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Egy kalendárium története
Módszertani fi lm a közösségfejlesztésről

A kalendárium készítés a közös-

ségfejlesztés egyik legfontosabb esz-

köze – tartják a téma szakértői. Egy 

falukönyv, bármilyen szép kiállítású, 

nem lehet elsődleges cél. A  lényeg 

magának a megírásnak a folyamata, 

amelyben a közösség megszületik.

Ezt a folyamatot igyekezett 

megragadni az NMI Művelődési 

Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodá-

ja és a Kelet-magyarországi Közös-

ségszolgálat Alapítvány, amikor kö-

zös módszertani fi lm forgatásában 

fogott.

Közösségi akarat

„Helyi emberek írták, helyi em-

berekről, helyi embereknek” – szö-

gezik le mindjárt az első oldalakon 

a Falukönyv Írók Körének tagjai. 

A  fi lm is ezzel a címmel készült, 

hiszen ez az alapvetés a folyamat 

lényege is egyben. Nyírmártonfal-

va Első Falukönyvét is a közösségi 

akarat hozta létre, bár mint min-

den fontos ügynek, ennek is volt 

lelke, motorja Groskáné Piránszki 

Irén, a  Kelet-magyarországi Kö-

zösségszolgálat Alapítvány elnöke 

személyében. Mint tősgyökeres 

nyírmártonfalvi, szívesen állt a 

kezdeményezések élére, amikor az 

elhatározás megérett, és tapaszta-

lataival, módszertani ismereteivel, 

tudásával és élményeivel segítette a 

Falukönyv Írók Körének megalaku-

lását és munkáját.

Az első lépést a Nefelejcs Ha-

gyományőrző Civil Társaság felhí-

vása jelentette 2014 októberében. 

A közös munkára hívó megszólítás, 

amelyet a polgármester és a jegyző 

is aláírt, a település minden lakosá-

hoz eljutott. Ezután kezdődhetett a 

falukönyv írók önkéntes munkája 

a tervezéstől, a  munka megszerve-

zésén át a fotók, dokumentumok 

gyűjtéséig és a megírásig. Számos 

találkozó, megbeszélés, ötletelés 

vezetett el az első interjúk készíté-

séig. Ez utóbbihoz is kaptak segít-

séget: Groskáné Irénkével ugyanis 

– akinek a szakmai múltjában már 

több falukönyv szerkesztése és 

számos közösségfejlesztő folyamat 

levezénylése szerepel – számba 

vették az interjú készítésének sza-

bályait és szempontjait. Elmondá-

suk szerint legalább 60 személyes 

találkozás, 230-nál is több e-mail 

és több tucatnyi telefon után fog-

hattak a szerzők az íráshoz és a 

könyv tartalmi szerkesztéséhez, 

majd pedig a nyomdai előkészítés-

hez, amely 2016 áprilisáig tartott.
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A szívükkel írták

„Azt is mondhatnánk, sokszor 

nem is a kezünkkel, hanem a szí-

vünkkel írtuk ezt a kiadványt” – 

vallják a falukönyv írók – Erdős 

Gáborné, Groskáné Piránszki Irén, 

Kövérné Könnyű Brigitta, Oláh 

Sándorné, Ternován Tiborné Dan-

kó Rita, Almási Sándor és Nyári 

István. „Településünk múltja rend-

kívül színes” – áll az ajánlójukban. 

„Ez a gazdagság az itt élők lelküle-

tében, hitében, a faluhoz, a földhöz 

való ragaszkodásában, a szegénysé-

get és elmaradottságot túlélni aka-

rásban, leleményességben érhető 

tetten, amikor feltárul előttünk egy 

család vagy egy ember sorsa. Elő-

deink sorsfordító időket éltek meg, 

voltak veszteségeik, de voltak meg-

hitt ünnepeik, derűs közösségi al-

kalmaik is. A fotókról ránk tekintő 

emberek szemében minden benne 

van, olvassunk hát a tekintetükből!”

A  helyiek elbeszélései, visz-

szaemlékezései, családi történetei, 

fényképei és egyéb dokumentumai 

alapján, tematikus fejezetekre épül 

a kötet. Már a megírást megelő-

ző beszélgetések során is új erőre 

kaptak a helyi emberi kapcsolatok, 

egyik téma hozta a másikat, egyre 

több érdekes adalék jutott a szer-

zők tudomására, akik csakhamar a 

bőség zavarával küszködtek. Kiad-

ványuk az 1794-ből származó leg-

korábbi írásos dokumentumtól az 

1960-as évekig tekinti át Nyírmár-

tonfalva történetét, de már szinte a 

folytatáshoz, a  második falukönyv-

höz is elegendő anyag gyűlt össze.

