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E

Bevezető

bben a kiadványban a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) 2016-17-es országos közösségszervező programjának sikereit és tanulságait elemezzük. Célunk nem az, hogy
bemutassuk a közösségszervező megközelítésünk mélységeit vagy módszereink egyediségét és összetettségét, hanem az, hogy eredményeinkkel megmutassuk, a legnagyobb
ellenszélben is lehet ereje és sikere a közösségi összefogásnak és érdekérvényesítésnek.
A felerősödött civilellenes kommunikáció és megbélyegző törvényalkotás időszakában
az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) támogatásával futó egy éves programunk
(2016 nyár – 2017 nyár) alatt összesen 14 helyszínen valósítottunk meg közösségszervező munkát; 11 nagyvárosban, melyek során több ezer hazai állampolgárt kapcsoltunk be
helyi vagy tematikus ügyek és problémák megoldásába több tucat kampányon keresztül. Mindegyik kezdeményezés az érintettek szélesebb közösségének elképzeléseire és
munkájára épít, törekszik a nyilvánosság megteremtésére és a döntéshozók folyamatos
megszólítására. Immáron másodszor számolunk be a közösségek sikereiről: az előző év
eredményeiről hasonló című kiadványunkban olvashat az érdeklődő.
A következőkben a közösségszervezők történeteiből válogattunk, akik nyitott, elfogadó és együttműködő közösségek építésével tesznek kísérletet a társadalmi egyenlőtlenségek és igazságtalanságok csökkentésére.
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ELÉRTÜK

Hétköznaponként
37 új buszjárat áll meg Mátészalkán
a Ráczkertben, így több ezer ember
közlekedési lehetőségei javultak
Lintényi Levente

2

MÁTÉSZALKALEAKS

Megnyert ügyek

1. kép: Internetes mém. Forrás: Mateszalkaleaks.blog.hu

Mátészalka egyik városrésze a Ráczkert, ahol több ezer ember él. A városrész közösségi
közlekedési lehetőségei nem igazodtak igazán a ráczkerti lakosok igényeihez,
így elhatározták, hogy tesznek a változás érdekében.

A

Nyírbátoron keresztül Nyíregyházára és a Nyírbátoron keresztül Debrecenbe közlekedő helyközi buszjáratok nem álltak meg a Ráczkertben található, Kórház utcai
buszmegállóban. Így a Nyíregyházára, illetve Debrecenbe igyekvő lakosoknak 1,2 kilomé-
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tert kellett gyalogolniuk ahhoz, hogy ezekre a járatokra fel tudjanak szállni a mátészalkai
buszállomáson. Ez gyalogosan mintegy 14 percet vett igénybe. A Nyíregyházáról, Nyírbátoron keresztül, illetve a Debrecenből Nyírbátoron keresztül Mátészalkára érkező buszjáratok szintén nem álltak meg ebben a megállóban, így is a buszállomásról kellett gyalogosan megtennie az utazóközönségnek az 1,2 kilométeres távot.
A probléma széles tömegeket, több korosztályt érintett. A fiatalabb generáció a nyíregyházi egyetemre vagy a debreceni egyetemre jár, az idősebb generációnak a nyíregyházi kórházba vagy a debreceni klinikára való gördülékenyebb el- és visszajutáshoz lett
volna szükségük arra, hogy a Kórház utcai megállóban is megálljanak a távolsági buszok.

Megnyert ügyek

ez nem kerül plusz költségbe, és így több ezer ráczkerti lakosnak tennék könnyebbé,
komfortosabbá a mindennapjait.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ a levelünket az Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Irodának továbbította, akik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
mal egyeztettek az ügyben. Hogy tovább üssük a vasat, és hogy érzékeljék a döntéshozók, hogy nagy tömegek valós igényéről van szó, levélírásra buzdítottuk tagjainkat és
az érintetteket. Megkértük őket, hogy pár sort írjanak a saját szavaikkal az Északkelet-
magyarországi Közlekedésszervező Iroda vezetőjének. Akciónk keretében a hozzánk
érkezett visszajelzések szerint több mint száz levél érkezett az iroda vezetőjéhez.
A megyei média ingerküszöbét is elértük, így a megyei napilap a Kelet és a Szabolcs
Online is hírt adott küzdelmünkről.
Tagjaink mémeket készítettek, amelyeket igyekeztünk széles körben terjeszteni, és a
Mátészalkelaks-blogon is melegen tartottuk az ügyet.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ 2016. október 20-án kelt levelében a
Közlekedésszervező Iroda javaslata alapján és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőjével egyetértésben engedélyezte azt, hogy a Nyíregyháza/Nyírbátor és a Debrecen/Nyírbátor felől érkező buszok megálljanak Mátészalkán a Ráczkert városrészben, a
Kórház utcai megállóban.
Továbbá ezeket a járatokat nem csak Nyíregyházáról, illetve Debrecen felől érkezve
állítják meg az említett megállóhelyen, hanem 2016. december 11-től, a ráczkerti lakosoknak a Nyíregyházára és Debrecenbe történő utazáskor sem kell a buszállomásra gyalogolniuk, mert a Kórház utcai megállóhelyen lehetőségük van felszállni ezekre a távolsági
buszjáratokra is.

Így szerveződtünk
Mátészalka

2016. augusztusban és szeptemberben több mint száz emberrel
beszélgettünk (ezt mi, közösségszervezők kapcsolatépítő beszélge
tésnek hívjuk) Mátészalka Ráczkert városrészében. Kiderült,
hogy az egyik legégetőbb gondnak azt tartják a lakosok, hogy a Nyíregyháza/Nyírbátor és
a Debrecen/Nyírbátor felől érkező távolsági buszok nem állnak meg a városrészben, és így
több mint egy kilométeres gyaloglásnak teszik ki a fiatalokat és az időseket.
A javaslatokat megszívleltük, és az érintetteket arra kértük, hogy közös erővel írjunk
egy levelet az Észak-magyarországi Közlekedési Központnak, hiszen ők tudnak tenni a
helyzet megoldásáért (a kampányunkban ők voltak az ún. célszemélyek). A levelet közösen állítottuk össze, és felsoroltuk az érveinket az új megállók mellett. Azt is leírtuk, hogy
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kapnak, akár évtizedeken keresztül. Jelenleg kb. 12 000 családtag, főként édesanya ápolja otthon gyermekét, aki nem tud önállóan étkezni, tisztálkodni, öltözködni, közlekedni
lakáson belül sem. A gyermekek számára nincsen óvoda, iskola, nappali ellátó intézmény.
Magyarországon a súlyosan sérült gyermekek egyharmada részesül csak oktatásban,
azoknak is a nagy része magántanuló, vagyis otthon van, és heti 8-10 órában jár ki hozzájuk egy utazó pedagógus, szakember. A meglévő intézmények nagy részében nem folyik
minőségi ellátás, emiatt kénytelen sok szülő otthon ápolni gyermekét igen alacsony segélyért.
Jelenleg a kiemelt kategóriában ez bruttó 55 800 Ft, amiből 10% egészségügyi járulékot
vonnak. Az emelt családi pótlékkal együtt így 73 520 Ft-ot kap két ember (ápoló szülő és
gyermek) a megélhetésre.
Célunk a kiemelt ápolási díj reformja: az eddig akár évtizedekig segélyt kapó ápoló
szülők, hozzátartozók 24 órás munkáját ismerjék el munkaviszonyként és legalább
minimálbér járjon érte. Az idei évben annyit sikerült elérnünk, hogy jövőre 5%-kal
emelik a kiemelt ápolási díjat és a nyugdíjaskorú, 20 éve gyermeküket ápolók a nyugdíjuk
mellé 50 000 Ft kiegészítő támogatást kapnak majd.

ELÉRTÜK

A kiemelt ápolási díj öt százalékkal
emelkedik, és a sérült gyermeküket
ápoló szülők a nyugdíjuk
mellé 50 ezer forint kiegészítő
támogatást kapnak
Csordás Anett

LÉPJÜNK, HOGY LÉPHESSENEK

Így szerveződtünk
Magyarország

Elhatároztuk, hogy megkeressük a parlamenti képviselőket,
a kormány azon képviselőit – államtitkárokat és Lázár János
miniszter urat – akiket az ügyben döntéshozóként jelöltek meg számunkra. Egyik újságíró
szülőtársunk segítségével szerkesztettünk egy levélsablont és ezt formázta minden szülő
személyessé, a saját történetét beleírva a levélbe. Kb. 600 ilyen levelet küldtünk el az
összes országgyűlési képviselőnek. Jó néhányan 5-10 levelet is kaptak, mivel nagyszülők,
rokonok is bekapcsolódtak a levélírásba. Nagyon sok válasz érkezett, több képviselő meg
is kereste telefonon a szülőt, vagy ahol nem akartak válaszolni, a szülők telefonáltak a
képviselőnek válaszért. Lobbitevékenységünknek köszönhetően a Lázár Jánoshoz írt
levelünkre válaszul Latorcai államtitkár-helyettes úr személyesen fogadott bennünket.
Emellett igyekeztünk szövetségeseket keresni. Egyeztettünk többek között a Kézenfogva
Alapítvánnyal, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével és a TASZszal. Tagjai lettünk a Magyar Szegénységellenes Hálózat Méltó Megélhetés Munkacsoportjának, ahol más, szegénységben élő emberekkel, vagy őket támogató szervezetekkel
dolgozunk közösen, valamint a médiában próbáltunk erős cikkeket megjelentetni, ami
felhívja a figyelmet a problémára. Évek óta tartó kampányunk részsikerének tekintjük
az idei év eredményét, azonban továbbra is szerveződünk az ápolási díjon lévők valódi
megbecsülését nyújtó megoldásokért.

2. kép: Demonstráció az ápolási díj minimálbérre emeléséért. Forrás: MTI Fotó.

M

agyarországon rendkívül nehéz helyzetben vannak a sérült gyermeket nevelő
családok. Ennek egyik oka az ellátórendszer hiányosságaiban van: nincs megfelelő anyagi, sem mentális támogatás, a családok egyedül maradnak „problémáikkal”.
Azok a szülők, akik súlyosan halmozottan sérült gyermeküket otthon ápolják, segélyt
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munkaviszonyban nem áll”. Azonban nincs a felsorolásban a közfoglalkoztatási jog
viszonyban álló személy. Ez a szabályozás szerintünk ellentétes azon kormányzati szándékkal, hogy a közfoglalkoztatás segítse a munkavállalást, hiszen így, aki a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás (FHT) helyett munkát (és közmunkát) vállal, az sokkal
drágábban utazhat naponta a munkahelyére, drágábban viheti a gyermekét óvodába és
haza. A közfoglalkoztatottak munkába járási költségeik megkönnyítésének igénye már
sok alkalommal felmerült a közfoglalkoztatók körében is. A fenti probléma megoldására
levélben és személyes találkozón javasoltuk a Belügyminisztériumnak a 85/2007. (IV. 25.)
Kormányrendelet módosítását, úgy hogy az FHT-ra jogosult álláskeresőkhöz hasonlóan
a közfoglalkoztatottak is jogosultak legyenek kedvezményes utazásra, így Budapesten
a közel 10 000 Ft-os bérlet helyett a 30%-os nyugdíjas bérlet vásárlására.
Sikernek gondoljuk azt, hogy a kormány annyi kedvezményt tett (1139/2017. (III. 20.)
Korm. határozat), hogy a közfoglalkoztatottaknak is lehetővé tette, hogy ha álláskeresés
miatt utaznak a munkaügyi hivatalba vagy állásinterjúra, akkor a hivatal megtéríti nekik
az utazási költséget! A teljes sikert az általános kedvezményre való jogosultság jelentené számunkra. Csoportunk hosszú távú célja a közmunka eltörlése és a tisztességes
munkahelyek létesítése.

ELÉRTÜK

Az álláskeresés utazási költségeit
megtérítik a közfoglalkoztatottaknak is
Bálint Mónika

KÖZMUNKÁS MOZGALOM A JÖVŐÉRT

Így szerveződtünk

Budapest

2015 tavasza óta tárgyalunk arról és hirdetjük a médiában, hogy
álláspontunk szerint segítené a közfoglalkoztatottak elhelyezkedését, ha az álláskeresőknek járó utazási kedvezményt ők is megkapnák. Ezzel kapcsolatban
először azokat a munkáltatókat kerestük meg, akik Budapesten jelentős számú közfoglalkoztatottat alkalmaznak, és akiknek érdekében állhat, hogy a támogatás hatására javuljon
a munkavégzés hatékonysága (a közfoglalkoztatottak időben beérjenek reggel a munkahelyükre és a bérlet segítségével nagyobb területen is lehessen őket mozgatni a munkavégzés
során). Az általunk személyesen felkeresett budapesti közfoglalkoztatók (Budapest Esély,
FESZOFE, FŐKERT, KÖZPARK) egyhangúlag jó ötletnek tartották a kedvezményt és alátámasztották, hogy a bérlet hiánya valódi nehézséget jelent a közfoglalkoztatók számára is.
A Főkert számára dolgozó közfoglalkoztatottak között, akiket a Budapest Esély közvetít ki,
találtunk olyat, aki Budapest határáról jár be naponta a nyolcadik kerületbe, és olyat is, aki a
napi munkavégzés során utazik a Városligetből a Szabadság térre, bérlet nélkül. Budapesten
sok közmunkást büntetnek meg, mivel a munkába csak tömegközlekedéssel tud eljutni, de
az 52 000 Ft-os keresetből nem tudja megvenni a bérletét.
Ezek után időpontot kértünk Réthy Páltól, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és
Stratégiai Főosztályának vezetőjétől, aki tárgyalt küldöttségünkkel. A problémát megér-

3. kép: Jegyeket, bérleteket!. Forrás: Közmunkás Mozgalom a Jövőért.

A

közfoglalkoztatottak számára gyakran problémát okoz a napi munkába járáshoz
szükséges útiköltség megfizetése, mivel az alacsony fizetésből a teljesárú jegy vagy
bérlet megvásárlása aránytalanul magas terhet jelent. A közfoglalkoztatás célja a kormány
szerint az, hogy visszavezesse a tartósan munkanélkülieket az elsődleges munkaerőpiacra. Az általános kedvezmény a jegyek és bérletek vásárlásánál a közfoglalkoztatottak
számára a munkába járást és a munkakeresést segítené, a foglalkoztatók szempontjából
pedig a munkaszervezést könnyítené meg.
A 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet számos csoport számára ad utazási kedvezményt
(pl. tanulóknak, nyugdíjasoknak, menedékkérőknek, siketeknek, hadirokkantak, stb.).
A rendelet 5. § b) pontja szerint pedig „az aktív korúak ellátására jogosult részére, ha
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téssel kezelte, de a megoldásban úgy látta, hogy a Gazdasági Minisztérium (GM) az illetékes. Ezek után a GM-nek is küldtünk levelet, majd a problémáról több körben sajtóztunk. Rendszeresen egyeztetünk munkaügyi szakemberekkel, több szakmai fórumon
beszéltünk a témáról és blogbejegyzéseket készítettünk. Hosszú várakozás után 2016
novemberében jelezte a GM először a sajtónak, hogy több más álláskeresést segítő intézkedés mellett az álláskereséssel kapcsolatos utazási költségek támogatását indokoltnak
tartja, a vonatkozó szabályozás 2017-ben lépett érvénybe.
A kampánynak lökést adott az, hogy Pécs városa a saját közfoglalkoztatottjai számára
lehetővé teszi 2016 tavasza óta kedvezményes bérlet vásárlását. Kiderült, hogy a Buda
pesti Közterület-felügyelet is bevezetett korábban saját közfoglalkoztatottjai számára
hasonló kedvezményt, egy 4500 Ft-os bérlet formájában. Igyekszünk elérni, hogy Pécs
mintájára más város is bevezesse a közfoglalkoztatottak utazási kedvezményét.

