


 Kisvárosi közösségfejlesztési  

tapasztalatok 
 

   
 

az élő-, kortárs közösség  
megtapasztalása   

 



Jász-Nagykun-Szolnok  megye 
 

JNSZM 
5581 nkm, 9 járás, 78 település 
400 ezer alá csökkenő lakosságszám 

ELVÁNDORLÁS, vagy  
TELEPÜLÉS MEGÚJULÁS 
Ami veszélyezteti a megújulást: 
A település elveszítheti sok évszázadon keresztül  
megtartott megújulási képességét, következő  
generációinak kreativitását 
 
 

Megújulás lehetséges útjai: 
 
 

 Élő-, kortárs közösség megtapasztalása 
 Tevékeny szerepvállalás a közösségeink életében 
 ÉRTÉK ÉS KÖZÖSSÉG alapon a helyi társadalom  
összetartó erejének folyamatos erősítése 
 
 

 
 
 



Járás nem a közigazgatás 
fogalmaival: 
   Összetartozás 
   Összetartás 
   Szomszédság 
 
 

A járási központok és  
a járásban lévő 
települések helyi 
sajátosságai átfedik 
egymást, hasonlóak a 
történelmi gyökerek, 
átszövik a családi- 
ismeretségi hálózatok 

JNSZM - Járások 



Roland L. Warren amerikai szociológus funkcionális elmélete (1957) szerint,  

a közösség az a társadalmi alakzat, amely az alábbi öt funkciónak felel meg: 

 

 A szocializáció, melyen keresztül a közösség bizonyos értékeket olt tagjaiba; 

 

 A gazdasági boldogulás funkciója – a közösség megélhetési lehetőséget  

     biztosít tagjainak; 

 

Társadalmi részvétel, teljesítve a társasági és társadalmi élet  

     iránti általános igényt; 

 

 Társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség értékeinek betartását; 

 

 Kölcsönös támogatás, mely folyamat segítségével a közösség tagjai  

    megvalósítják azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok, vagy  

    túl sürgősek ahhoz, hogy egy egyedülálló személy kezelni tudja. 

 

KÖZÖSSÉG – védőháló és részvételi lehetőség 

Az érintettek bevonása 



Funkcionálisan értelmezzük a közösséget azért is,  

mert úgy gondoljuk, hogy 
   

 

 a „fejünk fölötti döntések” alternatívái,  

 

 a demokratizmus gyakorlóterepei,  

 

 a közösségek a civil társadalom alapintézményei,  

 

 hiánypótló intézmények, vagyis olyan szolgáltatásokat is megszerveznek,  

amelyeket az állam vagy nem tud, vagy nem akar-, vagy nem dolga 

megszervezni. 

Az érintettek bevonása 

Az érintettek részvételének várható eredménye: 

az egyéni kiszolgáltatottság és az  

ellátó rendszerektől való függőség csökkentése 
- a helyi közösségek megerősödése a szolgáltatói rendszer 

alternatívájaként az életminőség javulását eredményezik 



KÖZÖSSÉG – védőháló és részvételi lehetőség 

Közösségek 

 

Ehhez kell a családinál nagyobb társas  
    kapcsolati szerveződést találni az adott településen, 
  
 

 Motivációt átadni a közösség életében való részvételre, 
  
 

 Kell egy közösségi tér, 
 

 
 



 

Konkrét szempontok:  
 

 Ha nem a saját településeiken kerülnek első (pl. általános iskolai)  
      családon kívüli közösségeikbe, 
 Ha az első kortárs kapcsolati hálóikat nem a saját településeiken építik ki, 
 Ha a fiatalok nem mennek vissza kellő arányban a nagyvárosi-, külföldi  
 tanulmányaikat követően a településre, ha a természetes mobilitás mértékén túli az  

elvándorlás… 
Egyik lehetséges alternatíva a nagyvárosok (külföld) elszívó-erejével szemben 

 

az élő-, kortárs közösség megtapasztalása  
 
 

Települési megújulás // elvándorlás 

Kreativitás - Probléma megoldó képesség - Frissesség 

Ifjúság: 
- Ne védjük meg a fiatalokat, hanem tegyük képessé őket,  
hogy kialakíthassák a védelmet 



Közösségeinkbe nem csak beleszületünk, de 
választhatjuk is őket  
 

 

  A mai közösségiség egy keresett és megtalált, 
önmagunk által szervezett és életben tartott 
közösségiség 
 

 

