gyerekem is 
örömmel tart velem, õ is szerzett magának barátokat. Most már mi is hozzuk az egyesület rendezvé-
nyeire ismerõseinket. Olyan dolgokat is csinálok, veszek benne aktívan részt, amit néhány évvel ezelõtt 
gondolni sem mertem volna. 
 Utoljára gyerekkoromban voltam disznóvágáson. Az igaz ugyan, hogy az elsõ, a hagyományos 
egyesületi disznóvágásról kimaradtam, de érzem, a többi se nagyon maradt el az elsõtõl. Mindig mi 
voltunk az elsõk. Se disznó, se ember. Gondoltam is, hogy tán kettõnkre marad az egész meló? Aztán 
gyülekeztek a nálamnál még álmosabb emberek, mert a hajnali hat óra nagyon korán volt. Itt ismer-
kedtem meg mindazokkal, akikkel ez idáig még nem találkoztam. Férjem még a mai napig nem hiszi 
el nekünk, (õ olyankor sajnos mindig dolgozik) hogy milyen jól lehet munka közben szórakozni.
 Csak remélni tudom, hogy még sok közös egyesületi programot rejteget a jövõ számunkra, ami to-
vább színesítheti hétköznapjainkat. S azt is csak remélni tudom, hogy a férjem is velünk tarthat maj-
dan. 

dr. Novadovszky Nóra
önkéntes, a Komárom Környéki Civil Társulás elnökségi tagja

 Hála Istennek, az életben a fontos dolgokat a szeretet és az általa 
mozgatott emberi kapcsolatok tartják életben!
Valahogy így kerültem én is a Civil Társulás berkeibe, hiszen baráta-
ink, keresztkomáink: a Monostori család és az „õ barátaik és üzletfe-
leik…” álmaiban szeretünk részt venni. 
 Persze sohasem állt távol tõlem a közösségi lét, hiszen már gye-
rekkoromtól fogva mindig nyüzsögtem valahol: hol egy csapat, egy 
táncegyüttes tagjaként, hol diákszínházi rendezõként, irodalmi teahá-
zi szervezõként, hol rendszerváltó tüntetéseken, vagy az evangelizáci-
ós diákmozgalomban, a gyülekezeti kántorként, és rákóczisként. 
Hogy mi a jó a közösségben? Pont az, amit az elsõ mondatban írtam: 
a szeretet, meg persze az alkotás, a közös élmények. Olyan sokfélék 
vagyunk, és a Teremtõ olyan sok mindent tanít nekünk egymáson, 
meg mindazon keresztül, akiket vagy amiket ránk bízott! Ennek minden pillanatát érdemes örömmel 
megélni. 
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 Nem mellesleg, hanem fõként azonban feleség és kétgyerekes családanya vagyok, aki ügyvédként 
keresi kenyerét. Remélem, ezt a tudásomat a civil szférának is hasznára tudtam fordítani.
A Civil Társuláson belül a Rákóczi Szervezettel közösen létrehozott projektek irányításában vettem 
részt, melyeknek segítségével Zoboralja magyar iskoláit támogattuk a drámapedagógia szakmai mód-
szereinek megismertetésével, és életre hívhattunk egy helytörténeti-hagyományõrzõ találkozót a kár-
pátaljai Aknaszlatina magyar közösségével együtt. 
 Hálás vagyok a lehetõségekért, melyeket a Civil Társuláson keresztül kaptam és kaptunk az élettõl: 
jó emberekkel jó programokat csinálni nagyszerû dolog!

 
Oláh Julianna
kortárssegítõ, a Komáromi Városi Diáktanács segítõje

 1997. április másodikán találtam ki, hogy megörvendeztetem a vi-
lágot jövetelemmel. (Azóta többen megemlítették, hogy ha egy nappal 
elõbb születek, az találóbb lett volna, amivel kifejezetten egyetértek.) 
Már ekkor ráeszmélhetett a Teremtõ, hogy mekkora meggondolatlan-
ság volt engem az emberekre szabadítania, mert életben maradásomra 
senki se tett volna fel 10 Ft-nál többet. Aztán mégis meggondolhatta 
magát. (Néha megértem azt a véleményt, hogy ez hiba volt.)
 Elsõ tétova napjaim után azonban görcsösen ragaszkodni kezdtem 
az olyan formaságokhoz, mint a szívem dobolása, vagy a légzésem. 
Négy éves koromig családom tejhatalmú uraként tartottam magam 
ehhez az értékrendhez. Aztán, mint minden nagy uralkodónak, 
nekem is csúfosan tört meg a hatalmam, ami elsõ kistesóm, Krisztike 
születésében nyilvánult meg. Õt legkisebb hugicám, Anna követte. 