Konfl iktus és bizalom

A  könyvet az önkormányzat is 

támogatta, a  polgármester, Kövér 

Mihály Csaba pedig nemcsak ígé-

retet tett a folytatásra, de – mint 

maga is nyírmártonfalvi születé-

sű –, ösztönzi is azt. A helyi hivata-

lon kívül számos magánszemély is 

hozzájárult a kötet megjelenéséhez. 

Anyagi segítségüknek köszönhető-

en minden családhoz eljutott egy 

példány. Így vált lassanként a kez-

detben csak néhány ember lelkes 

munkája egy egész település ügyévé.

Mint a közösségfejlesztő fo-

lyamatok általában, ez sem zajlott 

konfl iktusok nélkül. A  szerzők 

között volt, aki gyorsabb tempót 

diktált volna, míg mások „civil” el-

foglaltságaik miatt lassabban ha-

ladhattak. Elértek egy olyan pontra, 

amikor a lendület megtört, újra 

kellett gondolni, valóban elkészül-

het-e a könyv, megvan-e hozzá to-

vábbra is a közös akarat, hit, gon-

dolkodás. A  rövid megtorpanásról 

is beszél a fi lmben Groskáné Irénke, 

személyeskedés nélkül, de a tények 

ismertetésével, hiszen a módszer-

hez ez is, sőt, az esetleges kudarc is 

hozzátartozik. A  legfontosabb pe-

dig – vallja –, a bizalom megterem-

tése és megőrzése, hiszen anélkül a 

közös munka sem működik.

Identitáskeresés

A  mintegy 35 perces fi lmben 

megszólal a polgármester, a  Falu-

könyv Írók Körének néhány tag-

ja, a  munkafolyamat irányítója, 
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Groskáné Piránszki Irén, a  könyv 

interjúalanyainak, az elszármazot-

taknak és az idős helybélieknek né-

melyike és ízelítőt kapunk a könyv-

bemutató családias hangulatából is.

A  könyv és a közösségfejlesztő 

folyamat kapcsán elmondja gon-

dolatait a közösségfejlesztő szakma 

egyik legtekintélyesebb képviselője, 

Dr. Vercseg Ilona címzetes egyetemi 

tanár, aki szakértőként is jegyzi a fi l-

met. Ha az embereknek fontos a te-

lepülésük múltja, ismerik és szeretik 

egymást és fontos számukra, hogy 

ezt átadják a következő generáci-

ónak, akkor el szokott dőlni, hogy 

csináljunk kalendáriumot – magya-

rázza többek között. Mint fogalmaz, 

a lényeg az, hogy az emberek kicsit 

magukhoz térjenek a változásokból, 

kiemelkedjenek a hétköznapokból. 

Egyfajta identitáskereső folyamat is 

ez, amelyben ráébrednek: „én is va-

gyok valaki, nekem is van múltam, 

gyökerem, családom, közösségem, 

akikre számíthatok, akikre büszke 

vagyok,én is érek annyit, mint más.” 

Az „csak” egy plusz hozzáadott ér-

ték, hogy Nyírmártonfalván egy 

példátlanul szép kiadvány született 

– vélekedik a szakember.

A  fi lm a könyvet is többször 

megmutatja, a  települést pedig 

Fekete Gábor operatőr különleges, 

drónnal készült felvételeiből ismer-

hetik meg a nézők. Madártávlatból, 

úgy, ahogyan a nyírmártonfalviak 

még sosem látták.

Mesével, dallal, köny-
nyekkel

A könyvbemutató is igazi közös-

ségi esemény volt. Az elszármazott 

családok képviselői, a kötet 41 írásá-

ban szereplő, megszólaló nyírmár-

tonfalviak, meghívott vendégek és 

érdeklődők, az egyházak és a hiva-

tal munkatársai, a két éves folyamat 

mintegy kilencven közreműködője 

és 73 támogatója töltötték meg a 

művelődési házat, ahol a szerzők 

bemutatták saját fejezeteiket. Az 

unokáktól a nagyszülőkig minden 

generáció képviseltette magát. Meg-

szólaltak a közös nóták, népdalok, 

hangszerek kerültek elő. A bensősé-

ges, meghitt hangulatban adomákat 

idéztek, a  résztvevők meghatottan 

és elérzékenyülten történeteket me-

séltek. A fi lm igyekszik visszaadni a 

közösségi együttlét hangulatát.

A  megyei iroda és a közösség-

szolgálat alapítvány 2017. decem-

ber 18-án, Debrecenben, a Megye-

házán mutatta be a fi lmet a szak-

mai közönségnek, mintegy húsz 

közművelődési és közösségfejlesz-

tő szakembernek. Nyírmártonfal-

vát a polgármester is képviselte, aki 

hozott néhány falukönyvet, ame-

lyet a jelen lévő alkotók dedikáltak 

az érdeklődőknek.

A megjelenteket Angyal László, 

a Művelődési Intézet megyei irodá-

jának vezetője köszöntötte, a  vetí-

tés után pedig alkalom nyílt kötet-

len beszélgetésre a fi lm készítőivel. 