Megnyert ügyek

ELÉRTÜK

Eltörölték a „melegpropagandát”
tiltó ásotthalmi rendeletet
Kiss Anna

SZEGEDI LMBT KÖZÖSSÉGÉRT CSOPORT

4. kép: Tiltakozás az ásotthalmi propaganda-rendelet ellen. Forrás: szegedilmbt.hu.

A

Szeged közelében található, nagyjából négyezer fős Ásotthalom képviselő-testülete
2016 novemberében hozott olyan rendeletet, amelynek értelmében a nagyközség
területén tilos az azonos nemű párok házasságát, valamint a szivárványcsaládok létezését „propagálni”. A rendelet propaganda-tevékenység alatt a következőket érti: performanszok, demonstrációk, plakát-, röplap-  és hangreklámok – mindezek tehát tiltottá
váltak a településen, amennyiben házasságnak és a családnak nem az Alaptörvényben
foglalt fogalmát jelenítik meg. (A rendelet ezen kívül az iszlám vallás gyakorlását is korlátozta: megtiltotta a müezzin imára hívó énekét, valamint bizonyos – arcot részben vagy
egészben eltakaró – ruhadarabok viselését.)
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Az említett rendelet annak ellenére, hogy éppen az Alaptörvényre hivatkozik,
a gyülekezési jog, a szólásszabadság és vallásgyakorlás korlátozásával több ponton is
megsértette azt, ezen kívül szexuális orientáción alapuló hátrányos megkülönböztetést
is megvalósított.
A rendeletet Ásotthalom polgármestereként Toroczkai László, a Jobbik alelnöke terjesztette elő – azok után, hogy a Jobbik már korábban is próbálkozott orosz mintára büntetni
az azonos neműek közötti kapcsolatok „népszerűsítését”. (A 2012-ben az Országgyűlésben
beterjesztett törvényjavaslat öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtotta volna az azonos
nemű személlyel folytatott szexuális kapcsolat nagy nyilvánosság előtti „népszerűsítését”,
de a javaslatot az Országgyűlés nem szavazta meg. A párt később több önkormányzatnál
is próbált hasonló rendelkezéseket elfogadtatni, de ezek rendre elbuktak.) Az ásotthalmi
rendeletet végül az Alkotmánybíróság törölte el.

Megnyert ügyek

A demonstrációt szimbolikusan az emberi jogok világnapjára szerveztük, fő követelésünk ez volt: „Töröljék el az ásotthalmi rendeletet!” A figyelemfelhívó megmozduláson 35-40 fő vett részt, akik transzparensekkel és zászlókkal készültek. A demonstrálók
többek között a „Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem” és a „Szeretet tesz családdá, nem
egy rendelet” mondatokat skandálták. Beszédet mondott egy szociális munka szakos egyetemi hallgató, majd a demonstrálók nevükkel ellátott képeslapokat helyeztek el a polgármesteri hivatal bejáratánál, amelyeken a következő szöveg volt olvasható: „Szerintem is
ALAP, hogy Magyarországon minden LMBTQI-ember szabadon, önazonosan és félelem
nélkül élhessen.”
A tüntetésről a legtöbb magyarországi médium beszámolt, valamint néhány hónappal később a Time magazin is részletes beszámolót közölt a tüntetésről és annak – szervezetünk tagjait is érintő – következményeiről.  Melyek voltak ezek?
Mivel a tiltakozók egy része olyan transzparenst tartott, amely sértette a nagyközségi
rendeletet (pl. a „mama + mama + gyerek = család”, illetve a „papa + papa + gyerek = család”
feliratú táblák), ezért az ásotthalmi jegyző az ismeretlen „elkövetők” beazonosítása érdekében tanúként hallgatta ki a demonstráció egyik szervezőjét. A kihallgatott szervező az
„elkövetők” beazonosítását – a velük való jó viszonyra hivatkozva – megtagadta, azonban
az érintettek egy része levélben önként feladta magát a jegyzőnél, így több ember ellen is
eljárás indult a „propagandarendelet” megsértése miatt. Az eljárás eredményeként a jegyző figyelmeztetésben részesítette a tiltakozókat, ám többen is kérték a döntés bírósági
felülvizsgálatát. Erre azonban már nem került sor, mert 2017. április 11-én az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal eltörölte a rendeletet.
A rendelet alkotmánybírósági eltörlése várható volt: a Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása, majd Kúriához fordulása; az alapvető jogok biztosának törlési kérése; valamint a tiltakozók által kért bírósági felülvizsgálat egyértelműen
előrevetítette azt. A csoportunk által megszervezett tüntetésnek elsősorban figyelemfelhívó és üzenetközlő szerepe volt ebben a folyamatban: a médiavisszhangnak
köszönhetően nyomatékot adott a rendelettel egyet nem értők elégedetlenségének,
és hangsúlyosabban a közbeszéd tárgyává tette a kisebbségi csoportok alapvető jogainak sérelmét.
A szervezési folyamat fontos eleme volt közös sikerünk megünneplése, amelyre a
szegedi LMBTQI-barát szórakozóhelyen került sor.

Így szerveződtünk
Mivel az ásotthalmi rendelet a tagjaink és a szimpatizánsaink
Ásotthalom
körében is komoly felháborodást váltott ki, ezért a település
közelében található egyetlen LMBTQI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer
és interszexuális)-szervezetként úgy éreztük, hogy nagyon fontos nyilvánosan és határozottan kiállnunk az ásotthalmi LMBTQI-emberek mellett. Első lépésként sajtóközleményt
adtunk ki a Magyar LMBT Szövetséggel közösen. Ezt követően – mivel további lépéseket csak az ásotthalmi érintettek tudtával és egyetértésével terveztünk – arra tettünk
kísérletet, hogy kapcsolatba kerüljünk olyan Ásotthalmon élő érintettekkel, akik nem
értenek egyet a szabályozással. A Facebookon közzétett felhívásunkra összesen négyen
jelentkeztek, egyikőjük azonban már régóta nem élt Ásotthalmon, egy másik jelentkező pedig mindenféle tiltakozó lépést hevesen ellenzett. Így érdemben két emberrel, egy
leszbikus lánnyal és egy meleg fiúval tudtunk beszélgetni a lehetséges lépésekről. Végül
egy Ásotthalmon megtartandó, figyelemfelhívó tiltakozás mellett alakult ki konszenzus. A tüntetés szervezésébe néhány nappal később a Budapest Pride és a Magyar LMBT
Szövetség is bekapcsolódott, a két budapesti szervezet közös erőfeszítéseként ingyenesen
igénybe vehető busz is indult Budapestről.
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Megnyert ügyek

az ilyen jellegű beruházást a lakóövezetükben. A városvezetés az erőteljes lakossági tiltakozás hatására bejelentette, hogy nem épül adótorony, de utóbb ez csak taktikai lépésnek
bizonyult. A háttérben tovább őröltek a fogaskerekek, a képviselő-testület általános építési szabályzatmódosítást szavazott meg. Ez az intézkedés több önkormányzati ingatlanban
lehetővé tette az adótorony építést, így nem kellett szóba hozni a konkrét helyszínt és ott
helyben kikérni a lakók véleményét. A lakók maguk nem sejtették, hogy az adótorony
visszatér, senki nem élt panasszal, amikor a helyi újságban megjelent az általános építési
szabályzatmódosításhoz kapcsolódó partnerségi felhívás. Az adótorony építés így zöld utat
kapott, az önkormányzat szerződést kötött a telekommunikációs céggel, megindulhatott az
építkezés a lakók által korábban kifogásolt helyszíntől alig 60 méterre. Az eset pánikot és
óriási felháborodást váltott ki, a lakók az építést előkészítő munkástól értesültek a várható beruházásról és arról a tényről, hogy a hátuk mögött született egy megállapodás, amely
figyelmen kívül hagyja a korábban kifejezésre juttatott érdekeiket és jogukat az egészséges
és biztonságos lakókörnyezethez. Első ránézésre rendkívül esélytelennek tűnt az ellenállás. Az önkormányzat azzal hárított, most már nincs lehetősége visszamondani a szerződést a kötbérek miatt. A telekommunikációs cég a határértékek betartására és biztonsági
mérésekre hivatkozott, fölösleges pánikkeltésről beszélt, szakértői egyeztetések mögé bújt.
Az esélyeket tovább rontotta, hogy két hónap volt hátra az adótorony előző helyszínének
bérleti időszakából, és további hosszabbításokra nem volt kilátás. A kész tények elé állítás,
az érintettek kiszorításán és megfélemlítésén alapuló recept ezúttal is működni látszott. De
fordult a kocka, amikor két erős helyi közösségi vezető az élére állt a kétségbeesett tiltakozási kísérleteknek. Elindult egy hosszú munkafolyamat, amelyet minden nehézség ellenére
végigjártak, és akkor sem hátráltak meg, amikor kilátástalannak tűnt a küzdelem. Rengeteg
tárgyalás, levelezés, akció és fórumszervezés után a közösségszervező útmutatását követve
a kitartásuknak és elkötelezettségüknek köszönhetően végül győzni tudtak. Sikerült erős
közösséget építeniük és taktikusan úgy alakítani a politikai erőviszonyokat, hogy megkerülhetetlen tényezőként legyenek elkönyvelve az időközi választásokon. Ahogy erősebb ellenállással találkozott, a megingathatatlannak látszó hatalom engedni kényszerült: először a
telekommunikációs cég függesztette fel az építkezést, végül a város is szerződést bontott.

ELÉRTÜK

Nem épül adótorony Szentendre
Zúzmara utcai lakóövezetében
Horváth-Kertész Balázs

ZÚZMARA UTCAI LAKÓKÖZÖSSÉG

5. kép: Véleménnyilvánítás a helyszínen. Forrás: facebook

A több – függetlenül szerveződő – szentendrei civil csoportnak platformot és nyilvánosCivil Kotta elsősorban az időközi önkormányzati választás kampányában
jelent meg a Zúzmarai utcai lakóközösség szövetségeseként, azonban Horváth-Kertész
Balázs közösségszervező a folyamat több fontos pontján segítette a Zúzmara utcai
közösséget a soron következő lépések meghatározásában.

ságot biztosító

Így szerveződtünk

Szentendre

Az egyik érintett lakástulajdonos kihívta a médiát, és rögtönzött
sajtótájékoztatót tartott. Két erős közösségi vezető élére állt a
kezdeményezésnek. Nyílt levélben fordultak a döntéshozókhoz, tájékoztatták a környéken élőket és újrakezdték az aláírások gyűjtését. Ajtóról ajtóra haladva gyűjtötték a szimpatizánsokat. A következő lépés a demonstráció bejelentése és az ezt megelőző stratégiai

A

Zúzmara utcaiak felháborodását az okozta, hogy kertvárosi lakóhelyükön, azon belül
is az idősek otthona kertjében kezdték el felépíteni a Szentendre 1 Távközlési munkaállomást, a több mint 25 méter magas GSM és Tetra adótornyot. A lakók már 2015 áprilisában egyértelművé tették (petíciót adtak be és lakossági fórumot tartottak), hogy elutasítják
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találkozó volt. A személyes invitálásra több mint húszan gyűltek össze a felháborodott
szomszédok: ekkor kezdtek együttműködő közösséggé szerveződni. Feltérképeztük, hogy
ki mihez ért és hogyan, milyen stratégiákkal tudnak még több embert megszólítani.
A csoporttagok feladatokat vállaltak a transzparens készítéstől a jelszavak kitalálásán át a
nyilatkozat-írásig. Elhatározták, kiállnak a városi nyilvánosság elé és mint Zúzmara utcai
lakóközösség jelennek meg. Logót készítettek, Facebook csoportot hoztak létre, és megállapodtak a követeléseikben.
Az első demonstráción több mint harmincan vonultak fel, köztük azok, akik később
motorjaivá váltak a közösségnek. A városvezetés nem fogadta el a szerződés visszavonására
tett javaslatot, csupán egy szakértői egyeztetést rendelt el, amelyen nem történt elmozdulás.
A csoport a nyilvánossághoz fordult, az ügyet bemutató videót több mint 8000-en látták a
városban. A másik irány a jogorvoslat, ennek érdekében pertársaságot alapítottak állandó
tagdíjjal. A közösségi összetartozás megerősítésére rendszeres heti találkozókat szerveztek
és nagyszabású szomszéd-ünneppel mobilizálták a lakóközösséget. Az első áttörést a levélkampány jelentette. Több mint tizenöten írtak levelet a kormányhivatalnak kifogásolva a
lakossági véleményezési eljárás lefolytatását. A hivatali eljárásban minden levél önálló ügy,
amely hangsúlyossá teszi a tiltakozást. A telekommunikációs cég elbizonytalanodott és levélben jelezte, hogy a hivatalos felülvizsgálat befejezéséig nem kezdik meg az építkezést. Ennek
ellenére az előkészítő talajvizsgálatokat elvégezték. Közben a közösségi vezetők tárgyalásba
kezdtek az adótorony korábbi helyét adó intézménnyel és ígéretet kaptak a lejáró határidő
módosítására. Ez azonban nem jelentett teljes megoldást, bármikor megindulhatott volna az
építkezés, ezért élőlánc munkacsoportot hoztunk létre, demonstrálva, hogy szükség esetén a
környék nyugdíjasai elég elszántak ahhoz, hogy közvetlenül akadályozzák meg az építkezést.
A rendszeres gyakorlatokon a ligetvédők és tubesi ellenállás volt vezetője tartottak képzést,
erről beszámolt a helyi tévé is. Tovább növelte az esélyeinket, hogy az utca egyik lakójáról
kiderült, közvetlen kapcsolatai vannak a telekommunikációs cég felső vezetéséhez. Közvetítésével segélykérő mappát juttattunk el a cégvezetőkhöz, melyben képeket helyeztünk el
a közösség életéről és az idősgondozó udvarában kijelölt helyszínről. Nem érkezett közvetlen
visszajelzés, de az építkezés sem kezdődött meg. Közben lassan lejárt a módosított határidő is.
Ekkor váratlan fordulat következett be: decemberben elhunyt a helyi képviselő, ezért időközi
választást írtak ki a körzetben. A lakóközösség mindent megtett, hogy maximalizálja politikai
tőkéjét, valamennyi jelölt számára fórumot szerveztünk, és több csoport kampányolt a választási részvétel növeléséért. Ebben a kiélezett helyzetben valamennyi jelölt, a végül győzelmet
arató kormánypárti jelölt is ígéretet tett, hogy nem építenek adótornyot a körzetben. Végül
május közepén a polgármester levélben értesítette a főszervezőket, hogy az antennák korábbi
helyükön maradnak, nincs szükség az áttelepítésre. A hegynyi iratcsomó raktárba került, és
lakók nekiálltak megbeszélni, van-e olyan újabb ügy, amit közösen képviselhetnének.