Ekkor már a monostori iskola tanulójaként boldogítottam családom, osztálytársaim, tanáraim életét. 
Amikor ötödikben a suli diákönkormányzatának tagja lettem, nem tulajdonítottam nagy jelentõséget a 
dolognak. (És nem is volt jelentõsége.) Ezen Juhász Gáborné, Szilvi néni változtatott, aki bejelentette, 
hogy a barátnõmmel el kell mennem az erõdbe, valami ,,ifjúsági konferenciára”. Én errõl annyit tudtam, 
hogy Szilvi néni mondta, tehát nincs választásom, ott kell lennem. Nézzük ennek is a jó oldalát, így 
egy napot nem a suliban töltök. Persze mindezt beárnyékolta az, hogy ott lesz az a „buzgómócsing 
nõ”, aki mindenhol szerepel (nevén nevezve Monostori Éva).
 Emlékeim a következõek: a szitkok, amiket magamban Juhász Szilvi nénire szórtam. Egy csomó, 
nálam sokkal idõsebb, kétes kinézetû kamasz ül egy székekkel teli helyiségben. Beszélnek valamirõl, 
amibõl nem értek mindent, de nem rossz, még tetszik is. S borzasztóan hideg van a teremben. Na-
gyon fázom! A buzgómócsing, sokat látott nõ odajön hozzánk, és bár maga is majd megfagy, ránk te-
ríti a ponchóját, majd segít, hogy belebugyoláljuk magunkat. Mintha az arca is jóságos lenne. S még 
mindig szörnyen fázom.
 Az ezt követõ évemben sem érintkeztem a Mag-házzal, de miután Szilvi néni hetedikben kezem-
be nyomott egy levelet, melyben megkértek, hogy menjek el a Csendes utca 8-ba, és vegyek részt egy 
projektben, megint elmentem egy még kétesebb fiatalokat és a kedves, buzgómócsing nõt tömörítõ 
csoportba, ahol természetesen megint én voltam a legkisebb. Az elhangzottak valami projektrõl szól-
tak, amiben dolgozni kell majd, valami francia fiatalokkal találkozni, és egyszer, talán (ezt a hírt akkor, 
és az elkövetkezõ fél évben teljesen lehetetlennek és elenyészõnek tartottam) kiutazni Franciaország-
ba. Én pedig ennek az akárminek a tagja lettem. Ezek után lassan megismertem a csapatot, és a kezde-
ti tartózkodás, megvetés lassan szimpátiává, közvetlen tiszteletté alakult, ,,abuzgómócsingkedvesnõ” 
pedig Éva nénivé lett. A második ifjúsági konferenciát pedig akkor, életem legjobb élményeként köny-
veltem el. 
 És láss csodát! A következõ nyáron a Francia Riviéráról szólhattam be édesapámnak sms-ben.(!)
Amit novemberben négy társammal, Ágóval, Éva nénivel a macskaköveket koptatva megint Francia-
ország déli partján találtam magam, ahonnan hímnemû õsöm orra alá dörgölhettem kamaszos pök-
hendiséggel, hogy neki a Balaton a Riviéra. 
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 Decemberben a franciák is megejtették projektzáró látogatásukat nálunk. Az a másfél év, amit a kö-
zös programban folytattunk kitágította és teljes meggyõzõdésem, hogy jobb irányba terelte a nézetei-
met, megtanított  teljes lámpaláz nélkül beszélni, útmutatásul szolgált a jövõmhöz és egy zseniális, re-
ményt tápláló példaképpel ajándékozott meg. Talán eddigi legszebb emlékeimet tömörítette magába: 
véget ért. És bár éreztem, hogy ez nem olyan dolog, aminek nem lesz folytatása, kissé elkeseredtem. 
Ezért is örültem, amikor szintén Juhász Gáborné keze nyomán általános iskolám (amirõl, bár nem sok 
szót ejtek, de szeretett oktatási intézményem volt) utolsó félévében a suli diákönkormányzatát alkotó 
lelkes kis csoporttal közösen ,,bandáztunk” a Mag-házban szinte heti rendszerességgel így észrevétlen 
belekeveredve az éppen alakuló városi  diáktanácsba. 
 Ebben a közösségben még inkább megnyíltam, – és ha ilyet lehet mondani, – bõbeszédûbbé vál-
tam, (ez a fizikai képtelenség határát súrolja) és hamar a szívem csücskévé vált. Igazán megható volt, 
hogy ez a városi és környékbeli fiatalokból álló csoport teljes mellszélességgel melléállt a Tinédzsernap 
szervezésének és lebonyolításában, amit mi, koppánmonostori fiatalok gondoltunk ki.
Jelenleg valahol itt tarthatok. Sokan kérdezik, mit tervezek a jövõben. Nincs sok elhatározásom, de 
szeretnék kitartani az értékrendem mellett, a gyõri Révai Miklós Gimnázium padjait tovább koptatni, 
mindenképpen folytatni a ,,mag-házazást”, – mert ma már el se tudnám képzelni nélküle a napjaimat. 
Itt tartok most. 

