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Középpontban az esélyteremtés

Nádasi DóraNádasi Dóra

Esélyteremtés a Mag-házban 
– az Élettér Egyesület tevékenysége

Interjú Monostori Évával, a Mag-ház 
és az Élettér Egyesület szakmai vezetőjével

1997 óta működik Komárom- 

Koppánmonostor székhellyel az 

országos hatókörű Élettér Közös-

ség- és Településfejlesztő Egyesület. 

A  közösségfejlesztést küldetésként 

végző egyesület kezdettől fogva 

folytat kulturális, szociális és ifj ú-

sági, emellett a környezet védelmét 

és a fenntartható gazdálkodást szol-

gáló tevékenységet. Rendszeresen 

szerveztek és szerveznek képesség-

fejlesztő és ismeretterjesztő prog-

ramokat, sokat tesznek a hagyo-

mányok megőrzéséért, tehetség-

gondozásért, a  kulturális örökség 

megóvásáért. A  közösség- és tele-

pülésfejlesztéssel kapcsolatos célok 

és tevékenységek sorában már az 

alapításkor szerepelt – a közös-

ségfejlesztés metodikáját alkalma-

zó, elsősorban szociális problémák 

megoldására irányuló ‒, módszer-

tani segítségnyújtás, mégpedig nem 

is kizárólag Komárom-Esztergom 

megye területére korlátozódva.

Az egyesület a folyamatosan 

szélesedő tevékenységi körét – 

rendszeres saját programok, egy-

szeri akciók, országos megmoz-

dulásokban való részvétel – az 

egyesülethez jelentős számban 

csatlakozott tagok mellett kiépí-

tett önkéntes hálózata, valamint az 

önkormányzatok, közművelődési, 

szociális és oktatási-, nevelési in-

tézmények, művészeti csoportok, 

civil, illetve a vele szakmai szövet-

séget alkotó szervezetek segítségé-

vel valósítja meg. Az egyesület által 

létrehozott Mag-ház civil szolgál-

tatási központ 2007 óta ‒ a házban 

működő más gyermek és ifj úsági 

szervezetekkel szorosan együttmű-

ködve ‒ különböző gyermek, ifj ú-

sági és vidékfejlesztési programok 

szervezésével, a  szociálisan rászo-

rulók, segítségre várók, fogyaték-

kal és hajlék nélkül élők támogatá-

sával végzi esélyteremtő munkáját. 

A ház IKSZT jelleggel, a külföldön 

már korábban meglévő settle-

mentek mintájára olyan közösségi 

térként kezdte meg működését, 

mely a helyi igényekre, ezen belül 

a szociális problémákra közösségi 

megoldásokkal válaszol. Az Élettér 

Egyesület – mint a konzorciumban 

működő, azaz a fenntartás és üze-

meltetés költségeit közösen vállaló 

szervezeteknek helyet biztosító 

közösségi tér tulajdonosa – egy-

fajta „módszertani lábként” látja el 

a szakmafejlesztéssel kapcsolatos 

feladatokat. Szakmai tanácsadásért, 

segítségnyújtásért az egyesületet 

mint központot keresik fel; a  töb-

bi szervezet várhatóan az elkövet-

kező egy-két éven belül bír majd 

annyi referenciával, hogy akár ők 

maguk válhatnak majd közvetlenül 

szolgáltatóvá – mondta el Monos-

tori Éva, a  Mag-ház és az Élettér 

Egyesület szakmai vezetője. A  Ko-

márom Környéki Civil Társulás a 
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térségi fejlesztésben, a  Komáromi 

Talpasíjászok Közhasznú Egyesület 

a hagyományőrzésben vesz részt, 

ifj úságügyekkel a Kerecsen Ifj úsá-

gi Egyesület, tehetséggondozással 

a Komáromi Zenész Egylet, a civil 

társadalmat érintő kérdésekkel a 

Civil Közösségi Házak Magyar-

országi Egyesülete foglalkozik; 

a házban rajtuk kívül még számos 

civil szervezet és közösség kap he-

lyet. Az együttműködést emellett 

szeretnénk a művelődési ház és a 

sportház, valamint a faluban mű-

ködő szervezetek bevonásával is ki-

szélesíteni, annak érdekében, hogy 

közös stratégiával, erőiket és lehe-

tőségeiket egyeztetve olyan szol-

gáltatásokat nyújtsanak, amelyekre 

valóban szükség van.