Megnyert ügyek

ELÉRTÜK

Nem lehetetlenült el egy
hét gyerekes család lakhatása
Konkoly-Thege Júlia

A VÁROS MINDENKIÉ PÉCS

6. kép: Az élőlánc. Forrás: A Város Mindenkié Pécs.

2

016 folyamán csoportunk elérte, hogy a Zsolnay Vilmos úti önkormányzati szociális bérlakások tervezett elbontása során Pécs városa gondoskodjon minden érintett
háztartás megfelelő elhelyezéséről.
Újabb bontás azóta nem történt, cserelakásba csak kevesen költöztek, a többiek továbbra is bizonytalanok a kiköltözést illetően. A Schlauch Program felelőse, Girán János alpolgármester időközben lemondott, a sajtóban is megjelent híresztelések szerint részben a
városvezetés számára kellemetlenül alakuló városrendezési program miatt. Egy hét gyermekes családdal szemben mégis kilakoltatási eljárás indult, melyet végül sikerült megakadályozni, így további lépéseket tehettünk a család megfelelő elhelyezése érdekében.
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ELÉRTÜK

Így szerveződtünk
A 2015-ben indult Schlauch Imre “Városrendezési” Programmal
Pécs
kapcsolatos érdekvédelmi tevékenységünk folytatásaként rendszeresen keressük fel az érintett lakókat, hogy követni tudjuk a közgyűlésen elfogadott cselekvési terv fejleményeit, ahol a lakhatásuk emberhez méltó rendezését ígérték számukra.
Október 12-én a szokásos körutunkat róttuk a Zsolnay Vilmos úton, amikor az egyik
család nagy izgalommal fogadott minket. Megtudtuk, hogy mivel nem akarták elfogadni
a számukra egyedüliként felajánlott, István-aknai lakást, az önkormányzat megindította
ellenük a kilakoltatási eljárást a bontásra ítélt épületből.
István-akna Pécs városának rossz közbiztonságáról elhíresült, infrastrukturálisan
leszakadó külterülete, az önkormányzat városfejlesztési és antiszegregációs terveiben is
felszámolásra javasolt „lakóövezet”. Az István-aknai lakhatás ellehetetlenítette volna a
hét kiskorú gyermekét egyedül nevelő, a belvárosban közfoglalkoztatásban dolgozó
anya és a három különböző iskolába járó gyermekei életét.
A csoportban gyorsan megszületett a döntés, hogy megakadályozzuk mind az utcára
kerülésüket, mind az István-aknán való elhelyezésüket. Ügyeletet szerveztünk a következő hetekre a Zsolnay Vilmos útra, de a döntést követően hamar érkezett a hír, hogy
az önkormányzat előző nap telefonon jelezte a másnap reggelre tervezett kilakoltatást.
A rendelkezésünkre álló információk alapján jogszerűtlennek is ítéltük a végrehajtás
folyamatát, így a család védelmében élőláncot szerveztünk.
A kilakoltatás reggelén a lakásban gyűltünk össze és egyik tagunk gyors felkészítést
tartott az élőlánc technikájáról, a polgári engedetlenség lényegéről és az ezzel járó szabálysértés lehetséges következményeiről. A felálló láncban szinte az összes tagunk, egy éppen
akkor csatlakozó szövetségesünk és két szimpatizánsunk is részt vett. Annak érdekében,
hogy felhívjuk a figyelmet a kilakoltatásra, a sajtó képviselőit is meghívtuk. A kiérkező
végrehajtó hiába próbálta felszólítani az aktivistákat a távozásra és hiába hívta ki a rendőrséget is, végül az önkormányzat embereivel együtt távozott a helyszínről. Az akció a regionális napilap címoldalára került, és az egyik online hírportál is első kézből számolt be róla.
A kilakoltatást sikerült megakadályoznunk és a budapesti Utcajogász Egyesület segít
ségével azóta is sikerrel védjük a családot a kilakoltatással szemben. A kilakoltatás meg
akadályozásában annak is szerepe volt, hogy A Város Mindenkié Pécs csoport széleskörű tevékenységet végez a városban a lakhatás témájában és anyaszervezete, A Város
Mindenkié (AVM) Budapesten már 8 éve aktív érdekvédő szerepet lát el. A lakáspolitikai
kerekasztal, az adatigénylések a szociális bérlakásokról, a részvétel az illetékes önkormányzati bizottság ülésein mind hozzájárultak ahhoz, hogy a döntéshozók és az érdeklődő
városi közönség előtt ismert szereplőként jelenhessünk meg.

Tárgyszerű tájékoztató kiadvány
született a Római-parti
árvízvédelemről, a Főváros terveiről
és az alternatívát jelentő Nánási úti
fővédvonalról.
Schanz Judit

MARADJANAK A FÁK A RÓMAIN

7. kép: Az újság. Forrás: Facebook.

A

Fővárosi Önkormányzat 2012 végén természetpusztító és árvízvédelmi szempontból
kockázatos mobil árvízvédelmi fal terveztetését kezdte meg az óbudai Római-parton, Budapesten a Duna egyik utolsó természetes, eredeti állapotában maradt partszakaszán. Erre hozta létre válaszul a Valyo (Város és Folyó Egyesület) a Maradjanak a FÁK
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a Rómain Facebook csoportot, amelynek keretei között szakértők és civil szervezetek
fogtak össze. Átmeneti meghátrálást követően 2016 elején a Főváros ismét nekilátott a
római-parti mobil árvízvédelmi fővédvonal terveztetésének. Ezúttal a szakmai szövetségesek mellett elsősorban a Rómait használó, illetve árvízi szempontból érintett 55 ezer
fős lakosságra alapozva, közösségszervezési módszerekkel terveztük megszervezni az
ellenállást.
Több frontos érdekérvényesítő tevékenységünk részeként egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk az érintett lakosság objektív tájékoztatását a Főváros terveiről és annak
általunk támogatott alternatívájáról, a Nánási úti fővédvonalról. A tájékoztatás – és toborzás – sokféle eszközét használjuk, amelyek közül a Hello Római – Lángos vagy beton újságunkat emeljük ki mint sikertörténetet. A Rómain két ingyenes, helyi kiadvány is létezik,
de ezek kizárólag a fővárosi terveket támogató írásoknak adnak teret. Ezt kívántuk saját
eszközeinkkel ellensúlyozni.
A Hello Római – Lángos vagy beton első száma 2017 júniusában 15 ezer érintett háztartás postaládájába jutott el, és mind a szerkesztői, szövegírói feladatok, mind a terjesztés
tekintetében önkéntes lakossági és szakértői munkával készült. A nyolc oldalas, A3 formátumú újság vezérgondolata a partéli mobilgát kritikája. Az újság segíti, hogy az érintett
lakosság árnyalt képet kapjon az ügyről. Egy csillaghegyi lakót idézünk: “A szomszédom
meggyőződéses parti mobilgát párti. A véleményét az újság sem változtatta meg, de most
először tudtunk értelmesen vitatkozni a témáról, és talán közeledtek az álláspontjaink.”

Megnyert ügyek

csoporttalálkozón elhangzott számtalan ötletből ez volt az egyik, ami kellően fellelkesítette a közösséget, így a tervből másfél hónap alatt valóság lett.
Az újság elkészültének két helyi aktivista volt a motorja, akik sikerrel vonták be társaikat fontos részfeladatokba, úgy mint a képválogatás, szöveg lektorálás, egy-egy cikk
megírása, mini interjúk készítése vagy a Hello Római – Lángos vagy beton cím megtalálása. Akárcsak a terjesztésbe, ami különös gondossággal történt: a 15 ezres példányszámú
lapot a helyi aktivisták többségében a postaládákba szórták ki egyenként és csak kisebb
része talált gazdára a parti aláírásgyűjtő pult és a büfék közreműködésével.
A címlapon a szerkesztők a Rómaiért küzdő civileket mutatják be és csatlakozásra hívnak fel. A cikkből kiderül, hogy bár több csoport, civilszervezet, illetve Facebook
csoport működik egymással párhuzamosan, ezek egységben dolgoznak a Rómaiért, az
újságot is közösen jegyzik.
A szakmai tartalmak a témában járatos helyi mérnöktől és független szakértőktől
származnak. A cikkek törekszenek a téma teljes szakmai komplexitásának bemutatására, de emellett hangsúlyt fektetnek a közérthetőségre – világos fogalmazással, kiemelt
vezérgondolatokkal, ábrákkal segítve a megértést. A részben már létező szakértői anyagok szerkesztett átvételét, újak készültét a téma – különböző szakmai háttérrel rendelkező
– szakértőivel a korábbi hónapokban kiépített kapcsolat tette gördülékennyé. A lapot az
ún. “lángos” tematikájú, könnyedebb témájú cikkek teszik olvasmányossá.
Május végén a már közel kész újság szerkesztői és szerzőinek egy része nyilvános
szerkesztői kerekasztal beszélgetésen vettek részt az Állampolgári Részvétel Hetének
keretében rendezett római-parti eseményen. A beszélgetés során új ötletek is felmerültek, amelyek részben bekerültek a második számba, a hallgatóság soraiból pedig volt, aki
csatlakozott az újság munkacsoporthoz.
A Hello Római – Lángos vagy beton a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülésén kisebb performansz keretében debütált (rikkancsként osztottuk a Közgyűlés tagjainak és a hallgatóságnak az újságot az ülésteremben), de sajnos a képviselők döntését nem befolyásolta.
A lap online terjesztésének – és a szerkesztők, valamint a teljes közösség motivációjának – adott újabb lendületet az egyik hírportálon júliusban megjelent cikk, ami szuperlatívuszokban írt az újságról: “a civil szerkesztők egyszerre informatív és még magazinként
is élvezhető lapot, valódi olvasmányt raktak össze”.
A második számra pár hét alatt több százezer forint gyűlt össze lakossági adományozásból.

Így szerveződünk
Budapest

Kezdettől tudtuk, hogy nagyon fontos, hogy ne csak internetes
felületeken – a (közösségi) médiában, hírlevélben – tájékoztassuk
az érintett lakosságot, hanem a fizikai valóságban is. A rendszeres parti jelenlét, szórólapozás és személyes beszélgetések mellett a saját újság hiánypótló formátumnak tűnt a
csillaghegyi öblözet 55 ezer lakójának megszólítására.
Az újság szerkesztése a Fővárosi Közgyűlés számunkra kedvezőtlen, 2017. áprilisi
döntését követően indult el. Egy aktivista társunk ismét felvetette a már többször, többek
által megfogalmazott vágyat: “Legyen saját újságunk, ne hagyjuk, hogy a helyiek kizárólag a cseppet sem objektív önkormányzati újságból tájékozódjanak!”. A stratégiai
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Megnyert ügyek

vántartásából is törlik őket három hónapra, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben jövedelem nélkül maradnak. A Haladjunk Csoport fellépése révén megtarthatják munkájukat a közfoglalkoztatónál, de a jogi helyzet rendezéséhez további lépések szükségesek.
Végső célnak a tisztességesen megfizetett és emberhez méltó körülmények között végzett
munkát tekintenénk.

ELÉRTÜK

Tiszavasvári közfoglalkoztatottak
érvényesíthették személyes
döntésüket a munkavállalásnál

Így szerveződtünk

Tiszavasvári

2017. július 10-én – átbeszélve a Haladjunk Csoporttal a teendőket
– úgy döntöttünk, hogy profi videós és újságírói ismeretekkel is
rendelkező személyt bevonva, megjelenünk a közmunkásoknak kötelezően előírt tájékoztató rendezvényen a Találkozások Házában (Tiszavasvári kultúrháza) és amennyire erőnkből telik, képviseljük a közmunkások érdekeit.
A találkozó előtt egy órával már a helyszínen voltunk, ahol a közmunkásokkal a személyi körülményeikről beszélgettünk és igyekeztünk megtalálni, hogy ki mivel érvelhet
majd a tájékoztató rendezvény során. Több tagunk is közreműködött a beszélgetések lebonyolításában, de mivel féltek a helyi hivatalok retorzióitól, őket nem vettük fel videóra.
A tájékoztató rendezvényre megkezdésekor nem akartak beengedni bennünket, de
amikor megkérdeztük a munkaügyi központ vezetőjét, hogy konkrétan miért nem lehetünk jelen, akkor megenyhült és csak annyit kért, hogy NE mutassuk az arcát. Ebbe
beleegyeztünk. Az eseményről és szerepünkről videofilmet készítettünk Számít-e
50 közmunkás véleménye Tiszavasváriban? címmel.
Köszönhetően az egységes és jogi megközelítésű kiállásnak, a felkészülten érvelő
közmunkásoknak és annak, hogy akár a munkaügyi központ, akár a baromfifeldolgozó
üzem előtti tüntetés megszervezésétől sem riadunk vissza, a közmunkások közül egyet
sem vettek fel a piaci alapú munkára. Közvetítő lapjukra „betelt”, „alkalmatlan”, „egészségügyileg alkalmatlan” bejegyzéseket írt a Profit Food Kft. munkaügyise, sőt az utolsó 10-15
fő kötelezően megjelent közmunkás esetében már a biztonsági őr kérdezte meg, hogy ki
akar dolgozni ott, mert aki nem akar, annak csak az iratai kellenek és megkapják az „alkalmatlan” bejegyzést, aminek következtében megtarthatják munkájukat a közfoglalkoz
tatónál.
2017. szeptember 6-án, két hétre rá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
bezárta a Profit Food Kft. üzemét, mert súlyos technológiai hiányosságai voltak az üzemnek. Ergo igaza volt a közmunkásoknak, hogy az üzem nem megfelelő munkahely.
Az ügy átbeszélésekor arra a következtetésre jutottunk, hogy csak a döntéshozókra
való nyomásgyakorlás volt eredményes, azonban a probléma véglegesen nem oldódott
meg, csak ez az ügy.

Horváth Ferenc

HALADJUNK CSOPORT

8. kép: Felkészülés. Forrás: Haladjunk Csoport.