A  közönség körében megfogalma-

zódott, hogy hiánypótló alkotás ké-

szült, amely sokban segítheti a kö-

zösségfejlesztő munkát. Ajánlható 

tehát a fi lm mindazoknak, akik 

hasonló munkafolyamatba fognak. 

A tervek szerint a módszertani fi lm 

hamarosan elérhetővé válik a széle-

sebb közönség számára is.

Fotó: Szabó László
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Hálózat

Szappanos Sára 
– Fekete Beatrix

Boldog születésnapot, Kék Elefánt!
Közösségfejlesztés a kecskeméti 

ifj úsági közösségi terekben

A  21. század fi ataljaiban – az 

úgynevezett Z generáció szülötte-

iben – rengeteg hasznos energia, 

lendület, ötlet van. Egy mai fi atal-

nak sok fontos területen – például 

informatika, alkalmazott tudomá-

nyok – jóval több újító gondolata 

lehet, mint egy mai felnőttnek. Egy 

mai fi atal emellett vágyik a felnőt-

tek, a  közösség elismerésére, még 

akkor is, ha sokszor el is rejti erre 

való igényét.

Ha teret akarunk engedni az 

ifj ak önállóságának, akkor valóban 

és egészében teret kell adnunk: 

azaz biztosítani kell helyet, esz-

közöket, információt, tudnivalót, 

valamint részvételi, döntési lehető-

séget, felelősséget számukra. E  fel-

ismerés mentén kezdtek a nyugati 

társadalmakban előtérbe kerülni 

a fi atalok informálását, tájékozta-

tását, közösségi szerepvállalását 

segítő szolgáltatások. Az ifj úsági 

szervezetek és intézmények tevé-

kenységi köre országonként más 

és más Európában, hiszen az ifj ú-

sági munka függ a nemzeti sajá-

tosságoktól is. A  változatos for-

mák között találunk szabadidős, 

rekreációs foglalkozásokat, sport 

tevékenységeket, de iskolán kívüli 

oktatást is. Fontos elem az infor-

máció szolgáltatás, általános, illet-

ve karrier tanácsadás, és nagyon 

fontos a kockázatos helyzetű fi ata-

lok személyes segítése. A  szabad-

idő hasznos és veszélytelen eltöl-

tése érdekében védett intézményi 

környezetet kell kialakítani, mely 

a látogatók kulturális hátterére 

épülő tevékenységeknek ad ott-

hont – a helyi sajátosságokhoz és 

igényekhez alkalmazkodni képes 

szolgáltatásokkal. Ezek a lehető-

ségek kivétel nélkül nyitva állnak 

minden fi atal előtt, származásukra, 

nemükre, vallásukra, illetve társa-

dalmi vagy földrajzi helyzetükre 

való tekintet nélkül. Különös fi -

gyelem illeti a hátrányos helyzetű 

csoportokat, valamint a sajátos 

élethelyzetben lévő fi atalokat.

A nyitott ifj úsági mun-
ka néhány jellegzetes 
vonása

A nyitott ifj úsági munka lehető-

séget kínál a fi atalok számára, hogy 

az önként vállalt tevékenységeiken 

keresztül bevonódjanak és fejlőd-

jenek, a  nemformális tapasztalato-

kon keresztül pedig képessé válja-

nak a demokratikus társadalomban 

való aktív részvételre. Az e szelle-

miség jegyében végzett ifj úságszak-

mai tevékenység arra törekszik, 

hogy a fi atalok a közvetlen tapasz-

talati élményekből merítve képesek 

legyenek megoldani életük későb-

bi kihívásait (tapasztalati tanulás). 

Küldetésének tekinti, hogy segítse 

a fi atalokat abban, hogy felismer-

jék képességeiket, tudásukat, atti-

tűdjeiket, hogy érvényesíthessék 

jogaikat mind egyénileg, mind egy 

csoport vagy egy helyi közösség 

tagjaként, akár nemzeti és nemzet-

közi színtereken is. Hangsúlyozza 

a különböző elnyomások, megkü-

lönböztetések (pl. rasszizmus, xen-

ofóbia, vallási-, nemi-, származási-, 

területi egyenlőtlenségek) elleni 

küzdelem és az esélyegyenlőség 

fontosságát, és támogatja a fi atalok 

aktív részvételét a demokratikus 

döntéshozói folyamatok előké-

szítésében, megvalósításában és 

értékelésében, képessé teszi a kö-

zösségeket, hogy a szükségletek ta-

lálkozzanak a személyes igényekkel. 

Végül fontos sajátossága a nyitott 

ifj úsági munkának, hogy sokszor 

spontán, nem előre leszervezett 

tevékenység, mely jellemzően nem 

irányított, csak felügyelt.