 
Oplaznik Gabriella
önkéntes, az Élettér Egyesület alapító elnökségi tagja, a Kerecsen Ifjúsági Egyesület alapító elnöke

 1994-ben végeztünk mindhárman: Zsuzsa (Mészáros Zsuzsanna), 
Babi (mint a húga én így hívom, másoknak: Monostori Éva) és jó-
maga, a Magyar Mûvelõdési Intézet és a KÖFE (Közösségfejlesztõk 
Egyesülete) által szervezett közösségfejlesztõ képzésen. 
 Álmodtunk, és terveztünk Szárligeten a nappalinkban, és készül-
tünk az alakuló közgyûlésre, melyen majd – akkor még csak mi 
tudtuk, hogy – valami óriási dolgot fogunk csinálni.
 Mi, akik a rendszerváltozást követõen még csak elméleti ismere-
tekkel rendelkeztünk a demokráciáról, tudtuk, (a közösségfejlesztõi 
terepgyakorlatokon megtapasztaltuk,) hogy mekkora ereje van an-
nak, ha az emberek önmaguk mondhatják meg, és tervezhetik meg 
saját életterük jövõjét, foghatnak össze barátok, és közös célban bízó 
emberek. 
 Akartuk, hogy megtanulják kicsiben, otthon, a lakókörnyezetükben, hogy saját kezükbe venni és 
idõt áldozni egymás véleményének meghallgatására, eredményezi majd, hogy településük élhetõbbé 
válik. Csak reménykedtünk, hogy a gyermekeik már természetesebbnek fogják venni, hogy akkor és 
úgy élnek, ahogy és amit tesznek érte.
Sok idõ eltelt, és visszatekintve mindez megvalósult!
Megalakultunk: ÉLETTÉR Közösség-, és Településfejlesztõ Egyesület!
 Terveztünk, pályáztunk, tanácskoztunk, konferenciáztunk, tanítottunk, elõadtunk, segítettünk, ta-
nácsot adtunk, példát mutattunk, és éltünk. Ki miben volt jó? Volt, aki szakmailag irányította prog-
ramjainkat, s volt, aki folyamatosan a pályázatok tükrében látta megvalósíthatónak a terveinket és volt, 
aki végrehajtott: terepmunka, játszóház, kiadványszerkesztés, stb.
 Elõször mi hívtuk a családot, barátokat, szakmai vezetõinket, segítsenek, mondják el õk is 
véleményüket, majd egyre több és több barát, ismerõs, vagy érdeklõdõ gyûlt körénk figyelte, mi-is ez, 
hogyan alakulnak a dolgok, majd akadtak, aki tanulva tõlünk saját céljaik megvalósítására különválva 
dolgoztak tovább, vagy dolgoznak ma is. És sokan maradtak: önálló programokat, foglalkozásokat, 
témákat a „szárnyaink alatt” élesztettek fel és mûködtetnek.
 Leglátványosabb gyermekünk a Mag-ház, mely az Élettér szellemiségét magáénak valló közösségek 
otthonává vált, de méltán vagyunk büszkék a helyi vagy országos elismerésekre is.
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 Család lettünk, ahol mi vagyunk a „nagyszülõk”! Mindannyian saját életünk által befolyásolva ki-
magaslóan, vagy kevésbé vettük ki a részét a családi munkából, de eredményességünk az egész közös-
ség javát szolgálja. 
 Büszke vagyok a családra, pedig az egyesület sok esetben csak reményt és helyt adott annak, hogy 
az ember élhet a lehetõségével, képes megvalósítani azt. 
 Vagy nem ez a demokrácia alapja?

Tomozi László
kortárssegítõ, a Komáromi Városi Diáktanács segítõje

Név: Tomozi László Béla
Született:  Komárom, 1993. augusztus 28.
Tanulmányok: 2000-2008 Komárom-Koppánmonsotor, 
Dózsa György Általános Iskola
2008- Komárom, K-EMÖ Széchenyi István Közg-Inf SzKI
 Hol is kezdhetném? Azt hiszem az általános iskolánál kellene. 2000-
ben kezdtem el tanulmányaimat lakóhelyemen, Koppánmonostoron. 
Szép emlékeim maradtak a kisiskolás éveimrõl. A sok kirándulás, az 
osztállyal közös emlékek. Már úgy is elmélkedek, mint egy felnõtt, 
pedig még csak a 18-at taposom, a „felnõttség” küszöbén állva. Ma-
radjunk inkább a gyerekkornál. Na így már egész fiatalosabbnak 
tûnik és elnézést a csapongásért. Na de hol is tartottam? Ja igen, ál-
talános. Az alsós évek lassan teltek, olyan gyerekesen. Örültem, hogy 

