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Dohorné Kostyál ZsuzsannaDohorné Kostyál Zsuzsanna

Összefogásból pusztán ötös?
Beszélgetés Magyar Zitával, 

a Puszta Ötös Egyesület titkárával

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Csongrád Megyei Irodája a Települési 
közösségek fejlesztése című programso-
rozatába 2014-ben a Puszta Ötös Egye-
sületet kapcsolta be. Az egyesület nem 
sokkal azelőtt alakult, öt település, Ár-
pádhalom, Derekegyház, Nagymágocs, 
Szegvár és Székkutas összefogásával. Az 
öt település vezetése közös jövőképben 
gondolkodik, és fontosnak tartják azt, 
hogy az összefogás eredményeként várt 
gazdasági fejlődés a települések meg-
tartó erejére és a közösség erősödésére is 
hatással lesz. A Puszta Ötös Egyesület 
tagságába a települések vezetőin kívül 
civilek és közművelődési szakemberek 
tartoznak. Az egyesület facebook-on ol-
vasható mottója: „Közös értékek. Közös 
múlt. Közös szálak. Közös jövő. Közösen 
nagyobb az esély, hogy olyan életet él-
hessünk községeinkben, ami unokáink-
nak is élhető jövő.” Az egyesület titkára 
és egyik mozgatórugója Magyar Zita, 
Nagymágocs község volt alpolgármeste-
re. Vele beszélgettem.

Dohorné Kostyál Zsuzsanna: Fia-
talkorod ellenére aktív közéleti szerepet 
töltesz be Nagymágocson. Pedig úgy tu-
dom, hogy nem idevalósi vagy, hanem 
messziről jött ember. Ide jöttél férjhez.

Magyar Zita: Igen, Dunaföldvárról 
jöttem, onnan kerültem ide 2007-ben, 
azóta élek itt. A férjem mágocsi, a kis-
lányom már itt született. Megszeret-
tem itt és belekerültem a falu életébe.

D.-né K. Zs.: Alpolgármesterként 
tevékenykedtél az előző ciklusban.

M. Z.: Igen. A polgármester úrral 
újak voltunk az önkormányzatiság-
ban, a  közéletben, felosztottuk egy-
más között, hogy én, mint bölcsész és 
közösségi beállítottságú ember fog-
lalkozzak a helyi közösségi dolgokkal. 
A  civil szervezetekkel kezdjük el a 
munkát. Meg akartuk ismerni a helyi 
szokásokat, illetve új dolgokat is gon-
doltunk. Így indultam én el, a magam 
útját és a magam gondolatait követve. 
Ami nem biztos, hogy mindig jó volt, 
így utólag visszanézve.

D.-né K. Zs.: Az alpolgármestersé-
ged alatt hogyan alakult Nagymágocs 
közösségi élete?

M. Z.: Akkor öt évvel fi atalabb vol-
tam, a fi atalokkal egy nyelvet beszél-
tünk. Akkor ott még minden nagyon 
friss volt. Eldöntöttük, hogy egy ifj úsá-
gi szervezetet jó lenne létrehozni. Így 
indult el a Nagymágocsi Fiatalok Köz-
hasznú Egyesületével aktív tevékeny-
ség. Összehívtuk helyben az aktív srá-
cokat, akik már előtte is, mint barátok 
összejártak. De akkor még hivatalosan, 
a falu érdekében csak alkalomszerű-
en végeztek közösségi tevékenységet, 
mint pl. a rádió, illetve készítettek 
helyben felvételeket. Olyan két és fél 
év volt az aktív közösségi munka. 

A választások után adventtal in-
dítottunk. Akkor kezdett divat lenni 
kisebb településeken is az advent. Elő-

ször falakba ütköztünk, hogy minek az, 
meg úgyse jön el senki. De aztán csak 
sikerült, és szerencsére hagyomány lett.  
Itt előjött az én kettős szerepem. Voltak 
helyzetek, amikor igen, de hosszútávon 
nem biztos, hogy csak jó oldala volt an-
nak, hogy a képviselő testület tagja vol-
tam. Hiába, hogy ezzel én nem kíván-
tam nyomást gyakorolni senkire.

Sokszor voltak jó közösségi prog-
ramok. Az advent, amikor összehord-
tunk süteményeket, volt forralt bor, tea, 
és aki jött, azt vendégül láttuk, hangu-
latos esemény lett. Aztán szerveztünk 
örökbefogadási akciót a könyvtárral, 
akkor is úgy dolgoztunk, hogy szemé-
lyesen kerestük meg az embereket, és 
hívtuk meg őket, hogy jó lesz együtt. 
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Még ma is ez a leghatékonyabb esz-
köz, ha azt akarjuk, hogy az emberek 
kimozduljanak. 