  A modern közösségiség egy aktív viszonyt és 
viszonyulást jelent =  

A modern közösségiség 

Közösségfejlesztés 

RÉSZVÉTEL 



Kompetens emberek 
 

Közjó iránti elkötelezettség 
 

Közösségi tervezés-fejlesztés 
 

Élhető, fenntartható társadalom 

Részvétel 



Közösségi művelődés megerősítése,  
szemléletváltás a közművelődésben 



 Mélyre ható társadalmi változások eléréséhez, a társadalom 
működővé tételéhez 

- együttműködő közösségek aktív részvétele szükséges 

 A közösségek a kultúra bölcsői: 

- értékeket, hagyományokat, tudást örökítenek át 

- az együttműködés iskolái, gyakorló terepei 

Hangsúly: művelődési folyamatokban való együttes részvétel 

 

 

A KULTÚRA  a környezethez való alkalmazkodás eszköze, 
változó körülmények, változó kihívások 

 

Közösségi művelődés 



Forrás: Dudás Katalin és Lágler Péter kutatási eredményei kreatív gazdaságról és a 
kulturális szegénységről (Helyi érték c. kutatási összefoglaló, Bp. 2007.), 
Lada Zsolt: Kulturális szegénység vizsgálata - Magyar Művelődési Intézet   
http://www.ladazsolt.hu/ 

Közösségi művelődés 

A kultúra közvetítés elsődlegessége helyett közösségi művelődés 

Elitkultúra // tömegkultúra 
terjesztés helyett 

Paradigmaváltás a kultúra értelmezésében: 

Társadalmi integráció és  
az azt szolgáló képességek megléte 
a helyi kultúrában = közösségi együttműködésben 



„Hogy a közösségi együttműködésben (helyi kultúrában) 
milyen mértékben jelenik meg az integráció, azt egyéni 
szinten az attitűdök és készségek mutatják meg. „ 
Egyéni integrációt elősegítő készségek:  

 tolerancia,  
 kommunikációs készség,  
 konfliktuskezelési készség,  
 probléma-megoldási készség  

 
 

Ezen készségek hiányát nevezzük kulturális szegénységnek. 

A kultúra átfogó jellege a hangsúlyos 

Közösségi művelődés 



Közösségi művelődés 

A SZEGÉNYSÉG KULTÚRÁJA a gazdasághoz kötődik, 
 
a KULTURÁLIS SZEGÉNYSÉG  
az aktív – passzív állampolgár (EU) fogalomrendszeréhez, 
munkaerő piaci elvárásaihoz kötődik 

AKTÍV 
ÁLLAMPOLGÁR 

PASSZÍV 
ÁLLAMPOLGÁR 

Forrás: Lada Zsolt  http://www.ladazsolt.hu/ 
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A részvétel különböző fokait lehet megkülönböztetni 
(A Pretty által meghatározott részvételi lépcsőből adaptálva): 

 

        6. Önálló kezdeményezés 

5. Interaktív részvétel (partnerség) 

4. Funkcionális részvétel (delegáció) 

3. Részvétel konzultáción keresztül 

2. Részvétel információszolgáltatáson keresztül 

1. Passzív részvétel (??) 

A részvétel szintjei: a részvételi lépcső 
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l 
Optimális részvételi szint 



Közösségi művelődés 

MAG - ház 

HÉJ – teljes települési közösség 

ANALÓGIA Táji- települési egységben 
gondolkodjunk:  
az önfenntartási képesség 
megerősödése, a helyi termék 
presztízsének helyreállítása épp  
úgy része a helyi kultúránknak, 
mint az elődeink tudásának 
megismerése és tovább adása 
 

Vegyük észre a kortárs 
közösségeket, baráti köröket, 
„házon” kívül élő „láthatatlan 
csoportokat” 



A HELY: 
 

NYÍLT SZÍNTEREK, 
 
 
 

aktivizáló szakemberek a közösségeink 
megerősítéséért 

 

Közösségi művelődés 



„Művészettel foglalkozni, alkotó tevékenységet művelni  
emeli az életünk minőségét, formálja a személyiségünket,  
önazonosságunkat erősíti, s rejtett képességeinkre világít rá  
a küzdelmes és magányos órákban.  
Alámerülni egy valóságos pillanatban,- rengeteg öröm  
forrása lehet a Teljességhez igazodás.  
A Teljesség mélységeibe való betekintés rendezi az embert,  
helyére teszi a hétköznapi dolgokat!  
Művészettel foglalatosság közösségbe fogad be,  
út a közösségi lét megtanulásához.” 
 