nem kellett aludni délutánonként, mint az oviban. Aztán jött a felsõ-tagozat. Új tantárgyak, számta-
lan érdekesség, és nehézség, pályaválasztás.  
 Középiskola. Új hely, új arcok, új környezet, minden új. Azt mondják, hogy a középiskolában 
tanulni kell, mert ez az a hely, ami meghatározza a jövõnket. A középiskola hivatásod küszöbe. A 
tanulás mellett a középiskolának van egy olyan érdekes közösségi szellemisége, amelybe ha egyszer 
belekerülsz, onnan egyszerûen nem tudsz kilépni, még ha akarnád se. Az osztályomban – és fõleg 
az egész iskolában, – próbálok tenni azért, hogy egy jobb közösséget tudjunk kialakítani. Persze ez 
rengeteg munkával, de szórakozással is együtt jár. Rengeteg ráfordított idõ, harc és küzdelem, de 
emlékezetes pillanatokkal. Azt hiszem a közösségben való munka késztetését a Mag-háznak, illetve a 
Kerecsen Ifjúsági Egyesületnek köszönhetem.
 2009-ben egy általános iskolai tanárom „ajánlásával” kapcsolódtam be a Kerecsen Ifjúsági Egye-
sület munkájába. (Ezúton is köszönöm.) Így vehettem részt a „Fiatalok útban a demokrácia felé” 
nevezetû európai projektben, ahol mi magyarok francia fiatalokkal együtt tanulmányoztuk a fiatalok 
szerepét a két ország demokráciájának tükrében. 
 2011-ben városunk oktatásért felelõs alpolgármestere felkereste egyesületünket, hogy segítse a vá-
rosi diákönkormányzat megalakulását. A Komáromi Városi Diáktanács a tavasszal megalakult, s én, 
mint kortárssegítõ kapcsolódom a munkájába. 
 Én így kapcsolódom az egyesülethez, s annak tevékenységeihez. Olyan ez, mint egy nagy család.  
 Öröm benne dolgozni.
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Tóth Ádám Dávid
ifjúságsegítõ, a Kerecsen Ifjúsági Egyesület elnökségi tagja, a Komáromi Zenész Egylet alapító elnöke

 A nevem Tóth Dávid és bár legtöbben Sonnyként ismernek, azért 
hallgatok az igazi nevemre is. Idén kezdtem el dolgozni a Kerecsen If-
júsági Egyesületnél, noha szegrõl-végrõl már korábban is kapcsolatban 
álltam velük, például a tavalyi Zenehíd projekt keretében. Szívügyem-
nek tekintem a zene és az ifjúság kapcsolatát, így a Kerecsenen belül is 
próbálom ilyen irányú ötleteimet becsempészni a programokba.
 Jelenleg ifjúsági programok szervezése, lebonyolítása és pályázatok 
írása a fõ feladatom, és ugyan még csak rövid ideje csinálom, nagyon 
élvezem. Bízom benne, hogy ez a munka hosszútávon a hivatásommá 
is válhat, hiszen színes, érdekes és a fiatalokról szól. 
 Decembertõl a tisztújító közgyûlés nekem adott bizalmat, így el-
nökségi tagként irányíthatom is a fiatalokat tömörítõ szervezetet.
 A Kerecsenen kívül alapító tagja vagyok a Komáromi Zenész 
Egyletnek is, ahol az elnöki posztra választottak meg társaim. Az egyesület elsõsorban a zenét próbál-
ja meg közelebb vinni az ifjúsághoz, koncerteket szervezünk, tehetséget kutatunk és arra törekszünk, 
hogy zenélni vágyó lelkes amatõrökbõl lelkes félprofikat faraghassunk, akik megállnak a saját lábukon, 
és elindulhatnak a rock and roll táplálkozási lánc csúcsa felé.
 Andragógusként végeztem, s elsõ munkahelyem mindjárt a civil szektorban gyökerezik. Azt gon-
dolom, hogy szakmailag szerteágazó tapasztalati tanulásnak lehetek részese. S ez így jó.
 

