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Kiemelt�kormányzati�beruházást�állítottak�le.�Megakadályozták�a�partmenti�gát�
megépítését.�Elérték�az�otthonápoló�szülők�díjának�nagymértékű�megemelését.�
Polgármesterek�tettek�nekik�vállalásokat�zöld�és�fogyatékos�ügyben.�Többmilli-
árdos�vonatpálya-felújítást�harcoltak�ki.�Fényt�hoztak�a�városukba,�aszfaltot�az�
utcájukba,�játszóteret�a�telepükre.�Aktivizálták�a�környezetüket,�képviseletet�sze-
reztek�az�önkormányzatokban.�

Közösséggé�formálódtak,�szakértővé�váltak,�láthatóvá�tették�ügyeiket�és�kitartó�
munkával�elérték�céljaikat.�Ők�maguk,�az�érintettek.�Akik�alulról�induló�kezdemé-
nyezéseiket�a�közösségszervezés�módszerével�erősítették�meg.�Büszkék�vagyunk�
rá,� hogy�mindebben� támogató�partnereik� lehettünk�az�Open�Society� Initiative�
for�Europe� (OSIFE)� jóvoltából� futó�másfél�éves�közösségszervező�programunk�
keretében.

A� programzáró� kiadványunkban� bemutatott� csoportok� mindegyike� elképesztő�
eredményeket�ért�el�a�maga�területén�országos�és�helyi�ügyekben.�A�közösségek�
története�és�küzdelme�további�szerveződések�és�tettek�forrása�lehet,�hiszen�azt�
bizonyítja:�van�módja�és�értelme�annak,�hogy�felemeljük�a�szavunkat�és�lépjünk�
a�minket�érintő�ügyekben.�Bármilyen�kisebbséghez�tartozunk,�bármilyen�érdek-
sérelem�ért�minket,�bármilyen�veszély�fenyegeti�környezetünket�és�bármekkora�
ellenszélben�kell�is�dolgoznunk.�

A�Civil�Kollégium�Alapítvány�szakmai�stábja
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– Számos településen, ahol a program-
ban résztvevő közösségszervezők dol-
goztak, hatalmas civil győzelem szü-
letett az önkormányzati választáson. 
Tekinthető ez szervezői sikernek is?
– A mozgósítás szempontjából mindenkép-
pen. Ezeken a településeken, például Szent-
endrén, érezhetően megnőtt a részvétel, 
többen mentek szavazni, mint az elmúlt vá-
lasztásokon, és a korábbiakhoz képest szá-
monkérhetőbb képviselők jutottak be, illetve 
a civil szférából is sokan vállaltak szerepet 
az önkormányzatokban.

– Ezáltal veszteség is érte a civil szférát…
– Igen, most ebből ocsúdnak a civilek. Sok 
lehetőség megnyílt az önkormányzatok 
feletti civil kontrollra, illetve a velük való 
együttműködésre, amely egyben feladatot 
is jelent. És sok aktivistát be is szippan-

tottak az önkormányzatok. A Római-part 
védői, a józsefvárosi C8 tagjai és a Dunaka-
nyar több tucatnyi civil aktivistája közül 
sokan ma már önkormányzati dolgozók, 
vagy a helyi testületeket, bizottságokat 
szakértőként segítik, a főpolgármesternek 
pedig az egyik kiserdővédő lett a kabinet-
főnöke...

Ez elindított egy átrendeződést, kihívás 
a szervezeteknek, hogy újraszervezzék ma-
gukat, informális csoportokból akár helyi 
erős szervezetekké váljanak, és átalakítsák 
a céljaikat. 

– A siker emelte a civilek és az állam-
polgári aktivizmus respektjét, erejét?
– Hatalmi szempontból nagyon megerő-
sítette a helyi civil szervezeteket, hiszen a 
politikai szereplők hiányosságait kellett 
pótolniuk. A civil delegáltak szerencsésen 

kiegészíthetik egymást a politikai pártok 
képviselőivel, a helyi szervezetek nem akar-
nak országossá nőni, és így nekik nem az 
országos érdekek befolyásolják a munkáju-
kat. Meg kell találniuk az egyensúlyt, hosszú 
távon mindenkinek ez az érdeke. 

– Megújulhat az egész hagyományos 
önkormányzatiság?
– Pont ez a tétje az elkövetkezendő négy-öt 
évnek. Nagy kihívás a teljesen új és a civil 
világból érkező helyi politikusoknak, hogy 
az önkormányzati munkában egészen más-
fajta tulajdonságokra van szükség, mint egy 
kampányban. A hivatali bürokrácia nagyon 
behatárolja a cselekvést, éppen ezért fontos 
feladat megérteni, megtanulni és megvál-
toztatni. Ha ez öt év alatt nem sikerül, akkor 
lehet, hogy a következő választást elvesztik 
ezek az új önkormányzati csapatok.

Megérteni, megtanulni 
és megváltoztatni

INTERJÚ BÁLINT MÓNIKÁVAL, A CIVIL KOLLÉGIUM 
ALAPÍTVÁNY ORSZÁGOS SZERVEZŐJÉVEL 
ÉS ÚJ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL A 
KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS PROGRAM ORSZÁGOS 
DIMENZIÓIRÓL

– Az új önkormányzatokba olyan pol-
gármesterek kerültek, akik aláírták a 
zöld szervezőink által is jegyzett Zöld 
Minimumot. Ennek előzménye az az ér-
lelődő, budapesti zöld területvédőkből 
álló összefogás, amelynek kezdemé-
nyezői között ott vannak a támogatott 
csoportjaink. Erősödik ez a szervezői 
vonal a CKA-n belül?
– Igen, egyre sikeresebbek a közösségszer-
vezői módszerekkel megerősödő helyi zöld 
csoportok, gondoljunk csak a rómaisokra 
vagy a kiserdővédőkre. Ezek a közösségek 
egyre inkább felismerik az összefogás fon-
tosságát, és példát mutatnak más helyi cso-
portoknak is a határozott fellépésükkel, a 
helyiek mobilizálásával és szakértelmükkel. 
Ezek a csoportok egyre inkább megkerülhe-
tetlenné válnak a településeiken.

– Milyen egyéb országos mozgalmak 
vannak még kibontakozóban?
– Már az előző támogatási ciklusokban is 
elkezdett kibontakozni egy roma szervezői 
vonal, amely most egyre artikuláltabb. Egé-
szen új hangot jelent a roma szervezésben, 
mert a kisebbségek kisebbségei kaptak kép-
viseletet, a telepen élők, a negatív előítéletek 
alanyai, ráadásul jellemzően nők a roma 
szervezőink. Sajátos eszköztárral, keretrend-
szerben dolgoznak, olyanokat szólítanak 
meg és aktivizálnak, akiket eddig kevéssé 
sikerült.

– A lezárt programciklusban milyen 
egyéb szervezői irányok körvonala-
zódtak?
– Három erős irányt jelöltek ki azok a vezető 
szervezők, akik ebben a pályázati ciklusban 
ezt az új pozíciót betöltötték. Az előző kö-
zösségszervező pályázatok tapasztalataiból 
és sikereiből kiindulva három erős szer-
vezőt támogattunk: Csordás Anettet, hogy 
az ápolási kampány sikerét tovább görget-
ve hálózatot építsen a fogyatékos ügyben.  

Kiss Annát, aki a Szegedi LMBT Csoporttal 
ért el országos hatású érdekérvényesítési 
sikereket, arra motiváltuk, hogy más vidéki 
csoportokat is megerősítsen. Lintényi Le-
ventét pedig azért támogattuk, hogy térségi 
csoportok létrejöttében segítsen.

– A vezető szervezők 
hogyan tudták füg-
getleníteni a tevé-
kenységüket a sa-
ját csoportjuktól?
– Nem volt ez el-
várás, egyfajta 
egyensúlyt kellett 
megtalálni a veze-
tő szervezői munka 
és a saját csoportban 
dolgozó félállású kö-
zösségszervező támoga-
tása között. Ez mindhárom 
esetben nehezen valósult meg, de 
maga a vezető szervezői tevékenység mind-
három esetben nagyon sikeres volt.

– Nyilván nem ugyanazt jelenti a siker 
egy LMBT mozgalom esetében, mint 
a Szabolcs megyei infrastrukturális 
ügyekben.
– Természetesen nehezen egymás mellé 
állítható a három teljesítmény. Az LMBTQ 
mozgalomban végzett országos szervezői 
munka például országos események szer-
vezését, a mozgalmat ért támadásokra adott 
releváns válaszokat és vidéki csoportok 
megerősítését jelentette - utóbbi Kecskemé-
ten sikerült is.

Lintényi Levente, a MátészalkaLeaks 
alapító közösségszervezője hét-nyolc magot 
tudott létrehozni a régióban, és több helyi 
vagy helyközi infrastruktuális ügyet sikerre 
is vittek, továbbá környezetvédelmi ügyeket 
is felvállaltak. Ez a MátészalkaLeaks szem-
pontjából is fontos, hiszen megerősödött a 
kapcsolathálójuk, az ismertségük és a regi-

onális szerepük. Kiderült: hogy ebben a re-
gionális vezető szervezői szerepben tovább 
tud erősödni a csoport és a közösségszervező 
egyaránt.

Csordás Anett, a Lépjünk, hogy lép-
hessenek elnöke és korábbi kö-

zösségszervezője vezető 
szervezőként egyrészt 

a koalícióépítésben 
lépett nagyokat elő-
re, másrészt a sa-
ját szervezetét is 
tovább építette. 
Előbbi keretében 
munkacsoportokat 
hozott létre, amely-

ben aktív és sikeres 
együttműködés szü-

letett például oktatási 
és lakhatási területen, 

valamint jelentős szakmai 
eseményeket szervezett, a szerve-

zete pedig új forrásokat talált és erőteljesen 
növekedett.

– Voltak még együttműködések a kö-
zösségszervező programban támoga-
tott csoportok között?
– Számos kapcsolódási pont volt a támo-
gatottak között: a szomszédsági csoportok 
főleg a tudás és tapasztalatmegosztással 
tudtak egymásnak segíteni, például a köz-
meghallgatás kampányban vagy a választá-
sokra való mozgósításban. A zöld csoportok 
és a fogyatékos ügyi szervezetek koalíciókat 
építettek, több csoport lakhatási témában 
vett részt közös eseményeken. Az önkor-
mányzati kampányban pedig egymást erősí-
tették a különböző területeken dolgozó cso-
portjaink állampolgári tudatosságot segítő 
és a jelöltek számonkérhetőségét megalapo-
zó tevékenységei. Ez is azt mutatja, hogy a 
közösségszervezői folyamatok hatással van-
nak egymásra és össztársadalmi változást 
eredményezhetnek.
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A Maradjanak a FÁK a Rómain csoport a 
Római-part megvédéséért és felvirágoztatá-
sáért dolgozik évek óta helyiek bevonásával. 
Legfőbb céljuknak a környezetbarát árvíz-
védelem biztosítását, illetve a Római-part 
közösségi tervezés útján megvalósuló rende-
zését, fejlesztését tekintik. A partra tervezett 
mobilgát és az azzal járó fakivágások elleni 
fellépés hívta életre a csoportot, amely a 
vész elmúltával sem maradt tervek nélkül. 
Az idővel erős közösséggé formálódott csa-
pat továbbra is a Római-part fejlesztéséért, 
a helyi sport és közösségi élet fellendítéséért 
dolgozik, valamint az élhető, zöld Budapes-
tért tevékenykedő helyi csoportokból álló 
mozgalomnak is az egyik alapító tagja.

A közvetlen parti mobilgát terve az el-
múlt tíz évben újra és újra előkerült. Bu-
dapesti civilek és szakemberek számtalan 
alkalommal megfogalmazták ellenérveiket 
az építménnyel kapcsolatban, amely 1500 
fa kivágásával készült volna el azért, hogy 
az árterületre szabálytalanul épült ingatla-

nokat megvédje. Abban mindenki egyetért, 
hogy szükség van árvízvédelemre, de a kör-
nyezetvédelmi és árvízvédelmi szakemberek 
többsége szerint a Nánási út - Királyok útján 
lévő gát megerősítése ennek a biztonságos, 
környezetbarát módja.

2013-ban zajlott az első demonstráció, de 
szervezett tiltakozásra csak az évtized köze-
pén lett szükség: 2016-ban erősödött a fenye-
getettség, konkretizálódtak a tervek. Az akkori 
közösségszervező pályázat keretében alakult 
meg az a csoport, amely a korábban már tilta-
kozó szerveződéseket összefogta és a helyiek 
bevonásával és szisztematikusan megvalósí-
tott, erőteljes kampánnyal kívánt fellépni és 
megakadályozni a mobilgát megépítését.

Két, egymást követő közösségszervező 
program alatt hatékony kampányeszközök-
kel – demonstrációkkal, szakértő anyagok-
kal, közérdekű adatbekérésekkel, bevonó 
programokkal, bázisépítéssel – lényegében 
ez sikerült is. A Maradjanak a FÁK a Rómain 
ismert és elismert csoporttá vált mind a he-

lyiek körében, mind a budapestiek számára. 
Hagyományteremtő programjain megtelt a 
föveny, megmutatták azt, hogy mi mindenre 
lehet használni a partot. A gát elleni küzde-
lem során a csoport egyéb ügyekre is „ráta-
lált”: sikeres lépéseket tettek a part rende-
zése érdekében (pl. fákat, cserjéket ültettek, 
elérték a lámpatestek cseréjét, szemetesku-
kák kihelyezését), sőt – bevonó programjaik 
keretében – ők maguk is aktívan részt vettek 
a part rendezésében.

Komoly kutatómunkát folytattak a hul-
lámtér értékeivel kapcsolatban, több mint 
100 oldalas javaslat készült arról, hogy a 
csoport hogyan képzeli a parton a közösségi 
funkciókat.

MEGNYERT ÜGY: 
Megvédték�a�Római-part�fáit:�nem�
épül�mobilgát�a�partmenti�részen

MARADJANAK A FÁK A RÓMAIN –  
VÁROS ÉS FOLYÓ EGYESÜLET (VALYO)

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Kaprinyák Szilvia 
Önkéntes� aktivistaként� és� érintett,� he-
lyi� lakóként� csatlakozott� a� csoporthoz�
2016-ban.�Korábban�idegenforgalomban�
és� kereskedelemben� dolgozott,� de�min-
dig�is�érdekelte�a�környezetvédelem,�és�a�
Római-part�közelében�nőtt�fel.�2018-ban�
a� GLC� tapasztalatcsere� programjának�
keretében� az� Egyesült� Államokban� járt,�
egy� nagy� környezetvédő� szervezetnél�
szerzett� tapasztalait� is� kamatoztatta� a�
munkájában.

Együtt, 
tovább a Rómaiért

A KÖZÖSSÉG: 

A� csoportot� a� korábban� urbanisztikával�
foglalkozó�aktivista,� Schänz� Judit� kezdte� el�
szervezni.�A�mobilgát�ellen�korábban�főként�
budapesti� értelmiségiek�és� zöld� szakembe-
rek�tiltakoztak.�A�szervezői�munka�során�sok�
kitűzött�cél�megvalósult,�és�igazi�közösség-
gé� formálódott� a� csoport,� amely� szívügyé-
nek� tekinti� a� part� megóvását,� fejlesztését.�
A� programév� végére� a� csoport� “kemény-
magja”�20� fő� körüli� alakult,� holdudvarához�
50�fő�tartozott�és�több�közösségi�vezető� is�
előlépett.�A�szimpatizánsi�kör�nagyon�széles,�
a� rendezvényeken� több� száz� fő� is� megfor-
dul,� a� Facebookon�14� ezer� ember� követi� a�
csoport�tevékenységeit.�A�csoport�továbbra�
is� kétheti� rendszerességgel� tart� találkozó-
kat� és� szisztematikusan� halad� az� ügyeik-
ben:�szeretnék�elérni,�hogy�a�Nánási�úti�gát�
megerősítésével�megvalósuljon�a�Csillaghe-
gyi-öblözet� hatékony� árvízvédeleme,� illetve�
hogy�közösségi�tervezés�útján�újuljon�meg�a�
Római-part.�Céljuk�a�csoport�formalizálása,�
önnfentartóvá�tétele�is.Közös�evezés�2018-ban

Az�első�demonstráció�2016-ban
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A PROGRAMÉV: 

A csoport számára két negyedéven át bizto-
sított támogatást a legutóbbi közösségszer-
vező program. 

Az egyik fontos cél ezért a csoport meg-
erősítése, önfenntartóvá tétele és a forma-
lizálódás kereteinek megteremtése volt a 
közösségi tervezés elérése, illetve a Náná-
si-Királyok úti gát megerősítése mellett.

A csoport által szervezett nyári evezős 
programok közelebb hozták egymáshoz az 
érdekcsoportokat.

„Ezek az események olyan embereket is 
bevonzottak, akik eddig nem kapcsolódtak 
az ügyhöz, például sok fiatal egyetemista 
kapcsolódott be az evezős programjainkba.” 
– összegez Kaprinyák Szilvia.

A félév során a partéli gát terve végleg 
lekerült az asztalról, azonban parti mobil-
gát előkészítésekor született felméréshez 
hasonló még nem készült a Nánási út - Ki-
rályok útjára. Az ezen a szakaszon megerősí-
tett gát átadásakor lehetne kijelenteni, hogy 
a Rómaipart fenyegetettsége elmúlt, ugyanis 
értékes területen fekszik, és a helyi ingatlan-
lobbi termeszetközeli területekkel szembeni 
térnyerése jelentős. 

A csoport költségvetési javaslatot adott 
be az önkormányzathoz a part és a föveny 
rendbetételére, illetve egy nyári program 
alapján felvetette a szabadstrand ötletét, 
amelyre az önkormányzat is nyitott. (2019-
ben azonban helyi észlelések nyomán éppen 
a csoport hívta fel a figyelmet arra, hogy 
nagy esőzéskor Békásmegyeren szennyvíz 
ömlik a Dunába, így most előbb záportáro-
zóért és zászlós vízminőség jelzővel ellátott 
szabadstrandért lobbiznak).

A csoport tagjai 2018 őszén a helyi és a fő-
városi közmeghallgatáson is részt vettek és 
felszólaltak a part védelmének és fejleszté-
sének érdekében, részt vettek a kerület által 
kiírt és a csoport által egyébként elégtelen-

nek ítélt közösségi tervezésben, amely a part 
fejlesztésére irányult.

A Maradjanak a FÁK a Rómain több lé-
pést tett az önállósodás és formalizálódás 
irányában, ezt célirányos képzéseken való 
részvétel is segítette.

Már a programév során elkezdődött a bu-
dapesti zöldvédő csoportok „barátkozása” és 
az együttműködés alapjainak megteremtése. 
Több eseményen is kicserélték a tapasztala-
taikat a csoportok, illetve elindult egy favédő 
riadólánc, valamint az önkormányzati vá-
lasztás előtt megszületett az a Zöld Minimum 
program, amelyben sok, azóta pozícióba ke-
rült képviselő és polgármester jelölt tett vál-
lalásokat környezetvédelmi ügyekben.

A MENTOR MONDTA: 
„Erre az időszakra a felek közötti 
erőviszonyok már átrendeződtek, 
kimondott győzelem viszont még 
nem történt meg. Sokat foglalkoz-
tunk azzal, hogy milyen szervezeti 
működés és milyen tevékenységi kör 
lenne hosszabb távon is célravezető 
és fenntartható a csapat eredménye-
inek továbbvitelére és megőrzésére, 
hogyan lehetne kooperatív stra-
tégiákba vinni át a tiltakozásban 
megmutatkozott energiákat.” 
(Peták Péter) Szabad�a�strand
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A csoportot a 2016-os közösségszervező 
program keretében hozta létre a helyi kö-
tődésű Balogh Fruzsina azért, hogy a pili-
si dűlőben élő emberek összefoghassanak 
és léphessenek az őket érintő, az életüket 
szinte ellehetetlenítő ügyekben, mint pél-
dául a betonút és csatornázás hiánya. 

Pilis külterületén több száz roma és nem 
roma ember él közmű nélküli telkeken, régi 
présházakban és komfort nélküli nyaralók-
ban - sokszor jogcím nélkül, mélyszegény-
ségben. Fontos, hogy ők maguk lépjenek 
fel az őket érintő ügyekben, például inf-
rastrukturális kérdésekben. A környéken 
nincs csatorna, vízhálózat, a dűlők nem 
aszfaltozottak, ezért esős időben az ott élő 
gyerekek sokszor el sem jutnak az iskolába. 

A helyi romák helyzete nem csak lakhatási 
körülményeik miatt nehéz. A településen 
nagy a leginkább őket érintő munkanélkü-
liség, és sok a szélsőségesen rasszista meg-
nyilvánulás, amely minden olyan esetben 
felerősödik, amikor a helyi romák megpró-
bálnak kiállni jogaikért, javítani a helyze-
tükön.

A 2017-es programévben a csoport meg-
erősödött, a Ne add el a szavazatod! kam-
pány keretében sikerült mobilizálni a he-
lyi romákat az országgyűlési választásra.  
A számukra legfontosabb ügyben, az asz-
faltozás kérdésében felemás megoldás szü-
letett. A 12 dűlőből egy kapott betonutat, 
azonban csatornázás hiányában az esővíz 
bezúdul a kertekbe és alámossa a házakat.

EREDMÉNY: 
A�dűlőben�élők�politikai�
képviseletének�megvalósítása,�
a�csoport�megmentése

PILISI CIVILEK

Képviseletet szereztek

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Balogh Fruzsina 
Széles�körben�ismert�roma�aktivis-
ta,�aki�gyakran�hallatja�a�hangját�
esélyegyenlőségi�kérdésekben,�és�
gyerekeknek�szervezett�programo-
kon�keresztül�segíti�a�roma�kultúra�
és�hagyományok�megőrzését.�A�Dikh�
tévé�egyik�alapítója,�évekig�a�csatorna�
műsorvezetője�volt.�Nagyszülei�Pilisen�
éltek,�most�is�vannak�rokonai�a�tele-
pülésen.�Korábban�is�rendszeresen�
tartott�kulturális,�közösségi�prog-
ramokat�a�helyi�családok�számára,�
gyermeknapi�műsorral,�táncházzal.�
Amikor�pár�éve�megkeresték�a�pilisi-
ek,�hogy�foglalkozzon�a�Dikh�tévében�
a�dűlőkben�élő�emberek�problémáival,�
úgy�érezte,�hogy�komolyabban�szeret-
ne�nekik�segíteni,�aminek�megfelelő�
keretet�adott�az�akkoriban�kiírt�közös-
ségszervező�pályázat.

A KÖZÖSSÉG: 

A�csoportot�a�programév�elején�nagyon�
megrázta�és�megtépázta�egy�velük�
foglalkozó�riport,�amely�nyomán�a�tele-
pülésen�felerősödtek�a�negatív�hangok�
a�dűlőkben�élő�romákkal�szemben.�Sok-
sok�munkával�sikerült�valamelyest�visz-
szépíteni�a�csoportot,�a�jelenlegi�mag�4�
fő.�A�csoport�létszáma�összesen�12�fő,�
de�ennél�jóval�több�a�szimpatizáns�és�a�
programokon�résztvevő�helyi�ember.

A PROGRAMÉV: 

A csoport fél éves támogatást nyert ebben a 
programciklusban, melyben a kommunális 
adóval kapcsolatos igazságtalanság felszá-
molását és a helyiek politikai képviseletének 
megvalósítását tűzték ki célul.