 
                                                        Amatőr Képző- és Iparművészeti Tárlat - Martfű  
                                                                   bevezető szöveg Hajnal L. 2015.10.02. 

Közösségi művelődés 



• életminőség-javító szerep 

• személyiségformáló hatás 

• hozzájárul közösségek kialakulásához, megerősödéshez és 
fennmaradása 

• hozzájárul a helyi és nemzeti identitástudat erősítéséhez 

• hidat képez a generációk között  

• hozzájárul a lelki egészség megőrzéséhez 

• a társadalmi beilleszkedéshez 

• hozzájárul az elszigetelődés, az elmagányosodás megelőzéséhez 

• a közösségi lét megtanulásához 

 

Az amatőr művészeti tevékenységek szerepe és hatásai  

Művészeti tevékenység 



 Az amatőr művészeti tevékenység a nagy többség (84,2%) 
véleménye szerint változást hozott az életébe: majdnem felük 
kismértékű (46,7%), harmaduk pedig nagymértékű változásról 
számolt be (37,5%), 6,2% szerint nem gyakorolt hatást az életére 
ez a tevékenység.  

 A legnagyobb hatást a kapcsolati háló kiterjedése, a társas 
készségek javulása terén tapasztalhattuk, a művészeti 
tevékenység hatására sokaknak javult a hangulata, 
hasznosabbnak érzik magukat a társadalom számára.  
 

/ Forrás: Dudás Katalin, NMI 2015, kézirat/ 

Kutatási eredmények (részlet) 

Művészeti tevékenység 



Települési Értékeink 



 

   

 Tartalma jelenti mindazt a felhalmozott tudást,  
            amit a helyben élők megőrizni kívánnak.  

Helyi érték – helyi kultúra 

2012.évi XXX. törvény a magyar 

nemzeti értékekről és 

hungarikumokról.  

  Az adott közösség mondja ki, hogy mit tart értéknek!  



…mini társadalomfejlesztő program:  

 

     

Település értékeinek feltárása: 
 
 

a települések megmaradása érdekében fel kell hívni a 
figyelmet a táji és a humán közösségi erőforrásokra  
 
 

a helyben található értékek felismerése, feltárása 
visszatanítása megerősíti a megrendült önbecsülést, 
erősíti a helyi önazonosságot 
 
 

képessé teszi az itt élőket értékeik felvállalására és 
képviseletére.  
 
 
 



 …mini társadalomfejlesztő program:  

 

 
 
 

AZ ÉRTÉKEK FELTÁRÁSÁNAK FOLYAMATA-,  
AZ ÖSSZEGYŰJTOTT ÉRTÉKEK ISMERETE ÉS  

A KÖZÖSEN MEGTERVEZETT FEJLESZTÉS  
MEGERŐSÍTIK A KÖZÖSSÉGET! 

 
 



 "A közösség elemi emberi szükséglet;  

a közös életkori, élet- és munkaviszonyok,  

a közös eszmék és célok szerinti együttműködés nélkül 

mindenki csak magára maradna, magára számíthat és ez az 

élet folytatólagos folyamatában sokszor nem elegendő.  

Mihez is? – a túlélésre, a sikerre, a jóérzésre, a boldogságra.„ 
 

/Beke Pál: A közösségépítés eljárásai az ifjúság körében/ 

Közösség 



Felhasznált források: 

Segédlet közösségi tervezéshez 
Sain Mátyás, Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. 
 
Bölcs „laikusok” – Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában  
Pataki György,  www.kozossegfejlesztes.hu 
 
Dudás Katalin és Lágler Péter kutatási eredményei a kreatív gazdaságról és a  
kulturális szegénységről (Helyi érték c. kutatási összefoglaló, Bp. 2007.), 
 
Lada Zsolt: Kulturális szegénység vizsgálata - Magyar Művelődési Intézet   
www.ladazsolt.hu  
 
Sotkó Levente Attila, Közös utunk a közösségi művelődésben c.  
Előadása (módszertani referens, közösségfejlesztő) www.nmi.hu  
 
 

http://www.kozossegfejlesztes.hu/
http://www.ladazsolt.hu/
http://www.nmi.hu/


Hajnal László 

 hajnal.laszlo@nmi.hu  
30/507-9552  

Köszönöm a figyelmet! 