Hátrányos helyzetűek 
és hajléktalanok támo-
gatása, foglalkoztatás 
segítése

Az esélyteremtő tevékenységek 

sorában, az egyesületen keresztül 

a Mag-ház dolgozói és önkéntesei 

egyrészt hátrányos helyzetűek tá-

mogatásával végeznek segítőmun-

kát. Ezek közül az egyik, a  média 

által több ízben is ismertetett prog-

ramjuk a szomszédos városhoz, 

Ácshoz tartozó „szegregált”, jobbá-

ra romák által lakott Jegespusztán, 

harmadik éve zajlik. Az Ácstól 25 

kilométerre lévő településen mint-

egy 100 fős közösség él, tömegköz-

lekedést és a lakhatáshoz szükséges 

alapszolgáltatásokat, vizet, villanyt 

nélkülözve. Az egyesület, mint kö-

zösségekhez értő szervezet, az ácsi 

családsegítő szolgálat felkérésére 

kezdte meg a segítőtevékenységet. 

A munkát önkéntes alapon végzők 

azt a célt tűzték ki önmaguk elé, 

hogy a jegesieket egy igazán jó kö-

zösséggé kovácsolják. A  település 

körbejárása, a helyiekkel folytatott 

beszélgetések óta hetente helyben 

végzik a közösségfejlesztői tevé-

kenységeket az önkormányzat tu-

lajdonát képező jegesi közösségi 

házban. Az ácsi eseményektől el-

szigetelten élő lakosság számára 

kézműves, sport- és egyéb közös-

ségszervező foglalkozásokat, zenei 

tehetségkutatókat, ünnepségeket, 

ügyességi versenyeket, tehetség-

napot is tartanak. A  gyerekeknek 

segítenek az iskolai házi feladat 

megírásában, indiántábort és fej-

lesztőtábort szerveznek számuk-

ra. A  foglalkozásokhoz különböző 

módszertanokat, cselekvési tervet 

alkalmaznak a gyakorlatiasság és 

kreativitás fejlesztése jegyében. Az 

ingerszegény környezetben élő je-

gesiek így olyan tevékenységekben 

vesznek részt, melyekben családfá-

juk vagy a saját falujuk lerajzolása, 

puzzle kirakása, családi albumaik 

megmutatása közben magukról 

beszélhetnek, ezáltal társas kom-

munikációjuk is fejlődik. Az Élettér 

Egyesület Ács-Jegespusztán folyta-

tott tevékenységét a tatabányai Bá-

zis Gyermek és Ifj úsági Egyesület 

2016-ban az Év Önkéntes Szerve-

zete díjjal jutalmazta.

Az esélyteremtés egy másik 

területe a hajléktalanoknak és 

rászorulóknak nyújtott segítség-

adás. A  Magyar Élelmiszerbank 

Egyesülettől pályázati úton nyert 

lehetőséggel, nevezetesen a hiper-

marketekben felhalmozódott élel-

Hajléktalan program
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miszer-felesleget a rászorulókkal 

összekapcsoló, szemléletformáló 

„Esélyt az ételnek” programban az 

egyesület tavaly óta helyi elosz-

tóként vesz részt. A  családokhoz, 

krízisszállóra és iskolákba a Tesco 

Hipermarket kereskedelmi for-

galmában megmaradt, de emberi 

fogyasztásra alkalmas élelmet – 

kenyeret, péksüteményt, zöldsé-

get-gyümölcsöt – juttatják el; ezek 

mellett tejtermék és húsáru osz-

tására is pályáznak. Az ételosztás-

ban hajléktalanok is részt vesznek, 

csakúgy, mint a Mag-ház körüli fel-

adatok ellátásában.