2

017. július elején a közfoglalkoztató képviselője, illetve több közmunkás is megkeresett
minket, hogy az útfelújítási-karbantartási munkákat végző közfoglalkoztatottakat a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya (köznyelvben:
a helyi munkaügyi központ) kiközvetíti a Profit Food Kft.-hez. Ők ugyan nem akarnak
menni, mert nagyon rossz híre van a baromfifeldolgozó üzemnek a lakosság körében, de
ha nem veszik fel ott a munkát, úgy elveszítik a közmunkájukat, sőt az álláskeresők nyil-
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Országos probléma ez, ugyanis a törvényi szabályozás nem veszi figyelembe az egyenlő bánásmód és a munka szabad megválasztásának, mint alapelvnek azt az oldalát, ami
arra biztosít jogot, hogy senki nem kényszeríthető olyan munkáltatóval munkaviszonyba,
akivel munkaszerződést nem kötött és nem is kíván kötni, illetve akinél munkát végezni
egyáltalában nem akar.
2017. szeptember 15-től gyűjtjük a közmunkások aláírását, sokat dolgozunk egy stratégián, amivel bekerülhetünk a köztudatba és reménykedünk benne, hogy országszerte be tudjuk szerezni az emberek (érintettek és szimpatizánsok) csatlakozó nyilatkozatát,
melyet az alapvető jogok biztosához írt beadványunk mellé kívánunk csatolni.

Megnyert ügyek

ELÉRTÜK

Gyalogátkelő lesz
a Vasút sor–Ady Endre utca sarkán
Szép-Magyar Ágnes

CIVILKALÁSZ

9. kép: Érdekel, mert itt élünk. Forrás: CivilKalász.

R

égi vágya a Budakalász HÉV megálló környékén lakóknak és arra közlekedőknek,
hogy az Ady Endre utca és a Vasút sor sarkán valamilyen megoldás szülessen a gya
logos átkelés biztonságosabbá tételére. Ez a kereszteződés köti össze a város hegy felőli
oldalát a tömegközlekedéssel. Sokan járnak erre iskolába, óvodába is, hisz mindkettő van
a közelben, ráadásul a sarkon egy katolikus templom található. Az autósok nem veszik
figyelembe a gyalogosokat, igaz, ha gyorsan jönnek, ahogy szoktak, nem is láthatják meg
őket időben, mert itt az út majdnem derékszögben kanyarodik. Csúcsidőben nagy az autó-
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forgalom és sok időbe telik, míg akad egy rés, amikor nem jön senki és át lehet surranni.
Segítséget jelent, ha jön a HÉV és a sorompók lezárulnak, de ekkor is meg kell várni, hogy
feltöltődjön autókkal a sor a sarokig, mert különben ilyenkor sem állnak meg az autósok
átengedni a gyalogosokat.
Sokszor, sok helyen szóba került már, hogy legalább egy zebrát fessenek fel ide, ami
jelzi az autósoknak, hogy itt gyalogos forgalom van. A sínek másik oldalán van egy zebra,
úgyhogy nem tűnt nagy kérésnek, hogy itt is legyen. Többen próbáltak egyedül utánajárni,
hogy miért nincs itt zebra és hogyan lehetne elérni, hogy legyen. Sajnos nem jártak sikerrel.
2016 tavaszán Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony rendkívüli szülői értekezletet
tartott a Vasút sori Óvodában az óvoda tervezett bezárása és újjáépítése miatt, ahol szülői
kérdésre azt mondta, fél éven belül meglesz a zebra a kereszteződésben. Sajnos ez is csak
ígéret maradt, eltelt a fél év és még mindig nem történt semmi az ügyben.
Ha a zebra nem is épült még meg, pozitív fejlemény azért történt a kezdeti állapothoz
képest. A város a 2017-es költségvetésében elkülönített 1 millió forintot a zebra kialakítására és megbízott egy tervezőt az engedélyezési eljárás lebonyolítására. Az aláírásgyűjtésnek és annak, hogy sokszor, sokakkal beszélgettünk a problémáról és a veszélyes közlekedési helyzetről, már most meg lett az eredménye. Nap mint nap arra járva tapasztaltuk,
hogy az autósok figyelmesebbek lettek. Már egyre gyakrabban állnak meg és engedik át a
gyerekeket, felnőtteket egyaránt.

Megnyert ügyek

szítve egy másikkal, amit a polgármesternek címeztünk és kértük benne a támogatását. A Városfejlesztési osztály vezetőjével tudtunk beszélni, aki megerősítette, a város is
szeretne ide egy zebrát, ezért 2016 tavaszán írtak ők is a Közútkezelőnek, de sajnos választ
még nem kaptak. Reméltük, hogy az általunk írt levél segít majd előmozdítani a folyamatot és hamarosan célba is érhetünk.
Mivel a környező járdákat éppen felújítani készült az önkormányzat, arra kértük őket,
hogy amíg nincs meg a zebra végleges helye, addig azon a szakaszon ne építsék át a járdát,
hiszen valószínű, hogy a zebra nem pont ott megy majd, ahol a jelenlegi járda van, így újra
meg kellene építeni azt a részt. Ezt a javaslatunkat el is fogadták. Ezek biztató jelek voltak,
nagyon reménykedtünk a gyors eredményben.
A járdaépítésre kilátogató Rogán László polgármesterrel egyik tagunknak lehetősége
volt a helyszínen személyesen beszélni a gyalogátkelőhely ügyéről, aki kategorikusan
kijelentette, az Ady Endre utcában soha semmilyen zebra nem lesz. Nem értettük a helyzetet, hiszen pár nappal előbb teljesen más hozzáállást tapasztaltunk az önkormányzattól
és reméltük, csak félreértésről van szó.
Beadványunkra a Közútkezelőtől december 21-én jött meg a válasz. A válaszból meg
tudtuk, a Közútkezelő nem illetékes az ügyben. Bár az út az ő fenntartásukban van, és
az engedélyük is szükséges a megvalósításhoz, annak előkészítése, terveztetése, engedélyeztetése és megvalósítása mind önkormányzati feladat. A levél kitért arra is, hogy a
Budakalászi Önkormányzatot erről már 2016 májusában hasonló részletességgel felvilágosították. Nem értettük, hogy a személyes beszélgetés alkalmával ezeket az információkat miért nem említették nekünk.
Az önkormányzattól semmilyen hivatalos, írásbeli válasz nem érkezett a beadványunkra.
Ekkor döntöttünk úgy, hogy újabb beadványt készítünk az önkormányzatnak, de ezt
már a lakosságtól gyűjtött támogató aláírásokkal is kiegészítjük, remélve, hogy felgyorsíthatjuk a folyamatot. Ezt a levelet végül 194 aláírással együtt 2017. február 9-én juttattuk
el az illetékesekhez. Leírtuk benne, hogy milyen választ kaptunk a Közúttól és megkérdeztük, hogy milyen lépések történtek eddig, ill. mikorra várható a zebra megvalósulása.
A válasz 22-én már meg is érkezett. Ebből megtudtuk, 2016. április 5-én megkeresték a
Közútkezelőt és megbíztak egy közlekedési mérnököt a folyamat végigvitelével. A 2017-es
költségvetésben forrást is biztosítottak a megvalósításra. Ez nagyon biztatónak bizonyult.
Végre úgy éreztük, elérhetjük célunkat. A levél azonban úgy folytatódott, hogy a hatóság csak rendőrlámpa létesítése mellett engedélyezné a zebrát, amit az önkormányzat,
nem szeretne, mert akadályozná az autósokat a közlekedésben. Ez elkeserítő volt. Jogosan merült fel bennünk a kérdés, miért élveznek elsőbbséget az autósok a gyalogosokkal
szemben? Miért nem a védtelenebb felet védi az önkormányzat, miért az autósok érdekeit
tartja szem előtt, akik eddig is élvezték a helyzeti előnyüket és ki is használták, amikor a

Így szerveződtünk
Budakalász

Amikor 2016. szeptember végén megalakult a CivilKalász csoport,
úgy gondoltuk, ez lesz az első ügy, amit szeretnénk megoldani.
Bemutatkozó levelünkben, melyet a polgármesternek küldtünk, jeleztük, ezzel a kérdéssel is szeretnénk foglalkozni. A polgármester a válaszában azt írta, az önkormányzat
velünk egyetértésben megkereste és kérte a zebra kialakítását az Ady Endre utca – Vasút
sor kereszteződésénél, és ennek kapcsán levelet írt a Magyar Közútkezelő Zrt.-nek 2016
októberében.
Utánajártunk és kiderítettük, hogy az útszakasz a Közútkezelőhöz tartozik: mivel
vasúthoz vezető út, valóban nem az önkormányzat a fenntartója. November 7-én mi is
levelet küldtünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságára, melyben
kértük, létesítsenek ezen a helyen gyalogátkelőt. Kérésünket meg is indokoltuk, sőt az
óvoda és az iskola vezetői is támogatták a kezdeményezést, amit a beadványunkra rá is
írtak, aláírásukkal is ellátták.
Szerettük volna, ha a Budakalászi Önkormányzattal együttműködve sikerül elérni a
célunkat, ezért személyesen kerestük fel őket és adtuk át nekik is ezt a levelet, kiegé-
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szabályosan a sarkon átkelni akaró gyalogosoknak rendszeresen nem adták meg a lehetőséget az átkelésre?
Mindenesetre utánajártunk a hatályos jogszabályoknak és úgy találtuk, kialakítható
úgy is a zebra, hogy az megfeleljen a szabályoknak, de ne kelljen jelzőlámpával ellátni.
A műszaki előírások szerint a szélső sínszáltól 30 méterre, 50 méterrel előre láthatóan,
lehetséges gyalogátkelő kijelölése. Itt mindkét feltétel teljesíthető.
Ezeket 2017. március 13-ai levelünkben meg is fogalmaztuk, erre a levelünkre sem jött
válasz.
Április 7-én, egy szintén a zebrát támogató lakos emailt küldött az önkormányzatnak
és a katolikus templom papjának, amiben megkérdezte, mi a helyzet most a zebrával és
gyerekeit féltve sürgette az ügyet. A kapott válaszokat velünk is megosztotta. A plébános
támogatását fejezte ki a zebrával kapcsolatban. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
osztályától kapott válaszból kiderült, keresik a lehetőségét, hogy lámpás kereszteződés
kiépítése nélkül valósulhasson meg a zebra. Ha ez az anyuka nem juttatja el hozzánk a
kapott választ, erről sem tudnánk, hiszen nekünk nem adott információt az önkormányzat azóta sem.
Június 15-én véget ért egy újabb tanítási év úgy, hogy a zebra még mindig nem valósult meg. Csalódottak voltunk és nem értettük a helyzetet. Ismét levélben fordultunk az
önkormányzathoz, tájékoztassanak a fejleményekről. 2017. július 6-án vettük át a válaszlevelet, amiben az illetékes előadó leírta, a gyalogátkelőhely engedélyezés alatt van.

Megnyert ügyek

ELÉRTÜK

Nyilvános párbeszéd kezdődött
a városfejlesztési elképzelésekről
Molnár Ágnes

NATÍV CSOPORT – ZÖLDELLŐ DEBRECEN

10. kép: Fórum. Forrás: facebook.

D

ebrecenben az új beruházások és fejlesztések többnyire a lakossággal való egyeztetések nélkül valósulnak meg. A kötelező egyeztetéseket is általában rejtetten hirdetik a város felületein. A Natív csoport fiataljai szerint többnyire olyan, a fenntarthatósági
szempontokat és a zöld megoldásokat figyelmen kívül hagyó beruházások születnek, ahol
a zöldfelületek növelésével szemben a térköveket részesítik előnyben. Az átláthatóság és
a részvétel azért is kifejezetten fontos, mert 2020-ig Debrecenben az Új Főnix Terv keretében 200 milliárd forintnyi beruházást akarnak megvalósítani. Idén az Európa Zöld
Fővárosa program apropóján végre sikerült elindítani a döntéshozók és a lakosok közötti
párbeszédet.
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Megnyert ügyek

pedig csalódottságából adódóan változtatott a stratégián. Úgy döntöttünk, hogy kisebb
ügyekre fókuszálunk. Így került előtérbe:
• A zöld varangy ügye: a Tükör-tóból való kijutásuk kilépőkövek által volt megoldható az ívást követően több éve, ezek a kövek viszont az évek folyamán roncsolódtak,
elmozdultak. Ez egy olyan kisebb volumenű ügy volt, amelyet sikerült a csoportnak
megoldania. Jeleztük a problémát a zöldterületi osztálynak és az illetékesnek, akik
helyreigazították a köveket.
• a Nagyállomás előtti fa ügye: egy fotópályázaton indítottuk el a fát, a fáról szóló
történetünk eljutott a médiába és ezáltal felfigyelt rá egy képviselő, aki bevitte a
kivágásra ítélt öreg tölgy ügyét a közgyűlésre.
• Aranyháromszög: az Aranyháromszög területe egy jelenleg magántulajdonban levő
zöldterület, amelyen két alkalommal már megakadályozták a lakosok az oda szánt
beruházást. Idén ismét előkerült a terület, amelyre egy háromfunkciós beruházást
terveznek (szupermarket, gyorsétterem és még egy létesítmény, amelynek egyelőre
nem ismert a funkciója.). A lakosok hozzáállását szerettük volna kideríteni a helyszínen, ezért szerveztünk egy pikniket, illetve kérdőíveztünk a környéken. Egyelőre
60 fő adott választ kérdéseinkre. A beruházás a tervek szerint szeptemberben indulna.
• Közösségi kert: a Zöld Város Program egy hat városrészben megvalósuló EU-s
projekt, amelynek eredeti terveiben minden egyes városrészbe terveztek közösségi kertet. A csoport örömmel fogadta ezt az ötletet, amelyről később kiderült, hogy
lehetséges, hogy egyik kert sem fog megvalósulni. Közel féléven át tartó folyamatos
lobbitevékenységünk révén a főkertésznél mára sikerült elérni, hogy két helyszínen mégis megvalósuljon a közösségi kert. Erre a témára külön eseményt is szerveztünk, amelyen a közösségi kertekben már tapasztalt szakemberek adtak elő. Továbbá
az érintett területek egyikén (Vénkert) kopogtatásos interjúzásba is fogtunk, melynek során 200 lakásba kopogtunk és 70 emberrel sikerült beszélnünk.