A diasort szerkesztette: 

www.nmi.hu  

mailto:hajnal.laszlo@nmi.hu
http://www.nmi.hu/
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A részvétel különböző fokait lehet megkülönböztetni 
(A Pretty által meghatározott részvételi lépcsőből adaptálva): 

 

        6. Önálló kezdeményezés 

5. Interaktív részvétel (partnerség) 

4. Funkcionális részvétel (delegáció) 

3. Részvétel konzultáción keresztül 

2. Részvétel információszolgáltatáson keresztül 

1. Passzív részvétel (??) 

A részvétel szintjei: a részvételi lépcső 
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Optimális részvételi szint 



Nem minden fejlesztési tevékenységhez a legmagasabb  

szintű részvétel az optimális! 
 

Pl. autópálya-építés: a kormánynak képviselnie kell a  
szélesebb közönség érdekeit is, és néha ezek az érdekek  
nem vágnak egybe a térségi, illetve helyi érintettek 
(csoportjainak) érdekeivel. 

 

 mindig ki kell választani az optimális részvételi szintet! 
Pl. kerékpárút, kisvasút vonalának vezetése a településen belül, 
Városi park rendezési terve, közösségi terek (művelődési ház) stb. 

Optimális részvételi szint 



1. Passzív „részvétel” 
 Az érintetteket tájékoztatják arról, hogy mi fog történni,  
ill. mi az, ami már történt. Az információ teljes mértékben  
a külső szakértők, tervezők tulajdona. 

2. Részvétel információszolgáltatáson keresztül 
Az érintettek részt vesznek a tervezési folyamatban  
azáltal, hogy a külső tervezők által feltett kérdésekre,  
kérdőívekre válaszolnak. A felmérés feldolgozásának  
eredményeit nem ismerik, így a tervezési folyamatba 

beleszólásuk nincs. 

Részvételi szintek 



3. Részvétel konzultáción keresztül 
  Az érintetteket bevonják a tervezési folyamatba  
konzultációk keretében, ahol kifejthetik véleményüket, 

nézeteiket. A külső szakértők határozzák meg a  
problémákat és a megoldásokat, de az érintettek  
véleménye alapján ezeket módosítják, finomítják.  
A döntéshozatalba az érintettek nincsenek bevonva. 

Részvételi szintek 



4. Funkcionális részvétel (delegáció) 
Az érintettek csoportokat (munkaszervezeteket,  
bizottságokat) alakítanak, hogy előre eldöntött célokkal, 

feladatokkal foglalkozzanak. Erre általában nem a projekt  
kezdeti szakaszán kerül sor, hanem a nagyobb stratégiai  
döntések meghozatala után. Az ilyen munkaszervezetek  
általában erősen függenek a külső szakértőktől és a  
tervezési folyamattól, de előfordul, hogy önállóvá válva 

fennmaradnak. 

Részvételi szintek 



Részvételi szintek 

5. Interaktív részvétel (partnerség) 
Az érintettek közös elemzéseken vesznek részt, amelyek 
 eredményeként akciótervek születnek, új helyi intézmények 

(munkaszervezeteket, bizottságokat) alakulnak, illetve a  
meglévőket megerősítik. Az ilyen folyamatok általában 

interdiszciplinárisak, többféle nézőpontból vizsgálják a  
helyzetet és szisztematikus, strukturált tanulási folyamatot 

jelentenek. Ezek a csoportok kontrollálják a helyi  
döntéseket és ezáltal az érintetteknek szerepe van a  
struktúrák kialakításában és a gyakorlati kérdések  
eldöntésében. 



6. Önálló kezdeményezés, rávezetés a megoldásra 
Az érintettek részt vesznek a tervezési folyamatban  
azáltal, hogy külső intézményektől függetlenül önálló 

kezdeményezést tesznek a helyzet megváltoztatására.  
A szükséges szakértői szolgáltatások és más források 

beszerzéséhez felveszik a kapcsolatot külső  
intézményekkel, de a források felhasználását saját döntési 

körükben tartják.  
Pl. ha láttunk jól sikerült civil rendezvényt, kalákában 

elvégzett feladatot 

Részvételi szintek 



  A nem bevonás főbb veszélyei: 

- alacsony részvétel, érdektelenség, passzivitás 
- nem érezzük sajátunknak az eredményt 
- sok és nagy külső erőforrások igénybevétele 

  A bevonás főbb eredményei: 

- magasabb részvétel, elköteleződés, aktivitás 
- (közös) felelősségvállalás 
- kevesebb és kisebb külső erőforrások igénybevétele 
- önszerveződés (civil szervezetek, szociális szövetkezetek, stb.) 
- sikerélmény 

Az érintettek bevonása 