Az egyesület az otthon nélkül 

élők nagyobb szabású foglalkoz-

tatását is felvállalta. A  húsz évre 

gondozásba megkapott monostori 

Szent Pál-sziget Natura 2000 ter-

mészetvédelmi területére a Norvég 

Civil Támogatás Alapból induló 

Kerted Érted programban a kecs-

keméti faiskola együttműködésé-

vel 450 gyümölcsfát telepítettek, 

a  szakmai kivitelezés Bazsánt Ta-

más irányítása alatt valósult meg. 

Az elmúlt két évben faiskola kiala-

kítását kezdték meg hajléktalanok 

foglalkoztatásával – ami kifejezet-

ten természetvédelmi és ártérben 

nevelhető gyümölcsfák szaporítá-

sával folyik  –, munkájukat a Kul-

turális Közfoglalkoztatási Progra-

mon belül az egyesületnél dolgozó 

Akács Gergely koordinálta. Ő,  il-

letve a Kerecsen Ifj úsági Egyesület 

alelnöke, Nyári Kitti idén áprilistól 

főállású dolgozóként vesznek részt 

a ház tevékenységében.

Kettejük példája az Éva által 

többlépcsős rendszerben elgondolt, 

a fi atalok elhelyezkedésének esélyt 

teremtő tranzitfoglalkoztatásé. Az 

egyesület munkáját sok fi atal se-

gíti, akik általában közfoglalkozta-

tottként vagy önkéntesként kezdik 

meg tevékenységüket – a közfog-

lalkoztatásban dolgozók általában 

a ház által vezetett projektek elő-

készítésében, koordinálásában, pá-

lyázatok írásában, adminisztrációs 

feladatokban, értéktári és helytör-

téneti tevékenységben stb. való 

részvétellel. Ez alatt az idő alatt a 

fi atalok egyrészt gyakorlati indí-

tást kapnak, illetve az egyesülettel 

kapcsolatban lévő cégek valamelyi-

kénél helyezkedhetnek el, amihez 

számukra szisztematikus felkészí-

tést nyújtanak. (Az egyesülettől kb. 

tíz éve kikerült tizennégy munka-

vállaló közül tizenhárman még ma 

is az adott cégnél dolgoznak.)

Fogyatékkal élők 
segítése

Az egyesületi tagok, önkéntesek 

és munkavállalók mellett a Mag-

ház megváltozott munkaképességű 

kollégák munkahelye. Egyik dol-

gozójuk Kiss Károly, aki a születé-

sekor fellépett oxigénhiány miatt 

beszédében és mozgásában korlá-

tozott. Az érettségit és informati-

kus végzettséget szerzett Karesz a 

Mag-ház indulásakor önkéntesként 

csatlakozott az egyesülethez, majd 

fél év után alkalmazták. A házban 

azóta is sokféle munkát lát el; di-

gitalizál, honlapot szerkeszt vagy 

Jegesi közösségi ház

Élelmiszerbank
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ügyintézésben segít. Az egyik me-

gyei lapnak adott interjúban el-

mondta, hogy az egyesület mind-

ezzel stabilitást, célt és rendszert 

adott az életének. Karesz mellett 

további egy fő megváltozott mun-

kaképességű foglalkoztatását tud-

ják biztosítani támogatással.

A  fogyatékkal élőket egyéb mó-

don is segítik. Az országos prog-

ramok közül az egyesület aktívan 

részt vesz az OKIDE (Országos 

KID Egyesület) Jövőműhelyében, 

illetve a Közösségfejlesztők Egye-

sületének Befogadás Műhely te-

vékenységében. Rendszeresen ott 

vannak a fogyatékkal élő gyerekek 

továbbtanulási esélyeinek növelé-

séért rendezett képzéseken, me-

lyeken – a megyében élő fi atalok-

ról készített kutatások, kérdőívek, 

háttérdokumentáció, negyedéven-

te tartott műhelymunka és az ún. 

érintettségi visszajelzések alapján – 

kiderül, hogy az adott évben miben 

valósulhat meg az együttműködés. 

A programokon való részvétel, mű-

helymunkák megtartása kapcsolati 

tőkét és új ismereteket is jelent az 

egyesület számára.

A  házban sajátos nevelési igé-

nyű (SNI) gyerekekkel is foglalkoz-

nak az érintett iskolával együttmű-

ködve, amely a napközbeni speci-

ális ellátásukat nem tudja vállalni. 