Az említett riport nyomán a mentor ta-
nácsára a meggyengült csoport megerősítése 
lett a félév legfontosabb feladata, amely nagy-
részt sikerült.

Egy hirtelen tragédia szintén átrajzolta a 
terveket: a rossz útviszonyok miatt késve ér-
kezett a mentő egy szívinfarktusos beteghez, 
aki emiatt életét vesztette. 

Egyértelművé vált: mindennél fontosabb 
az utak rendbehozatala, mert akár három-
negyed órába is beletelik, amíg a mentő, tűz-
oltó vagy rendőr kiér egy riasztásra. Az előző 
programévben kiderült, hogy az utak puszta 
lebetonozása anélkül, hogy a csatornázás 
megtörténne, csak ront a helyzeten. A csator-
názásra azonban egyelőre semmi esély, mivel 
még a telekviszonyok sincsenek rendezve a 
környéken. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a 
dűlőkben élő minden embernek el kell fogad-
nia a rendezéssel járó kellemetlenségeket és 
esetleges területvesztést. Ezért a csoport azt 

próbálja elérni, hogy az út éves “döngölése” 
során másfajta technikát alkalmazzanak és 
töltsék fel az utat salakkal.

A programév elején kitűzött másik fontos 
cél azonban megvalósult: az önkormányzati 
választásokon végre elindult és bejutott egy 
helyi ember a roma önkormányzatba, és nagy 
esély van rá, hogy ő lesz a település romaügyi 
referense - így végre valódi képviselete lehet a 
dűlőkben élő pilisi szegényeknek.

A MENTOR MONDTA: 
„A szervezet formalizálása, megerősítése nem volt reális, mert 
a fokozódó önkormányzati nyomás miatt a nyilvános fellépést 
nagyon kevesen vállalták. Ehelyett az önkormányzati válasz-
tásban rejlő lehetőségeket vizsgáltuk, hogy akár a szervezés-
ben, akár a képviselt ügyekben ezen keresztül hogyan lehet új 
lehetőségeket teremteni a csapat számára.”
(Peták Péter)



14

– Milyen vállalással kezdtél neki a fel-
adatnak, amely nemcsak a te számodra 
volt új, de korábban a vezető szervezői 
szerep sem létezett a CKA-ban.
– Ahogy általában, most is nagy elvárásaim 
voltak magammal és másokkal szemben… 
10-20 csoport létrejöttét, megerősödését sze-
rettem volna elősegíteni, ez majdnem sike-
rült is. 10 helyen születtek csoportok, illetve 
csoportkezdemények.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a moz-
gósítható helyiekkel?
– A MátészalkaLeaks csoport évek óta és egyre 
gyakrabban kap megkereséseket a közösségi 
médián keresztül a környező települések-
ről. Úgy ismernek minket, mint a problémás 
ügyek megoldóit, mi pedig igyekszünk felka-
rolni, támogatni az ilyen kezdeményezéseket, 
szívesen megosztjuk velük a tudásunkat pl. a 
közérdekű adatok igénylésével kapcsolatban. 
Most, az új szerepkörömben ezekre a segítség-
kérésekre fókuszáltam, telefonon, majd szemé-

lyesen beszéltem az érintettekkel. Elmeséltem 
nekik a saját történetemet, hogy hogy lettem 
közösségszervező, hogy mit ad nekem ez a 
munka, hogy miért érdemes szívvel-lélekkel 
csinálni, ahogy én is teszem. Ha egy embert 
sikerül így megszólítanom, akkor megkérem, 
hogy kapcsoljon össze olyan ismerőseivel, aki-
ket szintén érinthet az adott probléma, és el-
megyünk hozzá együtt beszélgetni.
Én már a vonaton is szólítottam le olyanokat, 
akik később a Mátészalka-Debrecen vasút-
vonal felújításáért folytatott küzdelmünkbe 
bekapcsolódtak. Szervezni bárhol lehet az 
embereket, a lényeg a kapcsolatfelvétel és a 
rámutatás az önérdekre, amely ha több em-
ber esetében azonos, akkor az már közösségi 
ügy és közösen is oldható meg.

– Van olyan a csoportok között, amely 
jól beazonosított egy problémát, és ha-
tékonyan dolgozik annak megoldásán?
– Csenger és Csengersima a magyar-román 
határnál fekszik, az utolsó buszmegállója 3,5 

km-re van a határtól, ahova csak egy kerék-
párút vezet. Az ottani embereknek fontos 
lenne, hogy át tudjanak menni a határon 
közösségi közlekedéssel. Jól ismerem a prob-
lémát, mert én is sokszor megtettem azt az 
utat, ugyanis arrafelé udvaroltam. Amikor 
ezt elmeséltem a többieknek, hitelesnek 
éreztek és megfogadták a tanácsaimat: me-
netrend-módosítási kérelmet írtunk, amely-
re reakcióként menetrend-tervezetet kértek 
be tőlünk, illetve számokat arra vonatkozó-
an, hogy hányan használnák a járatot. Ezt 
az ügyet valószínűleg megnyerik a helyiek, 
hiszen a Közlekedésszervező iroda 2020.
nyarára prognosztizálta a szolgáltatás elin-
dulását, amely a járványhelyzet miatt most 
vélhetően csúszni fog.

– Van olyan terv, hogy a 10 település 
közös kampányba kezdjen?
– A közösségi közlekedés, pontosabban annak 
a problémái fogják össze ezeket a helyi cso-
portokat. Mátészalka, Nagyecsed, Vásárosna-

Az önbizalom 
a sikerekkel jön

INTERJÚ LINTÉNYI LEVENTE VEZETŐ SZERVEZŐVEL, 
AKI A 2018-19-ES KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ PROGRAM 
SORÁN A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 
TELEPÜLÉSEKEN SEGÍTETTE CSOPORTOK 
LÉTREJÖTTÉT ÉS MEGERŐSÖDÉSÉT

mény környékén sok település problémája, 
hogy hétvégén egy-két buszjárat van csupán 
– míg Budapest környéki vagy dunántúli te-
lepüléseken ez a szám 10-12 egy hasonló mé-
retű település esetén. Ez nagyon megkeseríti 
a helyiek életét, a kisebb településeken csak 
vegyesboltok vannak, ha délelőtt el is jutnak 
egy nagyobb városba vásárolni, vissza már 
csak késő délután tudnak jönni. Problémát 
jelent a munkába járás is, sokat elmond a 
helyzetről, hogy a munkáltatóknak dolgozói 
buszjáratokat kell üzemeltetniük.

– Ezeken a helyeken is létezik az uzso-
rataxi, azaz hogy irreális árakon fuva-
rozzák autóval a helyieket?
– Abszolút jellemző pont az elégtelen kö-
zösségi közlekedés miatt. Nyírkáta 20 kilo-
méterre van Mátészalkától. Ha valakinek 
sürgősen be kell jutnia a városba, 4-5 ezer 
forintot elkérnek tőle - természetesen szám-
la nélkül. Ráadásul nagyon szegény embe-
rekről van szó, borzasztó sok pénz ez nekik. 

– A MátészalkaLeaks is közlekedési 
ügyekkel indult, ma pedig számos más 
területen is aktív. A most létrejött cso-
portok is nyitnak az egyéb ügyek felé?
– Ezt még most nem látni, a közösségszer-
vezés lassú folyamat, és ezeknek a csopor-

 Lintényi Levente 
Lintényi�Levente�már�közösségszervezői�munkája�előtt�is�foglalkozott�érdekvédelemmel:�
éveken�át�mint�szakszervezeti�bizalmi�és�üzemi�tanács�tag�védte�a�dolgozók�érdekeit�a�
gyárban,�ahol�dolgozik�és�ahonnan�a�MátészalkaLeaks�csoportot�útjára�indította.�Mo-
tivációi�munkájában� is� tetten�érhetőek:�egykor�hivatásos� futballbíró�akart� lenni,�ma-
gas�szinten�űzte�a�szakmát,�a�gyárban�pedig�folyamat�ellenőrként�ügyelt�a�hatékony�és�
minőségi�munkavégzésre.�Három�programéven�át�volt�a�csoport�közösségszervezője�
mielőtt�vezető�szervezői�pozícióba�került.

toknak a többsége még egyéves sincs. A Má-
tészalkaLeaksnek is 3-4 évre volt szüksége 
ahhoz, hogy olyan tagjai legyenek, akik bát-
ran bele mernek állni különböző ügyekbe. 
Előbb önbizalmat kell szerezni, az pedig a 
sikerekkel jön.

Az�elhíresült�csigaakció
Fotó:�Csutkai�Csaba
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A MátészalkaLeaks informális csoport 2015 
nyarán alakult egy helyi gyár dolgozóiból. 
Az elmúlt években a csoport kibővült, hete-
rogénebb lett az összetétele, és a közlekedé-
si ügyek, valamint a megoldásra váró helyi 
problémák specialistájává vált. Szellemes 
akcióiknak, a csoport jellegének, választott 
ügyeinek és hatékonyságának köszönhe-
tően országos ismertségre tettek szert, a 
régióban pedig számos hozzájuk hasonló 
csoport megalakulását inspirálták, segítet-
ték. A MátészalkaLeaks fő célja az, hogy a 
közösségszervezés módszerét felhasználva 
létrehozzon egy olyan közösségi magot Má-
tészalkán, amelynek megjelenített vélemé-

nye van a város és a megye közügyeiről, és 
azokat formálni is tudja. A helyi nyilvános-
ság megerősítése érdekében létrehozták a 
MátészalkaLeaks blogot, amely hiteles he-
lyi információkkal látja el a városlakókat. 
Számos helyi ügy mellett legfőbb céljuknak 
a Mátészalka-Debrecen vasútvonal korsze-
rűsítésének elérését tekintik

MEGNYERT ÜGYEK: 
a�Nyírmihálydi�és�Nyíradony�
állomások�közötti�szakasz�felújítása;�
Mátészalka-Debrecen�vasútvonal�
Apafa�és�Nyírbátor�közötti�felújítása;�
menetidő�csökkenést�eredményező�
buszútvonal�módosítások�Mátészalka�
és�Debrecen�között;�
hajnali�buszjárat�indítása�Mátészalka�
és�Nyírbátor�között

MÁTÉSZALKALEAKS

Felbátorították 
az embereket

A MENTOR MONDTA: 
„Módszeresen végigcsinálták az 
interjúkat, így lehet megtalálni az 
önérdeket, amire be lehet vonni em-
bereket, akik elkezdenek cselekvővé 
válni, és a sok kis győzelem nyomán 
önbizalmat szereznek ahhoz, hogy 
nagyobb léptékben is merjenek gon-
dolkodni.” (Giczey Péter)

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Nedávnyi Tünde 
Általános�szociális�munkás�szakon�
végezett�a�főiskolán,�ő�is�abban�a�
gyárban�dolgozik,�amelyben�a�csoport�
megalakult,�ott�volt�az�első�tagok�
között.�
„A�közösségszervezés�számomra�azt�
bizonyítja,�hogy�együtt,�közös�erővel�
milyen�fontos�és�nagy�jelentőségű�
megmozdulásokra�vagyunk�képesek�
nemzeti�hovatartozástól,�kortól�és�
pártszimpátiától�függetlenül.�Ha�
akarunk,�bármit�elérhetünk�kitartással,�
odafigyeléssel�és�közös�munkával.”

A KÖZÖSSÉGI VEZETŐ: 

 Szabó Richárd 
Egy�mátészalkai�gyárban�dolgozik�operátorként.�Házas,�hobbija�a�foci�és�a�
közösségszervezés.�A�csoporthoz�két�éve�csatlakozott,�azzal�hívta�fel�magára�
a�MátészalkaLeaks�közösségszervezőjének�figyelmét,�hogy�rendkívül�erőteljes�
hangja�van.�Ilyen�hangadókra�volt�akkoriban�szüksége�a�csoportnak,�ezért�
Levente�megpróbálta�beszervezni,�és�ő�rögtön�igent�mondott.�Azóta�egyre�jobban�
magáénak�érzi�a�közösségszervezés�módszerét.�Az�utóbbi�egy�évben�teljesedett�ki�a�
csoportban.�Mára�már�az�egyik�legaktívabb�csoporttag.
„Élvezem�azt,�hogy�fontos�szerepem�van�a�csoportban,�jó�dolognak�tartom�azt,�hogy�
a�közösségszervezés�módszerével�sok�mátészalkai�és�környékbeli�embert�sikerült�
bevonni�a�közéletbe.”

Az�első�utasdemonstráció Richárd�a�ZDF-nek�nyilatkozik
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A KÖZÖSSÉG: 

A�csoport,�amelynek�magját�továbbra�is�az�egy�gyárban�dolgozó�kollégák�adják,�az�
elmúlt�egy�év�alatt�folyamatosan�bővült,�havonta�egy-egy�ember�érkezik�a�csoportba,�
a�kéthetente�megrendezett�csoporttalálkozókra�15-20�ember�jár�rendszeresen,�az�
akciókban�általában�heten-nyolcan�vesznek�részt.�A�régióban�egyre�több�embert�
inspirálnak�a�MátészalkaLeaks�csoport�sikerei,�az�elmúlt�évben�hét�csoport�létrejöttét�
és�megerősödését�segítette�a�csoport�korábbi�közösségszervezője,�Lintényi�Levente�
regionális�vezető�szervező�poziciójából.�
Interjúnkat�Lintényi�Leventével�lásd�a�14.�oldalon. 

A PROGRAMÉV: 

2018 nyarának végén, a program indulásakor a 
MátészalkaLeaks csoport országos ismertsége 
igen nagyra nőtt a Csiga vs vonat akciójuk és az 
arról készült kisfilm jóvoltából. Egy következő 
kisfilmben Dr. Mosóczi László helyettes állam-
titkárt hívták meg egy szatmári ebédre azzal 
a kikötéssel, hogy a szakpolitikus vonattal 

érkezzen a városba. Mindezt annak a hosszú 
távú kampánynak a keretében tették, melynek 
célja a Mátészalka-Debrecen vasútvonal felújí-
tásának elérése. A célok között szerepelt még 
az ígért vasúti kocsik üzembehelyezése, a sze-
relvények tisztántartásának elérése (szappan, 
kéztörlő, toalettpapír biztosítása), valamint 

a vonat- és buszmenetrend összehangolása.  
A csoport új közösségszervezője nagy hagsúlyt 
kívánt fektetni a tagtoborzásra és új ügyek fel-
térképezésére is.

A fenti célok jórészt megvalósultak. 
A csigaakciót ősszel megismételte a cso-

port: ezúttal csigagyerekek keltek versenyre 
a vonattal a legrosszabb állapotban lévő vas-
úti szakaszon.

2018. decemberében a csoport részt vett 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés 
közmeghallgatásán, ahol sikerült felhívniuk 
a figyelmet a Mátészalka-Debrecen vasútvo-
nalon uralkodó áldatlan állapotokra. Sesz-
ták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke jogos 
igényként jellemezte a csoport követeléseit 
az útszakasz felújítására vonatkozóan.

A megyei közgyűlés ezután közös levéllel 
fordult a MÁV-hoz, illetve az ügyben illetékes 
Fejlesztési és Innovációs Minisztériumhoz. 
Ezt követően Seszták Oszkár a Hajdú-Bihar 
megyei Közgyűlés elnökével közösen Buda-
pestre ment tárgyalni a MÁV vezetőivel és 
minisztériumi döntéshozókkal. A Mátészal-
kaLeaks jelzése nyomán a megyei közgyűlé-
sek elnökei elérték, hogy 1,67 milliárd forintot 
különítsen el a költségvetés az érintett vasút-
vonalra, amelyből 10 kilométer újul meg.

2019-ben a Nyírmihálydi és Nyíradony ál-
lomások közötti szakaszt, ahol annak idején a 
csiga lehagyta a vonatot, felújították, így alkal-
massá vált a 80 km/órás sebességű vonatköz-
lekedésre. A felújított szerelvények még nem 
érkeztek meg, azok forgalomba helyezését a 
vasúttársaság ahhoz kötötte, hogy Budapest 
környékén elinduljanak zónázó Flört vonatok.

A régi szerelvényekben viszont kézfertőt-
lenítő-adagolókat szerelt fel a MÁV, hogy a 
téli, vízmentes időszakban is meg lehessen 
valósítani az alapvető higiéniát. Két menet-
rend módosítással kapcsolatos sikere is volt 
a csoportnak az elmúlt programévben. 

A csoport a Mátészalka és Debrecen kö-
zött közlekedő buszjárattal kapcsolatban 
ért el menetrend módosítást – az érintettek 
javaslatai alapján – az Északkelet-Magyar-
országi Közlekedésszervező Irodánál, hogy 
egyes járatok a hajdúsámsoni elkerülő utat 
használva rövidebb idő alatt tehessék meg 
a távot. Tíz járatot érint a módosítás, amely 
forgalomcsillapítást is eredményez, ráadásul 
kilenc perccel csökkent a menetidő.

Nyírbátor és Mátészalka között nem volt 
buszjárat a hajnali órákban, ezért sok dolgo-
zó, köztük nővérek számára okozott prob-
lémát a munkába járás. A MátészalkaLeaks 
csoport által kezdeményezett menetrend-
változtatás nyomán 2019 végétől elindult a 
hajnali járat, így számos környező telepü-
lésen megoldott lett a munkábajutást segítő 
tömegközlekedés.

„Helyi szinten nagyon népszerűek va-
gyunk, országos szinten a csigafutásokkal 
sikerült bevinnünk a köztudatba a Má-
tészalka-Debrecen vasútvonal ügyét” – büsz-
kélkedik Lintényi Levente.

Még nagyobb ismertségre és népszerű-
ségre tett szert a csoport a Közlekedő Tö-
meggel közösen szervezett akciójával, az első 
utasdemonstrációval, amelyen az érintettek 
a vasútközlekedés állapotáról mondták el a 
véleményüket a budapesti Keleti pályaudvar 
épülete előtt.

A térségben több új csoport indulását 
támogatták pl. Nyírbátorban és Nyírkátán. 
Tapasztalataikkal, tudásukkal segítik az új 

közösségeket, hogy azok élhessenek állam-
polgári jogaikkal.

A MátészalkaLeaks csoport továbbra is 
felvállalja a kisebb és nagyobb helyi ügyek 
nyilvánossá tételét és a problémák megol-
dásának keresését (mint például a kórházi 
váróterem székeinek pótlása). A helyi átlát-
hatóság előremozdítását a csoport kiemelt 
feladatának érzi, rendszeresen nézik az 
előterjesztéseket, azokat kielemzik és nyil-
vánosságra hozzák. Részt vesznek a testületi 
üléseken és közmeghallgatásokon.

„A csoport mindig is katalizátor szerepet 
töltött be a városban és a térségben, ez az el-
múlt programévben sem volt másként. Akti-
vizáltuk a lakosokat, jelzéseik nyomán egyre 
több közérdekű bejelentést teszünk, egyre 
több közérdekű adatot igényelünk. Felbáto-
rodtak az emberek, míg korábban még egy 
like-ot is féltek nyomni, ha közügyekről volt 
szó, most akár névvel is vállalják a bejelenté-
seket” – összegez Lintényi Levente.

A�MátészalkaLeaks�csigája�az�utasdemonstráción

Csoporttalálkozó�a�törzshelyen
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Az Önállóan lakni-közösségben élni csoport 
2017 októbere óta működik mozgássérült 
érdekvédelmi csoportként. Az ezt megelőző 
egy évben részvételi akciókutatást végeztek 
a Közélet Iskolája keretein belül, amelynek 
során azt vizsgálták, hogy mi szükséges 
ahhoz, hogy egy mozgáskorlátozott ember 
önállóan élhessen ma Magyarországon.  
A kutatás során számos rendszerszintű 
problémát feltártak, mind az akadálymen-
tes tömegközlekedés, mind pedig az önál-
ló lakhatás vonatkozásában. Célul tűzték, 

hogy az elkövetkezendő években rendszer-
szintű válaszokat találjanak mindezekre 
úgy, hogy a mozgássérült emberek lakha-
tási lehetőségeit meghatározó jogszabályi 
környezetben próbálnak meg pozitív vál-
tozásokat elérni. A 2018-19-es már a má-
sodik közösségszervező programévük volt, 
az előző ciklusban megerősödött a csoport, 
amelyhez komoly muníciót adott a több 
érdekvédő csoporttal elért hatalmas közös 
győzelem, a 3-as metró teljes akadálymen-
tesítésének kiharcolása.

MEGNYERT ÜGY 
az�akadálymentes�vonatközlekedés�
és�a�24�órás�támogató�szolgálat�
szükségességének�láthatóvá�tétele

ÖNÁLLÓAN LAKNI – KÖZÖSSÉGBEN ÉLNI

Saját történeteikkel 
mozgósítottak

A KÖZÖSSÉG: 

A� tagok� nagy� része� érintett,� mozgáskorlátozott� ember,�
akik�nagyon�elszántak�az�önálló�és�önrendelkező�élet�fel-
tételeinek� kiharcolásában,� ebben� jelentős�motivációt� ad�
nekik,�hogy�a�maguk�számára�már�elérték�azt.�A�csoport�
taglétszáma�25�fő�körül�mozog,�80�százalékban�érintet-
tek.�A�heti�csoporttalálkozókra�10-12�fő�jár�rendszeresen,�
többen�online�kapcsolódnak�be�a�munkába.�
A� csoporttagok� közül� egyre� többen� vállalnak� nyilvá-
nos� szereplést� (a� médiában� és� rendezvényeken),� sze-
mélyes� történetükön� keresztül� hívják� fel� a� figyelmet�
a� mozgássérült� emberek� önálló� lakhatásának� és� aka-
dálymentes� életének� a� szükségességére,� amely� fon-
tos� figyelemfelhívási� és� nyomásgyakorlási� eszköz.��
A� csoport� tagjai� egyre� önállóbbak� a� szervezési� felada-
tokban�is.

A MENTOR MONDTA: 
“Maga a csoport létezése, folyamatos aktivitása is győzelemnek tekinthető, 
hiszen olyan emberek alkotnak egy aktivista csoportot, akiknek az is kihívás, 
hogy háromnál többen megjelenjenek egy fizikai térben, mert nincsenek ilyen 
fizikai terek és nincs ennek hagyománya Magyarországon. Ezt a győzelmet 
ráadásul megélik és magabiztossá teszi őket, amely az érdekérvényesítési 
munkában lényeges, a döntéshozókat zavarba hozza.”
(Horváth-Kertész Balázs)

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Molnár Zóra 
Közösségszervezői� munkáját� a� csoport-
ban� ugyanaz� a� szándék� vezérelte,� mint�
amiért� annak� idején� a� részvételi� akció-
kutatáshoz� csatlakozott:� a� saját� bőrén�
tapasztalta� meg,� hogy� a� megfelelő� lak-
hatási�lehetőségek�hiányában�a�mozgás-
korlátozott� emberek� számára� jelentősen�
beszűkülnek�a�választási�lehetőségek,�le-
gyen�szó�akár�tanulásról,�akár�munkavál-
lalásról.� Zóra� egy� kisvárosban� született,�
amelynek�általános�iskolájába�az�akadály-
mentesítés�hiánya�miatt�nem�tudott�bejár-
ni.�Nagy�küzdelmek�árán�elvégezte�a�gim-
náziumot,�majd�az�egyetem�pszichológia�
szakát,�a�mindig�kitűnő�tanulónak�nem�a�
tanulás,�hanem�a�körülmények�jelentettek�
kihívást.�Ő�volt�a�CEU�első�kerekesszékes�
hallgatója,�az�egyetemen�Master�of�Public�
Administration�szakon�végzett,�ami�a�köz-
igazgatáshoz�áll�a�legközelebb.�Szeretné,�
ha� az� élet�minden� területe� akadálymen-
tessé�válhatna�a�mozgássérültek�számá-
ra.�A�programév�folyamán�tudatosan�adta�
át� a� feladatait� a� csoport� többi� tagjának,�
hogy� így� készítse� elő� háttérbevonulását.�
Ennek�nagy�löketet�adott,�hogy�2018-ban�
két�hónapot�az�Egyesült�Államokban�töl-
tött�a�GLC� tapasztalatcsere�program�ke-
retében.
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A PROGRAMÉV: 

Az Önállóan lakni - közösségben élni csoport 
abban a három témában tevékenykedett 
a 2018-19-es programév során, amelyeket 
megjelölt a maga számára, ám ezeknek az 
ügyeknek a jelentősége nem tette lehetővé 
azt, hogy egy ilyen méretű és adottságú cso-
port mindháromnak azonos figyelmet, akti-
vitást szenteljen.