Aztán még azon a nyáron indult 
el a Civil és Családi nap. Akkor még a 
kastélytónak sem volt gazdája. Beütött 
a nagy meleg júniusban. Felmerült az 
igény, hogy jó lenne használni a tavat. 
Kenukat, vízi bicikliket, úszógumikat 
meg csónakokat szereztünk be, a tűzol-
tóságtól egy nagy motorcsónakot is. A 
csónakházat elkértük a kastélytól, ak-
kor ott még nem lakott senki. Nagyon 
sok gyerek, fi atal eljött, zsíros kenyér 
volt és limonádé. Jól sikerült a vizes nap, 
még ma is emlegetjük. Közben kivette 
egy szegvári vállalkozó a kastélytavat. 
Így azóta van gazdája, ez meglátszik a 
park és a tókörnyék gondozottságán. 
A következő eseményt, még az év au-
gusztusában már együttműködve hoz-
tuk létre ezzel a vállalkozóval, nagyon 
jól sikerült, legalább 1000-1200 körüli 
résztvevővel. Itt már a környező tele-
pülések civil szervezeteivel is felvettük 
a kapcsolatot, Orosházáról, Szentesről, 
Szegvárról, Derekegyházról jöttek. 

2012-ben volt ennek a rendezvény-
nek egy fontos vendége: akkor látoga-
tott el hozzánk Károlyi Imre, az itteni 
egykori birtokos, gróf Károlyi Lajos fi a, 
aki ma Brazíliában él. Ő valamikor a 
80-as vége fele járt itt először Magyar-
országon, azóta sem. És most elhozta a 
családját hozzánk: két lányát, vejét és 
argentin feleségét. Felkértük őt, hogy 
tartson beszédet a programon, de 
ódzkodott, aztán teljesen spontánul 
felment a színpadra és mégis beszélt a 
mágocsi emberekhez. Ő lepődött meg 
legjobban, mikor egy idős helyi ci-
gányasszony odament hozzá és mond-
ta, hogy „hát én ismertem az apádat”.  
Imre gróf – ahogy magunk között hív-
juk – meg volt hatódva, hogy emlékez-
nek rájuk, az édesapjára. 

2014-ben veletek, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet ifj úsági programjá-
hoz csatlakozva valósult meg ez az 
esemény a Károlyi-kastély parkjában. 
Aztán következett a fi atal ipar-és kéz-
művesek találkozója még 2011-ben. A 
nagymágocsi Sprok Antal bútorszob-
rász volt a védnök, egy kisebb kiállítást 
hozott el a szoborbútoraiból, amit a 
régi hivatalnál, a házasságkötő terem-
ben rendezett be. A gróf Károlyi Imre 
téren, a felszabadulás emlékműnél elő-
ször zajlott falusi rendezvény, a közös-

ség birtokba vette a teret, Szirtes Edina 
„Mókus” volt a sztárvendégünk. 

Aztán az igényekre reagálva el-
kezdtük egy civil kerekasztal működ-
tetését, ahol a helyi civilek az önkor-
mányzattal tudtak egyeztetni, együtt-
működni. Ma már ezt is másképp 
csinálnám, a helyi viszonyokba már 
jobban belelátok, a különböző konfl ik-
tusokat ismerem. Sok fejtörést okoztak 
nekem ezek a helyzetek, ellentétek, de 
ma már nem vagyok alpolgármester.

D.-né K. Zs.: Ugyanakkor Te itt to-
vábbra is közösségi szereplőként vagy 
jelen, és amit a Puszta Ötös Egyesület-
tel elkezdtetek Nagymágocs és a többi 
4 település érdekében, az példaértékű.

M. Z.: Hát igen, én a testületi mun-
kában már nem akartam részt venni. 
Meg hát az az igazság, hogy terveztük 
bővíteni a családot, terveztük a babát.

D.-né K. Zs.: Akihez sok boldogsá-
got, jó egészséget kívánok!

M. Z.: Köszönöm. Szóval a Pusz-
ta Ötös meg úgy indult, hogy még 
2012-ben sokat beszéltünk arról, mit 
kéne csinálni. Egy építészmérnök 
barátunkkal, Labádi Zoltánnal kon-
zultáltunk arról, hogy a nagymágocsi 
tanyaközpont autentikus közösségi 
térként hogyan tudna funkcionálni és 
ehhez pályázat kell, lehetőleg össze-
fogással. Összehívtuk a környező te-
lepülések polgármestereit, hogy több 
résztvevő összefogásával valósulhas-
sanak meg a kezdeményezések.

D.-né K. Zs.: Az öt település, ame-
lyik a Puszta Ötöshöz tartozik: Ár-
pádhalom, Derekegyház, Nagymágocs, 
Szegvár és Székkutas.