A  két gyermekre – akik közül az 

egyik nyitott hátgerinccel szüle-

tett, a  másik gyógyszeres kezelést 

igényel – délutánonként vigyáz-

nak, hogy a szülők ne veszítsék el 

a munkájukat. A  felügyeletükkel 

járó teendők a háznál dolgozó két 

közfoglalkoztatott munkatárs tevé-

kenységét is kiegészítik.

Gyermek- 
és ifj úságsegítés

A  délutáni gyermekmegőrző 

mellett a házba délelőttönként is 

vihetik bölcsődés korú gyerme-

keiket azok a szülők, akik éppen 

dolgoznának, vagy szabad idejü-

ket töltenék. A maximum nyolcfős 

csoportban a kicsik népi mondó-

kákat, dalokat tanulnak, meséket 

hallgatnak, különféle – benti vagy 

szabadtéri – játékokat játszanak. 

A  programokat két tapasztalt fog-

lalkozásvezető tartja, akik egyike 

gyógypedagógiai asszisztensként 

külön hangsúlyt helyez a gyerekek 

korai fejlesztésére – ennek alapja a 

Biztos Kezdet program.

Gyermekek számára a ház dol-

gozói helyben és vidéki helyszíne-

ken is tartanak fejlesztőtáborokat, 

indiántábort. Koppánmonostoron 

tavaly is több kezdeményezés in-

dult, köztük a „Kert Konyha Kam-

ra” egyhetes napközis táborban 

gasztronómiai ismeretekkel is 

gazdagodhattak a gyerekek. A  csa-

ládosok számára a házban évente 

helyet kap a Születés Hete rendez-

vénysorozat. A  tizenöt éve meg-

rendezésre kerülő országos esemé-

nyen anyák napjától egy héten át 

tartanak párkapcsolattal, család-

tervezéssel, a  szüléssel-születéssel, 

csecsemőgondozással, gyermek-

vállalással kapcsolatos programo-

kat. Koppánmonostoron mindez 

hagyományosan kiegészül a „Böl-

csőkerttel”, azaz a faluba bevezető 

kerékpárút melletti közösségi gyü-

mölcsösnek az előző évben szüle-

tett babák tiszteletére ültetett fák-

kal való gyarapításával. Emellett, 

a  kisgyerekes szülők rendszeresen 

találkozhatnak a házban a szá-

mukra megtartott Dél-komáromi 

Babahordozó és Mosható Pelenka 

Klubban.

Ifj úságsegítő tevékenységet a 

Mag-házban működő szervezetek 

közül a Kerecsen Ifj úsági Egyesü-

let végez, melynek alelnöke, Nyá-

ri Kitti egyben a Nemzeti Ifj úsági 

Tanács elnökségi tagjaként régiós 

és megyei programokon vesz részt, 

melyeken rendszeresen sor kerül 

a döntéshozókkal való találkozás-

ra. A  szervezet a megyében egye-

dülállóan foglalkozik a korosztályi 

érdekvédelemmel és érdekképvise-

lettel. Munkájukban megjelennek 

a gyermeki jogok – a Kitti által ál-

talános és középiskolások számára 

„Ébresztőóra” címmel tartott gyer-

mekjogi órákban népszerűsítve  –, 

illetve EURODESK Pontként infor-

mációs szolgáltatást is nyújtanak a 

fi ataloknak a nemzetközi mobilitás 

lehetőségeiről. Az Élettér Egyesü-

Ifj úságsegítés
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let által kidolgozott és elindított 

osztályközösség-fejlesztési folya-

matokat közel három éve vették át, 

amit a megyében és országosan is 

folytatnak.

Közösség- és település-
fejlesztés

Az Élettér Egyesület a Közös-

ségfejlesztők Egyesületének tag-

szervezete. A  közösségfejlesztés 

módszertanának kidolgozását és a 

szakemberek fejlesztését 1989 óta 

végző szervezet munkájához több 

területen kapcsolódnak. A  Befoga-

dás Műhely tevékenységében való 

közreműködés mellett az Ifj úsági 

Tagozat vezetői végzik a fi atalok 

közösségi munkára való felkészíté-

sét; hozzájárulnak a Mélyszegény-

ségi és a Városmegújítási Tagozat 

módszertani és fejlesztőtevékeny-

ségéhez, részt vesznek a közösségi 

gazdaság-, illetve vállalkozásfej-

lesztésben.