Az önálló lakhatás témája így némileg 
háttérbe szorult, de az akadálymentes közle-
kedés és a 24 órás támogató szolgálat ügyé-
ben jelentős tevékenységet végzett a csoport.

Az akadálymentes tömegközlekedés té-
makörében még az előző pályázati ciklushoz 
kapcsolódó ügyben is adódtak feladatok. 

2018-ban széleskörű összefogás révén sike-
rült kiharcolni a 3-as metró felújításához 
kapcsolódó teljes akadálymentesítés ígére-
tét, a megvalósítása - a tapasztalatok alapján 
- folyamatos monitorozásra szorul. Ennek 
érdekében a csoport közérdekű adatigény-
lést nyújtott be, amelynek eredményét ele-
mezték és közzétették, és egyéb más módo-
kon is nyomon követik és számon kérik az 
akadálymentesítés megvalósítását.

A pályázati év során a csoport tagjainak 
és egyéb érintettek jelzései alapján fókusz-
ba került a vonatközlekedés akadálymente-
sítésének ügye. Született egy nagy figyelmet 
kapott vitaindító, gondolatébresztő cikk, 

amelyben a csoport összegyűjtötte a vonat-
közlekedéssel kapcsolatos problémákat a 
kerekesszékkel közlekedők szemszögéből, 
és 2019 végén a fogyatékkal élők világnap-
jához kapcsolódóan szervezett egy fórumot 
a téma megvitatására. Az eseményen a dön-
téshozók is megjelentek, született egy közös 
platform a döntéshozók és érintettek szá-
mára, amelyen elindulhatott a párbeszéd. 
Ígéretet kaptak többek között egy kísérleti 
projekt bevezetésére, melynek keretében a 
legforgalmasabb pályaudvarokon infopon-
tokat alakítanak majd ki, ahol a mozgás-
korlátozott utasok segítséget kérhetnek 
majd az utazáshoz.

„Az amerikai tapasztalataim megerősítet-
tek abban, hogy az akadálymentesítéssel kap-
csolatos ügyeket érdemes úgy keretezni, hogy 
a probléma nemcsak a mozgáskorlátozott 
embereket érinti, hanem más csoportokat is 
pl. a kismamákat vagy időseket. Ha be tud-
juk mutatni, hogy milyen széles az érintettek 
valódi köre, akkor könnyebben mozgósítha-
tunk, hiszen nem csak a nehezen mobilizál-
ható mozgáskorlátozottakat célozzuk meg” 
– mondja Molnár Zóra közösségszervező. 

Az akadálymentesség ügye a tömegközle-
kedés mellett az épített környezet vonatko-
zásában is kiemelten fontos a csoport szá-
mára. Különösen igaz ez azoknak a közösségi 
tereknek az esetében, ahol aktivisták talál-

kozhatnak egymással, illetve bővíthetik a tu-
dásukat. Ebben a szellemben vállaltak a cso-
porttagok aktív szerepet a CKA kunbábonyi 
képzőközpontjának akadálymentesítésében 
is. A két szervezet 2019-ben közös közösségi 
adománygyűjtő kampány keretében terem-
tett forrást arra, hogy az épület kerekesszé-
kes emberek számára is egyre inkább hozzá-
férhetővé váljon. 

A másik nagy ügy, a 24 órás támogató 
szolgálatot célzó kampány is nagy figyelmet 
kapott a szervezeti összefogásnak és az azok 
segítségével megjelenített érintetti történetek-
nek köszönhetően.

A két nagy szervezettel, a közösségszervező 
programban szintén résztvevő Lépjünk, hogy 

Léphessenekkel, illetve a TASZ-szal (Társaság 
a Szabadságjogokért) közösen megvalósított 
kampányban a csoport önálló lépéseket is 
tett: a szervezet méretéhez képest nagy lép-
tékű kérdőíves kutatást indított a témában 
az érintettek számára. A kutatás eredménye-
ként összesen 120 érintett válaszait feldolgozó 
részletes elemzés alapján szakmai anyag ké-
szült. A probléma láthatóságának elősegítése 
érdekében a csoport irodalmi pályázatot is 
hirdetett, amelyre közel 50 pályamű érke-
zett be. Tavaly decemberben ugyanannak a 
rendezvénynek a keretében került sor a már 
említett szakmai anyag bemutatására, és az 
irodalmi pályázat legkiemelkedőbb alkotá-
sainak díjazására is. A kampány nyomán 
szakpolitikai javaslatcsomag készül annak 
érdekében, hogy a támogatásra szoruló em-
berek a nap 24 órájában elérhető segítséget 
kaphassanak otthonukban, és így esélyt az 
önálló élet megvalósítására.

A kampányban indult egy sok aláírást 
produkáló petíció, amelynek terjesztésében 
az Önállóan lakni - közösségben élni cso-
port is hatékonyan részt vett, illetve az ön-
kormányzati választás előtt Budapesten és 
vidéken megrendezésre kerülő szakmai fó-
rumokon ismertették a problémát és az arra 
adható lehetséges megoldást. 

A csoport szintén a TASZ-szal együttmű-
ködve létrehozott egy, a részvételi művészet 
elveire épülő kiállítást, és a két szervezet ki-
dolgozott egy szakmai workshopot is, mely 
az önálló élet különböző területeit, kiemelten 
az önálló lakhatást és a személyi segítést járta 
körül. Ezeket a programokat 2019 tavaszán hat 
vidéki vidéki városban valósították meg, ami 
remek lehetőséget teremtett a csoportnak a 
vidéki érintettek helyzetének feltérképezésére 
és a kapcsolatépítésre is.

Mindkét nagy ügyben - az akadálymentesí-
tés és a 24 órás támogató szolgálatok ügyében - 
a csoporttagok vállalták saját problémáik, tör-
ténetük megjelenítését, amely hatalmas lépés 
a végső célok elérésének irányába.
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– Mire tekintesz nagy könyvbe illő kö-
zösségszervezési sikereként az elmúlt 
pályázati évből?
– Megannyi igazi, klasszikus közösségszer-
vezői siker - nyertes ügy, áttörés, részered-
mény - született az év során, kiemelném 
ezek közül a gyáliak közvilágítási kampá-
nyának végeredményét, a Római-part meg-
mentését, a Kiserdővédők tevékenységét, a 
Natív közmeghallgatási kampányát és a Bé-
ke-telepi akciócsoport működését.
Ezek a csoportok, sikerek mind-mind azt 
mutatják, és ekként tényleg tankönyvbe il-
lőek, hogy ha egy közösség a közösségszer-
vezés módszereit szisztematikusan és kö-
vetkezetesen alkalmazza, nem marad el az 
eredmény. Ez volt minden esetben a kulcs. 
Interjúztak, leszűrték a problémákat, üggyé 
formálták, kampányt terveztek, amelyben 
alkalmazták a közösségszervezői taktikákat, 
cselekvéseket. 

– Bár a közösségszervezés módszer-
tana globális, biztosan vannak olyan 
helyi sajátosságok – történelmi hagyo-
mányok, társadalmi jellemzők, hatalmi 
helyzet, – amelyek nyomán alakítani 
kell az eszközöket. Melyek ezek a spe-
cifikumok?
– A társadalomfejlődési sajátosságokból 
következően nálunk atomizáltabb a tár-
sadalom, kevésbé fordulnak egymás felé 
az emberek, mint Nyugat-Európában vagy 
Észak-Amerikában, ahol jellemző az, hogy 
közösen dolgoznak egy-egy probléma meg-
oldásán. Nálunk sokkal több energiát igé-
nyel, és egy szervezőnek nagy kihívást jelent, 
hogy ráébressze a hasonló problémákkal 
küzdőket, hogy álljanak össze, osszák meg 
a feladatot, figyeljenek, alkalmazkodjanak 
egymáshoz a közös cél érdekében, mert kö-
zösen nagyobb a valószínűsége a cél elérésé-
nek. Magyarországon hozzá vannak szokva 

Tankönyvbe illő 
sikerek éve

INTERJÚ GICZEY PÉTERREL, A CKA SZAKMAI VEZETŐJÉVEL, 
A BÉKE-TELEP AKCIÓCSOPORT, AZ ELEVEN GYÁL, A MÁTÉSZALKALEAKS 
CSOPORT ÉS A NATÍV MENTORÁVAL

NÉVJEGY 
Giczey�Péter�szociológus,�a�CKA�
szakmai�vezetője,�közösségszervező�
mentor�és�tréner.�A�rendszerváltás�
óta�részt�vesz�különböző�civil�
szervezetek�tevékenységében,�a�
kilencvenes�évek�közepe�óta�aktív�
tag�nemzetközi�szervezetekben.�
Óraadóként�közösségi�munkát�oktat�
a�Debreceni�Egyetem�Szociológia�és�
Szociálpolitikai�Tanszékén.

az emberek, hogy ilyen-olyan utakon - kap-
csolatokon, saját erőforrásokon keresztül 
- egyénileg intézzenek olyan ügyeket, ame-
lyek pedig másokat is érinthetnek. 
Az egri Béke-telepen létrejött 
akciócsoport tagjai példá-
ul a mindenkit zavaró, 
felhalmozódott lom és 
szemét eltakarítása 
érdekében összefog-
tak, és egyénenként 
anyagi és munka 
hozzájárulással meg-
oldották a problémát.

A másik fontos és 
a közösségszervezői fo-
lyamatokat is befolyásoló 
sajátosság, hogy nálunk a 
hatalmi viszonyok erősebben 
átszövik a mindennapokat. A hatalom-
ban lévő, képviselettel megbízott emberek 
sokkal inkább rányomják a bélyegüket a he-
lyi társadalmi viszonyokra, mint a fejlettebb 
demokráciákban. Gátolják az alulról jövő 
szerveződések létrejöttét, különböző hatal-
mi technikákkal szétszedik a csoportokat. 
Ha az emberek között kiépül egy erős bizal-
mi kapcsolat, és ha látják, hogy erőfeszítése-
iknek eredménye, sikere van, akkor sokkal 
nehezebb közéjük éket verni. Ehhez idő, 
befektetett munka, sok találkozás és közös 
cselekvés kell, lásd az Eleven Gyál sikerét.
Sok jó kezdeményezés hal el a fenti két sajá-
tosság miatt.

– A közösségszervező a szervező folya-
mat végén a saját távozását is elő kell 
hogy készítse. Elég egy pályázati év, 
hogy egy csoport fizetett szervező nél-
kül életképes maradjon? 
– Sok mindentől függ, hogy mennyi időre 
van szüksége egy csoportnak ahhoz, hogy 
közösségszervező nélkül is megmaradjon.  
Az biztos, jó közösségi vezetők kellenek hoz-
zá. A fent kifejtett két magyar specifikumból 

egy harmadik is következik: nálunk hama-
rabb szétesik egy közösség, ha nincs ereje 
megerősödni, és ehhez három-négy-öt évre 

van általában szükség. Nem egy jó 
közösségi vezetőre van szük-

ség, hanem többre, hogy 
szét lehessen osztani a 

feladatokat, mert - és 
ez szintén magyar sa-
játosság - a szerepe-
inkben arra vagyunk 
szocializálódva, hogy 
vannak, akik nem 
adják ki a kezükből 

a munkát, mások vi-
szont nem vállalnak fel-

adatokat azt látva, hogy 
azt más úgyis megcsinálja 

helyettük. 
A MátészalkaLaeaks csoport például 

az elmúlt években már megerősödött annyi-
ra, hogy sokkal önállóbban tudnak működni.
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Az Eleven Gyál 2016-ban az akkori közösség-
szervezői pályázat keretében azért alakult, 
hogy az Eleven Emlékmű projekt helyi szinten 
is megvalósulhasson. Idővel azonban kiderült, 
hogy a helyi ügyek közös megoldása sokkal 
inkább kovásza lehet egy gyáli csoportnak. A 
csoport folyamatosan bővülő tagsága a helyi 
célokért végzett munka (akció, szereplés, konf-
rontáció stb.) során találta meg azokat a közös 
értékeket, amelyek mentén igazi közösséggé 
formálódtak. A csoport a fő infrastrukturális 
ügyek mellett, érzékenyítő, adományszervezői 
munkát is végez a városban.

Az Eleven Gyál csoport indulásakor a száz 
főt bevonó interjúmaraton során egyértelmű-
en kiderült, hogy a kisváros lakóit két problé-
ma zavarja leginkább: az elégtelen közvilágí-
tást és a járdák állapota. Ezért a csoport ezt a 
két ügyet jelölte ki a maga számára. 

Az előző két programév során közérdekű 
adatigénylésekkel, mérésekkel, az eredmé-
nyek nyilvánosságra hozatalával, utcai ak-
ciókkal (pl matricázás, járdafestés) sikerült 
felhívni a helyiek figyelmét a problémákra, 
sőt országos ismertséget is szerzett a csoport. 

Az Eleven Gyál tevékenységén felbuzdulva 
Vecsésen hat-nyolc helyi lakos szervezkedni 
kezdett annak érdekében, hogy a város prob-
lémáira megoldásokat találjanak. Megkeres-
ték az Eleven Gyál közösségszervezőjét azzal 
a felvetéssel, hogy az Eleven Gyálhoz hasonló 
érdekérvényesítő közösséget szeretnének lét-
rehozni. Ezért erre a programra a két kisvá-
rosi csoport közösen pályázott. Vecsésen el-
sősorban a csoport megerősítése, valamint a 
helyi ügyek feltérképezése volt a kitűzött cél.

GYŐZELEM 
�a�közvilágítás�felülvizsgálata�Gyálon�

ELEVEN GYÁL, ELEVEN VECSÉS

Fény után víz

A MENTOR MONDTA: 
„Ez a nagyszerű győzelem jól mutatja: ha egy csoport kitartóan és 
szisztematikus végigcsinál egy kampányt, akkor előbb-utóbb sikert ér el.  
A gyáli csoport és az általa elért eredmény igazi reklámja a 
közösségszervezés módszertanának.” (Giczey Péter)

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Homoki Andrea 
Vérbeli�aktivista,�az�Eleven�Emlékmű�
közösségében�végzett�munkája�hozta�
el�a�fordulópontot�az�életében,�és�tette�
elkötelezetté�a�civil�ügyek�irányába.�
Könyvelői�állását�is�feladta�azért,�hogy�
közösségszervezőként�segíthesse�
az�állampolgári�aktivitást.�Az�Eleven�
Emlékmű�kapcsán�gyakorlatot�szerzett�
az�utcai�aktivizmus,�bevonás�terén,�egy�
közösség�megszervezésében,�fenn-
tartható�működésének�kialakításában,�
fundraising�alapú�önfenntartásában.�
Számos�CKA-s�és�egyéb�civil�képzé-
sen�is�részt�vett,�sőt�ma�már�őt�hívják�
előadónak�az�ilyen�jellegű�alkalmakra.�
Andrea�kezdeményezésére�alakult�meg�
az�Eleven�Gyál,�majd�az�Eleven�Vecsés�
nevű�közösség.
„Számomra�folyamatos�kihívást�je-
lent,�hogy�vetekszik�bennem�a�harcos�
aktivista�és�az�alulról�építkező,�türelmes�
közösségszervező�énem.”

A KÖZÖSSÉGEK: 

Eleven Gyál 
Az�Eleven�Gyál�csoport�a�helyi�problémás�ügyek�megoldására�
fókuszál,�miközben�tagjai�több�más�országos�szintű�közéleti�ügy�
kapcsán�is�aktívak.�Négy�év�alatt�26�főre�duzzadt�a�csoport,�mely-
nek�magját�16�helyi�képezi,�és�több�elkötelezett�közösségi�vezető�
is�dolgozik�a�csapatban.�Az�Eleven�Gyál�holdudvarához�110�ember�
tartozik,�és�1484�ember�követi�tevékenységüket�a�Facebookon.

Eleven Vecsés
A�csoport�a�programév�során�megerősödött.�strukturálódott,�
jelenleg�10�aktív�és�7�pártoló�taggal�rendelkezik,�Facebook�oldaluk�
kedvelőinek�a�száma:�472.�Rendszeresek�lettek�a�találkozók�és�
több�ügyet�is�talált�magának�a�közösség.
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A PROGRAMÉV: 

Vecsés és Gyál szomszédos, hasonló adottsá-
gokkal és hasonló problémákkal rendelkező 
települések. A programévben a két csoport 
közös közösségszervezővel dolgozott, aki 
feladatának érezte a két közösség tevékeny-
ségének összehangolását, az együttműködés 
kialakítását, közös – akár regionális ügyek – 
megtalálását. 

Az Eleven Gyál számára a programév 
legfontosabb ügye továbbra is az elégtelen 
közvilágítás volt, másik témájukat, a járdák 
állapotát illetően inkább figyelemfelhívó 
tevékenységet végeztek (a Járdakommandó 
folyamatosan akciózott a településen: hideg-
betonoztak, járdahibákat festettek), mint 
problémamegoldót, hiszen két ilyen nagysá-
gú ügyet nem bírt volna el a csoport.

„Ha releváns válaszokat akarunk adni 
egy ügyre, akkor elkerülhetetlen, hogy mé-
lyen beleássuk magunkat a témába: adato-
kat kérjünk és elemezzünk, szabályzatokat, 
tanulmányokat böngésszünk, szakértőkké 
váljunk” – vallja Homoki Andrea.

A csoport az év során a közvilágítás ügyé-
ben számos fórumon (lakossági fórumokon, 
fogadóórákon, közmeghallgatásokon, tes-
tületi üléseken stb) megjelent, felszólalt és 
akciózott. Nagy nézettségű, az elégtelen köz-
világítás okozta balesetekre figyelmeztető 
videókat készítettek, petícióztak és kreatív 
akciókat hajtottak végre (pl. vakrandevút 
szerveztek).

Éveken át tartó, számtalan eszközt és 
mély szakértelmet felmutató kampányuk 
eredményeképpen 2020 elején ígéretet kap-
tak a gyáli közvilágítás rendezésére, amelyet 
a testület egyöntetűen megszavazott. (A győ-
zelemről részletes írásunkat lásd a 64. olda-
lon.)

„Hatalmas eredmény ez, amelyet nehéz 
feldolgozni, elhinni, sikerként megélni, amíg 
fel nem szerelik a több mint 600 hiányzó 

lámpatestet. A folyamatot nyomon kísér-
jük, monitorozzuk egészen a 2021-re ígért 
megvalósításig. De addig is el kell hinnünk, 
hogy erőt tudtunk felmutatni, nem vagyunk 
kicsik, nem lehet minket figyelmen kívül 
hagyni” – mondja Homoki Andrea.

A két infrastrukturális ügy mellett az 
Eleven Gyál továbbra is fontosnak tartotta 
a helyiek érzékenyítését és a nehéz hely-
zetben lévők megsegítését. Kajakommandó 
néven a gyáli Családponttal közösen indí-
tottak programot, melynek keretében va-
sárnaponként a helyi piacon adományokat 
gyűjtenek a rászorulók számára. Folytatták 
köztéri beszélgetős sorozataikat, az EU vá-
lasztás előtt a Részvétel Hetéhez csatlakozva 
felvilágosító programokat szerveztek, illetve 
Facebook-sorozatot készítettek Mit adott 
Gyálnak az EU? címmel. Az önkormányzati 
választásra készülve megszólították a jelöl-
teket, online fórumot szerveztek a számukra 
és egy kérdőívvel „vizsgáztatták” őket.

A Vecsési csoporttal több közös ügyet is 
felvállaltak. A településen 1425 fő részvételé-
vel zajlott kutatás egyértelművé tette, hogy 
egy új buszjáratra lenne szükség. Ez részben 
megvalósult a metrófelújítás miatt indított 
578-as járattal, amelynek azonban nem 
megfelelő az útvonala és menetrendje, ezért 
nagyon alacsony kihasználtsággal műkö-
dik – így még mindig problémás a Vecsés és 
Gyál közötti közlekedés. A két csoport közös 
kampányba kezdett az útvonal módosítása 
érdekében, megszólították a települések ve-
zetőit, az érintett ITM döntéshozókat, petíci-
ót indítottak és egy nagy nézettségű videót is 
készítettek arról, hogy milyen fontos lenne a 
megfelelő útvonal a helyiek életében.

Vecsésen egy másik, országos probléma 
helyi vetülete is ügyként körvonalazódott: 
a vízszolgáltatókat a különböző adóterhek-
kel és a rezsicsökkentéssel kivérezteti az ál-
lam, ezért nem marad pénzük a vízhálózat 
karbantartására. Ennek következtében az 

elavult csövekkel és így az ivóvízzel egyre 
több a probléma. A vecsési csoport egy kö-
zösségi finanszírozásból készíttetett vízmi-
nőség-méréssel erre kívánt rámutatni. A két 
csoport számára egyre inkább ez az országos 
kampánnyá formálható téma körvonalazó-
dik ügyként.

„Eltérítették”�a�buszt Van�mit�ünnepelni!

Akcióban�a�járdakommandó
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– Milyen tervekkel kezdtél neki az új fel-
adatnak 2018 nyarán?
– Az volt a célom, hogy segítsem az LMBTQ- 
mozgalom erősödését azáltal, hogy minél 
több LMBTQ-szervezet létrehozásánál “bá-
báskodom”, illetve a meglévő szervezeteket 
támogatom abban, hogy be tudjanak kap-
csolódni az érdekérvényesítő folyamatokba. 
Szerintem ez utóbbinak van igazán ere-
je. Nem annyira a speciális helyi ügyekre 
gondolok, hanem sokkal inkább országos 
kampányokra, hiszen nagyjából ugyano-
lyan problémák vannak Pécsen és Miskol-
con, mint Szegeden. Ezért hasznos, ha több 
kisebb-nagyobb csoport együtt, egymással 
összehangoltan tud lépéseket tenni bizonyos 
ügyek mentén.
 
– Ma Magyarországon - a te tevékeny-
séged nyomán - több LMBTQ csoport 
működik Magyarországon, mint két év-
vel ezelőtt?
– Igen, létrejöttek új csoportok, és ami kü-
lön öröm, speciális csoportok is, amelyek az  

LMBTQ-közösségen belül egy-egy kisebb-
ségnek a hangját próbálják felerősíteni. 
Ilyen például a budapesti HIV pozitív embe-
rekből szerveződött csoport. De ugyanilyen 
fontos, hogy korábban is létező csoportok 
megerősödtek és belevágtak az érdekérvé-
nyesítő munkába.
 