M. Z.: A  településeken kulturá-
lis és egyéb fejlesztéseket terveztünk 
megvalósítani.

D.-né K. Zs.: Az ötből négy telepü-
lésen van Károlyi-kastély.

M. Z.: Igen, sok minden felmerült, 
hogy jó lenne a négy kastélyt kerékpár-

úttal összekötni, egyéb fejlesztéseket 
megvalósítani, együtt gondolkodni, 
dolgozni. A  négy falu, Szegvár, Ár-
pádhalom, Derekegyház és mi össze-
fogtunk és még meghívtuk Székkutast. 
A polgármester úr nagy örömmel vette 
a megkeresésünket. Ő  is fi atalon lett 
polgármester, de érződött, hogy tény-
leg szeretne tenni a faluért. Ez Szeg-
várral is így volt, illetve mindegyik pol-
gármesterről elmondható. Úgyhogy 
megtaláltuk egymást. 2013-ban hiva-
talos formát öltött, megalakult a Pusz-
ta Ötös. Az árpádhalmi polgármester 
úrnak volt ez a név az ötlete. Sok javas-
lat volt előtte, de végül ezt mindenki 
elfogadta. És aztán elkezdődött, a  ta-
valyi év aktívan zajlott. Jó volt az Inté-
zettel a közösségek fejlesztése program.

D.-né K. Zs.: A  Települési közössé-
gek fejlesztése programsorozatunkra 
hívtuk a Puszta Ötöshöz tartozó tele-
pülések polgármestereit, civiljeit, köz-
művelődési szakembereit, a lakosságot.

M. Z.: Igen, ezen részt tudtak ven-
ni olyan emberek is, akik a települések 
kulcsemberei. Hasznos volt, hogy lát-
ták, hogy működhet, ez sokat lendí-
tett az egyesületen. Akkor maradtunk 
abban, hogy az idei évben, 2015-ben 
a falunapokon bemutatkozunk egy-
másnak. Ez is megtörtént. Nyertünk 
pályázatokat is. Kézzel fogható előnye 
is van a falvaknak ebből. Például, amit 
az együttműködési alapból, a  NEA-
tól nyertünk, abból közös honlap és 
kiadvány fog készülni.

Most nálunk új polgármester van, 
a  többi településen maradtak a régi-
ek. Viszont a kitelepülésekkel végzett 
munka során megtapasztaltam, és 
együtt arra jöttünk rá, hogy elsősor-
ban nem az önkormányzatokra kelle-
ne fektetni a hangsúlyt, hanem a la-
kosságra, civilekre, termelőkre. A  ké-
sőbbiekben a helyi közösségek és a 
helyi termelők még nagyobb szerepet 

Települési Közösségek Fejlesztése záróprogram Szegváron (Magné Szaitz Éva, 
Magyar Zita, Dohorné Kostyál Zsuzsanna)
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kapnának, akikért tulajdonképpen 
az egyesület létrejött. Szeretnénk to-
vábblépni. Jelenleg én vagyok a titkár.

D.-né K. Zs.: Szerinted szülés után 
folytatod ezt a tevékenységet?

M. Z.: Az alapvető dolgokat tudom 
csinálni, nem vagyok az a csak otthon-
ülő típus. Szeretném is csinálni, mert 
elég sok mindent összegyűjtöttem, in-
formációt, kapcsolatokat. Szeretnék 
régi és új embereket is bevonni, főleg 
a turisztikára összpontosítanék azok 
alapján, amiben a települések vezetői 
megállapodtak. A kastélyokkal kap-
csolatban külön is kell tervezni majd. 
Erre irányul egy program, ami még 
nincs publikus fázisban, de ez a terv 
még inkább összekapcsolná az öt falut. 
Egyébként a Károlyi-örökséggel ren-
delkező települések és a Károlyi-család 
között az utóbbi pár évben aktív pár-
beszéd indult, ez is segítheti a terveket. 
Székkutasnak ugyan nincs kastélya, de 
ott is van olyan lakossági épület, ami 
a Károlyi időszakban épült fel. Egyéb-
ként is bekapcsolható, meglevő bará-
ti, emberi kapcsolatok alapján. Arról 
nem is beszélve, hogy Székkutasnak 
van a legnagyobb tapasztalata kisipa-
ros termelés területén. Sokat tudna 
a másik négy település Székkutastól 
tanulni. Egy kis komplexum lehetne a 
programban ez az öt falu, ami majd-
nem 12 ezer embert jelent. Egy ilyen 
nagyobb tervben koordinátori felada-
tot töltene be a Puszta Ötös.

D.-né K. Zs.: Tudom, hogy a helyi 
termelők köre, a fenntartható fejlődés 
neked fontos. És nemcsak, mint közös-
ségi embernek, hanem úgy is, mint 
családanyának.