Közösség- és településfejlesztés 

témában az egyesület részéről Éva 

tréningeket is tart. Ezenkívül 24 

órás képzést dolgoztak ki az ifj úsá-

gi közösségfejlesztés módszertaná-

hoz, melynek hangsúlyos eleme a 

település megismertetése és a kö-

zösségi kapcsolatok erősítése, mint 

egyben prevenciós, a  fi atalok szá-

mára alternatívát mutató lehetőség. 

A  vidékfejlesztő programok közül, 

tavaly a „Szociális Farmok létreho-

zása Magyarországon” projekt Re-

gionális Műhelyét is a Mag-házban 

tartották.

Eredmények

A  Mag-ház által vezetett prog-

ramok folyamatban működnek, 

kevésbé lehet őket a tipikus jó gya-

korlatok közé sorolni. A  szociális 

segítőtevékenységnek megvannak 

a maga nehézségei. A  közösség-

fejlesztés eszközeivel megközelí-

tett jelenségek és folyamatok ösz-

szetettek; előfordul, hogy inkább 

részeredményeket lehet elérni és 

felmutatni, a  fejlesztői tevékeny-

ségekhez több jelenlétre, egy adott 

közösséggel való gyakori találko-

zásra vagy egyenesen a velük való 

együttélésre, a  mindennapjaikban 

való részvételre van szükség (így 

a jegespusztai közösség esetében 

is), bizonyos tevékenységeket pe-

dig szakemberek bevonásával lehet 

hatékonyabban végezni (pl. zenei 

fejlesztés).

A  Mag-ház mindezzel együtt 

rendkívül sokrétű és sokak számá-

ra nélkülözhetetlen tevékenységet 

végez, országos szinten is egyedül-

álló módon.

Raklap-tábor

MONOSTORI ÉVA a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola művelődésszer-
vező szakának keretében andragógus, nonprofi t és PR kommunikációs menedzser, majd 
a Pécsi Tudományegyetemen (FEEFI) felnőttképzési menedzser szakán szerzett diplomát. 
Közösségfejlesztő kutató, tréner, valamint településfejlesztési szakelőadó. A  közművelő-
dési intézményrendszerben eltöltött 20 év tapasztalata után civil területen, ifj úsági mun-
ka, közösség- és településfejlesztés mentén tevékenykedik. Alapító tagja, jelenleg elnöke 
a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének, ami civil működtetésű közösségi 
kezdeményezéseket tömörít. Közösségfejlesztőként fi gyelme az ifj úsági közösségi mun-
ka, a korosztályi demokrácia területére, valamint a közösségi és társadalmi vállalkozások, 
a  közösségi gazdaságfejlesztés felé irányult. Gyakorlati közösségi munkát tanít óraadó-
ként Győrött a Széchenyi Egyetemen. Komáromban a Mag-ház, mint a civil konzorcium-
ban működtetett közösségi tér kidolgozója, jelenleg szakmai vezetője. Komárom-Eszter-
gom megyében közösségfejlesztőként, civil és ifj úsági szakértőként tevékenykedik. Több 
civil szervezet, köztük a Közösségfejlesztők Egyesületének, a Diagonál Magyarországnak 
és az Ifj úságszakmai Társaságnak a tagja.

NÁDASI DÓRA az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vég-
zett magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészként, valamint magyar mint idegen nyelv 
szakon. Az egyetemi évek után kiadói területen kezdett dolgozni – először a könyvki-
adásban korrektorként, angol nyelvről készített fordítások nyelvi lektoraként, majd a 
lapkiadásban olvasószerkesztőként, magazinok segédszerkesztőjeként. Ezek mellett egy 
angol nyelvű könyv fordítását végezte. Szakmai tapasztalatot magyar mint idegen nyelv 
tanárként is szerzett; magyar nyelvet külföldi diákok számára nyelvi táborban tanított.