– Hogyan fogtál bele a vezető szervezői 
munkába? Hogy találtad meg az ország 
különböző pontjain a szerveződni vá-
gyó LMBTQ embereket?
– A vezető szervezői munka - bár akkor nem 
neveztük meg, hogy ez az - tulajdonképpen 
még az előző közösségszervezői program 
alatt elkezdődött. Organikusan. A sajtóban is 
megjelent tevékenységünk, sikereink, mint 
amilyen az Új Nemzedék Központtal szem-
ben megnyert perünk, a „Biztonságos terek” 
kampányunk vagy a helyi esélyegyenlőségi 
programba való bekerülés ismertté tettek 
minket országszerte az LMBTQ körökben, 
de még azokon túl is. Több csoport, mint 
például a nyíregyházi közösség megkeresett 

minket, hogy segítsük fejleszteni a szerveze-
tüket. Vidéken reménytelenebbnek érzik a 
helyzetet az LMBTQ-közösségek, a szegedi 
csoport a győzelmeivel pedig reményt ad-
hatott nekik, talán ezért fordultak hozzánk. 
Mások, mint például a fehérváriak azzal az 
igénnyel kerestek meg minket, hogy csopor-
tot szeretnének létrehozni., mert ott koráb-
ban nem volt jelentősebb szerveződés. 
 
– Mire számítottál, milyen segítségre lesz 
szüksége a különböző csoportoknak? 
– Ez a fajta országos szervezői munka az 
LMBTQ területen annyira új volt, hogy 
nem is volt mire számítani. Akadtak olyan 
csoportok, amelyeket abban kellett segíte-
ni, hogy a nulláról induljanak el, ezeknél 
nyilván a szervezési feladatok domináltak, 
míg más csoportok pusztán mentori segít-
séget igényeltek, hogy időről időre nézzük 
át együtt a stratégiát, a bevethető érdekérvé-
nyesítési eszközöket. Megint máshol képzést 
igényeltek, és akadt olyan is, ahol egy krízis-
helyzetben kértek tanácsokat. 

Reményt adtunk 
a győzelmeinkkel

INTERJÚ KISS ANNA VEZETŐ SZERVEZŐVEL, 
AKI A 2018-19-ES KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ PROGRAM 
SORÁN LMBTQ CSOPORTOK LÉTREJÖTTÉT ÉS 
MEGERŐSÖDÉSÉT SEGÍTETTE ORSZÁGSZERTE

 – Lett közös, országos ügye a csopor-
toknak?
– Országosnak tekinthető, de helyi szinten 
megvalósítható a helyi esélyegyenlőségi 
programokba való bekerülése az LMBTQ 
embereknek. Ezt – érdemi vállalásokkal – 
elsőként Magyarországon a Szegedi LMBT 
Közösségért Csoport érte el, de máshol is 
elindult a folyamat, ami igen hosszadalmas 
és bonyolult, ezért érdemes a hosszú távú 
stratégiában kitérni rá – ezt javasoltam a 
csoportoknak.
 
– Mit érzel sikernek, győzelemnek az 
országos szervezés kapcsán?
– Én inkább az eredmény kifejezést hasz-
nálnám egy ilyen ciklus végén. Különösen 
azért, mert én a folyamatokban hiszek, 
szokták ezt úgy is mondani, hogy női tí-
pusú szervező vagyok. Szerintem az apró-
lékos szervezés nem látványos, de annál 
fontosabb munka az érdekérvényesítés-
ben. Az hogy ennyi működő LMBTQ-cso-
port van jelenleg az országban, hogy ezek 

tevékenysége hat egymásra, nagyon fontos 
eredménye a programnak. Ezeknek a cso-
portoknak a demokratikus működéséért 
együtt dolgoztunk és a csoportok képvi-
selői rendszeresen találkoznak egymással, 
átadják a tapasztalatokat, összehangolják 
a törekvéseket.
 
– Mire vagy személyesen a legbüsz-
kébb?
– A kecskeméti csoportra nagyon büszke 
vagyok. Nagy dolog egy vidéki csoport meg-
erősödése abban az időszakban, amikor 
sokan azt gondolják, hogy nincs értelme az 
érdekérvényesítésnek. Az, hogy jobboldali 
kormány van, sokak számára jelent ideo-
lógiai gátat abban, hogy reményeket fűzze-
nek az esélyegyenlőségi ügyekhez. Erre azt 
szoktuk mondani, hogy emiatt nem szabad, 
hogy lemondjunk a törekvéseinkről: ne-
künk is voltak érdekérvényesítési nehézsé-
geink a baloldali vezetésű Szegeden, és az 
Új Nemzedék Központ ügye országos volt, 
mégis nyertünk. 

 Kiss Anna 
Mindig�is�érdekelték�a�társadalmi�
problémák,�már�középiskolásként�
is�társadalomtudományi�osztályba�
járt,�és�egyetemi�tanulmányai�alatt�
is�több�hátrányos�helyzetű�csoport-
tal�dolgozott�önkéntesként�különfé-
le�szervezeteknél.�A�helyi�LMBTQ-�
szervezethez�saját�érintettsége�
miatt�csatlakozott,�emellett�hiány-
pótlónak�látta�a�csoport�munkáját,�
amelyhez�közösségszervezőként�
két�programéven�át�járult�hozzá,�
mielőtt�vezető�szervező�lett.

Szivárvány-hét�2018
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A csoport 2015 óta dolgozik közösségszer-
vező módszerrel, az előző programévben is 
jelentős sikereket értek el. 2017-ben a Sze-
gedi LMBT Közösségért Csoport nyomás-
gyakorló tevékenysége nyomán az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság kimondta: a csoport 
jogsértő módon lett kitiltva az az Új Nem-
zedék Központ közösségi tereiből, illetve 
elérték, hogy a nemi kisebbségek védel-
me bekerült Szeged helyi esélyegyenlőségi 
programjába. Mindkét eredmény országos 

jelentőségű volt. A 2016-ban Szegeden el-
kezdett „Biztonságos tér” kampányukat 
országossá tették, 2017-ben már öt város-
ból (Szeged, Budapest, Pécs, Győr, Gyula) 
csatlakoztak vendéglátóhelyek és közösségi 
terek a „Biztonságos tér” matricakampány-
hoz. A csoport országos szinten az egyik 
legjelentősebb LMBTQ érdekérvényesítő 
szerveződés, győzelmeik az egész közösség 
javát szolgálják és megannyi vidéki csoport 
indulását inspirálják.

MEGNYERT ÜGYEK: 
a�Fővárosi�Törvényszéken�pert�nyert�
a�csoport�az�állami�Új�Nemzedék�
Központtal�szemben,�amely�a�
jogorvoslat�következményeképpen�
minden�civil�szerveződést�
visszaengedett�a�tereibe

SZEGEDI LMBT KÖZÖSSÉGÉRT CSOPORT

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Kovács Mercédesz 
Budapestről�költözött�Szegedre,�hogy�ta-
nulmányait� a� vidéki� városban� folytassa.�
Itt�egy�szabadabb�és�elfogadóbb�egyete-
mi�közeget�ismert�meg,�és�hamar�bekap-
csolódott� a� csoport� életébe.� Számára� a�
legfontosabb�a�mindenféle�diszkrimináció�
megszüntetése,� közösségszervezőként� a�
csoport�tagjainak�összekapcsolását�tűzte�
ki�célul.

Rájuk figyel 
az LMBTQ közösség A KÖZÖSSÉG: 

A Szegedi LMBT csoport
Jellemzően� fiatalokból� álló,� de� ezen� túl� nagyon� sokszínű� csoport� alakult� ki�
Szegeden.�A�közösségben�képviseltetik�magukat�az�LMBTQ-közösségen�belüli�
kisebbségek�(transznemű,�queer,�interszex,�nem-bináris,�aszexuális,�poliamor�
tagok�révén),�másrészt�a�csoporttagok�gondolkodásmódja,�életkora,�háttere,�
vallási�meggyőződése�és�politikai�hovatartozása�is�sokféle.�Emellett�a�csoport�
erősen� szolidáris�más� elnyomott� társadalmi� csoportokkal� szemben� is.� Bárki�
hozzájuk�fordulhat,�ha�diszkrimináció�éri�a�munkahelyén,�az�egészségügyben�
vagy�az�oktatásban�szexuális�orientációja�miatt.
A� csoport� magjába� nehéz� bekerülni,� szigorúan� meghatározott� szinteken�

át�vezet�az�út�a�tagságig,�de�szinte�minden�csoporttalálkozó�nyilvános,�sok�a�
bekapcsolódási�lehetőség.�Kétféle�tagság�létezik:�tagdíjas�és�önkéntes�alapú,�
mindenki�maga�döntheti� el,� hogy� tagdíjat� vagy� önkéntes�munkát� ajánl� fel� a�
csoportnak,�esetleg�mindkettőt.

A MENTOR MONDTA: 
“Az LMBTQ szektor nyilvánosságának a szegedi csoport az 
egyik fő eleme, folyamatosan napirenden tartja a közösség 
problémáit és azok lehetséges megoldását olyan ügyekkel, 
mint például az Új Nemzedékkel szembeni győzelem. Egy-
egy ilyen nyertes üggyel a közösség bármely tagját erősíteni 
tudják nemcsak a városukban, hanem az egész országban.” 
(Horváth-Kertész Balázs)

Tiltakozás�a�Mi�Hazánk�mozgalom�megfélemlítő�akciója�ellen

A PROGRAMÉV: 

A pályázati év során a csoport által 
elindított „Biztonságos terek” mat-
ricakampány tovább folytatódott, az 
ország számos részén újabb szórako-
zóhelyek és közösségi terek csatlakoz-
tak hozzá, hogy azt üzenjék elítélik és 
nem tűrik a diszkriminációt.

A csoport megszervezte hagyomá-
nyos programjait is: az LMBTQ Tör-
téneti Hónapot és a figyelemfelhívó 
Szivárvány-hetet.

Az előző programév kiemelt ügye 
az Új Nemzedék Központtal szembeni 
pereskedés teljes győzelemmel zárult. 
Miután az Egyenlő Bánásmód Ható-
ság 2018 nyarán kimondta, hogy 2017-
ben jogsértő módon lett kitiltva a civil 
szervezet az Új Nemzedék Központ 
közösségi tereiből, majd a bírósági 
felülvizsgálat során pert nyert a Fővá-
rosi Törvényszéken is. Bírósági ítélet 
mondja ki, hogy az állami fenntartású 
közösségi terek minden civil szervező-
dés számára nyitva kell hogy legyenek 
- mindezt másfél éves küzdelemmel 
a Szegedi LMBT Közösségért Csoport 
érte el.

A csoport egy csúnya incidens kap-
csán is nagy sajtófigyelmet kapott: 
egy aktivista által szervezett roma 
LMBTQ filmvetítést a Mi Hazánk Ifjai 
szélsőjobboldali csoport zavarta meg. 
A közvetlenül az európai parlamenti 
választások előtti láthatóan tudatos 
erőszakos akció bár megrázta, de ösz-
sze is kovácsolta a csoportot, sőt új 
szimpatizánsokat, támogatókat és ta-
gokat hozott számukra.
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A Wekerletelep és a József Attila-lakótelep 
között, az Illatos-árok mentén elterülő 22 
hektáros Kiserdő a környék tüdeje, a ku-
tyások, futók, kisgyerekesek kedvelt helye, 
amely a nagyforgalú környező utak szeny-
nyezését is nagymértékben csökkenti. A he-
lyiek 2017-ben egy újságcikkből értesültek 
arról, hogy az erdőt egy kiemelt kormány-
zati beruházás keretében négysávos út vág-
ja majd ketté a Galvani híd pesti folytatá-
saként. Ekkor egy kispesti önkormányzati 
képviselő kezdeményezésére a kispesti és 
ferencvárosi civilek és más önkormány-
zati képviselők részvételével egy lakossági 
csoport szerveződött, és többféle csatornán 

a helyiek tájékoztatásába és tiltakozásba 
kezdtek. A kezdeti sikerek, majd az úttal 
kapcsolatos kormányzati kommunikáció 
leállása után a szerveződésnek a közösség-
szervező pályázat adott keretet és újabb 
lendületet. Hatalmas ellenféllel szemben 
kellett megvédeni a helyiek érdekeit, a sike-
res fellépéshez szakértőkre, nagy médiafi-
gyelemre, látványos akciókra és innovatív 
megoldásokra volt szükség, hiszen a koráb-
bi tiltakozásra a döntéshozók nem regáltak.

GYŐZELEM:
a�Kiserdőn�átvezető�út�tervezésének�
leállítása

KISERDŐVÉDŐK/VAN MÁS ÚT – ÖSSZEFOGÁS A KISERDŐÉRT

Közös élmények, 
közös küzdelem

A MENTOR MONDTA: 
“A terület egy határponton fekszik, 
amely nem csak önkormányzatokat, 
de különböző társadalmi csopor-
tokat, eltérő élethelyzetben lévő 
embereket is összekapcsol. Ezeknek 
a nagyon különböző embereknek az 
összefogása nélkül nem védhető meg 
az erdő. Ez a diverzitás és az azon 
való túljutás nagyon fontos formáló 
tényező egy ilyen folyamatban.” 
(Horváth-Kertész Balázs)

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Németh Krisztina 
Szociális� munkásként� sokat� tud� az� ér-
dekvédelem� fontosságáról� és� lehetősé-
geiről.�Amikor�nyilvánosságra�került� az�
erdőírtás� terve,� a� saját� és� környezete�
érdekei�kerültek�veszélybe,�hiszen�a�Ki-
serdő�szerves�része�a�mindennapjainak:�
ide� jár� kutyát� sétáltatni,� a� családjával�
kirándulni.
„Az�elején�csak�szimpla�felháborodott�

érintettként�csöppentem�bele�az�ügybe,�
de�gyorsan�a�fősodorba�kerültem.�Egyre�
többet�tudtam�meg�a�civil�érdekérvénye-
sítés� lehetőségeiről,� és� használni� sze-
rettem�volna�ezeket.�Azóta�megtapasz-
taltam,�hogy�szerencsére�sokan�vannak�
még�így:�ha�egy�ügy�a�szívügyeddé�vá-
lik,�felelősséggel�is�tartozol�azért,�hogy�
sikerüljön� megnyerni.� Közben� pedig�
rengeteget� tanulunk� egymástól,� tágul�
a� szemléletünk,� képessé� válunk� a� dol-
gokat� több� szempontból� is� átlátni,� és�
kreatívan�gondolkozni.�Egyébként�pedig�
nem�kell,�hogy�mindenhez�értsünk,�elég,�
ha�mindenki� jó�valamiben�a�csapatban.�
Tuti,� hogy� menetközben� kiderül,� hogy�
mindenkinek� van� olyan� tulajdonsága,�
amivel�segíteni�tud.”

A KÖZÖSSÉG: 

A�József�Attila-lakótelep�és�a�Wekerletelep�lakóiból�szerveződött�-�valódi�-�közösség,�
melynek� tagjai�között�környezetvédő�és�mérnök�szakember,�újságíró�és�helyi� zöld�
politikus�is�megtaláható.�A�héttagú�mag�a�program�során�13-14�főre�bővült,�a�moz-
gósítható�emberek�száma�több�tucat,�nagy�nyilvánosságot�kapott�tevékenységüknek�
köszönhetően�a�szimpatizánsi�kör�több�száz�főre�tehető,�a�Facebookon�2500�ember�
követi�őket.

Kiserdei�piknik�papír-döntéshozókkal

Adománygyűjtő�Halloween-ünnepség�a�Kiserdőben
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A PROGRAMÉV:

A csoport legfőbb célja a Kiserdőn keresztül 
vezető út építésének megakadályozása, és ez-
zel párhuzamosan az erdő mellett élő, a már 
egyébként is nagyforgalmú Határ út menti 
lakosok körülményeinek javítása, melyhez a 
közösség megerősítésére, a lakosság és a szé-
lesebb nyilvánosság tájékoztatására és mo-
bilizálására, valamint a döntéshozók figyel-
mének felkeltésére volt elsődlegesen szükség.  
A 2018-ban “beállt csendben” a környékbeliek 
azt hitték, hogy a beruházás nem valósul meg, 
a döntéshozók pedig tudomást sem vettek a 
tiltakozó hangokról. A csoport újraszervezése, 
megerősítése után az érintettek megszólítása, 
mobilizálása következett a Kiserdőben megva-
lósuló programokon keresztül.

Az erdei Halloween és a Kutyaszépség- 
verseny rendezéséből hagyomány is alakult, 
de voltak szemétszedések, családi napok, és 
amatőr fotópályázatot is hirdettek, amiből 
vándorkiállítás is szerveződött. 

„Ha az emberek közelebb kerülnek az ügy-

höz, ha a terület közös élmények terepévé vá-
lik, akkor sokan érdekeltté válnak a megvédé-
sében” – mondja Németh Krisztina.
Az egyre bővülő csoport a helyi bevonó ese-
ményeken túl lakossági fórumokat tartott, 
kérdőívezett, petíciót indítottak és társadalmi 
egyeztetést kértek a döntéshozóktól, akik ezt 
és a tervezés ideiglenes leállítását ígérték. 

2018 őszére azonban - ismét egy véletlenül 
kiderült információ nyomán - világossá vált, 
hogy a tervezés tovább zajlik. 

„Arra gondoltunk, ha nem hajlandók szóba 
állni velünk a döntéshozók, akkor megpróbá-
lunk nem az ő játszmájuk részesei lenni, ha-
nem alakítunk egy saját menetrendet” – árulja 
el a közösségszervező. Példátlan lépést tettek: 
leraktak az asztalra egy komoly szakértői 
anyagot, amelyben olyan alternatív nyomvo-
nalat jelöltek meg, amely egyetlen lakossági 
csoport érdekeit sem sérti, megvédi a zöldfe-
lületeket, ugyanakkor az építtető szempont-
jait is figyelembe veszi. Az anyagot 2019 elején 
mutatták be egy lakossági fórumon, amelyre a 
döntéshozókat és a sajtót is elhívták. 

„Újfajta kommunikációval, figyelemfelkel-
tési formával próbálkoztunk egyrészt a dön-
téshozók, másrészt a lakosság irányába, amely-
lyel leginkább azt akartuk megmutatni, hogy 
egy problémát többféleképpen is meg lehet ol-
dani, ha megvan hozzá az szándék” – összegez 
Németh Krisztina.

Az alternatív nyomvonalat bemutató fóru-
mon megjelent Mártonffy Miklós, Budapest 
akkori főépítésze, szakértők a Budapest Fővá-
ros Városépítési Tervező Kft.-től és képviselők 
Kispestről, Ferencvárosból, Kőbányáról és 
Pesterzsébetről, Kispest mindkét országgyű-
lési képviselője valamint a polgármestere is. 
A résztvevők, szakértők és politikusok egyön-
tetűen úgy vélték, hogy megoldást jelenthet az 
alternatív nyomvonal. Kocsis Máté, az érintett 
terület parlamenti képviselője bejelentette, 
hogy „az érintett területen már semmilyen út-
nak a tervezése nem zajlik, és abban állapod-
tunk meg, hogy nem is fog.” A tervezés azonban 
nem állt le, csak tolódott: kormányrendelet 
született arról, hogy az útvonal tervének vég-
legesítését 2022 júniusáig elhalasztják. A Ki-
emelt Kormányzati Beruházások Központja 
által tárgyalni kijelölt Fegyverneky Sándor 
ugyanakkor azt mondta, hogy környezetükért 
aggódó civilek most először tudtak megállítani 
egy kormányberuházást a fellépésükkel.

A Kiserdővédők mindeközben hasonló-
an ismert helyi zöldvédő társasággá váltak, 
mint a Ligetvédők vagy a Római-part védői, 
ezekkel a csoportokkal szövetségkötésre is 
törekedtek, hogy lerakhassák egy Budapest 
zöldterületeit megőrző, a lakosokat informáló 
és érzékenyítő, az élhető fővárosért dolgozó 
összefogás alapjait.

Ennek folyamányaként 2018 végén egy 
impozáns és nyilvános találkozóra hívták a 
Maradjanak a Fák a Rómain csapatot és a Li-
getvédőket a Fugába, hogy együtt hívják fel a 
figyelmet a hasonló alapokról induló problé-
májukra, azaz hogy a nagyberuházói, felülről 
induló célok felülírják a lakossági igényeket. 
2019 tavaszán újra találkoztak, és további ci-

vil csoportokkal bővült a zöld érdekvédelmi 
szövetség. Szeptember közepén egy újabb Ki-
serdei Pikniken a zöldterületvédő csoportok, 
kiegészülve többek között az FFF, az XR, a Le-
vegő munkacsoport, a Kerékpárosklub képvi-
selőivel, valamint a díszvendégként jelen lévő 
Bálint gazdával, közösen hívták fel a figyelmet 
a lakosok megkérdezése nélkül tervezett fővá-
rosi beruházásokra.

Az önkormányzati választások előtt több 
mint 20 civil szervezettel együtt csatlakoztak 
a Levegő Munkacsoporttal közösen megalko-
tott 25 pontos, Számonkérhető döntéshozó-
kat a zöld Budapestért elnevezésű kezdemé-
nyezéshez, amely megmutatta, hogy milyen 
kritériumoknak kell teljesülnie Budapesten a 
klímavészhelyzet elkerülésére. Az egyik pont 
kifejezetten a Kiserdőre vonatkozott.

„Azt akartuk elérni, hogy ezeket a szá-
munkra fontos ügyeket felvállaják a válasz-
táson induló jelöltek és számonkérhetővé is 
váljanak ezáltal” – mondja Németh Krisztina.

A Kiserdővédők csoport nemcsak felfügesz-
tette a Kiserdő kiírtását magában foglaló terve-
zést, de sok ember számára fontos hellyé, egy 
közösség otthonává is tette a területet. Sikerrel 
hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos 
megőriznünk Budapest zöld értékeit, és arra 
is, hogy ebben nagy szerepe van a környezetük 
iránt felelősséget vállaló helyieknek. A küzde-
lemnek azonban nincs vége, ez év végéig dől el, 
hogy a Galvani híd levezető nyomvonala végül 
érinteni fogja-e a térséget, vagy más nyomvo-
nalat választ neki a Budapesti Közfejlesztések 
Tanácsa. 

 „Bármerre halad is majd az út, mindenkép-
pen szeretnénk, hogy az érintett civilek hangja 
hallhatóvá váljon, véleményüket figyelembe 
vegyék, fórumot teremtsenek annak meghall-
gatására és a párbeszéd kialakítására” – lelke-
sít Németh Krisztina.

Ferencváros�díjazta�a�Kiserdővédőket
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A Város Mindenkié Pécset öt évvel ezelőtt a 
fővárosi szervezet helyi csoportjaként Balog 
Gyula közösségszervező alapította. Fő céljuk, 
hogy láthatóvá tegyék a lakhatási problémá-
kat és azokra megoldásokat is kínáljanak, 
valamint hogy az érintetteket felvilágosítsák 
jogaikról és lehetőségeikről, a város lakóit 
pedig érzékenyítsék a témában. A korábbi 
években rengeteg adatot gyűjtöttek és átfogó 

tudást szereztek a pécsi lakhatási helyzetről 
a közérdekű adatigénylések, kérdőívek, in-
terjúk segítségével. Széles képet alkottak az 
intézményrendszer működéséről és egy idő-
re szövetségesekre leltek azon belül. Szakér-
telmük a 2018-as májusi lakásrendelet mó-
dosítása kapcsán lett a pécsi önkormányzat 
számára is egyértelmű, a helyi vezetés pedig 
szakmai egyeztető munkára hívta meg őket. 