M. Z.: Igen. 2012-ben ismerkedtem 
meg a Védegylet munkatársával. Ő egy 

skót származású hölgy, a  90-es évek 
óta itt él Magyarországon. 2012 őszén 
Nagymágocsra hívtam, ahol a társával 
tartott egy közösségfejlesztő tréninget. 
Többen eljöttek erre a találkozóra az 
idősebbek közül is. Olyanokról beszél-
gettünk ott, hogy miért jó Nagymágo-
cson élni, nagymágocsinak lenni, mik 
az értékeink. Majd 2013-ban bekap-
csolódtunk a Védegylet által megál-
modott Kisközösségek Átalakulásban 
programba, amihez országszerte 14 
különféle közösség csatlakozott. A  bu-
dapesti és vidéki találkozókra próbál-
tam olyan embereket bevonni, akik 
nagymágocsiak, aktívak és szívesen 
segítenek a közösségnek. Hamarosan 
már, mint a Puszta Ötös vettünk részt a 
programban. Idén tavasszal a program 
keretében egy kétnapos képzés került 
megrendezésre nálunk Nagymágocson, 
és Derekegyházról, Szegvárról is érkez-
tek résztvevők. Szegvárnak különösen 
örültem, mert a község közösségfej-
lesztő munkájáról is híres. Szóval így 
kerültem ebbe a zöld és fenntarthatósá-
gi témába. Azt látom, hogy sokan nem 
szívesen mondunk le a kényelmünkről, 
kell az autó, a  nagy lakás, nem vándo-
rolunk egy-két gyümölcsért vagy tejért 

a termelőhöz, termelői bolthoz. De ezt 
egyénként és közösségként is el kell 
kezdeni máshogy értelmezni. Ennek a 
folyamatnak alapvető pillére lehet az 
elérhető termelői piac. Több jó kezde-
ményezés is van a megyében. Ezek a 
kezdeményezések szélesítik az emberek 
látókörét, hogy nem csak az az egy né-
zőpont van, amit megszoktunk.

A  termelői piac fontos közössé-
gi funkciót is betölt. Kell hozzá egy 
pici varázspor, mert az embereket 
szerintem legelőször nem az fogja 
meg, hogy fenntartható fejlődés, meg 
tudatos vásárlás, hanem hogy jól érzi 
ott magát, fi nom ételeket kap, és hogy 
egyszerűen jó ott lenni. Ez egy hosszú 
folyamat. Személy szerint ez engem is 
érdekel, magam is elkötelezett vagyok 
e személetmód iránt.

D.-né K. Zs.: A Puszta Ötösön be-
lül is el tudnád ezt képzelni?

M. Z.: Igen. Tavaly volt Nagymá-
gocson egy ünnepség, Ybl Miklós 
születésének 200. évfordulója alkal-
mából, ahol csak az öt faluból voltak 
élelmiszerek az asztalon. Ez tökélete-
sen harmonizált az elvekkel. Szóval 
igen, ez így tudna organikusan mű-
ködni. A falvakban is vannak törekvé-
sek, csak időt és energiát kell rászánni.

D.-né K. Zs.: Mi az irodában bí-
zunk benne, hogy ez így folytatódni 
fog. Mindenesetre addig is ezt a jó gya-
korlatot, amit a Puszta Ötösön belül 
kigondoltatok, rajtad keresztül több 
helyszínen mutatjuk be következő te-
lepülési közösségfejlesztő programso-
rozatunkban.

M. Z.: Köszönjük a bizalmat. Szí-
vesen megyek és elmondom, amit 
megtapasztaltunk.

D.-né K. Zs.: Köszönöm a beszél-
getést. Várunk vissza a pici babás idő-
szak után, és minden jót kívánok az 
egész családnak!

MAGYAR ZITA Budapesten született, 1983 júniusában. Középiskolába Dunaföldváron 
járt a Magyar László Gimnáziumba. 2006-ban diplomázott orosz-történelem szakos ta-
nárként, az akkor még SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon, Szegeden. 2007-
ben költözött Nagymágocsra, egy biztosítónál volt kirendeltség vezető Sára lánya szüle-
téséig, aki most 6 éves. Férje kertészmérnök, második gyermeküket várják. A 2010-14-es 
ciklusban Nagymágocs alpolgármestereként dolgozott. Közösségfejlesztő folyamatokban, 
képzéseken vesz részt, fejleszti magát. Szabadidejében sokat süt, nemrég elvégezte a cuk-
rász szakmát. A Puszta Ötös Egyesület titkára.

DOHORNÉ KOSTYÁL ZSUZSANNA 15 éve dolgozik a Csongrád megyei közművelődési 
módszertan területén, 2013 januárjától a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Iro-
dájának vezetője. Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola művelődésszervező szakán 
végzett, majd a Szegedi Tudományegyetemen szerzett néprajz szakos bölcsész diplomát.
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