Tóth János Aurél
önkéntes, az Élettér Egyesület elnökségi tagja

Most így hirtelen…

 A napvilágot Szõnyben láttam meg elõször, de törzsgyökeres ácsi 
polgárnak mondhatom magam, itt élek ma is. Az itt eltöltött idõt 
serdülõként csak egy kb. 11 évig tartó szünet szakította meg, ami-
kor szüleimmel Kanadába emigráltunk, ahol is a nyelv gyors elsajátí-
tása után – a magyar nyelvet nem hátrahagyva – folytattam életemet. 
A középiskolai éveimtõl kezdve, családi vállalkozásban szobafestéssel 
kerestem meg a továbbtanuláshoz szükséges anyagiakat, majd foly-
tatva tanulmányaimat a kanadai, calgary-i egyetem BA képzés törté-
nelem szakán végeztem. Idõt nem vesztegetve a diploma megszerzé-
se után 2005-ben hazaköltöztem, hogy itthon kamatoztassam távol 
szerzett tapasztalataimat. Végül a tatai Napos Oldal Fordítóirodánál 
sikerült elhelyezkednem, ahol a mai napig Vendor Manager-i tevé-
kenységemet folytatom.
 Az Élettérben mondhatjuk spontán lettem tag a 2007-es Kalendárium megjelenésekor, amikor – 
személyes ismeretség nélkül – Monostori Éva felszólított a közönség soraiból a színpadra, hogy ve-
gyem át tagságom és a számomra dedikált kalendárium egy példányát. Pár héttel késõbb már a Mag-
ház falain tartózkodó, megannyi lelkes építõmunkás közé keveredve mélyültem egyre jobban bele a 
civil közösségépítés rejtelmeibe, amirõl addig mit sem tudtam. E csoportos foglalkozás többféle for-
máját kiismerve, illetve az évek során az Élettér- és társegyesületeinél szerzett egyéb megpróbáltatások 
tapasztalataival a hátam mögött próbálok továbbra is helyt állni ebben a nagyszerû közösségben. Ab-
ban a közösségben, amelyhez nem monostori lakosként továbbra is ragaszkodom, hiszen nagyszerû 
lehetõséget nyújt számomra egy korábban „ismeretlen világ” megismerésére, és nem utolsósorban az 
ismeretségekbõl lett barátságok megtartására. 
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Végh Diána Katalin
ifjúságsegítõ, a települési ifjúsági közösségfejlesztés koordinátora

 Komáromi születésem révén az iskoláim is ehhez a városhoz köt-
nek. Mivel gimnáziumban érettségiztem, valami szakma után kellett 
néznem. Így kerültem Sopronba, ahol ugyan eltöltöttem két évet, 
azonban a menedzseri szakma és én nem kötöttünk szorosabb kap-
csolatot. Komáromba visszatérve segédkeztem a Magyarock Dalszín-
háznál.
 A Dalszínház révén kerültem a Mag-ház és szervezetei közelébe. 
Civil pályafutásomat fõállású adminisztrátorként a Komárom Kör-
nyéki Civil Társulásnál kezdtem 2008-ban. Az egyesületnél eltöltött 
3 és fél év alatt különbözõ feladatokkal bíztak meg, amit mindig igye-
keztem a lehetõ legjobban megoldani. 
 A sok és változatos kihívás közül talán a legizgalmasabb feladat-
nak a közösségfejlesztõ képzést találtam, amikor 15 társammal együtt 

tapasztalhattuk meg ennek a különleges szakmának titkait, rejtelmeit. Szintén hatalmas kihívásnak bi-
zonyult az elsõ önálló feladatom a települési ifjúsági közösségfejlesztés, amit Mocsán irányítottam és 
Nagyigmándon segítettem. A munka mellett jutalmazásban is volt részem, hiszen az egyesületnek kö-
szönhetem, hogy egy-egy programhoz kapcsolódóan kijuthattam Görögországba, Erdélybe és Fran-
ciaországba.
 Az egyesületnél eltöltött idõ úgy látszik, meghatározta a jövõmet is, hiszen jelenleg másodéves 
hallgató vagyok Gyõrben, ahol az ifjúságsegítést tanulom. 
 

Vizeli Ágota
ifjúságsegítõ, a Kerecsen Ifjúsági Egyesület elnöke

 1988 nyarának elején láttam meg a napvilágot egy nagy család 
harmadik gyermekeként. A múltamról úgy érzem ennyi elég, hisz ha 
belelendülök, a többieknek nem marad már hely könyvünkben. Így 
hát a lényegre térek: mióta önkénteskedem, és hogyan kerültem kap-
csolatba a Mag-házzal?
 Mi is az az önkéntesség? Az alábbi meghatározást találtam: 
„Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoporto-
san, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a kö-
zös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgálta-
tás nélkül.”
 Önkéntes tevékenységem mikor is kezdõdött pontosan? Nem 
tudom meghatározni. Hiszen rengeteg dolgot csináltam életem 
során, amirõl most már tudom, hogy önkéntes munka volt. Akkor 