EREDMÉNYEK: 
szakértővé�válás�lakhatási�
kérdésekben;�hatékony�
segítségnyújtás�utcai�fórumokon�
keresztül;�a�csoport�megerősödése

A VÁROS MINDENKIÉ PÉCSI CSOPORTJA

Vissza a terepre!

A MENTOR MONDTA: 
„Állandósult stabil tagsággal, stratégikusan, rendszerszerűen dolgozó 
csapattá fejlődött a Város Mindenkié Pécs. Új fejleményként állandó 
platformba szervezték a szervezettel szimpatizáló érdeklődőket. A lakhatási 
válságban érintett önkormányzati vagy civil hátterű intézményesült 
szereplők körében tárgyalóképes szakértőivé váltak a szegénység és a 
lakáspolitika pécsi összefüggéseinek.” (Peták Péter)

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Aradi Fanni 
2010�óta�több�kezdeményezésben�vett�
részt�és�szervezett�Pécsett,�aktivista-
ként�oktatási,�zöld-�és�városi�ügyekkel�
foglalkozott�elsősorban.�2015-ben�a�
pesti�AVM�hívására�segített�bevonni�és�
képezni�a�tagokat,�akikből�megalakul-
hatott�a�pécsi�hajléktalan�érdekvédelmi�
csoport,�azóta�dolgozik�együtt�velük.�
Korábban�szlavisztikát�tanult�az�egyete-
men,�az�AVM-es�munka�hatására�váltott�
szociológiára,�majd�2018�nyara�óta�a�
csoport�közösségszervezőjeként�is�dol-
gozik.�Ebben�a�munkában�a�rugalmas-
ság,�az�állandó�kihívások�és�a�csoport�
motiválják.
A�programév�során�tagkoordináto-

ri�pozíciójában�a�belső�tagság�kép-
zésszervezését,�a�terepi�munka�(pl�
kopogtatás)�megszervezését,�a�bázis-
építést�és�a�feladatszervezést�tartotta�
fő�feladatainak.

A KÖZÖSSÉG: 

A�csoport�többszöri�megújulás�után�hét,�jórészt�érintett�aktív�taggal�
stabilnak�mondható,�a�holdudvar�ennél�szélesebb:�körülbelül�15�főre�
lehet�számítani�szervezési�és�egyéb�feladatokban.�Az�AVM�Pécs�a�
pesti�anyaszervezetnek�és�saját�munkájának�köszönhetően�egyfajta�
fogalom�a�városban,�szimpatizánsi�köre�széles,�több�mint�ezer�ember�
követi�tevékenységüket�a�Facebookon.�A�csoport�nagy�hangsúlyt�
fektet�a�tagok�képzésére,�az�ismereteik�bővítésére.
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A PROGRAMÉV: 

Az AVM Pécs komplex programmal vágott 
neki a programévnek, amelyben kiemelt 
szerepet kapott a lakhatási problémákkal 
küzdő, tartozást felhalmozó önkormányza-
ti lakásbérlők szisztematikus elérése, ezzel 
párhuzamosan pedig egy civil egyeztető fó-
rum keretében az őket fenyegető lakásren-
delet-módosítás megváltoztatása.

A csoport olyan egyéni ügyeket keresett, 
amelyek képesek tematizálni a belső kere-
kasztal működését és segítenek a helyi la-
kosság érzékenyítésében, bevonásában.

Az önkormányzat lakáspolitikáját meg-
reformálni hivatott civil egyeztető fórumon 
való részvétel kényes helyzetbe hozta a ma-
gát egyébként mozgalmi csoportként meg-
határozó AVM Pécset, mivel természetes 
mozgalmi eszköztárukat (tüntetések, flash-
mobok, petíciózás stb) ebben az időszakban 
nem használhatták, hogy együtt tudjanak 
működni az önkormányzattal az általuk 
képviselt érintettek érdekében.

„Óvatosan kellett kezelnünk ezt a hely-
zetet, hogy ne kerüljön veszélybe a lehető-
ség, amelyet az egyeztető fórumban láttunk, 
ezért csendes bázisépítésre törekedtünk. 
Komoly stratégiai feladatot jelentett, hogy 
mibe állhatunk bele és mibe nem, illetve a 
kapacitásunkat is megfelelő módon kellett 
megosztanunk” – árulja el Aradi Fanni.

2018 telén egyértelművé vált, hogy bár-
mennyi energiát és szakértelmet is tett bele 
a lakhatási munkacsoport az önkormány-
zattal közös munkába, nem sikerül rende-
letmódosítást elérni.

„Két tag folyamatosan dolgozott a mun-
kacsoportban, ami komoly szakmai felké-
szülést igényelt, illetve sok-sok energiát, 
hiszen a csoporttal is folyamatosan egyez-
tetniük kellett. Minden kudarc ellenére fon-
tos tanulási folyamat volt: a csoport megta-
pasztalta, hogy hogyan lehet több szakmai 

szereplővel együtt dolgozni, egybegyúrni a 
javaslatokat és sajátokkal előállni” – mondja 
a közösségszervező.

A szakmai csoport olyan javaslatcsomag-
gal állt elő, amely újabb rendeletmódosítást 
igényelt volna, ezt az önkormányzat nem 
vállalta, így megkérdőjeleződött a szakmai 
együttműködés feltételrendszere és meg-
szakadt az egyeztető folyamat. Akkor még 
nem lehetett sejteni az önkormányzati vá-
lasztás végeredményét, azt, hogy létrejöhet 
egy olyan politikai közeg, amelyben lesz jo-
gosultsága egy ilyen típusú együttműködés-
nek.

A csoport a szakmai szervezetekkel való 
együttműködés véget érése után ismét akti-
vista- és terepmunkájára koncentrálhatott. 
Újraindult az utcai fórumozás, amelynek 
nagyon pozitív visszajelzései voltak.

Emellett felvilágosító, érzékenyítő gerilla- 
kapmányba kezdett: Pécs-szerte stencileztek,  
krétáztak, matricáztak, köztéri bevonó ak-
ciókat szerveztek. Az érintettekkel és dön-
téshozókkal való munka mellett kiemelt 

jelentősége volt az olyan események szerve-
zésének, amelyek másokat is érzékenyíte-
nek, tudatosítanak és bevonnak. Ilyen volt 
például az „Itt élünk, így élünk” programso-
rozat, amely kerekasztalbeszélgeteseken ke-
resztül mutatta be a pécsi lakásszegénység 
rétegeit az utcai hajléktalanságtól az albér-
letben élőkig.

A „Lakni kell!” program évente megren-
dezett esemény, amely a Február Harmadika 
Munkacsoport kutatási eredményeire hívja 
fel a figyelmet. A projektévben köztéri ins-
talláció építésével emlékeztek meg erről.

Szintén évente megrendezett eseményük 
a Szolidaritás Éjszakája, amelynek célja egy 
olyan alkalom megteremtése, ahol a haj-
léktalanságban, lakásszegénységben élő és 
velük szolidáris emberek találkozhatnak, 
beszélgethetnek, közösen főznek.

Egy országos ügy újabb feladatokat jelölt 
ki a csoportnak: „A hajléktalanok kriminali-
zációját megvalósító rendelet óriási hatással 
volt a munkánk fókuszára, reagálnunk kel-
lett rá” – árulja el Aradi Fanni. Pécsen két-

szer is perbe fogtak egy hajléktalan embert, 
a csoport mindkétszer akciót szervezett a 
bíróságra.

„A kriminalizáció nem volt hosszú távú 
hatással a csoport működésére, abban az 
időszakban megtettük a szükséges lépése-
ket, kapcsolatba léptünk az érintett intéz-
ményekkel, szervezetekkel, felmértük az 
érintettek körében a hatását, közérdekű 
adatigénylést adtunk be, de az derült ki, 
hogy az említett eseten kívül nem történt 
intézkedés” – összegez a közösségszervező. 

A fórumozás hozta az év során a legtöbb 
eredményt a csoportnak: bővítették a bá-

zisukat és konkrét segítséget tudtak adni a 
bajba jutottaknak a tanácsaikkal. A tagok 
pedig a terepen tudták kamatoztatni a fel-
gyűlt tudásukat.

A csoport a programév alatt megerősö-
dött, nyári elvonulásukon olyan működési 
modellben kezdtek el gondolkodni, amely 
sokkal inkább támaszkodik a tagságra, mint 
a közösségszervező forrásai köré épített pro-
jektre. Ehhez független forrás- és adomány-
szervezési munkájuk biztosít alapot, vala-
mint a közösségi vezetők felkészítése és a 
felelősségi körök elosztása a csoporton belül. 
Így munkájuk állandó és fenntartható lehet.
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– Elmondhatjuk, hogy a közösségszer-
vezés forradalmát éljük a digitális tech-
nikáknak köszönhetően?
– A digitális szervezés egyre fontosabb lesz 
az elkövetkezendő években - ezt a koronaví-
rus járvány alatti szerveződések hatékony-
sága is egyértelműen bizonyítja. Magyar-
országon egyelőre nem jellemzőek a nagy 
tagbázisú szerveződések, pedig a tagság 
mérete a szervezés egyik kulcsa, a digitális 
eszközök azonban segíthetnek felzárkózni 
nekünk ezen a területen. 

– Mit értünk egyáltalán digitális szerve-
zés alatt?
– Amikor a digitális szervezésről beszélünk, 
akkor legtöbbször egy petíció jut az eszünk-
be, pedig a már most is a mindennapi mun-
kák részét képező eszközök és technikák 
is ide tartoznak, hiszen a telefonálás és az 
e-mailezés teszi ki munkánk nagy részét, 

de a mostani időszakban már az online ta-
lálkozók, vagy az online interjúkészítés is 
egyre gyakoribb. Amiben elképesztően fon-
tos szerepe lehet a digitális szervezésnek, az 
minden szervezés alapja: az adatbázisépítés. 
Kell egy jó lista! Minél tisztább, minél fris-
sebb, minél szegmentálhatóbb, hogy egysze-
rűen és biztosan megtaláld benne azokat az 
embereket, akikre számíthatsz. Egy szervező 
annál erősebb, minél jobb a kontaktlistája, 
amelynek tartalmához és használatához a 
csatlakozók hozzájárultak. Komolyabb vál-
tozásokat csak nagy tagbázissal lehet elérni, 
amelyhez jó lista és megfelelő kommuniká-
ció szükséges.

Az utóbbi hónapok koronavírussal kap-
csolatos adománygyűjtő kampányainak sike-
reiből jól látszik, hogy mennyire sokat számít 
az, hogy szélesebb kört meg tudtak szólítani 
a szervezők. Tehát adományozási szempont-
ból is kiemelten fontos a jó adatbázis, hiszen 

ha 10 ezer embert szólítunk meg, akkor 100 és 
1000 között lesz az aktivitást mutatók száma, 
ha csak 100-at, akkor 10-20 embert húzhatunk 
be. Ez egyszerű matematika. 

– Országos kampányokat már nem is 
igen lehet digitális szervezés, kampá-
nyolás nélkül megvalósítani.
– Az igazán látható, széles tömegeket elérő 
és mozgósító kampányok forradalma zajlik 
- ha már ezt a szót emlegetted -, amelyet a 
digitális eszközök, új szervezési technikák 
tettek lehetővé.

Eddig sem az volt a baj, hogy az embere-
ket nem érdeklik mások problémái, vagy ne 
szeretnének változtatni azokon a dolgokon, 
amelyek őket is negatívan érintik, egyszerű-
en csak nem tudtak ezekről a törekvésekről, 
vagy nem láttak bekapcsolódási lehetőséget.

És nem csak az országos kampányok ese-
tében lehet megszólítani nagy tömegeket. A 

A hangsúly 
a szervezésen van

INTERJÚ VARGA MÁTÉVAL, A CIVIL KOLLÉGIUM 
ALAPÍTVÁNY ELNÖKÉVEL A DIGITÁLIS 
SZERVEZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEKRŐL

tapasztalataink azt mutatják, hogy az em-
berek szívesen csatlakoznak szuperlokális 
kampányokhoz is, mert nekik is hasonló 
problémájuk van, vagy érzékenyen érinti 
őket a téma – mint például a gödi Samsung 
gyár ügye, ami most aktuális.

Ha ki tudunk találni olyan 
kommunikációt, amellyel szé-
lesebb kör számára értel-
mezhetővé és láthatóvá 
tudjuk tenni az ügyet, 
az nagyot lendít a 
kampányon, növeli 
a siker esélyeit. Or-
szágos ügyekben el-
engedhetetlen a több 
ezer csatlakozó, egy 
lokális ügyben pedig 
hatalmas fegyvertény.

Ugyanakkor ne feled-
jük, hogy miközben nagyon 
fontos, hogy minél több támogatót 
tudjunk felmutatni, kell hogy legyen a kez-
deményezésnek egy gyökere, egy helyi, való-
ban érintett csoport, amely az ügy hitelessé-
gét adja, sok esetben pedig szakértelmet is. 
Azok a kampányok teljesítenek a legjobban, 
amelyekben mindkét szál erős, és amelyek-
ben tudatosan meg van tervezve a nyitás a 
tömegek felé. 

– Az elmúlt évek legnagyobb közösség-
szervezői sikerét, a beteg gyermeküket 
otthon ápolók díjának drasztikus eme-
lését egy több éves előkészítő munka 
előzte meg, az utolsó hónapokban pedig 
a digitális kampányolás nyitotta ki a tö-
megek felé. Ez lenne a nyertes stratégia?
– Sok ügyet nyertünk az elmúlt években, 
amely mögött nem volt több éves előkészítő 
munka, de az offline szervezés mindenkép-
pen fontos minden ügyben. Digitális szerve-
zés önmagában nem igazán létezik. A közös-
ségszervezésben ma már alapvető eszköz a 
telefon és a számítógép, de a szervezés nem 

tud totál digitális lenni. Viszont a szélesebb 
tömegeket elérő kommunikáció csak digitá-
lisan valósítható meg. Annál erősebb a szer-
vezés, minél inkább megvalósul az egymást 
támogató, átszövő offline és online technika – 
amely egyben az általuk elérhető, megszólít-

ható emberek összetételét is jelenti. 
Kell az elkötelezett, szakértő 

mag, amelyet csak szemé-
lyesen lehet szervezni, de 

közérthetővé is muszáj 
tenni az üzenetet, és 
eljuttatni minél töb-
bekhez, hogy nagy 
támogatottságot le-
hessen a döntéshozók 
felé felmutatni - ez vi-

szont nem megy a digi-
tális szervezés nélkül. 

– A digitális szervezés esz-
közt is ad a szimpatizánsok-

nak a különböző szintű cselekvésre is.
– Ahol offline közösségszervezést csinálunk ott 
is az a lényeg, hogy először csak jöjjön el az ille-
tő a találkozóra, csak beszélgessen velem, majd 
egyre jobban be lehet vonni a cselekvésbe. Ez 
van tulajdonképpen a digitális szervezéssel is, 
csak talán még több a lehetőség, alacsonyabb 
szintű a bekapcsolódási pont. Először kap egy 
emailt, aláírja a petíciót, aztán tovább kell ve-
zetni, hogy ossza meg a petíciót, esetleg adjon 
anyagi támogatást a kampányhoz, jöjjön ki 
velünk az utcára, vegyen részt a szűkebb szer-
vező csoportban. Aztán azt látjuk, hogy az az 
ember, aki először csak aláírt, az ápolási díjas 
pólóban jár és maga is gyűjti az aláírásokat.

És az olyanok, akik fizikai korlátaik mi-
att, akár helyzetükből adódóan nem tudnak 
bekapcsolódni az offline szerveződésekbe, 
több lehetőséget találhatnak az aktivitásra a 
digitális térben pl. tömeges levélküldés, meg-
osztás stb. Lehet, hogy ők lemorzsolódnának 
egy offline szervezés esetén, mert nem talál-
nák magukat hasznosnak.

– A programban résztvevő közösségek 
mennyire éltek a lehetőséggel, hogy 
van egy digitális kampányolással fog-
lalkozó partnerszervezete a CKA-nak?
– Szinte minden csoport indított petíciót a 
Szabad.aHang vagy az aHang oldalon, de 
például a MátészalkaLeaks számos más 
módon is használta a felületet például a fil-
mek terjesztésében. Több kampányban volt 
tömeges levélküldés és mozgósítás, sőt ado-
mánygyűjtés is. 

Arra sarkalljuk az új programban részt-
vevőket, hogy a kampányok tervezésekor 
vegyék figyelembe a digitális lehetőségeket, 
és eleve úgy építsék fel a stratégiát, hogy hol 
lesz az a pont, amikor ezek segítségével ki le-
het nyitni a kampányt.

És van olyan, amikor már az első pilla-
nattól látszik, ott van a kampány DNS-ben 
az erős digitális vonal, mint például a mosta-
ni programban szereplő balatoni összefogás 
esetében, ahol pár hónap alatt 35 ezer alá-
írást sikerült összegyűjteni. De ezzel párhu-
zamosan ott is zajlik a partnerségek építése, 
a szakértők bevonása és az egyéb klasszikus 
offline szervezési elemek. Amikor eljutnak 
egy pontig a partnerekkel, és meglesz a szak-
értelmük a továbblépéshez, akkor mozgósí-
tani tudják majd azt a több tízezer embert, 
aki aláírta a petíciójukat. 

– Már nem is kell nulláról indítani eze-
ket a gyűjtéseket, hiszen a korábbi pe-
tíciók aláíróit is meg lehet szólítani - az 
adatbázisok segítségével. Ez sok erőt 
adhat a szervezőknek.
– Igen, ha van egy lokális kampány, akkor a 
korábbi kampányok aláírói közül meg tud-
juk szólítani a helyieket, illetve az adott téma 
iránt elkötelezetteket. De ahogy korábban is 
fogalmaztam, mindez nem helyettesítheti a 
hagyományos szervezést. Az online és offli-
ne szervezés egymást kiegészítő, egymást 
erősítő folyamat. Mert a hangsúly továbbra 
is magán a szervezésen van.
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Az egyesületet kilenc évvel ezelőtt alapí-
tották központi idegrendszeri sérüléssel 
élő gyermeket nevelő szülők. Céljük a teljes 
akadálymentesítés: az oktatásban, a szol-
gáltatások elérése, a közlekedésben – az 
élet minden területén. 

Az évek során elért számtalan eredmény 
újabb és újabb kihívásokat hozott a folya-
matosan bővülő szervezet számára. Tevé-
kenységük nyomán nem „csak” a sérült 
gyermekek konkrét, illetve általános prob-
lémáira kerestek és találtak választ azon-
nali segítségnyújtással és rendszerszintű 
változások kivívásával, de az érintett szü-
lőket is mind inkább ráébresztették arra, 
hogy érdemes kiállni a maguk és gyerme-
keik jogaiért. Tevékenységük tehát mozga-
lommá formálódott, amely számos további 
érdekvédő szülői csoport születését inspi-
rálta és az akadálymentes életért tevékeny-
kedő szervezetek együttműködését, közös 
és ezáltal hatékony fellépését is jelenti.

Az elmúlt kilenc évben a Lépjünk, hogy 
Léphessenek a közösségszervezés módsze-
rével építette a szervezetét és végezte érde-
kérvényesítő munkáját. Ez a legutóbbi már 
a második közösségszervezői program volt, 

amelyben részt vett az egyesület. Rendha-
gyó módon egy főállású vezető szervező és a 
félállású közösségszervező kapott támoga-
tást, hogy közös munkájuk révén egyrészt 
tovább bővítsék a szervezetet, másrészt 
hogy az eredeti kampánycéloknak megfe-
lelően elérjék az otthonápolás munkaként 
való elismerését, és minden otthonápoló 
díjának megemelését a mindenkori mini-
málbér összegéig.

GYŐZELEM: 
Az�ápolási�díj�új�kategóriájának�
létrehozása,�ezáltal�a�beteg�
gyermeküket�otthon�ápoló�szülők�
támogatásának�nagymértékű�
megemelése;�országos�hálózat�
elindítása;�új�polgármesterek�
vállalásai

LÉPJÜNK, HOGY LÉPHESSENEK 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Mozgalom született

A VEZETŐ SZERVEZŐ: 

 Csordás Anett 
Eredeti� foglalkozását� tekintve� drámape-
dagógus.� Érintett� szülőként� a� szervezet�
alapítói�között�volt,�jól�képzett�és�gyakor-
lott� közösségszervező,� a� fogyatékos� ügy�
emblematikus�figurája.
„Mindenki� felelős� a� saját� sorsának�

alakulásáért.� Fontos� számomra� az� em-
berekkel� való� kapcsolat,� együttműködés.�
Hiszem,� hogy� együtt,� közösen� tevékeny-
kedve�nagy�dolgokra�vagyunk�képesek.”�

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Juhos Kata 
Kamaszkora�óta� foglalkoztatja�a� fogya-
tékos�emberek�ügye,�már�tizenévesként�
otthonokban�és�támogatott�lakhatásban�
is�dolgozott,�majd�egy�évtizednyi�“kité-
rő”� után� újra� ezen� a� területen� kezdett�
tevékenykedni�önkéntesként.
„Nincs� személyes� érintettségem,� de�

látva,�hogy�a�szülők,�akik�sérült�gyerme-
ket� nevelnek� milyen� elkötelezettséggel�
valósítanak�meg�kampányokat,�a�része-
se�akartam�lenni�ennek�a�küzdelemnek.�
A� pályázati� év� során� sokat� tanultam� a�
közösségszervező� munkáról� Anettől,�
aki� a�mentorom� volt.� Sokat� beszéltünk�
a� technikákról,� és� a� folyamatban� részt�
venni�is�óriási�tanulást�jelentett,�ráadá-
sul� lehetőségem� volt� részt� venni� egy�
amerikai�tanulmányúton�a�GLC�program�
keretében.”�

Karácsonyi�akció�a�parlamentben
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A KÖZÖSSÉG: 

Érintett� szülőkből� álló� közösség.��
A� sérült� gyermeket� nevelő� szülők�
korábban� „láthatatlanok”� voltak,�
és� tehetetlennek� érezték� magukat.��
A� közösen� elért� sikerek� újabb� és�
újabb� tagokat� aktivizálnak,� az� így�
növekvő�és�egyre�nagyobb�tudást�és�
kapcsolatrendszert� felhalmozó� szer-
vezet� pedig� egyre� erősebb� érdekér-
vényesítő�potenciállal�rendelkezik.
A� szervezetnek� 97� tagja� van,� az�

elmúlt�9�évben�16�különböző�szerve-
zetet�alapítottak,�hoztak�létre�a�tagok�
és�a�partnerek.�A�tagok�száma�és�ak-
tivitása�is�nőtt�a�programévben�meg-
valósuló� közösségszervezői� munka�
hatására.
A� legtöbb� szülőnek� problémát�

okoz� a� személyes� jelenlét,� erre� a�
szervezet� alternatív� megoldásokat�
kínál,� és� számtalan� módot� nyújt� a�
bekapcsolódásra� az� egyesület�mun-
kájába.

A PROGRAMÉV: 

Átfogó cél volt a pályázati évben a koalíci-
óépítés más szervezetekkel, hiszen sokkal 
erősebbek a fogyatékosügyi szervezetek a 
közös fellépéssel, ráadásul egy-egy témának 
más és más szervezet tud az elsődleges szak-
értőjévé, ügyvivőjévé válni. 
„Ne elszigetelten működjön mindenki bel-
erokkanva a szükségletek, hiányok leküz-
désébe. Megosztozva a terheken, közös in-
formációáramlást kialakítva növekedjünk a 
saját célkitűzéseinknek megfelelően, és úgy 
oldjuk meg az ügyeinket” – vallja Csordás 
Anett.