Így szerveződtünk
Debrecen

2016 augusztusában az első Zöld munkacsoport találkozónkon
azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy Debrecen Európa Zöld
Fővárosa legyen. Ahhoz ugyanis, hogy egy város elnyerje ezt a címet, 12 pontos szempontrendszernek kell megfelelnie. Úgy döntöttünk, első körben egy féléves fórumsorozatba kezdünk a döntéshozók és a lakosok közötti párbeszéd erősítésére. Ahhoz, hogy
a fórumok demokratikus keretek között valósuljanak meg, moderátor képzésen vettünk
részt. E felkészülést követően tudatosabban álltunk a fórumok szervezéséhez. Minden
fórum előtt meghatároztunk egy célt, készítettünk forgatókönyvet, kijelöltük a szerepeket. Négy döntéshozót sikerült elhívnunk, akiket saját területük és az ahhoz kapcsolódó jövőbeli beruházások, fejlesztések bemutatására kértünk fel. A megjelent döntéshozók
Barcsa Lajos alpolgármester, Kuhn András főkertész, China Tibor főépítész és Bodnár
Réka zöldterületi osztályvezető voltak. Az eseményeken átlagosan 30-60 fős volt a részvétel és a fórum ideje alatt aktívan tettek fel kérdéseket a lakosok. Mindegyik esemény
előtt az adott területre vonatkozó felméréseket végeztünk, hogy a mi csoportunk tagjai
is felkészültek legyenek, így idővel kutató munkacsoport alakult a tagokból, akik az
eseményekre előre készültek kérdésekkel. Az események médiamegjelenései kielégítők voltak.
A döntéshozókkal való kapcsolatfelvétel biztatóan indult, és egészen addig tartott, míg
általánosabb tématerületeket jelöltünk meg felkérésünkben, és nem konkrét beruházásokról kérdeztük őket. Bodnár Réka előadását követően ugyanis úgy döntöttünk, ennél
konkrétabb területre evezünk, a Dósa Nádor tér rekonstrukcióját választjuk témának.
Főként azért, mert a tervpályáztatás még éppen zajlott a fejlesztéssel kapcsolatban, ami a
lakosok számára is megfelelő belépési pontot jelentett volna. Innentől kezdve nem delegáltak a rendezvényeinkre döntéshozót. Így nekünk is más módszert kellett választanunk, ez pedig a fórum helyett a world café volt, amely során észrevételeket, javaslatokat, kérdéseket gyűjtöttünk a jelenlevőktől, melyet nyílt levélként továbbítottunk a
sajtó és az illetékes osztályok számára.
Ezen lépések és néhány helyi médiamegjelenésünk okán az önkormányzat politikai
szereplőként azonosított bennünket és elzárkózott a további együttműködéstől. Kisebb
pártok képviselői kerestek meg minket, partnereink egy részét elveszítettük, a csoport

Csoportunk az elmúlt egy év alatt heti rendszerességgel találkozott, hét esemény szervezésén van túl és mind feladatleosztásban, taktikákban (közérdekű adatigénylés, info
grafikák, kopogtatásos interjúzás, nyílt levél, demonstráció) fejlődött. Mindezek oda vezettek, hogy a Natív egyik legaktívabb munkacsoportja jött létre, melynek tagjai az általuk
tapasztalt folyamat és az önkormányzat zárkózott, védekező mechanizmusai ellenére
valódi eredményeket akar elérni.
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autópályán is közlekedik Mátészalka és Nyíregyháza között buszjárat, amely akár 60
perces menetidőt is lehetővé tesz, gépkocsival pedig az M3-as autópályát igénybe véve, 40
perc alatt lehet megtenni az 53 kilométeres távolságot.
A változás eredményeképpen a Mátészalka-Nyíregyháza vasútvonal menetideje
végre kevesebb, mint amennyi 1943-ban volt. A MÁV ugyanis végre az egyvágányos
pálya felújított állapotához igazította a menetrendet.
Számításaink szerint a Mátészalka-Nyíregyháza viszonylatban átlagosan 9,66 perccel
csökkent a menetidő, ez 9%-os menetidő-csökkenést jelent. A leggyorsabb vonat így 95
perc alatt éri el Nyíregyházát.
A Nyíregyháza-Mátészalka viszonylatban átlagosan 6,75 perccel csökken a menetidő,
ez 6%-os csökkenést jelent. A leggyorsabb vonat így 91 perc alatt éri el Mátészalkát.

ELÉRTÜK

A MÁV Zrt. optimalizálta a vasúti
menetrendet Mátészalka és
Nyíregyháza között. Közel
10 százalékkal csökkent a menetidő
Lintényi Levente

Így szerveződtünk

MÁTÉSZALKALEAKS

Nyíregyháza

A kapcsolatépítő beszélgetések során felmerült már két éve,
hogy problémát jelent az utazóközönségnek a hosszú menetidő.
Ez az oka annak, hogy egyre csökken az utazási hajlandóság ezen a vasúti szakaszon.
Közösen az érintettekkel elhatároztuk, hogy minden követ megmozgatunk annak érdekében, hogy a MÁV fejlesztéseket hajtson végre és így növelje a menetsebességet, illetve
hogy optimalizálja a jelenlegi menetrendet.
Csaknem két éve, folyamatosan igénylünk közérdekű adatokat a Mátészalka-Nyíregyháza vasúti szakasszal kapcsolatban, pl. arról, hogy a MÁV milyen összegben tervez
felújításokat ezen a szakaszon. Több újságcikk is született azzal kapcsolatban, hogy a még
megmaradt utazóközönség igényelné a vasútszakasz modernizálását és a menetrend optimalizálását, de téma volt ez a vasúti szakasz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésben is.
Tagjaink folyamatosan komoly kutatómunkát végeztek, amelynek eredményeképpen két archív dokumentumot is találtunk.
Az első, egy 1898-as keltezésű Budapesti Hírlap volt, amelyben épp arról értekeztek,
hogy a kereskedelemügyi miniszter 35 km/órára emelte a menetsebességet.
A második pedig egy 1943-as vasúti menetrend volt, amelyből kiderül, hogy a II. világháború idején gyorsabban járt a vasút a Mátészalka-Nyíregyháza viszonylaton, hiszen
míg napjainkban 108 perces menetidővel számolhat az utazóközönség, akkor még 99 perc
alatt tette meg a vasút ezt a távot.
Az elmúlt két év során több remek mémet is készített csapatunk, amellyel a megye
közvéleményét igyekeztünk meghökkenteni, és a döntéshozók figyelmét felkelteni. (Itt
elérhetőek: Mém 1, Mém 2, Mém 3, Mém 4)

11. kép: Internetes mém. Forrás: Mateszalkaleaks.blog.hu

M

átészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg megye második legnagyobb népességű városa,
a megyeszékhely Nyíregyháza.
Már régóta gondot okozott az utazóközönségnek a Mátészalka és Nyíregyháza közötti vasúti közlekedés magas menetideje. Az 58 kilométeres távot vonattal 108 perc alatt
lehetett megtenni, ez 32 km/órás átlagsebességet jelentett. A menetidő az elmúlt évek
során majdnem minden évben növekedett, emiatt elpártolt a vasúttól az utazóközönség,
inkább a buszközlekedést és a személyautós közlekedést választva. Napjainkban már
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Jól felépített médiakampányt indítottunk, amely elérte az országos média ingerküszöbét is.
Az ATV Fórum című műsorának egyik témája a Mátészalka-Nyíregyháza vasúti közlekedés lett.
Több, nagy elérést generáló portál is foglalkozott az üggyel. (Index, Menedzsment
fórum, SZON, Indóház vasúti magazin, MTI sajtószolgálat, Magyar Nemzet)
Elértük, hogy a vasúttársaság 156.860.120 Ft értékben végezzen állagmegóvási és
fejlesztési munkákat ezen a vasúti szakaszon a 2017. évben. Nem múlt el hónap, hogy ne
bombáztuk volna levelekkel a vasúti szolgáltatót, hogy ne hívtuk volna fel a figyelmet
arra, hogy jobb sorsra érdemes, felújításra és menetrend-optimalizálásra vár ez a vasúti
szakasz. Hiszen, mivel csak egy vágányon halad a vasúti forgalom, volt olyan vonat,
amelynek csaknem 20 percet kellett várakoznia az ellenkező irányból érkező vonatra,
hiszen olyan is előfordult, hogy a felújítási munkálatok következtében már nem tudott
olyan lassan menni a vonat, mint ahogyan az még a menetrendben szerepelt, és így nyolc
perccel hamarabb érkezett a következő állomásra, ahol amúgy is várakoznia kellett volna
tíz percet, így pedig 18 percet kellett a vonatnak állnia. A MÁV nem észlelte a problémát,
mi hívtuk fel arra a figyelmüket, hogy a pálya állapota már lehetővé tenné a menetidő
csökkentését.
A sok-sok levél, az érintettek rendszeres közérdekű adatigénylései és az országos sajtó
visszhang meghozta gyümölcsét, hiszen 2017. április 1-től a MÁV Zrt. átalakította a Máté
szalka-Nyíregyháza vasútszakasz menetrendjét.

Megnyert ügyek

ELÉRTÜK

Már nem diszkriminál
a kiskunmajsai fürdő
Kiss Anna

SZEGEDI LMBT KÖZÖSSÉGÉRT CSOPORT

13. kép: Élményfürdő és csúszdapark. Forrás: A fürdő honlapja.

Akár egyetlen levél is elég lehet, ha van egy érdekvédő szervezet, amelyik készenlétben áll
és azonnal tud reagálni egy ilyen ügyre.

E

lsőként a Tékozló Homár fogyasztóvédelmi blogról, majd egy kecskeméti lánytól is
értesültünk arról, hogy a kiskunmajsai Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő pénztáránál kifüggesztett árlista hátrányosan megkülönbözteti a szivárványcsaládokat.
A családi jegy igénybevételének feltételeit magunk is ellenőriztük a fürdő honlapján,
ahol a következő szöveget találtuk: „A családi jegy jogosultja: 2 felnőtt (férfi és nő, akik
házastársak vagy élettársak) + 1 gyermek (aki a házastársak, élettársak kapcsolatából
származik).”
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Ez alapján megállapítottuk, hogy a fürdő jegyárusítási gyakorlata nemcsak az azonos
nemű nevelőszülőkkel és gyermekeikkel szemben diszkriminatív, hanem például az örökbefogadott gyermeket nevelő különböző nemű élettársakkal és házastársakkal szemben
is. Egyértelmű volt tehát, hogy a fürdő több ponton is megsértette az egyenlő bánásmód
jogszabályban rögzített követelményeit (2013. évi CXXV. törvény az egyenlő bánás
módról).

Megnyert ügyek

ELÉRTÜK

Megmarad a gyalogút
a focipályák között

Így szerveződtünk

Szép-Magyar Ágnes

CIVILKALÁSZ

A jogsértés miatt szervezetünk levélben fordult a fürdő vezetőKiskunmajsa
ségéhez, és kértük, hogy az árlistát és a kedvezmények rendszerét mielőbb igazítsák a hatályos jogszabályokhoz. (Levelünk szintén olvasható a Tékozló
Homár blogon.) A fürdő a kérésnek három napon belül eleget tett, és – a családok sokféleségét ezúttal szem előtt tartva – többféle családi jegyet is elérhetővé tett, változatos konstrukciókban. Az árlista jelenleg is megtekinthető a fürdő honlapján.

15. kép: Tóparti piknik. Forrás: CivilKalász
14. kép: A módosított árlista részlete. Forrás: www.jonathermal.hu.

2

017. március 14-én kerítésoszlopokat betonoztak egy, a bevásárló központ felé vezető
gyalogút elejére. Már korábban volt olyan információnk, hogy az önkormányzat és
a Budakalászi Munkás Sport Egyesület (BMSE) e járdaszakasz lezárását tervezi. Az út a
BMSE focipályái között vezet el, ők az önkormányzattól kapták tartós bérletbe a területet,
bérleti díj megfizetésének kötelezettsége nélkül. Zavarja őket az átmenő forgalom, ezért
tervezték a lezárását. Elmondásuk szerint az utóbbi időben megszaporodtak a rongálások
a focipályákon és egy kutyatámadás is érte az egyik sportoló gyermeket.
A teljes képhez fontos tudni, hogy a terület, amelyen most a focipályák találhatók,
régebben egy közpark volt az Omszki-tó partján. Először egy nagyméretű focipálya

Kis győzelmünkről néhány hírportál is beszámolt (például itt és itt), a csoport pedig
a könnyen elért módosítást azért tudta mégis komoly sikerként ünnepelni és elkönyvelni,
mert az pénzben is mérhető, valódi változást hozott az érintettek életébe.
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került kialakításra a területen, utána az elmúlt években kialakítottak egy műfüves pályát
és egy másik nagyméretű, először homokos, majd füvessé alakított focipályát. A pályák el
vannak kerítve, közöttük megmaradt az eredeti leaszfaltozott gyalogút. Ezen keresztül
közelíthető meg gyalogosan, biciklivel legjobban a lakott területek felől  a város szélén, a
11-es út mellett elhelyezkedő bevásárlóközpont.
Több fórumon is próbáltunk tájékozódni, hogy mikor és milyen feltételekkel tervezik
ennek az útnak a lezárását. Telefonon még aznap kértünk felvilágosítást az önkormányzattól, és emailben megkerestük a BMSE vezetőjét. Az következő napokban személyesen és
írásban kerestük fel az önkormányzatot és a terület képviselőjét is. A következőket tudtuk
meg az önkormányzattól: a lezárás heteken belül megtörténik, és a bevásárló központhoz
a Sportcsarnoknál, a tó másik végénél lehet majd eljutni. Járda kialakítását nem tervezik
azon az úton. Semmilyen beruházást nem terveznek ezzel kapcsolatban. A kerítés építését
is a sportegyesület végzi. A BMSE-vel ekkor még nem sikerült felvennünk a kapcsolatot.
A javasolt alternatíva a gyalogos közlekedésre nem volt elfogadható. Azon kívül, hogy
az hosszabb, nincs végig kiépített járda sem. A Sportcsarnok utáni szakaszon vagy a
fűben vagy a bevásárló központ parkolóján át lehet csak közlekedni. Mivel a megmaradt
parkba kutyát tilos bevinni és a kerülőút a parkon át vezet, ezért kutyával csak egy jóval
hosszabb, 1500 méteres kerülővel lehetne megtenni az eddig 290 méteres utat. Az új út
az önkormányzat és a BMSE szerint „csak” 150 méterrel hosszabb, ami több mint 50%-os
növekedés. A mi méréseink szerint viszont az út így közel 600 méter lenne, ami kétszer
olyan hosszú, mint eddig.
Április végén sikerült leülnünk egy asztalhoz a BMSE elnökével és átbeszélni vele a
dolgokat. Tőle azzal búcsúztunk el, hogy megértette az érveinket és letett arról a szándékáról, hogy lezárja ezt az utat a lakosok elől.