mindazok csak egyszerû idõtöltésnek tûntek, jórészt segítés, közremûködés, szervezés és minden 
egyéb az ilyen-olyan programoknál.
 Elsõ kérdésemre már találtam választ, most keressem meg a másikra is. Így hát kicsit tekergetve éle-
tem kisfilmjét kutatom, hogyan is kerültem a Mag-házhoz közel. Hát…. Számomra még mindig mo-
solygós történet 2009. augusztus eleje, helyszíne pedig Komárom, Szabadság tér. A Magyarock Dal-
színház készül a Klapka címû zenés produkciójának bemutatójára. Majd a nézõtéren ülve magához 
szólít egy hölgy, egy régi ismerõs. 
- Van egy álláshirdetésünk, fenn a honlapon, olvasd el – mondja. 
- Jól van, már mondták otthon is. Majd megnézem. – válaszolom.
- Olvasd el és jelentkezz!  – szólt a gyengéd ráhatás.
No, hát mindezek ellen a tiltakozás már szinte lehetetlennek tûnt. Mit tehettem, elolvastam a felhívást 
miközben ráztam a fejem: Én ezt nem értem. Mit akarnak ezek ott a Mag-házban? Fiatalokkal fog-
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lakozni? Én? Á! Ez teljességgel lehetetlen. Soha. Aztán mégis csak elkészült az a jelentkezés – a  szá-
momra továbbra is értelmezhetetlen munkakörre – és az esélytelenek nyugalmával került az elbírálók 
asztalára. 
 Mindennek már két éve. Itt vagyok. S nem tudom elképzelni, hogy valaha ezt abbahagyjam. Szá-
momra mindez már nem csupán munka, hanem élethivatás, amit nagy élvezettel végzek hol nehezeb-
ben, s hol könnyebben. Azokkal foglalkozom, akikkel soha nem akartam – a fiatalokkal. Rengeteg új 
tudás, ismerõsök, kapcsolatrendszer és tapasztalat jellemzi az erõfeszítésünket. A munka nem csupán 
kihívásokkal, hanem lehetõségekkel is együtt jár. Így dolgozhatok együtt több száz komáromi diák-
kal, közös pályázaton francia fiatalokkal, országos szakmai találkozókon, konferenciákon, tapasztalat-
cseréken szakmabeliekkel. Itt van lehetõségem pályázatokat írni, majd sikerességüket követõen meg-
valósítani saját elképzeléseimet. Megismerni és kipróbálni önmagam. 
 Számomra erre adott lehetõséget a Mag-ház, s a benne mûködõ szervezetek tevékenysége, szakmai 
mentorom szelíd rám-hatása, segítése. 

Vizeli Csaba
a Komárom Környéki Civil Társulás elnökségi tagja, a Magyarock Dalszínház elnöke

 Komáromban születtem 1979. augusztus 2-án. Életemet a sport és 
a kultúra szövi át. A Petõfi Sándor Általános Iskola testnevelés tagozata 
meghatározta életem további alakulását. A tatai Eötvös József Gimná-
zium elvégzése után 2002-ben a Testnevelési Egyetemen nappali sza-
kán szereztem testnevelõ tanári, 2004-ben pedig levelezõ szakon sport-
menedzseri diplomát. 2002 és 2008 között a komáromi Kempelen 
Farkas Ügyviteli Alapítványi Szakközépiskola tanára voltam. A taná-
ri pálya elhagyása után a civil szférába kerültem. Dolgoztam a Kere-
csen Ifjúsági Egyesület ifjúsági munkásaként, majd a Magyarock Dal-
színház mûvészeti vezetõjeként is. 2005-ben saját rendezvényszervezõ 
céget alapítottam. Jelenleg a városi sportot felügyelõ Komáromi Kul-
turális, Sport és Szabadidõ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetõje vagyok.
 Sportolóként számos sportágat kipróbáltam, utánpótlás szinten a labdarúgással, késõbb tor-
na sportágban másodosztályú minõsítésig jutottam. Jelenleg az NB II-ben kézilabdázom, illetve az 
SZPK floorball csapatában játszom.
 A helyi Garabonciás Néptáncegyüttesben 12 évet táncoltam, a táncegyüttes tagjaként kezdtem 
közéleti szerepléseimet is. 2000-tõl öt éven keresztül voltam a Naumburg-Komárom Testvérvárosi 
Egyesület elnöke. 2002 óta Koltay Gábor rendezõasszisztenseként dolgozom több szabadtéri 
produkcióban itthon és külföldön. 2002-ben saját ötlettõl vezérelve kezdeményeztem a Magyarock 
Dalszínház létrejöttét, melynek megalakulása óta vezetõje, rendezõje vagyok. A társulat hivatalos 
egyesületté szervezéséhez nagy segítséget kaptunk az Élettér Egyesülettõl, Monostori Évától, akinek 
odaadó és példamutató tevékenysége mind a mai napig meghatározza a civil tevékenységemet. Az 
egyesület munkáját Komárom Városának Képviselõ-testülete 2008-ban Pro Urbe Komárom díjjal 
ismerte el. A Dalszínház az évek során országos ismertségre tett szert, számos bemutatója mellett 
három, Másik Lehellel közösen írt, saját szerzésû darabomat (Az aranyember – 2007, Klapka – 2009, 
Fehérlaposok – 2011) is bemutatta. 
 Barátaimmal 2006-ban hoztuk létre a Komáromi Sporthagyományokat Õrzõ Kerekasztalt, mely-
nek egyesületi megalakulása óta vagyok vezetõségi tagja. Az egyesület fõ célkitûzése a komáromi 
sporthagyományok gondozása, illetve a tömegsport felélesztése a városban. Öt éve folyamatosan ren-
dezzük meg a Czibor emléknapot, a Mozdulj együtt Komárom! sportnapot és Szuperbajnok gálát. Az 
elmúlt évben elsõ alkalommal szellemi sportvetélkedõt, illetve a sport és a kultúra kapcsolatát erõsítõ 
Zenés-sportos-színház találkozót is rendezhettünk. 
 A két egyesület irányítójaként kerültem egyre szorosabb munkakapcsolatba a civil élettel. A 
Magyarock Dalszínház és személy szerint én magam is alapító tagja voltam a Komárom Környéki Civil 
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Társulásnak. Volt olyan idõszak, melyben a mindennapi tevékenységünk is teljesen összefonódott. 
Közös, beadási határidõ elõtt írt pályázatok, közös rendezvények mind olyan emlékek számomra, 
melyek nagy mértékben hozzásegítettek az általam vezetett egyesület életben maradásához, pálya-
futásának alakulásában. A Mag-házban tevékenykedõk kiváló, a civil szektorért áldozatokat hozó, s 
céljaikért tenni is képes embereket ismertem meg az elmúlt évek alatt, akiktõl mindig segítséget és 
szeretetet kaptam, kaptunk. Rengeteget tanulhattam, és remélem még tanulhatok is, s bízom benne, 
hogy a következõ kerek évfordulókat is együtt, közösen ünnepelhetjük. 