A szervezők nem kis további célokat tűz-
tek ki maguk elé a programévre: az otthoná-
polási kampány folytatását, koalícióépítést, 
és változásokat elérni minél több egyesületi 
tag bevonásával és képzésével. 

„Célunk volt, hogy minél több egyesületi 
tagot bevonjunk, újraaktivizáljunk, ez sike-
rült. Sok szülőt bevontunk a munkába, jó volt 
megismerni őket, látni, hogy melyek azok a 
pontok, amelyekben változást kell elérni” – 
számol be Juhos Kata közösségszervező.

Az öt éve tartó és 2018. tavaszán az aHang 
segítségével „kihangosított” ápolási kam-
pány hatalmas mozgósító erővel bírt nem 
csak az érintett szülők, illetve a fogyatékos 
ügy iránt elkötelezett emberek számára. A 
társadalom egészét megmozgatta, lett egy 
ügy, amely mindenfajta politikai meggyőző-
désen, világszemléleten felül állt és összeko-
vácsolta az embereket.

A kampány sok eleme a mozgósításra 
fókuszált, mind az online felületen, mind 
a kiállások során. A médiamegjelenések, a 
videók, a rendezvényekkel mind segítették, 
hogy a szülők és a nem érintett emberek is 

becsatlakozzanak a munkánkba. Segített 
hogy találkozzunk az érintettekkel és más 
civil szervezetekben dolgozó emberekkel, 
csoportokkal, akikkel szövetségre léptünk. 
Tehát a kampány és a kapcsolatépítő mun-
ka támogatta, kiegészítette egymást, illetve 
a kampánnyal sikerült aktivizálni a tagokat, 
de a tagok aktivitása is kellett a sikerhez” – 
elemez a közösségszervező.

Hosszú évek munkájának köszönhetően 
2018 őszén szövetségeseivel együtt óriási sikert 
ért el a csoport: példátlan civil sikert hozott az 
otthonápolási díj rendezéséért indított kam-
pány, amelyért aztán a szervezet elnyerte a Ci-
vil-díjat érdek-képviseleti kategóriában.

Az ápolási kampány nyomán támadt tár-
sadalmi összefogásnak köszönhetően 2019. 
január 1-jétől minden kategóriában nőtt az 
ápolási díj összege. Egy 2018 októberi kor-
mánydöntés nyomán az ápolásra szoruló 
gyermekek után járó díj összege egységesen 
havi bruttó 100 ezer forintra nőtt egy új kate-
gória keretében, amely az önellátásra képtelen 
gyermeket nevelőknek járó gyermekápolási 
díj (GYOD, azaz Gyermekek Otthongondozá-
si Díja). Az emelés folytatódik a következő 

években is, az ígéretek szerint 2022-re eléri 
a minimálbér összegét. Azon családokban is 
emelkedik az ápolási díj, amelyekben nem a 
gyermekek jogán kapják ezt a jogosultságot. 
Ez esetben az ápolási díjat – szintén 2019-től – 
15 százalékkal emelték, majd 2020-ban, 2021-
ben és 2022-ben további öt-öt-öt százalékkal 
lesz magasabb a díj összege. Azok a családok, 
amelyek több önellátásra képtelen gyermeket 
is nevelnek, 2019-től másfélszeres összegű 
gyermekápolási díjat kapnak.

A több éves előkészítést igénylő, öt éven át 
folyamatosan, öt hónapon át pedig intenzí-
ven zajló társadalmi kampány megmutatta, 
hogy átgondolt stratégiával mobilizálhatók 
az érintettek, és ezáltal növelhető a társadal-
mi szolidaritás. A társadalmi összefogásban 
rejlő erő megfelelő becsatornázása pedig ha-
tásos nyomásgyakorlást eredményezhet.

Az ápolási díj kampány több irányban foly-
tatódott a pályázati év során. A GYOD előkészí-
tetlen bevezetése például bőven adott feladatot 
az egyesületnek, hiszen a nem megfelelően át-
gondolt szempontrendszer, (amely csak a fizi-
kai akadályozottságot vette figyelembe) miatt 
sok jogosult kieshetett volna az ellátásból.

Az egyesület hónapokon át gyűjtötte a 
szülői jelzéseket és szakértői véleményeket, 
illetve több szervezettel közösen, a szülői visz-
szajelzések alapján levelet küldött Fülöp Attila 
illetékes államtitkárnak. Tevékenységüknek 
köszönhetően a GYOD szempontrendszerét az 
EMMI több pontban ésszerűsítette. Az ápolási 
kampány 2018-as nyári szakaszában a kam-
pányoló szervezetek kiterjesztették a követe-
léseket minden otthonápolóra, a segély meg-
emelése azonban jóval kisebb mértékű volt 
azoknál az ápolóknál, akik nem gyereküket 
gondozzák. A további kampányolás érdekében 
az egyesület széleskörű egyeztetésbe kezdett 
az idősápolókat elérő és mozgósításra képes 
szervezetekkel és az érintettekkel, de nem ta-
lált olyan partnert, aki érdemben felvállalta 
volna a feladatot.

A szervezet más irányokból is közelített 
az otthonápolók és a gondozásra szorulók 
helyzetének rendezéséhez. 2019 nyarán a 
Társaság a Szabadságjogokért szervezttel 
(TASZ) és partnerszervezetekkel közösen 
látványos kampányt indított a 24 órás támo-
gató szolgáltatások elérhetővé tételéért.

A kampány keretében december 10-én, az 
emberi jogok világnapján a TASZ, a Lépjünk, 
hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület és 
a csatlakozó szervezetek a parlamentben 
adták át nyílt levelüket Rétvári Bence állam-
titkárnak és az országgyűlési képviselőknek. 
Azt kérték, hogy az év során fel nem hasz-
nált költségvetési forrásokat a fogyatékos-
sággal élőkre, az egészségügyi állapotuk 
miatt segítségre szorulókra, az otthonápoló 
családtagokra és szociális szakemberekre 
fordítsák. Ezzel is a fogyatékkal élők általá-
nos helyzetére kívánták felhívni a döntésho-
zók és a társadalom egészének figyelmét.

A Lépjünk, hogy Léphessenek a pályáza-
ti év során mindkét választás (EU-s és ön-
kormányzati) előtt fórumokat és szakmai 
rendezvényeket tartott, melyek célja az volt, 
hogy a képviselőjelöltek elköteleződjenek és 
vállalásokat tegyenek a fogyatékos ügyben.

A�polgármester-jelöltek�tettek�vállalásokat

Pár�nappal�a�győzelem�előtt
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2019. májusában, az EU-s választás előtt 
a Részvétel Hete programsorozat keretében 
került sor a III. Közös Ügyeink konferenciá-
ra, mely az Európai Unió fogyatékosügyi jogi 
kérdéseit járta körül, áttekintve a magyaror-
szági helyzetet. 36 szervezet, intézmény kép-
viselőinek részvételével zajlott le a rendez-
vény. Az eseményen uniós képviselőjelöltek 
mondták el a különböző témákról a vélemé-
nyüket, vállalásaikat. A rendezvényre a szer-
vezet elkészítette az Európai Fogyatékosügyi 
Fórum magyar nyelvű kiadványát Az Ön jo-
gai az Európai Unióban címmel.

Ősszel az önkormányzati választásra ké-
szülve minden 10 ezer főnél nagyobb tele-
pülés polgármester-jelöltjéhez levelet és egy 
nyilatkozatot küldtek, amelynek aláírásával 
a jelöltek vállalásokat tehettek fogyatékos 
ügyben. 

Szegeden, Pécsen és Budapesten a part-
nerszervezetekkel (Pl. Önállóan lakni – Kö-
zösségben élni csoporttal) közösen szerve-
zett eseményeken a polgármester-jelöltek 
személyesen is vállalásokat tettek.

A programév hatalmas, több éves megfe-
szített munkával elért sikerrel zárult: „Har-
minc, az ország különböző részeiről érkezett 
szülői szervezet, informális csoport, szak-
ember részvételével hivatalosan is megala-
pítottuk az országos hálózatot. A különféle 
fogyatékosügyi területet képviselő résztve-
vők külön hangsúlyozták, hogy csak együtt 
vagyunk képesek tartós változásokat elérni 
az ellátórendszer jobbá tételében, az érintet-
tek, gyermekeink, családjaink helyzetében” 
– számol be Csordás Anett vezető szervező.

Az�első�kiállás�2018�júniusában
Fotó:�Kállai�Márton
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Eger Felnémet városrészén, a Béke-telepen 
a SZETA évtizedek óta végez segítő munkát.  
A közösségszervezői pályázatok révén az 
egyéni problémák megoldása helyett a kö-
zösség dolgai kerültek fókuszba, egy koráb-
ban már létrejött helyi informális csoport 
„éledt újjá” és bővült fiatalokkal az elmúlt 
három évben.

A helyiek közül sokakat zavar a terület 
elhanyagoltsága, sok a romos ház és a ker-
tekben a lom, ráadásul a városiak szemét-
lerakónak használják a telep határát. Az 
itt élők mindennapjait, önértékelését ezek 
a körülmények nagyban meghatározzák, 
ezért a csoport tagjai elsősorban a telep kör-

nyezetének rendezését tűzték ki célul. Eb-
ben jelentős előrelépéseket tettek a 2017-es  
programévben: képviselői közbenjárásra a 
telepen található lépcsősor sok év után kor-
látot kapott, és megszüntették a roncsautók 
közterületen való tárolását. Kampányt indí-
tottak a lakatlan romos házak eltakarításáért, 
melynek keretében egy hét tagú család romos 
házát sikerült elbontatni, a családok elhelye-
zését pedig biztosítani. Az eredmények továb-
bi igényeket keltettek és tettekre sarkalltak: 
egyre többen gondolják úgy a Béke-telepen, 
hogy rendezettebb környezetben szeretné-
nek élni, és ezért hajlandóak anyagi áldoza-
tokat hozni, illetve közösségi munkát végezni.

EREDMÉNYEK: 
játszótér�és�pihenőpark�létesítésének�
ígérete�2020-as�megvalósulással;�
lomtalanítás

BÉKE-TELEP AKCIÓCSOPORT – 
SZEGÉNYEKET TÁMOGATÓ ALAP EGRI ALAPÍTVÁNYA

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Dr. Farkas Zsuzsanna 
A� Szegényeket� Támogató� Alap� Egri�
Alapítványának� szakmai� vezetője,� ala-
pítója.� Amellett,� hogy� szociálpolitikus,�
igazi�terepmunkás,�aki�24�éve�dolgozik�
az�egri�Béke-telepen.�Mindennapi�kap-
csolatban�van�az�ott�élőkkel,�jól�ismeri�
a�problémáikat.�Ez�már�második�közös-
ségszervezői�ciklusa�volt.

Kiálltak magukért

A MENTOR MONDTA: 
“Megmutatták, hogy milyen az, amikor emberek átfordulnak cselekvőbe. 
Ha összeállnak, megoldást tudnak találni azokra a problémákra, amelyek 
egyénileg zavarják őket, de közös ügyek. Komoly hatást gyakoroltak az egész 
szegregátumra.” (Giczey Péter)

A KÖZÖSSÉG: 

Az� akciócsoport� 2017-ben� állt� össze,�
a�magját� azok� a� helyiek� alkotják,� akik�
annak� idején� már� dolgoztak� együtt� a�
telepért.�Ők�harcolták�ki�2004�és�2006�
között� a� csatornázást� és� a� telekviszo-
nyok� rendezését.� Ezt� a� csoportot� erő-
sítette�meg�a�közösségszervező,�illetve�
sok�fiatal�is�bekapcsolódott�a�munkába.�
Az� elmúlt� pályázati� időszakban� a� cso-
port�tovább�bővült,�a�stabil�mag�10�fő,�
de� ennél� jóval� többen� vettek� részt� az�
akciócsoport� munkájába,� általában� az�
őket�érintő�kampányok�keretében..�Első�lépés:�elkészült�a�korlát

Csoporttalálkozó
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A PROGRAMÉV: 

A programév során lényegében minden 
kitűzött célt sikerült elérnie a csoportnak 
mind az önkormányzattal való közös mun-
kát illetően, mind az a telepen élők mozgósí-
tásával kapcsolatban, mind pedig a konkrét 
ügyekben.

Fontos szempont volt a kampányok kom-
munikációjában, hogy egyértelműsítsék az 
egri önkormányat és az egri lakosok számá-
ra számára: a Béke-telep is Eger része, ezt a 
közpénzek igazságos elosztásakor is figye-
lembe kell venni. Továbbá meg akarták ér-
tetni azt, hogy a telep problémái (szemétügy, 

csapadékvíz elvezetés, romos házak, stb.) 
nem roma „ügyek”, hanem szegénységgel 
járó gondok, amelyek megoldásában nagy 
szerepe van a városvezetésnek, de amelyhez 
elengedhetetlen a helyiek szerepvállalása is.
A kommunikáció célba ért: egyre nagyobb 
a szimpatizánsok köre, sokan értékelik azt, 
hogy az utcában élő állampolgárok felszólal-
nak saját érdekükben.

Több éves munka eredményeként végső 
fázisába érkezett a Béke-telep játszóterének 
és pihenő parkjának megvalósítása, zajlik 
a tervezés, 2020-ban megtörténik a kivite-

lezés. Sok-sok egyeztetés előzte meg a meg-
felelő helyszín kiválasztását, mivel kevés az 
önkormányzati terület a környéken.

„Hasznos viták voltak a szomszédok kö-
zött, még az indulat sem probléma ilyen-
kor, mert azt jelenti, hogy átélik a helyzetet, 
fontos a számukra, bevonódnak. Így sokkal 
inkább magukénak érzik majd a végered-
ményt” – meséli Farkas Zsuzsanna közös-
ségszervező.

A parkokon túl egyéb zöldterületeket is 
rendbe hoz az önkormányzat. Folytatódott a 
romos házak elbontásáért indított kampány.

Az illegális szeméttelep felszámolása je-
lentősen megmozgatta a helyieket. Nagy 
mennyiségű illegálisan lerakott szemetet 
sikerült elhordatni, amelyhez a telepen élők 
is fizettek hozzájárulást, illetve ők pakoltak 
tele négy konténert szeméttel. A lomtalaní-
tási kampány már a magánterületeken lévő 
hulladék elszállítását célozta meg, ez is a he-
lyiek anyagi hozzájárulásával és aktivitásá-
val valósult meg. 

„A két kampány nyomán nőtt a helyiek 
aktivitása és felelősségteljesebbé, tudatosab-
bá vált a gondolkodásuk a környezetükről 
– igazi szemléletváltozást eredményeztek az 
akciók” – összegez Farkas Zsuzsanna.

Az állampolgári tudatosodás másik ha-
talmas lépése az volt, hogy több politikai 
fórumon is képviseltették magukat a béke-
telepiek. 2019-ben először vettek részt a köz-
meghallgatáson, a Béke-telep lakói a városi 
tévén keresztül élőben figyelhették társai-
kat, akik fel is szólaltak az eseményen. 

„Látták, hogy az ott jelzett ügyek egy ré-
szében történt előrelépés, ez fontos vissza-
igazolása volt annak, hogy érdemes jelezni a 
problémákat” – mondja a közösségszervező.

Az állampolgári tudatosulás fontos 
mérföldköve volt a 2019-es Európa Parla-
menti választásokra felkészítő Európa-nap 
a telepen.
„A közösségi programon sok mindenkiben 
tudatosult, hogy miért fontos és jó, hogy Ma-
gyarország az Európai Unió tagja, és sike-
rült felkelteni az érdeklődést a választással 
kapcsolatban – idézi fel Farkas Zsuzsanna. 
A 2019-es önkormányzati választások előtt 
Egerben egyedülálló módon az összes kép-
viselőjelöltet sikerült egy asztalhoz ültetni. 
Az eseményen elhangzottak a telepen élők 
számára sértő megjegyzések, de az ott lévő 
szegény emberek nagyon karakánul, méltó-
ságukat megőrizve tudtak rájuk reagálni, ez 
is újabb lépcső volt az állampolgári öntudat-
ra ébredésben.”

Le�a�lomokkal!

Közös�takarítás



54

A KÖZÖSSÉG: 

A�csoport�magja�a�programév�során�
bővült,�körülbelül�15�emberből�áll,�és�
több�városi�szomszédsági�csoporttal�
dolgoznak�együtt.�A�„Nem�adjuk�a�postás�
strandot”�és�az�önkormányzati�kampány�
nagy�mértékben�növelte�a�csatlakozók�
számát,�a�csoport�ismertségét�és�
kapcsolatrendszerét.�

A szentendrei Civil Kotta csoport az Eleven 
Agóra közösségi platform folytatásaként 
2016-ban, a Civil Kollégium Alapítvány kö-
zösségszervezői pályázatának keretében jött 
létre. Alapítói közösségi vezetők, művészek 
és aktivisták voltak, az évek során a szom-
szédsági szervezés nyomán egyre heterogé-
nebbé vált a csoport. Céljuk a szomszédsági 
közösségi szervezés kultúrájának és gyakor-
latainak népszerűsítése, az állampolgári tu-
datosodás és a részvételiség elérése mind ha-
talmi, mind állampolgári oldalról, valamint 

a helyi közösségek együttműködésének elő-
segítése települési és regionális szinten. Fon-
tos feladatuknak tekintik az önkormányzat 
teljes átláthatóságának, az üvegönkormány-
zatnak az elérését.

Ezen túl konkrét helyi ügyekben is moz-
gósítanak, az előző - 2017-es pályázati cik-
lusban - a csoportnak jelentős szerepe volt 
abban, hogy a városvezetés beépítés helyett 
rekreációs céllal kezdte fejleszteni a környék 
egyetlen összefüggő zöld-területét, a Sztara-
vodai parkot.

EREDMÉNY: 
nyomozás�indult�a�Postás�strand�
ügyében;�nagy�mértékű�mozgósítást�
hajottak�végre,�amely�hozzájárult�
a�hatalmas�civil�győzelemhez�
a�szentendrei�önkormányzati�
választáson

CIVIL KOTTA CSOPORT

Felrázták Szentendrét

A MENTOR MONDTA: 
“A szervezéssel kapcsolatban újra bebizonyosodott: az emberek maguk tudják 
a legjobban, hogy nekik mi a jó. A Postás strand kampány az egész várost 
megmozdította, a polgárok egy platformra kerültek, amely megágyazott az 
önkormányzati választások civil sikerének.”
(Horváth-Kertész Balázs)

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Szulovszky István 
„Születésem� óta� élek� Szentendrén.�
Mindig� is� szerettem� volna� jobbá� tenni�
valamivel� a� világot.� Foglalkoztatott� az�
érdekvédelem,� figyelemmel� kísértem� a�
közéleti�eseményeket�és�nem�állhattam�
az�igazságtalanságot.�2016�ősze�óta,�a�
Civil�Kotta�megalakulásával�váltam�a�he-
lyi�közéleben�ténylegesen�aktívvá.�Kép-
zéseken� vettem� részt� és� sok�gyakorlati�
tapasztalatot� szereztem� közösségszer-
vezőként,� így� hatékonyabban� tudtam�
segíteni� az� állampolgári� szerveződése-
ket,�kezdeményezéseket.”�
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A PROGRAMÉV: 

Szentendre és környékének felelősen gon-
dolkodó állampolgárai az elmúlt években a 
csoport által szervezett nyilvános Közéleti 
Műhely moderált beszélgetésein osztották 
meg egymással gondolataikat, tapasztalatai-
kat a helyi közügyekkel kapcsolatosan. Ezek 
az események a lakossági csoportok közötti 
együttműködést is elősegítették, valamint 
lehetőséget adtak közös kampányok megter-
vezésére.

Ilyen volt a Civil Kotta legfontosabb, or-
szágos nyilvánosságot is kapott kampánya, a 
„Nem adjuk a Postás strandot!”.

„A telek gáttal védett, ilyen értelemben 
kiválik a közterületből, elhelyezkedéséből 
adódóan azonban semmikép sem független 
tőle. A közfunkciókat ellátó terület közvetlen 
szomszédságában tornyosulna a tervezett 
épület, aminek a felépítését ráadásul a hatá-
lyos építési szabályozás nem tette lehetővé. 
Telekcserék (ebbe közterület cseréje is bele-
tartozik) és építési szabály módosítás kellett 
a projekt megvalósításához, ami az érintet-
tek megkérdezése, sőt meghallgatása nélkül 
történt” – ismerteti a helyzetet Szulovszky 
István.

A Civil Kotta – kopogtatással – megkeres-
te és megkérdezte a helyieket, akik egyértel-
művé tették ellenérzésüket a tervekkel kap-
csolatban.

A csoport által a témában indított petíciót 
már több mint ezer ember aláírta, a látvá-
nyos demonstrációra is sokan voltak kíván-
csiak: a tiltakozók strandolóknak öltözve 
tüntettek az önkormányzat épülete előtt.

A csoport közérdekű adatigénylések se-
gítségével és más módszerekkel vizsgálta az 
önkormányzat és a tulajdonos cég kapcsola-
tát, illetve azt, hogy hogyan, miért nyílik le-
hetősége a cégnek ilyen jellegű beruházásra.

Az ügynek országos visszhangja lett, a 
média is többször és részletesen foglalkozott 

vele, még parlamenti felszólalást is generált. 
Sikerült elérni, hogy számvevőszéki nyomo-
zás induljon, és bár az épületet elbontatta a 
tulaj, az építkezés nem indult el.

A Civil Kotta kisebb léptékű ügyekben 
is mozgósította a lakosságot: pl. védett ár-
téri ligeterdő átalakításának és egy Natura 
2000-es terület közvetlen közelében történő 
építkezés ügyében.

Mindezeken túl programokat szerveztek 
a választási jog és az önkormányzati átlát-
hatóság témájában, és többféle módon moz-
gósítottak a két választásra (EU-s és önkor-
mányzati): pl. kopogtatással, utcai jelenléttel, 
tájékoztató kiadványokkal, szórólapokkal.

Aktívan részt vettek a Civil Kollégium 
Alapítvány állampolgári tudatosságot növe-
lő Beleszólok kampányában: a csoport tagjai 
közül többen is segítettek az „ideális képvi-
selő” megalkotásában, a tájékoztató füzet 
megírásában. 

A csoport – konkrét ügyek mentén törté-
nő és felvilágosító tevékenységgel keretezett 
– mozgósításának is köszönhető az elsöprő 
civil siker az önkormányzati választáson. 

„Úgy érezzük, hogy hozzájárultunk ehhez 
a sikerhez, például – ügyek mentén – meg-
mozgattuk a kevésbé aktív közösségeket. 
Láthatóvá tettünk olyan ügyeket, amelyek 
csak kis csoportok számára voltak érezhető-
ek, megmutattuk, hogy milyen problémák-
kal rendelkezik a szentendrei közélet, és 
azt is, hogy ezen lehet változtatni, ha élünk 
állampolgári jogainkkal és használjuk a ren-
delkezésünkre álló eszközöket”  – összegez a 
közösségszervező. 