Megnyert ügyek

kat, amelyek a forgalmasabb napközbeni időszakban nyitva lehetnének, javasoltuk, hogy
a közterületfelügyelők gyakrabban járjanak arra, megakadályozva a rongálásokat. Javasoltuk a pályák kerítésének megerősítését is, illetve egy másik, hasonlóan rövid útvonalon
járda kialakítását a focipályák mögött, hogy rövidebb kerülőt kelljen tenni.
Javaslatainkat eljuttattuk az önkormányzathoz és a területi képviselőhöz is. Facebook
oldalunkon tájékoztattuk a lakosokat a tervezett lezárásról és arra buzdítottuk őket,
vegyenek részt a levélkampányban. Összesen kb. 100 aláírt levél került vissza hozzánk,
amiből mi hetvenet továbbítottunk az önkormányzathoz. A többit azért nem, mert addigra kampányunk elérte a célját.
A levelet kinyomtatható formátumban megosztottuk a Facebook-oldalunkon is és
személyesen is gyűjtöttük hozzá az aláírókat. Erre nagyon jó alkalom volt az április
22-én tartott Tóparti Piknik eseményünk is, hiszen a helyszín is nagyon közel esett a
lezárás helyéhez.
A lezárni kívánt úton két alkalommal végeztünk gyalogosforgalom-számlálással
egybekötött támogató gyűjtést is.
Email listánkra elküldtük szimpatizánsainknak a formalevelet. Természetesen arra is
buzdítottunk, hogy saját maguk által fogalmazott levélben keressék meg az illetékeseket,
akár telefonon, akár levélben vagy személyesen. Ehhez segítségképpen újra megosztottuk az oldalon a képviselők elérhetőségeit is. Többen jelezték, hogy nem a mi levelünket,
hanem sajátot küldtek el a hivatalnak.
Bár a városvezetés részéről nem érkezett hivatalos reakció az akciónkkal kapcsolatban, mégis sikeresnek mondhatjuk azt, hiszen a sportegyesület elnökével való egyeztetés után a sportegyesület elállt a lezárás szándékától. Mint mondta, nem gondolta volna,
hogy az embereket ennyire felzaklatja majd a lezárás, sok helyről kapott megkeresést ő
is ez ügyben. Így kampányunk minden tekintetben sikeresnek mondható.

Így szerveződtünk
Budakalász

A lezárás hírét megosztottuk szimpatizánsainkkal a Facebook
oldalunkon. Informálódni kezdtünk a lezárással kapcsolatban.
A problémára elfogadhatóbb megoldási javaslatokat tettünk.
Április elején indítottuk el levélkampányunkat, amelyben mind az önkormányzatot,
mind a BMSE sportegyesületet arra kérjük, hogy ne zárják le az utat, legalábbis addig ne,
amíg nem megoldott a kerülő úton a biztonságos közlekedés. Mivel nem volt egyértelmű,
hogy a döntés kinek a hatáskörében van, mind az önkormányzat, mind a BMSE szerepelt
a címzettek között. Az önkormányzat a terület tulajdonosa, a BMSE a használója.
Több javaslatot is tettünk emellett, hogy hogyan lehetne az út a lakosoknak járható,
mégis biztonságos a sportegyesületnek is. Például javasoltuk, hogy helyezzenek el kapu-
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z elmúlt években a CKA több tucatnyi olyan civil aktivista számára tartott közösségi vezető képzést, akik felelős szerepet vállalnak csoportjaikban, és a közösségszervezés alapismereteinek elsajátítása után ezt még hatékonyabban tudják megvalósítani. A 24 órás képzésre csoportjaik és a közösségszervezők delegálják őket azért, hogy a
csoportjaikat képviseljék és tudást vigyenek haza, amellyel építhetik közösségüket. Ők
azok, akik hitelesen képviselik a csoport céljait a tagok és főképpen az újonnan érkező
tagok felé. Képesek a nyilvánosság előtt képviselni a csoportot, támogatókat és szövetségeseket megnyerni  a csoport céljainak, és legfőképpen  motiválni a csoport tagjait, hogy
idejüket és energiájukat a közös céljaik elérésére fordítsák.
Az előzőekből kirajzolódik, hogy programjainkban milyen vezetői, vagy inkább vezetőségi modellt tartunk fontosnak, alkalmazandónak. Ez a közösségi kultúrájú vezetőség,
amely nem kifejezetten az egyéni adottságokra és kiválóságra koncentrál hanem arra,
hogy legyenek a közösségnek olyan tagjai, akik felelősséget vállalnak, energiát tesznek a
csoport működésébe, kijelölik  a célokat és osztoznak a munka megszervezésében.
Ronald A. Heifetz álláspontja szerint1 a vezetők legfontosabb feladata, hogy mozgósítsanak másokat. Motiválják őket a közösség számára fontos társadalmi változások elérésére és azokra a cselekvésekre, amelyek ide elvezetnek. [Így tehát] „a vezetésre, mint tevékenységre kell összpontosítanunk – egy olyan állampolgár tevékenységére, aki az élet
bármely területén cselekvésre mozgósít másokat. (…) a vezető akkor érhet el társadalmilag hasznos eredményeket, ha olyan célokat tűz ki, amelyek mind a vezető, mind pedig a
követők igényeinek megfelelnek.” (2016:99. o.) Közösségeinkben a vezetés azt jelenti, hogy
emberek egy csoportja megszervezi és irányítja a közösség tagjainak cselekvését azért,
hogy hatékonyan haladjanak végig az általuk meghatározott ügyek megnyeréséhez vezető úton. És mivel ezek a folyamatok meglehetőségen összetettek, többféle készséget, tudást
és hozzáállást igényelnek, a csoportnak nem egy, hanem több, egymás munkáját kiegészítő vezetőre van szüksége. Ők különböző feladatokat vállalnak, és különböző eszközökkel
motiválják a többieket feladatok ellátására.
Minden csoportban szükség van azokra a vezetőkre, akik képesek kiállni a nyilvános
ság elé és lelkesítő módon bemutatni a közösség problémáit, céljait, fel tudják hívni a fi
gyelmet egy ügy fontosságára a szélesebb nyilvánosság előtt, és ezzel arra is képesek, hogy
még több tagot és támogatót nyerjenek meg. Hitelességükkel, és azzal, hogy van egy víziójuk a jövővel és a kívánt változásokkal kapcsolatban, lendületet adnak másoknak.
A vízióval rendelkezők mellett olyan vezetőkre is szükség van, akik képesek egy ügyet
lebontani a benne szereplő különböző egyénekre, érdekcsoportokra, és el tudják képzelni,
hogy a saját közösségük milyen lépéseket tehet egy cél elérése érdekében, és azt is, hogy

3
Közösségi kultúrájú
vezetőség építése
– közösségi vezetés
a közösségszervezésben

1 Ronald A. Heifetz: Értékek a vezetésben (In.: A hatalom társadalma, vagy a társadalom hatalma?
A közösségszervezés alapjai. Szerk.: Sebály Bernadett és Vojtonovszki Bálint. Napvilág Kiadó, Humán
Platform, CKA. 2016; 87-110. old.)
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ezekre a lépésekre az ellenérdekeltek miként fognak reagálni. Ő a stratéga, aki fel tudja
térképezni, hogy milyen szereplői lehetnek egy érdekérvényesítő folyamatnak és különböző utakat tud felvázolni a szereplők lépései mentén.
Szükség van mellettük azokra a vezetőkre is, akik a közösséget építik: felfigyelnek
arra, ha a közösségben valaki nem kap hangot, nem meri a csoporton belül elmondani
az álláspontját, vagy elmaradozik. Ők azok, akik ilyenkor megkérdezik az illetőtől, hogy
hogyan érzi magát, milyen segítségre lenne szüksége. Vagy csak egyszerűen felismerik,
hogy jobban érzik magukat a csoportban az emberek, ha a találkozókra nem éhesen és
fáradtan ülnek be. Ezért megszervezik, hogy a csoport kávéval és harapnivalóval várjon
mindenkit, akinek szüksége lehet rá. Figyelnek arra, hogy a csoport tagjai ne nyomják el,
hanem tiszteljék egymást, tudjanak hatékonyan együttműködni. Ezek az értékek szorosan összekapcsolódnak nem csak a közösség, de a demokrácia eszméjével is.
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Elemi érdeke a csoportoknak emellett, hogy legyen még kétféle szereplő a vezetői
között: azok, akik a folyamatok részleteire tudnak koncentrálni, összehangolják és irányítják a cselekvéseket, feladatokkal látják el az embereket és számon kérik azokat. A másik
ilyen ellenőrző jellegű szerepet betöltő vezetői típus pedig az, akik a stratégiaépítéskor
vagy a mindennapi cselekvések megtervezésekor képesek figyelni arra, hogy a csoport
alapértékei ne sérüljenek, minden cselekvés összhangban legyen azokkal a távolabbi
célokkal és értékekkel, amelyeket a csoport a működése elején saját magának meghatároz.
Mindebből látszik, hogy a közösségszervező folyamatokban a közösségi kultúrájú
vezetés mindig csapatmunkára és a célok hatékony elérésére koncentrál, amiben az aktív
tagok tulajdonságaik alapján vállalnak szerepet, ugyanakkor mindig változik, hogy éppen
mely szerepekre van a leginkább szükség. A vezető tehát nem egy személy, hanem többen
vannak, ők alkotják a közösség aktív, irányadó magját.
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V

elünk dolgozó közösségszervezőket kérdeztünk arról, milyen felismerésekre tettek
szert munkájuk során a közösségi vezetéssel kapcsolatban. Az alábbi interjúban
tapasztalataikról, módszereikről gyakorlataikról is beszélnek.
CKA: Mit gondolsz a közösségi vezetésről?
Horváth-Kertész Balázs, Civil Kotta Szentendre: A vezető a közösségszervezésben az a személy, aki képes a közösséget motiválni, összefogni. A közösségi vezető találkozókat szervez, tárgyalásokat bonyolít le, nélkülözhetetlen információkkal látja el, irányítja a köréje gyűlt/gyűjtött embereket.
A jó helyi vezetőket az aktivitásuk alapján lehet megtalálni.
Kiss Anna, Szegedi LMBT Közösségért Csoport: A vezető típusú emberek azért
meghatározóak egy szervezet életében, mert kiemelt szerepük van a szervezetépítésben: képesek szimpatizánsokat bevonni a szervezet munkájába,
képesek személyes kapcsolataikat a szervezeti célok szolgálatába állítani, és
ideális esetben a tudásukat is képesek megosztani a csoport tagjaival.
Schanz Judit, Maradjanak a Fák a Rómain: Közösségi vezetőink olyan sze
mélyek, akik a közösség által elismerten, kiemelkedően sokat tesznek az
ügyért, és képesek az ügy stratégiai szintű megítélésére, a folyamatok átlátására. Emellett kiemelten fontos tulajdonságuk, hogy – bár sokban különböznek – mindannyian kimondottan integratív, pozitív egyéniségek, akik
képesek a körülöttük lévők motiválására, ha szükséges, a kedélyek lenyugtatására, vagy
éppen ellenkezőleg, feltüzelésére. Különböző kompetenciáik révén más-más területeken
a legaktívabbak (személyes kapcsolatok kiépítése, fenntartása, becsatornázása a folyamatokba, stratégiai gondolkodás, szövegírás, szervezési feladatok) és így együtt a teljes érdekérvényesítési folyamatot átlátják, irányítják.