 
Vojvoda Eszter
önkéntes, a Kerecsen Ifjúsági Egyesület leköszönt elnöke, jelenlegi elnökségi tagja

 Én egy UFO vagyok – szoktam mondani. Persze nem az a 
nagyfejû, háromujjú, zöld lény. Nem. Csak néha úgy érzem, hogy egy 
másik bolygóról csöppentem ide. Imádom a nyüzsgést és a pörgést! 
Mindig megyek, mindig csinálok valamit. Dalszínházban játszom, 
táncolok, tanulok, önkénteskedek, utazok, dolgozom és mindent 
elvállalok, amit tudok. Bár még csak 22 éves vagyok, de a naptáram 
két hónapra tele mindenféle programokkal. 
 Szeretek szervezni és mindenhol „ott-lenni”. Imádom az életem. 
Mindig a maximumra törekszem és hatalmas megfelelési kényszerem 
van a külvilág felé. Ez gyakran igen komoly problémákhoz vezet. 
Stresszes vagyok és idegeskedõ, de ez ezzel jár. Most vagyok fiatal, 
késõbb más kifogást kell találnom – mondta egyszer nekem egy szá-
momra igen fontos ember. És ez nekem tetszik. Nem akarom elsza-

lasztani a lehetõségeim. Jelenleg egy diplomám van, amit a Pázmányon szereztem. Kitüntetett végzõs 
voltam. De nem hagytam abba a tanulást és ez miatt átköltöztem a fõvárosba és talán elkezdem a 
„nagybetûs életet”…
 Én személy szerint „beleszülettem” az Élettér Egyesületbe, hiszen szinte minden családtagom ala-
pítója, vagy tagja. Még azt sem tudtam mi az, hogy önkéntesség, már akkor így, önkéntesen tevékeny-
kedtem. Kevesen tudják, de rengeteg gyermek és ifjúkori emlékem fûzõdik az egyesülethez és tevé-
kenységeihez.
 Játszóházakat, családi- és gyerekprogramokat szerveztünk és bonyolítottunk le. Megkértek, hogy 
segítsek és én mentem, mert nagyon jól éreztem magam mindig. Különbözõ, könnyen, egyszerûen és 
gyorsan elkészíthetõ tárgyakat találtam ki otthon, megmutattam és a következõ alkalommal már én 
tartottam a kézmûves foglalkozást, pedig alig voltam idõsebb azoknál, akiknek szóltak ezek a progra-
mok. Kreativitásom nem ért itt véget. Vetélkedõket, különbözõ versenyeket és ügyességi játékokat is 
vezettünk.
 Emlékszem, mikor elõször voltam Kunbábonyban anyukámmal és a nyanyámmal (nagynénim) 
még általános iskolás voltam és kilátásban volt egy biológia dolgozat. Természetesen arra kellett volna 
készülnöm, de persze a „felnõttek dolga” sokkal érdekesebb volt. Akkor még nem nagyon értettem, 
hogy miért is vannak ott a szüleim és mivel is foglalkoznak igazából.
Aztán legközelebb már én is aktív résztvevõvé váltam. Imádtam azt a helyet! Rádióztunk, filmet for-
gattunk, képregényt szerkesztettünk és rengeteget játszottunk. Mindeközben észre sem vettük, hogy 
mennyit fejlõdtünk – szellemileg, testileg és lelkileg – ez idõ alatt. Észrevétlenül tanultuk meg eme ön-
kéntes szakma csínját-bínját a legjobbaktól. Tökéletes tanáraink voltak, akik nemcsak okosak és iszo-
nyú tapasztaltak, de szívvel-lélekkel éltek/élnek a szakmájukért. Megszámlálhatatlan boldog percet 
adott nekem az a hely és az a közösség.
 Aztán hazajöttünk, ide Monostorra és itt is létrehoztunk egy ilyen, vagy legalábbis nagyon hasonló 
helyet, a Mag-házat. Megszereztük, felépítettük és most itt áll tárt karokkal és alig várja, hogy olyan, 
vagy talán még jobb élményeket nyújtson az embereknek, mint anno nekem Kunbábony. Itt most 
nem csupán a gyerekekre és a fiatalokra gondolok. Biztos vagyok benne, hogy a felnõttek és idõsebbek 
is nagyon jól érezték magukat ott és olyan jól érzik majd magukat itt is, mint mi: a fiatalság. Csak raj-
tunk általában jobban látszik… 
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 Aztán egy nap én lettem a Mag-házon belüli egyesület egyikének az elnöke. A Kerecsen Ifjúsági 
Egyesületnek. Ez a szervezet kimondottan az ifjúsággal és a korosztállyal, velünk kapcsolatos ügyes-
bajos dolgokkal foglalkozik. 
 Én úgy vélem, hogy rengeteget kaptam ezektõl a civil szervezetektõl. Olyan értékeket, amiket nem 
lehet elmondani, vagy mérni. Szeretem csinálni és hálás vagyok, hogy ilyen családban nõhettem fel és 
ennyi emberi értékben lehetett részem és remélem, lehet is még.
 Köszönettel tartozom az egyesületeknek, az önkéntes társaimnak és a Mag-háznak!