A csoport további feladatának tekinti, 
hogy segítsen az üvegönkormányzat meg-
teremtésében és részt vegyen a térségi 
együttműködés létrejöttében, hiszen a közös 
fellépés nagyobb eredményeket hozhat pl. 
infrastrukturális ügyekben. Offline�aláírásgyűjtés

Strandolóknak�
öltözve�tiltakoztak
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A debreceni Natív csoport 2015-ben jött lét-
re az akkor induló közösségszervező prog-
ram égisze alatt, helyi alternatív fiatalok 
közösségeként, ez a pályázati ciklus már 
a harmadik volt a Natív életében. Az első 
két évben számos helyi infrastrukturális és 
környezetvédelmi ügyön dolgoztak. A 2017-
es programévüket Putyin díszpolgári címé-
nek ügye tematizálta.
A csoport jól ismert a helyi fiatalok köré-
ben és számos civil szervezettel valósít meg 
közös programokat (pl. Transparency In-
ternational, Political Capital stb) a fiatalok 
állampolgári aktivizálása érdekében. Az 
elmúlt két évben megannyi választási fó-
rumot és egyéb eseményt szerveztek, hogy 
mobilizálják a helyi szavazókat.

Kiemelt területük a helyi önkormányzat 
munkájának monitorozása, az átláthatóság 
kérdése különös tekintettel a fejlesztésekre, 
illetve a zöldügyek és a kultúra.

SIKER: 
a�közmeghallgatás�intézményének�
megújítása�Debrecenben

NATÍV CSOPORT

Divatba hozták 
a közmeghallgatást

A MENTOR MONDTA: 
“Jól megtalálták és következetesen 
végigvitték a közmeghallgatás 
ügyét, hogy ez a demokratikus 
intézmény végre Debrecenben is 
betölthesse a funkcióját.” 
(Giczey Péter)

A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ: 

 Tikász Bendegúz 
Filozófia�szakon�végzett�a�Debrece-
ni�Egyetemen.�Innen�ismerte�Molnár�
Ágnest�a�Natív�első�közösségszerve-
zőjét,�ő�hívta�meg�a�2015-ben�induló�
csoportba,�amelynek�lelkes�önkéntese�
lett.�Az�évek�során�igyekezett�minél�
többet�megtanulni�a�szervezésről,�majd�
a�2018-as�programévtől�kezdődően�
átvenni�Ági�helyét�a�csoport�életében.
„A�közösségszervezés�nem�eszközök�

összessége,�hanem�egy�szemléletmód.�
Időbe�telik,�amíg�az�ember�így�tudja�
vizsgálni�az�embereket�és�a�problémá-
kat�maga�körül,�amíg�ezzel�a�hozzáál-
lással�tud�beszélgetéseket�kezdemé-
nyezni.�Ez�egy�szemüvegcsere,�én�pedig�
már�lecseréltem�a�szemüvegemet.”�

A KÖZÖSSÉG: 

A�csoport�főként�Debrecenben�élő,�tanuló�egyetemistákból�áll,�ez�a�sajátos�
összetétel�a�tagok�folyamatosan�cserélődését�eredményezi,�amelynek�követ-
kezménye�az,�hogy�időnként�változnak�a�fókuszok,�választott�ügyek.�A�mag�
továbbra�is�körülbelül�10�fő,�de�a�szimpatizánsi�kör�szélesnek�mondható,�a�
Facebookon�közel�ezren�követik�a�Natív�bejegyzéseit.�

A�polgármesternél�járt�a�Natív
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A PROGRAMÉV: 

A csoport egyik fő célja az volt a közösség-
szervezői programban, hogy jobban struk-
turálja a működését, ez alapvetően megva-
lósult: az ebben a programévben is jellemző 
erős fluktuáció ellenére sikerült a közösség 
hatékony működést segítő kereteket megte-
remteni.

Az említett fluktuáció megnehezített az 
ügyek kiválasztását, de a CKA országos köz-
meghallgatási kampányának hatására a cso-
port tagok megvizsgálták a közmeghallgatás 
intézményének működését Debrecenben, és 
fontos ügyre leltek. Kiderült, hogy tíz éven 
át nem volt felszólaló azon az évente köte-
lezően megrendezett eseményen, amelynek 
legfőbb célja eredetileg az, hogy az állam-
polgárok kérdéseket tehessenek fel az őket 
érintő ügyekben.

A csoport kampányának hatására a 2019-
es évben négy felszólalója is lett a debreceni 
közmeghallgatásnak, sőt a Natív tagjaival 
hajlandó volt leülni a polgármester beszél-
getni. Meghallgatta, hogy a fiatalok szerint 
hogyan kellene megváltoztatni Debrecenben 
a közmeghallgatás rendszerét, hogy az való-

ban betöltse a törvény által előírt szerepét. 
A csoport szmsz módosítási kérelmet is be-
adott a témában.

„Sikeres kampányként, sőt győzelemként 
értékeltük, hogy a közmeghallgatás intéz-
ményéről informáltuk a közvéleményt, és 
hogy ennek hatására sokan eljöttek az ese-
ményre” – összegez Tikász Bendegúz közös-
ségszervező.

Egy több éve futó ügyben is sikert ért el 
a csoport: több sikertelen közbeszerzés után 
egy városi cégen keresztül végre megvalósul 
a debreceni skate park, amelyért a Natív a 
kezdetek óta küzd a helyi fiatalok érdeké-
ben.

Szintén „fiatalos”, ám mindenkit érintő 
ügyben tette magát még láthatóvá a csoport: 
a Fridays for Future mozgalom a segítsé-
gükkel jelent meg Debrecenben, már két 
klímasztrájkot is megvalósítottak közösen a 
városban.

A csoport a FFF-el további akciókat és lé-
péseket tervez, valamint szeretné betölteni 
watchdog funkcióját Debrecenben: továbbra 
is figyeli, hogy mi történik a városházán. Klímasztrájk�Debrecenben
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– Másodikat szervezni egy eseményből 
egyszerre hálás és hálátlan feladat. Az 
első alkalom erősségeit meg lehet tar-
tani, esetleges gyengeségeiből pedig 
tanulni lehet. Ugyanakkor erős a nyo-
más, hogy ezeket hiánytalanul megte-
gye a szervező. 
– Ahhoz, hogy a második OT-ról beszéljünk, 
előbb érdemes feleleveníteni az első OT-t és 
annak előzményeit - mert való igaz, hogy a 
szervezés meghatározó eleme volt a tanulsá-
gok leszűrése.

Az OT-t nem a közös táborozás vágya hív-
ta életre 2018-ban, hanem a szervezet azon 
igénye, hogy valami különleges megoldási 
formát találjon a kihívásokra, igényekre, 
amelyek a szervezettel kapcsolatban akkori-
ban támadtak. 

A második találkozó szervezésekor meg-
próbáltam alaposan kikutatni ezeket az igé-
nyeket és azt, hogy miért ezt a választ találta 
meg a szervezet. A fejlődéshez mindig meg 
kell érteni az eredetet.

A közösségszervező pedig úgy kutat, 
hogy kérdez: 30 interjút készítettem a 
szervezeten belüli emberekkel és külsős 
résztvevőkkel, ezeknek az interjúknak a 
kiértékelése kiadott egy képletet, 
amely három „szándéksávot” 
mutatott meg.

Az egyik sáv a közös-
ségek erősítése, az ösz-
szetartozás, az akol 
melegének megélése. 
A másodikat az jelöl-
te ki, hogy a társada-
lomban felerősödött 
az igény egyfajta civil 
összefogásra. 

A harmadik sáv azon 
vágynak a mentén született, 
hogy a szervezési aktívák – ame-
lyek születésénél a CKA bábáskodott –, 
egy irányba tartsanak, és létrejöjjön valami 
közös dolog. A különböző igények mentén 
alakult a program: lettek akademista ven-

dégek, akik az ellenállás megszervezéséről 
tartottak előadásokat, volt közös ötletelés, és 
mindeközben megpróbáltuk egymás társa-
ságában jól érezni magunkat.

– Mindebből mit mentettél 
át a második OT-ra?

– Én személyesen semmit 
nem akartam megőrizni 
vagy elengedni, hanem 
azt szerettem volna, 
hogy egy bevonóprog-
ramon, közösségi ter-
vezésen keresztül egy 
szervezőcsapat hatá-

rozza meg azt, hogy mi-
lyen legyen a 2019-es OT.
Az említett interjúkon túl 

kérdőíves felmérést is készítet-
tem, és akiket ezeken keresztül elértem, 

azokat „hívtam meg” a közös gondolkodás-
ra, amely majd’ egy éven át zajlott. Létrejött 
egy nagy tudásgombóc, ebből próbáltam ki-

szedegetni azt az elvárásrendszert, ami eb-
ben a hármasságban elnavigál. A világmeg-
válátást elengedtük, az akolmeleget előtérbe 
helyeztük.

Egy fontos szempontot a szervezésben 
Madarász Csaba hozott be. Ahhoz, hogy 
valami „megtörténhessen” Kunbábony-
ban, fontos hogy ne ott beszéljünk róla 
először és hogy legyen utóélete. Ne azzal 
záruljon, hogy felírjuk a gondolatainkat 

egy flipchartra. Ne ott kezdődjön és ne ott 
végződjön a történet. Ez egybevágott az én 
eredendő szándékommal: én nem progra-
mot, hanem közösséget akartam szervezni 
- amely nem mellékesen megvalósított egy 
nagyszabású találkozót. Közelebb léptettük 
az OT tervezését ahhoz, ahogy egy közösség-
szervezési folyamat zajlik. Izgalmas kísérlet 
volt és egyben befektetés, hogy a későbbiek 
folyamán önkéntes energiák lépjenek be, 
részvételi alapúvá váljon a folyamat.

– Hogyan képeződött le mindez a prog-
ramok és a helyszín tekintetében?
– Az egyszerre megszokott és mégis izgalmas 
kunbábonyi helyszín tökéletes terepe volt a 
terveink megvalósulásának. A berögzült ele-
meket megmozdítottuk, az aktivista mezőt 
a különböző mozgalmaktól a nagy támoga-
tókig igyekeztünk a térben is megjeleníteni.

Sebály Bernadett az előző OT szervezője 
egy éven át foglalkozott azzal, hogy mely 

témákban, területeken vagyunk erősek, 
ezt a kutatómunkát felhasználva jutot-
tam arra a megállapításra, hogy ha nagy 
társadalmi változásról beszélünk, akkor 
vagy lezajlott vagy kibontakozófélben 
lévő mozgalmakról van szó, és ezeket kell 
meghívnunk, bemutatnunk: a zöldeket, a 
romákat, az LMBTQ szervezést. Ők „fog-
lalták el” a tematikus sátrakat, olyan plat-
formokat, ahol a mozgalmak meg tudnak 
mutatkozni.

– Hogyan mozdítottátok meg a résztve-
vőket?
– Nagy élmény volt azt megélni, hogy ön-
magunkból tudunk építkezni. Nem kellet-
tek külső vendégek, sztárok, ahhoz hogy 
mobilizálni tudjunk, ahhoz, hogy jól érez-
zük magunkat, és ahhoz sem, hogy tudást 
termeljünk és adjunk át. Minden bennünk 
volt. Olyan gondolkodási folyamatok voltak 
integrálva, amiből kijött a termék. Például 
megfelelően megünnepeltük és kielemez-
tük az otthonápolási kampány sikerét.

– A közelgő önkormányzati válasz-
tásokat sem lehetett figyelmen kívül 
hagyni...

– Bár egy évvel korábban kezdtük el 
a szervezést, de tudtuk, hogy a választás 
fogja foglalkoztatni az embereket, arra 
is építettük. A programok meghatározó 
része volt a tervezés, elemzés, tapaszta-
latok megosztása, mint például Udvarhe-
lyi Tessza és Balogh Samu beszélgetése a 
barcelonai mozgalomról és Adáról, akinek 
benne voltak a kampánycsapatában. Ké-
szült egy fotó, ikonikusnak is mondható: 
olyan emberek vannak rajta, akik aztán 
megnyerték a választást, kabinetfőnökök 
lettek vagy képviselők, bent ülnek ma az 
önkormányzatokban. Tehát komoly utó-
élete lett az OT-nak, és nem csak a vá-
lasztások tekintetében. Éppen zajlik egy 
olyan adománygyűjtő kampány, amely 
elképesztő társadalmi szolidaritást mutat 
meg. Ebben a kampányban a különböző 
médiumokban a mi roma szervezőnk, Bi-
tó-Balogh Zsanett mondtait ismétlik meg 
szakemberek, az RTL pedig annak a Bitó 
Norbertnek a videóján keresztül mutatja 
meg a szegregátumok lakóinak helyzetét, 
aki az OT videós képzésén vett részt...

És akkor ott vagyunk megint az akolme-
legnél, amelyben a szervezőink bátorítást 
kapnak, megerősítést és képessé tevést arra, 
hogy nagy tetteket hajtsanak végre.

INTERJÚ HORVÁTH-KERTÉSZ BALÁZS BYRONNAL, A 2019-ES  
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁNAK (OT) 
FŐSZERVEZŐJÉVEL, A CIVIL KOTTA, A KISERDŐVÉDŐK,  
AZ ÖNÁLLÓAN LAKNI – KÖZÖSSÉGBEN ÉLNI CSOPORT ÉS  
A SZEGEDI LMBT KÖZÖSSÉGÉRT CSOPORT MENTORÁVAL

Nem programot, hanem 
embereket szerveztünk

Későbbi�kabinetfőnökök�a�színpadon
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Nem „csak” a közvilágítás problémájára hív-
ták fel a figyelmet három év kitartó munká-
jával a gyáli civilek, de azzal, hogy szerveződ-
tek, egyéb változást is elindítottak – a saját 
életükben. Rátaláltak aktív, a közösségért, 
magukért tenni akaró és tudó énjükre – 
mondja az Eleven Gyál közösségszervezője, 
Homoki Andrea. Az Eleven Gyál megalaku-
lásának és első nagy sikerének története a 
közösségszervezés iskolapéldája.

Szervező születik
„A 2014-es választás a Jobbik és a szélsőjobb-
oldali hang felerősödését hozta, akkor elő-
ször éreztem, hogy ki kell mennem az utcára, 
küzdenem kell a rasszizmus és a történelem-
hamisítás ellen – kezdi messziről Homoki 
Andrea a saját aktivizálódásának történe-
tét, amely nélkül ma nem lenne az Eleven 
Gyál csoport, és talán még hosszú évekig 

megoldatlan maradna a gyáli közvilágítás 
problémája. – Felkeltem a fotelből, bekap-
csolódtam az Eleven Emlékmű csoport mun-
kájába, és rövid időn belül rájöttem, hogy ez 
az utam: közösségi ügyekkel kell foglalkoz-
nom. Feladtam a biztos megélhetést nyújtó 
könyvelői állásomat, és 2016-ban beadtam a 
jelentkezésem a Civil Kollégium Alapítvány 
és az Ökotárs közös közösségszervezői prog-
ramjára A nyertes pályázatomban egy gyáli 

Hatalmas közösségszervezői sikert értek el helyi 
civilek Gyálon: nemcsak bebizonyították, hogy 
elégtelen a közvilágítás a városban, de három éves 
munkájuk eredményeképpen végre valódi fények 
gyúlhatnak a településen. Ráadásul a küzdelem 
nyomán civil csoport született a városban.

Fényt hoztak Gyálra
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csoport létrehozása szerepelt. Azóta még 
kétszer jelentkeztem és nyertem támogatást 
a Civil Kollégium Alapítvány közösségszer-
vező programjának keretében, ennek kö-
szöhetően azóta is folytathatom a szervezői 
munkát Gyálon.

Az én történetem és az azóta létrejött 
Eleven Gyál több tagjának sztorija is azt mu-
tatja: hogy ha valaki bevonódik egy demok-
ratikusan működő közösség munkájába, az 
»bekapcsol« valamit nála: megtalálja a szá-
mára legfontosabb ügyet, és tenni fog érte. 
Erre példa, hogy az egyik tagunk, aki autista 
gyermeket nevel és aki korábban semmilyen 
civil munkában nem vett részt, most egy ér-
dekérvényesítő civil csoport aktivistája lett, 
és a városunkban is vállalt feladatot ezen a 
területen.”

Andrea 2016 nyarán látott neki csoportot 
építeni Gyálon – a nulláról. Megkereste a vá-
ros civil ügyekben aktív polgárait – akik kö-
zül végül csak egyetlen ember lett az Eleven 
Gyál tagja, így tovább kellett kutatni a szer-
vezhető helyiek után. Az ezzel járó beszél-
getések fontos eredménye volt a város két 
legfőbb problémájának körvonalazódása: 
kiderült, hogy a közvilágítás elégtelensége és 
a járdák katasztrofális állapota zavarja leg-
inkább a gyáliakat. A két probléma ráadásul 
erősíti egymást.

Az első akció, az első 
közmeghallgatás
„Az egyik alapító tagunk kitalálta a szlogent: 
Se lámpa – se járda, se látni – se járni – idézi 
fel Andrea. – Egy közösségszervező barátom 
azt javasolta, hogy szervezzünk utcai akciót 
a szlogen megismertetésére: mécseseket he-
lyeztünk el a néhány kiválasztott sötét utca-
részen, amelyek épphogy megvilágították az 
A4-es papírjainkat, amelyeken az említett 
szlogen volt. Az akcióról gyáli csoportokban 
osztottam meg képeket.”

Az Eleven Gyálnak ekkor már saját Fa-
cebook-oldala volt egy hasonló fantázianév 
alatt, amit később a csoport alakított ki vég-
leges formára és amelynek követői folyama-
tosan gyarapodtak. „Itt találtam rá a bevon-
ható emberekre, ha valaki jókat kommentelt, 
ráírtam – meséli Andrea. – A csoport legtöbb 
tagja a közösségi oldalon keresztül vonódott 
be.”

Piaci kitelepüléseik és a testületi ülések, a 
közmeghallgatás újabb ismeretségeket hoz-
tak a csoportnak, amely kérdőívezésbe kez-
dett a közvilágítás és a járdák állapotának 
feltérképezése érdekében.

Az egyre tudatosabban dolgozó, egyre 
több állampolgári eszközt használó Eleven 

Gyál első, az önkormányzat számára is kel-
lemetlen hivatalos megnyilvánulása az volt, 
hogy a 2016-os közmeghallgatáson kérte a 
gyáli közvilágításra vonatkozó Elios-szerző-
dés nyilvánosságra hozatalát.

Gyál ugyanis – ahogy az a kutatásaik so-
rán napvilágra került – az egyik Elios-ká-
rosult település Magyarországon. 2015-ben 
az Elios fejlesztette 260 millió forint uniós 
pénzből Gyál közvilágítását – melynek kö-
vetkezményeképpen tovább romlott az eleve 
elégtelen szolgáltatás.

Az önkormányzat ezt követően hiába tet-
te ki a szerződést, a mellékletek nélkül értel-
mezhetetlen volt – a következő feladat tehát 
azok nyilvánossá tétele lett. 

A gyáli polgármester a közmeghallgatást 
követően személyes találkozóra hívta a cso-
port tagjait, amelyen közölte velük: a gyáli 
közvilágítással nincsen semmi gond, ha van, 
azt bizonyítsák be. És ők – három év alatt – 
be is bizonyították.

A polgármester úr megnyilvánulásának 
külön színezetet ad az RTL Klub Házon kí-
vül című műsorának felvétele, amelyen a 
polgármester az elégtelen utcai közvilágítás 
miatt nem tudja elolvasni a fénymérési jegy-
zőkönyvet.

Elmerültek a luxok 
világában
Az Eleven Gyál igazának bizonyítására szak-
értői fénymérést rendelt, és az aktivisták 
segítségével megszámolta, hogy pontosan 
hány lámpatest hiányzik – munkájukról és 
az eredményekről folyamatosan tájékoztat-
ták a nyilvánosságot a közösségi oldalak és a 
média segítségével.

„2017-ben a nyakunkba vettük a város 
mellékutcáit, hogy feltárjuk, hol lehet a 
gond. Rájöttünk, hogy vannak olyan osz-
lopok, ahol nincsenek lámpák felszerelve, 
így elkezdtünk összeállítani egy utca-adat-

bázist, felírtuk melyik utcában hány olyan 
villanyoszlop van, amelyikről hiányzik a 
lámpatest. Mi is meglepődtünk, amikor 654 
hiányzót számoltunk össze. Innentől két fő 
célunk lett: a hiányzó lámpatestek pótlása, 
és feltárni az Elios szerződés erősen korrup-
ciógyanús adatait.”

Vakrandi és 
villanykapcsoló
„A beadványok, közérdekű adatigénylések és 
hivatalos eszközök mellett szellemes figye-
lemfelhívó akciókat is rendezett az Eleven 
Gyál: az MKKP-val közösen matricáztunk, 
villanykapcsolókat helyeztünk ki az oszlo-
pokra, vakrandit rendeztünk mécsesekkel” 
– sorolja Andrea.

„2017 őszén közös sétára hívtuk a pol-
gármesterünket. Ő elfogadta a meghívásun-
kat, és bár nem indult felhőtlenül a hosszú 
séta, a végére eljutottunk odáig, hogy igen, 
vannak sötét kereszteződések, és ha mi ösz-
szeírjuk, hogy hol, akkor erre elkülönítenek 
pénzt a következő évi költségvetésből. Nosza, 
újra végigjártuk a gyáli utcákat. – meséli 
Andrea. – Elkészült az adatbázis a sötét sar-
kokról, amelyben 144 ilyen kereszteződést 
azonosítottunk be. Még 2017 októberében 
elküldtük az önkormányzat részére a felmé-
résünk eredményeit.”

A 2017-es év végi közmeghallgatáson az 
Eleven Gyál két tagja is felszólalt, átadták a 
fénymérési jegyzőkönyvet a testületnek és 
még meg is ajándékozták a tagokat – egy-egy 
zseblámpával.

Közel háromnegyed év után lett vége 
eredménye a civilek felmérésének: az ön-
kormányzat 144-ből 12-re ígért lámpafel-
szereltetést, ami újabb egy év után valósult 
csak meg. Mindez nem szegte kedvét a cso-
portnak, ők továbbra is Gyál teljes közvilágí-
tásának a korszerűsítéséért lobbiztak, illetve 
azért, hogy nyilvánosságra kerüljenek a kor-
rupciógyanús Elios-szerződések.

 A Társaság a Szabadságjogokért segít-
ségével megpróbálták állásfoglalásra kész-
tetni a Nemzeti Adatvédelmi és Informá-
ciószabadság Hatóságot az Elios szerződés 
mellékleteinek üzleti titkosításával kapcso-
latban.

2018-ban három lakossági fórumon és a 
közmeghallgatáson is felszólalt a csoport, 
2019-ben pedig egyre több videóval és Face-
book-közvetítéssel jelentkeztek egyre több 
követővel rendelkező csoportjukban. 

Három kisfilmben az elégtelen közvilágí-
tás következtében bekövetkező baleseteket, 
valamint egy betörést mutattak be.

2018-tól aláírásokat is gyűjtöttek offline, 
a piacon, illetve online, az aHang felületén 
is elindították a petíciót a Kampányszerviz 
program keretében, amelyen szakmai támo-
gatást nyert a kampányuk. Összesen 1600 
aláírást sikerült összegyűjteniük.

Győzelem!
„2019-ben újabb 25 utcáról készítettünk 
esti fotót, ebből molinót csináltattunk és 
utcai fotókiállítást szerveztünk egy testü-
leti ülés időpontjában a városháza előtt. 
Míg kint zajlott a kiállítás, addig bent 
átadtuk az aláírásokat, amikor a közvilá-
gítás előterjesztésünk napirendre került.  