4
Hogyan látják
a közösségszervezők
a közösségi vezetés
jelentőségét

CKA: Megtennéd, hogy leírsz egy ilyen „közösségi vezetőt” hogy jobban értsük?
Szép-Magyar Ágnes, CivilKalász: Teljes lelkével működik közre a csoport
munkájában. Sok kapcsolatot ápol, így ő az, akihez az információk befutnak, ő az, aki tudja, mivel kihez kell fordulni az önkormányzatban és
általában ismeri is az illetőt. Nem ijed meg attól, hogy a kapujára plakátot tegyen ki, vagy róla készüljön az első kép újságunk első példányaival.
Mindig ráérez, hol tudunk pozitívat hozzátenni a város életéhez. Gondoskodó beállítottsága az egész csoportra jó hatással van.
Kapitány Imola, Mozaik Egyesület: Azonnal értette a csoportban való munka
lényegét, érezte, hogy így nagyobb lehetőségünk van eredményeket elérni, ráadásul segíthetünk olyan családoknak, akik egyedül nem tudnak
megbirkózni az autizmus miatt jelentkező problémákkal vagy a hivatalok
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packázásával. Amikor elkezdtük a munkát, még elsősorban általánosabb célok, főleg a
szemléletformálás foglalkoztatta. A kunbábonyi képzés és a csoporttal elért eredmények
finomítottak ezen, most már egyértelműen összezártunk a célok tekintetében.
Molnár Ágnes, Natív: Szinte elejétől kezdve tagja a Natívnak, csoporttársak
voltunk az egyetemen. Nagyon aktív, hozzájárulása a csoport működéséhez nem csak baráti kapcsolatunk miatt, hanem a tevékenységek iránti
érdeklődése miatt is hamar kialakult. Kimondottan hamar megértette, hogy miről szól a közösségszervezés, ezért amint lehetőség nyílt egy
több ország részvételével zajló, ún. ECOS képzésbe delegálni embereket, azonnal eszembe
jutott, mint potenciális jelölt. Mivel a képzések nagyon inspirálóan hatottak rá, igyekeztem a CKA amerikai csereprogramjábanban való részvételre is motiválni, amelyen idén
tavasszal/nyáron járt is. Mindezek olyan hatással voltak rá, hogy alapvető partneremmé
vált a szervezésben, a folyamatok átgondolásában.
CKA: Mindebből úgy tűnik, mintha ez egészen könnyen menne?
Kiss Anna: A vezető típusú emberek megtalálása szempontjából fontosnak tartjuk, hogy
folyamatosan növeljük a szervezethez való csatlakozás lehetőségeit – érdemes végiggondolni, hogy milyen lehetőségek és színterek vannak erre egy-egy szervezetben. Természetesen minél több lehetőséget biztosítunk, annál nagyobb valószínűséggel fognak új
emberek csatlakozni, és annál nagyobb eséllyel találkozhatunk csatlakozóként vezető
típusú emberekkel is. A Szegedi LMBT Közösségért Csoport esetében például a következő
csatlakozási színterek vannak egy szimpatizáns számára:
1) ismerős révén vagy kapcsolatépítő beszélgetés után csatlakozik;
2) honlapon vagy hírlevélen keresztül csatlakozik;
3) egy konkrét akció vagy rendezvény alkalmával helyben csatlakozik (a tagsági
jelentkezési lap kitöltésével);
4) egy kampány szervezése kapcsán csatlakozik (pl. egy kutatási kérdőív kitöltése után,
szervezői találkozók után stb.);
5) egy képzés (pl. a gyakornoki program) után csatlakozik.
Fontos tehát, hogy minél többféle belépési lehetőséget biztosítsunk, mert így találhatjuk
meg igazán hatékonyan a közösségi vezetőinket.
CKA: Hogyan biztosítotok tanulási, fejlődési lehetőségeket a vezetőknek?
Bálint Mónika, Közmunkás Mozgalom a Jövőért: A közösségszervezésről
szerezhető ismeretek átadása beépült a csoport életébe. Rendszeresen
tartunk házi képzéseket moderálás, szervezeti struktúra, kampányter-
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vezés, média-szereplés/nyilatkozás és toborzás témákban, amibe most már tapasztaltabb
vezetőink képzőkként is bevonódtak. Az új tagok képzésében a képzési feladatok egy része
már átadható a vezetőknek. Az elvonulások megtervezése, megtartása és értékelése is a
tapasztaltabb vezetőkkel közösen történt.
Konkoly-Thege Júlia, A Város Mindenkié Pécs: Az eddigi gyakorlatot
meghaladva, igyekszünk már nem csak küldeni a tagokat képzésekre (moderálás, csoportszervezés, médiahasználat stb.), hanem ezeket a
teljes tagság számára elérhetővé téve, akár ismétlés jelleggel, magunknak
megszervezni. Ennek érdekében a szövetséges tagok részt vettek a Közélet
Iskolája Alapítvány „Média az érdekképviseletben” képzésén, hasonló céllal  „Csoportszervezés”, „Moderáció”, „Grafikus facilitálás„” és „Közösségi mediáció és békítő körök” képzésen is. Így akciók előtt fel tudjuk magunkat készíteni a sajtóval való találkozásra, rendezvényeken kapcsolatépítő, toborzó beszélgetések kezdeményezésére, döntési pozícióban
lévő emberekkel folytatott tárgyaláson való helytállásra. A megszerzett tudást felhasználva megszerveztük saját alapképzésünket is, mely során A Város Mindenkié (AVM) belső
működését és külső kapcsolatrendszerét tanulmányoztuk, valamint saját stratégiánkat is
elemeztük. A fejlődést segíti maga a munka is, amiben mindenki egyenlő lehetőséget kap
a részvételre, különös figyelmet fordítva elnyomott csoportok tagjaiként nehezen kezdeményező, önbizalomban hátránnyal indulókra.
Csordás Anett, Lépjünk, hogy léphessenek: A sérült gyermeket nevelő családoknál mindig első a gyermek egészségi állapota, ezért fokozott veszély
a csoportnál, hogy kiesnek egy-egy betegség miatt a szülők a munkából.
Ezért az a célunk, hogy a velünk dolgozó közösségeknek több vezetője
legyen, akik között munkamegosztás működik, így sosincs olyan, hogy
nincs legalább egy vezető, aki viszi az ügyeket. 30 órás képzést tartottunk a leendő kö
zösségi vezetőknek, melyben az érdekérvényesítési, közösségi érdekképviseleti képzés
mellett önismereti, vezetői, konfliktuskezelési tréninget is tartottunk. Kapcsolati térképet készítettünk, és stratégiát alkottunk. A tréning során közösen felmértük vezetői
erősségüket, gyengeségüket, megtaláltuk saját önérdeküket ebben a munkában, hiszen e
nélkül nem dolgozik hosszú távon senki. Kibeszéltük a problémákat, megalkottuk a közös
együttműködés kereteit, kommunikációs, konfliktuskezelési formát a vezetői mag között,
majd a közösség többi tagjával. Rendszeresen tartunk megbeszélést a vezetőkkel, ahol a
vezetői munka, egymással való együttműködés kiemelt téma.
Makula Réka, XXI. századi Roma Nők Országos Egyesülete: A CKA 3 napos
felkészítő csoportfoglalkozásán elsajátították azokat a képességeket, készségeket, mely később javukra vált, ilyen volt a közösségszervezés fogalma,
a kommunikáció, az interjú készítés és események tervezése, szervezése,
lebonyolítása. Mivel nagyon sokan nem voltak tisztában a diszkriminá-
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CKA: Balázs, te kifejezetten vezetőkre építesz – helyi vezetőket kapcsoltál össze egy szé
lesebb közeggé.
Horváth-Kertész Balázs: A jó helyi vezetőket az aktivitásuk alapján lehet megtalálni.
A városban több helyen voltak kisebb önszerveződő kezdeményezések, aláírásgyűjtések, petíciók, alulról kezdeményezett lakossági fórumra is volt példa. Sorra megkerestem
e szerveződések kezdeményezőit. Volt, ahol szorosabban bekapcsolódtam a szervezésbe,
máshol stratégiai tanácsokat adtam vagy koalíciós egyeztetéseket folytattam. A helyi
önszerveződések megerősítésének fontos lépése volt a helyi vezetők összekapcsolása.
A nagyobb programok kiértékelése és a városi léptékű közös kampányok előkészítő találkozói lehetőséget biztosítottak a találkozásokra, hogy a helyi vezetők jobban megismerhessék egymást, tapasztalatokat cserélhessenek. Az együtt végzett munka során közvetlenebb kapcsolatok alakultak ki a csoportok és vezetőik között. A közösen átélt élmények,
megteremtették a rendszeres heti találkozók igényét. Egy fajta helyi vezető platformot
hoztunk létre, ahol közös stratégiai elemzéseken túl képzések megtartására is sor kerülhetett. A tréningek elsősorban a találkozók strukturálására, lebonyolítására és tagsági
bázis élénkítésére, bővítésére készítették fel a résztvevőket. A helyi vezető képzés sikerét
mutatja, hogy a meglévő csoportok erősödése mellett korábban inaktívvá vált csoportok
éledtek újra, valamint új csoportok indítására is sor került. A vezető képzés egyben szemléletformálás is, a hagyományos modellekben a vezető valamilyen szuper hősnek látszik,
ami imponáló tud lenni, de ez óriási terhet is jelenthet és könnyen kialakulhat egy olyan
helyzet, amikor az egész csoport helyett egyetlen személy dolgozik. Mi arra törekszünk,
hogy a „vezető” a csoporton belüli együttműködések katalizátora legyen. Ehhez szükséges
a vezető kultúra tudatos fejlesztése, ami több vezető közreműködésével, aktív részvételével tud megvalósulni Szentendrén.

ció, a szegregáció, a rasszizmus stb., fogalmával, ezért a fogalmak elmagyarázásával, majd
személyes történeteikkel teltek a találkozók. Az elmúlt egy évben részt vettünk egyesületi tagokkal, közösségi vezetőkkel az alábbi képzéseken: adományszervezési technikák,
média képzés, roma reprezentációs előadás, Roma Ring (roma közösségszervező csoportok
találkozója), aktív roma nők képzése.
Kiss Anna: Mivel vezetőkről van szó, ezért elengedhetetlen ezeknek az embereknek
a képzése. Ha a vezetők nincsenek maximálisan tisztában a szervezet működésével,
szabályaival, felvállalt ügyeivel és értékeivel, akkor ez az általuk bevont emberektől sem
várható el. A Szegedi LMBT Közösségért Csoport egy mindenki számára nyitott (gyakornoki program) és ezzel párhuzamosan egy zárt (belső képzési program) képzési rendszert
működtet annak érdekében, hogy tagjait és szimpatizánsait hatékonyan felkészítse a
közösségi feladatokra.

GYAKORNOKI PROGRAM ÉS BELSŐ KÉPZÉSEK
A három hónapos gyakornoki program állandó témái: alapfogalmak, a Szegedi LMBT Közösségért Csoport története és Alapszabálya, az LMBTQI-emberek jogi helyzete Magyarországon, a közösségszervezés alapjai. Ezek azok az ismeretek, amelyeknek az elsajátítása a csoport
valamennyi (leendő) tagja számára szükséges ahhoz, hogy később hatékonyan tudjunk együtt
dolgozni.
A belső képzések rendszere pedig a következőképpen néz ki:

A belső képzések általában szintén három hónapig tartanak, de a képzést tartó mentorok
felkészítése például csak két hónapig. A bevezető képzés témáiban nagyjából azonos a gyakornoki programmal, a kommunikációs képzések témái pedig a következők: (1) a szervezeti telefon használata; levelezés, postafiókok használata; űrlapok szerkesztése; weboldal szerkesztése; Facebook-kommunikáció; (2) hírlevél; sajtómeghívó és sajtóközlemény; nyilvános beszéd
és sajtónyilatkozat; médiastratégia. Ezek az ismeretek nagy mértékben megnövelik tagjaink
kapacitását és hatékonyságát.
Mind a gyakornoki programot, mind a belső képzéseket háromhavonta hirdetjük meg,
tehát egy évben négy alkalommal lehet valamelyik képzésbe bekapcsolódni. A képzések kis
létszámúak, interaktívak és időben is rugalmasak, így gyakorlatilag mindenkinek lehetősége
van folyamatosan tanulni.
16. kép: A Szegedi LMBT Közösségért Csoport képzési programja.
Forrás: Szegedi LMBT Közösségért Csoport
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Konzultáció
A konzultáció jelentősége, jellemzői
A Civil Kollégium Alapítvány (CKA) a program keretében többféle szakmai támogatást, közöttük mentorálást biztosít a résztvevő közösségszervezőknek, melynek legfontosabb eleme a
konzultáció. A mentorálás és a konzultáció bevett gyakorlat a humán segítő szakmákban,
számunkra a kialakult nemzetközi, elsősorban az amerikai, közösségszervezői konzultációs gyakorlat a mintaadó. Ennek lényege, hogy a mentor és a közösségszervező folyamatos
kapcsolatban áll, rendszeres találkozókon beszélik át, értékelik és tervezik a közösségszervező folyamatot. Ezen túlmenően, sürgős esetekben a közösségszervező azonnal igénybe veheti
mentora segítségét. A hazai gyakorlatban a mentorálásnak további jelentősége van, hiszen
egy új megközelítés és szakma kiépítésének olyan stádiumában járunk, amikor a megkezdett
terepmunkákban elengedhetetlen a folyamatos szakmai támogatás. A közösségszervezők
a 40 órás alapképzésen és az országos találkozókon szervezett haladó képzéseken elegendő felvértezettséget kapnak munkájuk megkezdéséhez, folytatásához, de – mivel a közösségszervezés gyakorlatorientált szakma –, a szakmai szemlélet megerősödése, a módszerek
mélyebb és alkalmazott elsajátítása a közösségszervező folyamat során valósul meg.

5
A CKA szakmai
támogató szerepe
és konzultációs
gyakorlata

Folyamata
A mentorálás folyamatában havonta egy személyes (az esetek többségében a mentor
megy a szervezőhöz) és egy online (Skype, Facebook, telefon) vagy telefonos konzultáció
zajlik, minimálisan egy óra időtartamban, ami a közösségszervező igénye és  az adott helyi
szituáció függvényében bővülhet akár másfél-két órára. Továbbá, a mentor a program
időszaka alatt készen áll arra, hogy telefonon vagy emailben történő megkeresés esetén
azonnal segítse a közösségszervezőt.
A mentor munkáját (is) segítendő, a közösségszervező havi tervet és heti beszámolót készít.
Mindkettő a közösségszervező folyamat kulcselemei szerint strukturált: szervezetépítés,
kampányok, személyes beszélgetés / interjúmaraton, közösségi vezetők, tagok formális vagy
informális képzése, önfejlesztés és a folyamat kommunikációja. Értelemszerűen a havi terv
készítésekor a közösségszervező áttekinti, megtervezi, mely munkafázisokra hány órát szán.
A heti beszámolóban pedig röviden, lényegretörően bemutatja, az egyes tevékenységekben milyen haladás, milyen változások történtek a folyamat során. A szervezetépítésben a
csoporttalálkozók menetére, témáira, a közösségi eseményekre, a csoporttagok egymás közötti kommunikációjára (pl. levelezőlista) az adatbázis fejlesztésére, a közös, intézményes emlékezethez szükséges háttéranyagok készítésére, valamint a lehetséges partnerségek kialakítására tér ki. Itt bemutatja azt is, mely problémán, milyen ügyeken dolgozik. A kampányokról
szóló részben azt kell a közösségszervezőnek átgondolnia, leírnia, hogy a szervezet (csoport)
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a kampánytervező tábla segítségével hol tart a kampány kidolgozásában, a taktikák, akciók
tervezésében, megvalósításában. Milyen találkozókat tartottak szövetséges szervezetekkel,
illetve történt-e személyes/telefonos/Skype-konzultáció külső szakértővel, illetve hogyan áll
a kampányt megalapozó, segítő kutatás? Lényeges elem ebben a struktúrában a vezetők és
tagok képzése, melyre folyamatos figyelmet kell fordítani, annak érdekében, hogy a szervezet tagjai egy ügyben maguk képesek legyenek megfogalmazni érdekeiket, képviselni azokat.
A közösségszervező önfejlesztése is megkerülhetetlen, ebben a részben írja le gondolatait az
általa olvasott szakirodalomról, tanulmányról, cikkről vagy az ügyhöz kapcsolódó olvasmányairól, illetve, ha részt vett valamilyen külső képzésen, az ott tanultak alkalmazhatóságáról. Végezetül a folyamat külső kommunikációjának számbavétele következik: a szervezet
blogján, Facebook oldalán milyen bejegyzések születtek, valamint a sajtóban megjelent hírek,
cikkek a folyamatról, eseményekről. Mindezt kiegészíti a keletkezett, csatolt dokumentáció.
A konzultációt megelőzően a mentor a hozzá eljuttatott havi tervezésből és a heti
beszámolókból és dokumentációból készül fel, de tájékozódik a terep tágabb-szűkebb
társadalmi, gazdasági, politikai viszonyairól. Utóbbi során áttekinti a fellelhető cikkeket,
tanulmányokat, dokumentumokat. A közösségszervező folyamat során követi a keletkező
média megjelenéseket, mind a környezetre, mind a szervezetre vonatkozólag.