Vörös Jolán
az Élettér Egyesület leköszönt elnökségi tagja

Hogy is volt? Mi is volt?

 Talán akkor kezdõdött, amikor kollégák lettünk. Itt kezdõdött az 
ismeretségünk.
 Ti megalakítottátok késõbb az egyesületet, meghívtatok engem is 
erre-arra, majd egy összejövetelre, ahol megpecsételõdött az én sor-
som is. Itt kaptam tájékoztatást a célokról, az eddigi munkákról, s 
a leendõ tervekrõl. Mivel érdeklõdõ természetû vagyok, nem sokat 
gondolkoztam, csatlakoztam. Az érdeklõdés mellett aktív is vagyok, 
így nem nagyon csodálkoztam azon, hogy hamarosan vezetõségi tag-
gá választottatok, talán 1999-et írtunk ekkortájt.
 Több minden fûzõdik hozzátok, hozzánk, nekem azonban a meg-
határozó mégis a kalendárium maradt. Nagyot gondoltatok, elter-
veztétek, majd kiadtátok. A 2000-es kiadványhoz már én is aktívan csatlakoztam, s egészen a 2005-ös 
évig folyamatosan publikáltam én is Monostorról, a hobbimról, s egyéb számunkra fontos, meghatá-
rozó eseményekrõl, személyekrõl.
 Nagy öröm volt számomra, hogy találkozhattam rég nem látott ismerõsökkel, fiatalokkal. Beavat-
tak a belsõ érzelmi világukba, örömeikbe, fájdalmaikba. Megosztották velem is a kedvelt idõtöltésüket, 
emlékeiket. Gyûjtöttem szép gondolatokat, érdekes adatokat, bölcs mondásokat, idézeteket. Bemutat-
tam saját, akkori idõtöltéseim anyagait, a gyöngyöt, a gyöngyfûzést például. Szüleim emlékére írtam a 
kitelepítés elõli menekülésünkrõl, felidéztem régi munkákat, kapcsolatokat, életutakról beszélgettünk.
Úgy érzem, értékes idõ az, amit ezzel a tevékenységgel töltöttem. Mélyültek kapcsolataim azokkal 
az emberekkel, akikkel beszélgettem, akiket bemutathattam. Terveztem, kikkel fogok találkozni, mi 
célból, s mit mutatok be általuk. Több évre terveztem, de az élet közbeszólt. Elköltöztem Monostorról, 
s a kapcsolatom az egyesülettel lazább szálon folyt tovább. Kicsit távolról figyelemmel kísértem mi 
minden történik a házatok táján. Merthogy azotok is lett idõvel. Az idõ múlásával megváltoztak a 
körülmények. Bizony, nagy a változás! Mindenféle eredményeket tudhattok magatok mögött, látom 
a küzdelmet és a harcokat, de látom a terveket és a sosem fogyó hitet és erõtöket is. S most, hogy itt 
kétségbeesve keresem az emlékeket, kell rádöbbennem, hogy 15 év van mögöttetek, mögöttünk! 15 
év! Van mire visszatekinteni.
 Kívánok mindannyiunknak még sok ötletet, egészséget, erõt, lankadatlan bizakodást és kitartást, jó 
széljárást. Pozitív eredményeket!