Az előterjesztést költségvetéssel együtt, 
még 2019. június havi testületire készítet-
tük egy tervezőmérnök és egy aljegyző se-
gítségével. Levélben kértük a képviselőket, 
hogy támogassák a kezdeményezésünket. 
Érdemi megvitatás nélkül elhalasztották – 
sorolja Andrea az Eleven Gyál tavalyi lépé-
seit. – 2019 év végén a közmeghallgatásra 
molinóval mentünk és több téma mellett, 
újra kértük az előterjesztésünk mihama-
rabbi érdemi megvitatását.”

Idén januárban pedig három hosszú, küz-
delmes év után elérték mindkét céljukat:

„Azután hogy 2020 januárjában levele-
ket írtunk a képviselőknek, érezhetően el-
indult valami – mondja Andrea. – A hóvégi 
testületi ülésen a képviselők egyhangúlag 
támogatták a javaslatunkat, és elkészült 
egy ütemterv is a hiányzó lámpatestek 
pótlására.

Mindeközben a Transparency Interna-
tional Magyarországgal való együttműködés 
során sikerült kiperelni az Elios szerződés 5. 
számú mellékletét, amely tartalmazza a fel-
szerelt lámpatestek egyedi beszerzési árát, a 
bontási költséget és a kiviteli terv árát.

„A három év alatt számtalan online 
polgármesteri fogadóórán kérdeztünk és 
személyes fogadóórán tárgyaltunk. Több 
órányi videót készítettünk, számtalan ak-
ciónk és médiaszereplésünk volt. Minde-
gyik választási időszakban részt vettünk 
lakossági tájékoztatással, aktivizálással, fó-
rumszervezéssel, kérdőívvel és mindegyik 
kampányidőszakba igyekeztünk a közvilá-
gítás témáját is becsempészni. Így volt ez az 
országgyűlési (2018), az EU-s (2019) és az 
önkormányzati választás (2019) előtt is. Lett 
egy 15 fős keménymagunk, amelyre mindig 
számíthatunk. Ismernek minket, számíta-
nak ránk a városban. A munkánk nem ért itt 
véget: végigkísérjük majd a pályáztatást és a 
megvalósítást – összegez Homoki Andrea –, 
és újabb közügyekben is megpróbálunk vál-
tozásokat elérni”.
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– Kimondható az, hogy a Római-part 
ügyében civil győzelem született?
– Az, hogy a civilek szerepvállalása hozzájá-
rult a Római-part védelméhez, abszolút ki-
jelenthető. Ha 2016-ban, majd 2017-ben nem 
lépünk fel olyan szervezetten és erőteljesen, 
akkor visszafordíthatatlan pusztítás kez-
dődhetett volna el az átgondolatlan tervezés 
megvalósításával. Az Aranyhegyi-patak és a 
pünkösdfürdői gát példáján jól látszik, hogy 

mivel jár, ha helyismeret nélkül, a terve-
zőasztalnál születnek meg az elképzelések. 
A Római-part esetében is bebizonyosodott, 
nincs aki jobban ismeri a területet, annak 
sajátosságait, az abban rejlő lehetőségeket, 
mint a helyiek. Ezért is szeretnénk a ke-
zünkbe venni a gát ügyön túl a part sorsát 
is. A kérdés másik részére utalva azt, hogy 
győzelem született, még nem merjük kimon-
dani. Akkor érjük el az eredeti célkitűzésün-

ket, ha a Nánási-Királyok útján fejlesztik a 
jelenlegi gátat és valódi közösségi tervezéssel 
újul meg a Római. Egyre közelebb kerülünk 
hozzá, mert a legutóbbi fővárosi közgyűlésen 
hoztak egy határozatot azzal kapcsolatban, 
hogy megvalósíthatósági tervet készítenek a 
Nánási út-Királyok úti nyomvonalra. Ide ko-
rábban nem készítettek ilyet, az előző főpol-
gármester, Tarlós István kizárta mint lehet-
séges alternatívát, míg a parti gát különböző 

A hazai közösségszervezés egyik legnagyobb 
sikereként vonul be a (civil) történelembe az a 
folyamat, amelynek végén nemcsak a partmenti fák 
százait mentették meg a kivágástól a helyi aktivisták 
és szimpatizánsaik, de a természetes és élhető 
Római-partért felelősséget érző és tevékenykedő 
csapat született. A Maradjanak a FÁK a Rómain 
csoport egyik meghatározó tagjával, Tóth-Kalló 
Évával a küzdelem éveiről és az egyéni bevonódás 
hatásairól beszélgettünk.

Ha csak otthon puffogsz, 
nélküled döntenek
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terveire közel 500 milliót költött. Ezek sorra 
megbuktak, de amíg nem készül el a gát a 
Nánásin, addig bármikor újra előkerülhet a 
parti gát ötlete.

– Esetetekben mit jelentett a „szerve-
zett és erőteljes” fellépés?
– A parthasználók tiltakozása már az évti-
zed elején elkezdődött, és a városi zöldek is 
hangot adtak az aggodalmaiknak, mígnem 
2016-ban a veszély konkretizálódása miatt 
szükségessé vált a szervezett fellépés. Sokat 
segített a CKA közösségszervezői pályázata, 
amelyre a Valyo Egyesület Schänz Juditot in-
dította, hogy a közösségszervezés eszközeivel 
egy helyi érdekvédő csoportot alakítson. Ott, 
akkor tényleges volt a veszély, hogy kivágnak 
1500 fát, azonnal kellett cselekedni: a szak-
értőket és az érintetteket összefogni, minden 
Rómaiért aggódó embert egy helyre terelni. 
Ennek a korábban már Facebook-csoport-
ként megalakult Maradjanak a FÁK a Róma-
in adott teret. Megbeszéléseket tartottunk, 
partbejárást szerveztünk, demonstrációt 
hirdettünk meg, szakmai anyagokat készít-
tettünk.

– Mennyiben lett helyi a csoport?
– A szervezés lényege az volt, hogy főként helyi-
ek, tehát a leginkább érintettek vegyék kézbe a 
probléma megoldását, az aktív csoportba be-
vont emberek 80 százalékban helyiek voltak. 
Judit szisztematikusan felkutatta azokat, aki-
ket érdekelhet a part sorsa – többféle csoport 
korábban is működött már párhuzamosan.

– Te hogy kerültél a csapatba?
– Én az aláírásgyűjtéshez csatlakoztam, örül-
tem, hogy végre tehetek valamit, korábban 
csak a szomszédokkal beszélgettünk arról, 
hogy nagy a baj. Előtte soha semmilyen civil 
kezdeményezésben nem voltam benne. Köz-
gazdász vagyok, idegenforgalom és szálloda 
szakon végeztem, utazási irodában, szállodá-
ban dolgoztam, rendezvényeket szerveztem. 

A csoportban is a szervezői csapatba kerül-
tem be, az események – demonstrációk, kö-
zösségi programok stb – koordinálásában 
vettem részt, majd később a kommunikációs 

csoport munkáját segítettem.
– A római fáit védő csoporton keresztül 
vezetett az utad a Greenpeace-be, a je-
lenlegi munkahelyedre?

– Igen, ez hozta a változást az életembe, hogy 
van egy helyi ügy, amiért fel kell hogy álljak 
a fotelből, mert különben teljesen megvál-
tozik, elveszik az, amit imádok. A Rómain 
nőttem fel, ott volt az esküvőm, odajárok 
evezni, és szeretném, ha majd a gyerekeimet 
is odavihetném játszani – az életem szerves 
része a part. Schänz Judittól, a későbbi szer-
vezőtől, Kaprinyák Szilvitől és a CKA-tól ta-
nultuk meg azt, hogy érdemes kiállni azért, 
amit szeretsz, ami fontos neked. Közösen ér-
hetünk el változást. Ha csak otthon puffogsz, 
akkor nélküled döntenek.

– Milyen, mekkora csapat a Maradjanak 
a FÁK a Rómain?
– Nagyon sokféle ember alkotja a csoportot 
minden szempontból, tipikus hagymahéj 
szerkezetű, tehát különböző bevonódási 
szintek vannak. 10 fő alkotja a magot, aztán 
van egy külső, főleg helyiekből álló kör, kö-
rülbelül 50 ember, akiket kisebb, de fontos 
feladatokra meg lehet kérni, egy 20 fős szak-
értői csapat pedig távolabbról, de folyamato-
san segíti a munkánkat. A tágabb aktivista 
csoportunk körülbelül 150 fő a város min-
den részéről, az aláírásgyűjtés eredménye-
képpen több ezer embert tudunk e-mailen 
megszólítani, a Facebook csoportunk pedig 
közel 15 ezres – ők a szélesebb támogatói kör.

– Hogyan változott a csoport az elmúlt 
négy, mozgalmas év alatt?
– Folyamatosan változtunk és változunk. Van 
egy szervezetfejlesztő a csoportban – helyi 
lakos, ezt a tudását tudja beleadni a csoport 
munkájába – , ő mondja, hogy vadlúd alak-
zatban halad a szervezői csapatunk: elöl van-
nak a legaktívabbak, hátul a kevésbé aktívak, 
nekik az a feladatuk, hogy hangosan gágog-
janak, segítsék és biztassák az elöl lévőket. Az 
első hármas-négyes folyamatosan változhat, 
aki elfárad, az hátramegy. Ez már körülbelül 
a harmadik csapat elöl. Kezdődött a Judittal és 
a valyosokkal, aztán jött Szilvi, Zsuzsa, én, az-

tán megint változott. Ott van Judit és Szilvi is 
a támogatói körben, már persze nem állásban, 
hanem szívügyként csinálják tovább, csak hát-
rébb álltak. Most már a harmadik generáció 
húzza a csapatot: Éva, Ági, Judit, Kálmán és én.

– A csoportot egy probléma hívta élet-
re. Nem fog megszűnni, ha a probléma 
megoldódik?
– Nekünk mindig is hármas célkitűzésünk 
volt, közel sem értünk el mindent. A gát ügye 
mellett szerettük volna, hogy közösségi ter-
vezéssel megújuljon, rendezettebbé váljon a 
part. Célunk még, hogy megállítsuk a lakó-
parkok terjedését, és hogy a Római ismét Bu-
dapest kiemelt sport-rekreációs helye legyen. 
Mi nem egy baráti társaságként indultunk, 
folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy 
együtt maradjunk, például azzal hogy időről 
időre felülvizsgáljuk a célkitűzéseinket.

– Több eseményt – például a fövenyfog-
lalást – hagyománnyá tettetek, ezeken 
keresztül is él tovább a csoport?

– Nagyon erős, a közösségi érdekérvényesí-
tést szimbolizáló élmény az, hogy az első fö-
venyfoglaló bulinkon még kiszedett a rendőr 
minket a vízből, tavaly nyáron pedig már en-
gedélyezett strandtesztet tartottunk ugyan-
azon a helyen.

– Lesz szabadstrand a Rómain?
– Most már a kerület is szeretné, mi azonban 
egy evezős programunkon észrevettük, hogy 
nagy esőzéskor szennyvíz ömlik a Dunába, 
így most a strand előtt még háttér infra-
struktúráért, zászlós vízminőség jelző rend-
szerért és egy záportározóért lobbizunk.

– Úgy tűnik megkerülhetetlenek lette-
tek, ha Rómairól van szó…
– Reméljük, hogy így van és szeretnénk to-
vább erősödni azzal, hogy önfenntartóvá 
válunk, társadalmi vállalkozást alapítunk, 
mely azt is eredményezi, hogy végre lesz egy 
bázisunk, egy közösségi terünk. Szeretnénk 
továbbra is aktívan részt venni a Római jö-
vőjének alakításában.
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Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a 
hatalom eredendően rossz, aminek a birtoká-
ban korrupttá és gonosszá válunk. De ahogy a 
fenti példák is mutatják, a hatalom nem ele-
ve gonosz vagy jóságos, hanem egyfajta erő, 
amelyet tudunk jól és rosszul is használni. A 
közösségszervezésben ezt az erőt elsősorban 
a jól szervezett emberek közössége jelenti, 
akik közösen tudnak fellépni – érdeket ér-
vényesíteni – egy olyan ügyben, ahol szükség 
van a helyi döntéshozók együttműködésének 
kikényszerítésére. A hatalom tehát cselekvő-
képesség, ami mindenkit megillet.

Ha valamilyen szolgáltatás vagy támoga-
tási forma nem elérhető, megszervezhetjük 
mi is az ellátást (nyithatunk tanodát, szer-
vezhetünk ételosztást, indíthatunk közösségi 
rádiót, stb.), vagy közösségi összefogással és 
az erőforrások biztosításával mi magunk is 
megoldhatjuk a problémát (ha nincs zöld-
felület, csinálhatunk közösségi kertet; ha 
nincs lakóotthon, alapíthatunk egyet, stb.). 
Magyarországon a civil szerveződések nagy 
százaléka ezzel a logikával működik: az állam 
által el nem végzett vagy kiszervezett felada-
tokat látja el legtöbbször egyre csökkenő erő-
forrásból.

Azonban mi történik akkor, ha céljainkhoz 
szükség van a helyi döntéshozók együttmű-
ködésére? Vagy mit tehetünk akkor, ha célja-
ink eléréséhez szükség volna a helyi vagy az 
országos költségvetés hatékonyabb felhasz-
nálására, új erőforrások biztosítására? Mi van 
azután, ha elutasító választ kapunk a döntés-
hozótól, de mi nem akarjuk feladni? Szükség 
lesz a hatékony nyomásgyakorlásra és annak 

bizonyítására, hogy az általunk képviselt ügy 
sok embernek fontos.

Magyarországon a civil szerveződések ele-
nyésző része tölti be ezt az érdekérvényesítő 
funkciót, és még kevesebben olyan formában, 
hogy a tagság bevonására, képzésére, mobi-
lizálására időt és erőforrást szentelnének.  
A közösségszervezés ebből a szempontból is 
fontos lehetőség a magyar civil társadalom 
aktivizálására, ahol az emberek bevonása 
alacsony fokú. A közösségszervezés – dióhéj-
ban – a kapcsolatok szervezésének, az ügyek 
azonosításának, a meghatározott ügyek körü-
li mozgósításnak és egy hosszú életű demok-
ratikus szervezet felépítésének a folyamata, 
ahol az eredmény legalább olyan fontos, mint 
a szervezetépítés. A közösség ebben a tekin-
tetben tehát nem elsősorban személyes kap-
csolatokon alapuló, támogató társaságot, ha-
nem emberek olyan érdekközösségét jelenti, 
akik az érdekeik döntéshozókkal szembeni 
érvényesítése közben a (helyi) közélet sze-
replőivé válnak. A közösségszervező pedig az 
a szakember, aki ilyen csoportok megalakulá-
sát segíti vagy létezésüket támogatja. Ahogy 
az első fejezetben bemutatott példák is mu-
tatták, ez egy ciklikus, organikus folyamat.

Az interjúmaraton abban segít, hogy egy 
szervezet olyan ügyeket vállaljon fel, amely 
tükrözi a közösség igényeit, és ezért az ér-
dekérvényesítés csoportmunka lehessen. A 
közösségszervező 100-200 ember megkér-
dezésével megalapozhatja a kezdeményezők 
körét, az ún. kemény magot, és olyan ügyeket 
találhat, amelyek sok embert érintenek, és 
sok ember tart fontosnak.

Az interjúmaraton, tehát a bázisépítés 
fontos eszköze is, ezért ez folyamatos fel-
adat. A felmerült ügyek között elsőbbségi 
sorrendet kell kialakítani, a szervezetnek 
döntenie kell, melyikkel kezd el foglalkozni. 
Szempont, hogy a szervezet erejéhez mér-
ten válasszon ügyet, amit belátható időn 
belül meg lehet oldani, hogy sikerélményt 
jelentsen a tagság számára. A szervezet hát-
téranyagokat gyűjt, ami segít a tervezésben. 
Hatalomelemzést végez, feltérképezi, kik az 
illetékes döntéshozók az ügyben (akinek 
jogában áll megadni, amit kérnek), kik le-
hetnek a szövetségeseik, kik az ellenfeleik. 
Kampányt terveznek, ahol a célok megjelölé-
se után kitalálják az akciókat, azaz azokat a 
lépéseket a kampányban, amelyekkel emel-
hetik a tétet (a nyomást a döntéshozón), 
ha szükséges. A végső cél természetesen 
az, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek és meg-
egyezzenek. Az akciókat csoportosan kiér-
tékelik, és nem felejtik el a részgyőzelmeket 
is megünnepelni! A demokratikus szervezet 
építése legalább olyan fontos cél, mint a győ-
zelem. Ezért folyamatosan biztosítani kell a 
munkába történő bekapcsolódást, hogy mi-
nél többen ismerjék meg, milyen gyakorolni 
a demokráciát. Ehhez ki kell alakítani a de-
mokratikus csoportműködés kereteit. Fon-
tos, hogy a csoportok aktívabb tagjai, az ún. 
közösségi vezetők továbbképezhessék magu-
kat. A közösségszervezés a politikai részvétel 
lehetőségeinek széles spektrumát biztosítja, 
a helyi ügyektől az országos ügyekig, és cél, 
hogy a helyi szinten aktív csoportok orszá-
gos ügyekbe is be tudjanak kapcsolódni.

Szervezz és szerveződj!
HOGYAN ÉPÜL FEL A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ FOLYAMAT?

INTERJÚMARATON

ÉRTÉKELÉS, 
NYOMONKÖVETÉS

GYŐZELEM, 
ÜNNEPLÉS

KÖZÖS ÉRDEKEK 
MEGTALÁLÁSA

TÁRGYALÁS, 
EGYEZKEDÉS

MEGOLDÁSKERESÉS, 
PROBLÉMÁBÓL ÜGY

AKCIÓK

KUTATÁS,  
STRATÉGIA-ALKOTÁS

RENDSZERES 
TALÁLKOZÓK, 

SZERVEZETÉPÍTÉS
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– Mit jelent a fenntarthatóság a Civil 
Kollégium Alapítvány szervezeti életé-
ben, munkájában?
– A fenntarthatóság több síkon jelenik meg 
a szervezet életében. A képzéseinkbe be-
épült a fenntarthatóság szemléletmódjá-
nak átadása, bármilyen képzésről is legyen 
szó, közösségszervező vagy közösségi vezető 
képzésről, de van önállóan a fenntartható-
ságra vonatkozó képzési programunk is. 
A közösségszervező programunkban több 
olyan csoportot is támogattunk (és támo-
gatunk), amelyeknek tevékenysége, ügye 
a környezetvédelemmel kapcsolatos pl. a 
Kiserdővédők vagy a Maradjanak a FÁK a 
Rómain. A harmadik sík az, ami a közösség-
szervezés célkitűzése is, a társadalmi igaz-
ságosság elősegítése, amely pedig a fenn-
tarthatóságnak is az egyik fő szempontja.

– Hogyan jelenik meg a fenntarthatósá-
gi szempont a gyakorlatban? 

– A kunbábonyi képzési központunk ki-
alakításában és működtetésében is az egyik 

fő szempont a fenntarthatóság. Egyenran-
gú partnerkapcsolat van a tulajdonos ala-
pítvány és a házat üzemeltető szövetkezet 
között - ez eleve alapot ad arra, hogy a 
fenntartható működésről beszél-
hessünk. Közösségi erőforrá-
sokat mozgósítunk, amely 
által el tudtuk érni, 
hogy olyan infrastruk-
túra alakult ki, amely 
elemeiben tartal-
mazza a fenntartha-
tóságra való törek-
vést. Ilyenek például 
a kerti építmények, 
amelyek építésekor 
helyi alapanyagokat és 
helyi hozzáértést hasz-
náltunk fel. Az építmények 
- komposztvécé, kerti zuhany, 
kemencék - a környezetkímélően műkö-
dést tudják bemutatni.

Van egy közösségi kertünk, ahol vegy-
szermentes növénytársításon alapuló 

Fenntarthatóság és 
közösségszervezés

INTERJÚ MÉSZÁROS ZSUZSANNÁVAL, A CIVIL KOLLÉGIUM ALAPÍTVÁNY 
LEKÖSZÖNŐ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL, A KUNBÁBONYI TÍZEK KÖZÖSSÉGI 
SZÖVETKEZET ELNÖKÉVEL

zöldségtermesztés folyik, kicsiben. Az épü-
letekben újrahasznosított anyagokat hasz-
nálunk belsőépítészeti és lakberendezési 
elemek tekintetében is. A kávézó, a szobák, 
az ebédlő, a nagyterem új berendezése 
mind újrahasznosított anyagokból készült. 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy eze-
ket helyi hozzáértő emberek készítik, és ők 
végzik a karbantartásukat. Sok múlik azon, 
hogy a ház egy olyan közösség kezében 
van, ahol sok különböző erőforrással ren-
delkező ember dolgozik és megvalósítható 
az energiatakarékos eszközhasználat. Gaz-
daságilag is a fenntarthatóságot szolgáljuk 

azzal, hogy saját kávézót üzemeltetünk. Itt 
is törekszünk a környezetkímélő megoldá-
sokra: visszaváltható üveges italokat for-
galmazunk, szelektíven gyűjtjük a szeme-
tet, komposztálunk. A vendégeket helyben 
készült levárokkal, szörpökkel, pogácsával 
kínáljuk, így rövidítve le az élelmiszer útját. 

– A legnagyobb újrahasznosítás, az 
maga az épület: a régi iskola funkció va-
lamilyen továbbélése az, hogy képzési 
hellyé, illetve közösségek alma materé-
vé vált. 
– Olyan szinten is lehet párhuzam, hogy 

régi fotók tanulsága szerint annak idején 
is közösségi munkával tartották karban az 
épületet. A kunbábonyiakat a környéken jó 
közösségként tartják számon. Kunbábony-
ben is folyt közösségszervezés, amelynek 
eredményeképpen megoldódott a szemét-
gyűjtés, illetve megújult a játszótér, és van 
egy aktív, az ügyeket képviselő és megoldó 
közösség

– Maga a közösségszervezés mint ér-
dekérvényesítési módszer tekinthető 
fenntarthatónak?
– Két szempontból is annak tekinthető. 
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Egyrészt olyan ügyeket tűznek napirendre 
a közösségszervezőink, amelyek a társa-
dalmi igazságosságot szolgálják: küzdenek 

a hátrányos megkülönböztetés ellen és az 
egyenrangú hozzáférésért. Másrészt a helyi 
lakosokat bevonva dolgoznak demokrati-

kusan szerveződve. A helyi közösség vagy 
az ügyre összeállt emberek működése nem 
attól függ, hogy valaki ezt kívülről segíti-e 
vagy sem, a szerveződések pedig továbbél-
nek és további ügyeket oldanak meg.

– A képzési központban gyakran meg-
forduló közösségszervezők gondolko-
dásmódjába hoznak változást ezek a 
kunbábonyi látogatások? 

– Lassan ugyan, de hoznak. Folyamato-
san fejlesztjük a képzéseknek azt a részét, 
amely elméleti háttérrel keretezi azt, amit 
a látogatók megtapasztalhatnak. Minden 
itt van, ami a fenntarthatóságot szolgálhat-
ja egy háztartásban: rövidláncú élelmiszer, 
eszközkölcsönzés, az anyaghasznosítás, 
helyi munkaerő. Ezek mind otthon is meg-
valósítható dolgok, amelyeket jó látni mű-
ködés közben, és a mellé rendelt tudással 
formálhatják a szervezők szemléletmódját 
és életmódváltását.

Kerti�zuhanyzó



78

Köszönjük az együttműködést és támogatást partnereinknek, 

a Great Lakes Consortium for International Training and Development-nek, 

az Open Society Initiative for Europe-nak (OSIFE), 

a European Community Organizing Network-nek (ECON) és minden hazai és 

külföldi közösségszervező társunknak és szervezeteiknek.