A konzultáció három szinten zajlik, szakmai, szervezeti és érzelmi szinten. Elsősorban egyéni (mentor-közösségszervező) keretben, de előfordul csoportos (több közösségszervezővel, illetve közösségszervezővel és közösségi vezetőivel) is. Egy mentorhoz általában 4-5 közösségszervező tartozik. A beszélgetés első szakaszában a szervező általános érzelmi állapotára, majd az
eltelt időszak eseményeire kérdez rá a mentor, közösen elemzik a folyamat történéseit. Ebben a
kapcsolatépítő/toborzó beszélgetések, azaz az interjúmaraton állása, az abban felmerült problémák, ügyek, az emberek hozzáállása képezi a beszélgetés egyik magvát. A másikat a szervezet
alakulásának, működésének kérdései, a tagok és a közösségi vezetők számának, felkészültségének alakulása adja. Ebben különös hangsúlyt kap a szervezet demokratikus és hatékony
működése, az ezt elősegítő technikák áttekintése. Külön részt képez a problémák, dilemmák,
nehézségek, benne a személyek közötti konfliktusok alapos átbeszélése, a megoldási alternatívák felvázolása. A konzultáció során a kampány állása, a következő lehetséges lépések megbeszélése teszi ki a ráfordított idő másik felét. Nyilván, hiszen ezen múlik a folyamat megfelelő
haladása, hogy a kiválasztott ügyet a szervezet győzelemre vigye. Végezetül a folyamat és a
szervezet kommunikációja kerül terítékre, hol, mit és hogyan sikerült nyilvánossá tenni.
A mentor nem tanácsadó, tehát nem az a cél, hogy megmondja, mit kell tennie a szervezőnek. Helyzetéből fakadóan, külső szemlélő, melynek előnye és hátránya van. Hátránya,

17. kép: A CKA szakmai támogató tevékenységei a közösségszervezés során. Forrás: CKA
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hogy nem lát bele a folyamat minden mozzanatába, hiszen nem ő végzi a munkát, nem ő van
ott a terepen, nem ismeri a szervezet minden tagját, ezért nem tud száz százalékig mindent
mindenről. Előnye, hogy külső szemként távolabbról, felülről szemléli a folyamatot, így
megláthat olyan tényezőket, melyek a munka sok apró szálával törődő szervező előtt kevésbé tűnnek hangsúlyosnak, fontosnak. Mindezek felmutatásával vagy addig kevésbé figyelembe vett összefüggésekre rámutatással új dimenziót nyithat a munkában. Kétségkívül, a
mentor olyan segítő szakember, aki tudásából, tapasztalataiból következően könnyen abban
a helyzetben találja magát, tőle várják, adjon tanácsot, mondja meg, mi a teendő. Éppen ezt a
csapdahelyzetet kell elkerülnie, ugyanis az előbbiekben említett hátrányai miatt könnyen
tévútra kanyarodhat. Így a konzultáció aranyszabályát érdemes mindig szem előtt tartani:
ne adj tanácsot, hanem ismertesd fel a szervezővel, mi lehet a legoptimálisabb lépés az adott
szituációban. Nem megoldást kínál, hanem a megoldáshoz vezető utakat igyekszik a felszínre hozni. Ezért a konzultáció során a mentor elsősorban kérdez, és zömmel nyitott kérdéseket tesz fel: „Miért gondolod, hogy ez a lépés célravezető lesz?” Az a kérdés, ami „Miért?”-tel
kezdődik, nagyban elősegíti a szervező gondolkodását, hogy maga mondja ki és ismerje fel
a lehetséges lépéseket. Természetesen a mentor saját szakmai ismereteiből, tapasztalataiból
az adott szituációra vonatkozó példákat is ismertet, de úgy, hogy azok elősegítsék a szervező
gondolkodását a megfelelő lépések kiválasztásában. Fontos, hogy kreativitásra, szokatlannak tűnő megoldások keresésére ösztönözze, de egyúttal segítse munkája rendszerességét,
módszerességét. A konzultáció egyfajta képzésnek is tekinthető, hiszen a mentor sokszor
visszaidézi a képzéseken oktatottakat, felhívja a figyelmet a közösségszervező folyamat
elemeire, melyek nem megkerülhetők. Szorosan kapcsolódik a képzés jelleghez, a közösségszervező szakmai fejlesztéséhez, fejlődéséhez, hogy a mentor időnként ajánl szakmai
irodalmat, esettanulmányokat, továbbá javasolja külső képzéseken részvételét, melyekkel
tovább mélyítheti tudását. A konzultáció hatékonyságát, az előbbiekben vázolt tartalmak
hasznosulását alapvetően befolyásolja a közösségszervező és mentor személyes kapcsolata:
kölcsönös bizalom, tisztelet és partneri viszony nélkül nem lehet eredményes a konzultáció.

Összegzés
A közösségszervezés reflektív és önreflektív szakma. Azaz a közösségszervezőnek magának is rá kell néznie munkájára, tervezni, számba venni és értékelni az elvégzetteket,
majd ha szükséges, korrigálni. Ezt segíti elő a havi tervezés és a heti beszámolók elkészítése. A reflektivitást, a külső visszacsatolást a mentorálás, benne elsősorban a konzultációkkal, illetve az országos találkozókon a többi közösségszervezővel való találkozás biztosítja.
Tehát a konzultáció fentebbieken túli célja, hogy tágítsa a közösségszervező szemléletét,
új megközelítésekre világítson rá, továbbá a helyi problémákat, ügyeket nagyobb társadalmi összefüggésekbe, esetenként   globális perspektívába helyezze. A mentor feladata,
hogy biztassa, dicsérje a szervezőt, magabiztosságot adjon számára, inspirálja, motiválja.
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18. kép: A CKA legfontosabb képzési és konzultációs elemei. Forrás: CKA

A konzultáció akkor sikeres, ha mind a közösségszervező, mind a mentor azzal az érzéssel
áll fel, meg van a muníció, a lendület, az erő a következő hetek munkájához.
Végezetül, ki lehet mentor? Mentor az lehet, akinek szakmai képzettsége és több éves
gyakorlati tapasztalata van a humán segítő szakmákban, a közösségszervezésben, az
érdekérvényesítési munkában, a társadalmi igazságosságért vívott küzdelemben. Naprakészen kövesse a hazai- és nemzetközi szakmai irodalmat. Fontos, hogy rendelkezzen alap
pedagógia képességekkel, ismeretekkel, az értő hallgatás képességével, valamint megfelelő empátiával, türelemmel. Tájékozott legyen a hazai társadalmi folyamatokban, társ
szakmák főbb tevékenységeiben, illetve politikai történésekben. Gyakorlati szempontból
rendelkeznie kell Közösségszervező alapképzéssel, legalább két éves közösségszervezői
gyakorlattal, közösségszervező képzési tapasztalattal.
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2016-17-es programidőszak számos tekintetben továbblépést jelentett a hazai közösségszervező építkezésben. Ebben a kiadványban elsősorban az egyes helyi sikereinkre koncentráltunk, de érdemes megvilágítani ezek összefüggéseit is. Az elért eredményekhez a kézzelfogható stratégiák, taktikák és akciók mellett elsősorban elkötelezett
emberekre van szükség. Minden helyi vagy tematikus folyamat mögött állandó csoportfejlesztési munka zajlik, amely a kapcsolatépítéstől, a toborzástól és az új tagok bevonásától, a döntéshozatali folyamatok kialakításán, fejlesztésén és új vezetők helyzetbehozásán keresztül, a konfliktusok kezeléséig, a növekedési, vagy éppen csökkenési problémák
megoldásáig aprólékos munkát kívánnak meg a szervezőktől és csoportjaiktól. Önmagában óriási eredménynek tekinthető, hogy a programban részt vevő kezdeményezésekből rendszerint valódi együttműködő csoportok jönnek létre és/vagy jelentős fejlődésen
mennek keresztül. Ezen túlmenően – és elsősorban a több éve tartó közösségszervező
programokra vonatkozóan – e csoportok számos helyszínen tényezővé tudtak válni, akik
képesek különböző témákban is fellépni saját bázisuk védelmében, akár forró ügyekre is
gyorsan és látványosan reagálni. A média figyelmének – és használatának – erősödése is
egyértelműen tapasztalható, még a fiatalabb kezdeményezések munkája kapcsán is.
Az elmúlt év lendületet adott a szervezők közötti együttműködéseknek is. A CKA
részéről folyamatosan törekedtünk a szervezők és közösségeik, illetve ügyeik közötti
kapcsolatok megteremtésére és örömmel láttuk, hogy ezek a folyamatok – már 2016 őszétől – önmaguktól is elindultak és egyre gyakoribbá váltak a kisebb-nagyobb összefogások
a program – és más közösségszervező programok – résztvevői között. Tematikus együttműködések kezdtek csírázni, meghívások, szomszédolások és egymást tanító események
alakultak, megjelentek az egymás közösségeivel való szolidaritás kifejezésének konkrét
formái is. 2017-ben rendszeressé váltak a tapasztalt szervezők közötti találkozók, amelyek
nyomán ma egyre jobban kirajzolódnak az országos együttműködés keretei és az átfogóbb, országos ügyeken való közös munka lehetőségei is.
Ebben az évben is óriási segítségünkre volt, hogy sikerült fenntartani és fejleszteni a
hazai közösségszervezés nemzetközi keretrendszerét. Több helyi szervezet kapott lehetőséget amerikai-európai tapasztalatcsere-programunkban való részvételre. Ez a program
tette lehetővé, hogy ebben az időszakban is több tucat képzést, műhelyt, konzultációt szervezhettünk itthon, amerikai kollégáink részvételével. Európai közösségszervező képzési
programot indítottunk, illetve hozzájárulhattunk az ECON (Európai Közösségszervező
Hálózat) megszilárdulásához, és az ECON-on keresztül további képzési és fejlődési lehetőségek megteremtéséhez magyar közösségszervezők számára.
Biztató folyamatok indultak el a közép-kelet-európai közösségszervezés támogatásában is. Részben a magyarországi programunk épülése és sikerei nyomán indult el az
Open Society Initiative for Europe (OSIFE) közösségszervezést támogató programja Szlovákiában, ahol a közelmúltban hét főállású közösségszervezővel kezdődhettek meg helyi

6
Összefoglaló
és jövőbeli terveink
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terepmunkák. Reményeink szerint lehetőség nyílik majd e támogatási program további
kiterjesztésére a térségben. Célunk, hogy erősítsük a szervezők és szervezeteik közötti
nemzetközi együttműködést és a határoktól minden értelemben független közös munkát.

A kiadványban megszólaló szervezetek

A kiadványban megszólaló
szervezetek

Köszönjük az együttműködést és támogatást partnereinknek, a Central and Eastern
European Citizens Network-nek (CEECN), a Great Lakes Consortium for International
Training and Developmentnek, az Open Society Initiative for Europe-nak (OSIFE), a
European Community Organizing Networknek (ECON),az Ökotárs Alapítványnak, a
hazai közösségszervező koalíciónk tagszervezeteinek és természetesen minden hazai
és külföldi közösségszervező társunknak és szervezeteiknek; továbbá a Tilos Kulturális
Alapítványnak (Szentendre), az Életfa Segítő Szolgálat Egyesületnek (Debrecen) a Kispesti
Aranyháznak (Budapest) és a Mozaik Közhasznú Egyesületnek az Autizmussal Élő Emberekért (Dunaharaszti).

Civil Kollégium Alapítvány (CKA)
A Civil Kollégium Alapítvány a nyitott, igazságos társadalomért és erős kö
zösségekért dolgozó szervezet.
https://www.cka.hu/
A Város Mindenkié Pécs (AVM Pécs)
Csoportunk olyan hajléktalan emberek és szövetségeseik részvételével
alakult, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos társadalmi és gazdasági rendszerért, ennek részeként a mindenki számára elérhető,
méltó lakhatásért.
https://www.facebook.com/AVMPecs/about/
Civil Kotta
Szerveződésünk szentendrei polgárokat segítő, tényfeltáró és problémamegoldó önszerveződő csoport. Szeretnénk elősegíteni az érdekeikért kiálló helyi csoportok, közösségek együttműködését, a demokratikus értékek
megóvását és fejlesztését célzó képzések és akciók támogatásával.
https://www.facebook.com/civilkotta/
CivilKalász
Csoportunk célja, hogy közösen, az Budakalászon élők igényeinek megfelelően segítsük egy élhetőbb város kialakítását és fenntartását. Különösen
fontosak számunkra a helyi közlekedéssel (gyalogos, valamint kerékpáros
közlekedés, kiemelten a gyermekek részére fenntartott intézmények közelében), a szociális és oktatási intézményekkel, közösségi terek fejlesztésével
és használatával, valamint környezetünk megóvásával kapcsolatos ügyek.  
Csoportunk ezen ügyek civil képviseletére és a városi döntéshozókkal való
aktív párbeszéd kialakítására jött létre.
https://www.facebook.com/civilkalasz/
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HALADJUNK CSOPORT
TISZAVASVÁRI

Haladjunk Csoport
Szeretet, bizalom, nyitottság, sokszínűség, erény. Értékek vagyunk! A demokrácia tanulható! Ezen értékek mentén egy jó közösség csodákra lehet képes!
https://www.facebook.com/haladjunk.aktivista.csoport/

A kiadványban megszólaló szervezetek

Natív Csoport – Zöldellő Debrecen
A Natív egy debreceni fiatalokból álló közösség. Célunk a debreceni társadalmi élet fejlesztése. Elsődleges feladatunknak a kulturális élet fellendítését, a környezettudatos szemlélet népszerűsítését és városunk élhetőbbé
tételét tartjuk. Azt szeretnénk, ha Debrecen egymás és a világ felé nyitott,
demokratikus, toleráns, zöld polgárok közössége lenne.
https://www.facebook.com/Nativ.Debrecen/

Közmunkás Mozgalom a Jövőért (KMJ)
Munkanélküliekből és közfoglalkoztatottakból álló, pártfüggetlen csoportunk célja a közfoglalkoztatásban dolgozók élethelyzetének javítása, munka
vállalói és emberi jogaik érvényesítése és annak elérése, hogy Magyarorszá
gon egy igazságosabb foglalkoztatáspolitika működjön.
https://kozmunkasmozgalom.blog.hu/

Szegedi LMBT Közösségért Csoport
Olyan közösségi szervezet vagyunk, amely a leszbikus, meleg, biszexuális,
transznemű, queer és interszex (LMBTQI) emberek érdekérvényesítését
segíti. Fő célkitűzésünk, hogy Szegeden olyan befogadó légkört teremtsünk,
amelyben minden LMBTQI-ember félelem nélkül, önmagát vállalva élhet.
https://szegedilmbt.hu/

Lépjünk, hogy léphessenek! Egyesület
Egyesületünk a központi idegrendszeri sérült gyermekeket és családjaikat
támogatja. Azon dolgozunk, hogy az országban megfelelő ellátórendszer
alakuljon ki, a családok, gyermekek „akadálymentesen” élhessenek, valamint
országos szülősegítő hálózatot építünk, családi programokat szervezünk.
https://lepjunkhogylephessenek.hu

XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete
Egyesületünk olyan nonprofit társadalmi szervezet, amely segíti a roma
és nem roma nők jogainak és társadalmi érdekeinek képviseletét, elősegíti
közéleti szerepvállalásukat és családjuk életminőségének javítását.
Továbbá célunk a romákat a többségi társadalom részéről érő előítéletek
csökkentése, a roma kisebbség hazai és európai integrációjának támogatása. A cigányság szociális, foglalkoztatási, vállalkozási, egészségmegőrzési,
képzettségi problémáira megoldásokat keresünk, és azokat megvalósítjuk.
https://21szromanok.simplesite.com

Maradjanak a FÁK a Rómain
A Maradjanak a FÁK a Rómain csoport fő célkitűzése az, hogy megoldódjon
a fővárosi Római-part évtizedek óta halogatott árvízvédelme. Erős lakossági nyomásgyakorlással szeretnénk elérni, hogy egy biztonsági, szociológiai,
környezeti és ökológiai szempontokat leginkább figyelembe vevő megoldás
szülessen.
https://fakaromain.hu
Mátészalkaleaks
Csoportunk elsősorban azért jött létre, hogy a helyi nyilvánosság megerősödjön Mátészalka városában, és létrejöjjön egy olyan közösségi mag,
amelynek van véleménye a közügyekről.
https://mateszalkaleaks.blog.hu/
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