
22

w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Helyi társadalmat formáló közösségi kezdeményezések

Stefanits Tímea AnnamáriaStefanits Tímea Annamária

Lelkes és kreatív 
kezdeményezések Börcsön

Győrből indulva, a Rábca folyó 

irányába egy kis tábla jelzi az irányt 

Börcs felé. Aki nem célirányosan 

keresi, észrevétlenül elhalad mel-

lette, pedig számos érdekességet 

rejt a közel 1300 fős település. Pél-

dául buszmegállóban kialakított 

szabadtéri könyvtárat és Mezítlá-

bas Parkot is találhatunk itt, sőt, 

még a garázsvásárok hangulatába 

is bepillantást nyerhetünk. Ezek a 

kreatív, példaértékű kezdeménye-

zések csak kis részét képezik a te-

lepülés egyik fő mozgatórugója és 

ötletgazdája, Sándorné Giczi Klá-

ra munkásságának, aki közösségi 

munkásként dolgozik a településen 

és a településért, az önkormányzat 

által működtetett IKSZT-ben.

Stefanits Tímea Annamária: 

Klári, mióta él Börcsön?

Sándorné Giczi Klára: Már a 

gólya is Börcsre dobott le, itt élek 

immáron 36 éve. Általános iskolá-

imat is Börcsön, illetve Abdán vé-

geztem.

S. T. A.: Mivel foglalkozott a 

Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-

ram előtt? Mikor adódott a lehető-

ség, hogy az IKSZT-ben dolgozzon?

S. G. K.: Kozmetikusként dol-

goztam egészen 2005-ig, az első 

gyermekem születéséig. Majd 

2009-ben megszületett a máso-

dik kisfi am. A  GYES alatt óvodai 

dajka OKJ-s szakképesítést sze-

reztem, amivel a helyi óvodában 

helyezkedtem el. Az itt eltöltött 3 

év alatt szert tettem még egy felső-

fokú OKJ-s szakmára, pedagógiai 

asszisztens képzésen vettem részt. 

Az óvodai tevékenységem 2015 

márciusában ért véget. Ekkor kere-

sett meg Rácz Róbert polgármester, 

hogy akadna feladat számomra az 

IKSZT-ben, lenne-e kedvem ide-

jönni.

S. T. A.: Mivel most is itt beszél-

getünk, ezek szerint volt kedve.

S. G. K.: Igen, teljes mértékben. 

Jól ismertük egymást a polgármes-

terünkkel, hiszen már ezelőtt is te-

vékenyen részt vettem a falu életé-

ben, örömmel mondtam igent. Az-

óta is itt vagyok, és remélem, még 

sokáig leszek is.

S. T. A.: Érződik a mondataiból, 

hogy szorosan kötődik a településé-

hez.

S. G. K.: Nekem Börcs min-

dig is fontos helyet töltött be az 

életemben. Szeretném, ha a gye-

rekeim olyan faluban nőnének fel, 

amire ha később visszagondolnak, 

melegséggel tölti el a szívüket. Pró-

bálom őket is bevonni a falu éle-

tébe, kisebb-nagyobb feladatokat 

kapnak. Példát szeretnék mutatni 

nekik, s  tudatosítani bennük, ah-

hoz hogy az ember egy ilyen falu-

ban élhessen, azért bizony tenni is 

kell. Néha kevesebbet, néha többet.

S. T. A.: Említette, hogy koráb-

ban is aktívan részt vett a település 

életében. Ez miben nyilvánult meg?

S. G. K.: Alapító tagja vagyok 

a Börcsi Faluvédő és Művelődő 

Egyesületnek, aminek a fő külde-

tése a helyi lakosság önszerveződé-

sének segítése és életminőségének 

javítása, közösségi szemléletmód 

kialakítása. Ezenkívül az ifj úsági 

programokat helyezzük előtérbe a 

kezdetektől. Kézműves terméke-

imre is nagyon büszke vagyok, fő-

leg a kalocsai motívumos hímzett 

és üveg dísztárgyaimra. Sokfelé 

hívtak kézműves vásárokba ezek-

kel. Örömmel tölt el, ha az embe-

rek tetszésüket fejezik ki az alkotá-
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saim iránt. Úgy érzem, ezzel a tele-

pülésemet is képviselem, akárhol 

megfordulok velük.

S. T. A.: Mennyire van össz-

hangban a helyiekkel? Szívesen fo-

gadják a kreatív ötleteit?

S. G. K.: Amióta itt dolgozok, 

próbálom a legjobb tudásom sze-

rint tenni a dolgom. Különösen 

nagy hangsúlyt fektetek a fi atal-

ságra. Bevonom őket a falu éle-

tébe, amikor tudom, célom, hogy 

jól érezzék magukat, bizalommal 

legyenek felém, és Börcsön kép-

zeljék el a jövőjüket. Támogatom 

őket elképzeléseik megvalósításá-

ban. A  helyiektől pozitív visszajel-

zéseket kapok, örülnek, hogy itt 

vagyok.

S. T. A.: Mennyire volt aktív te-

lepülés Börcs korábban? Mennyivel 

változott, mióta az IKSZT létrejött 

és mióta ott dolgozik?

S. G. K.: Korábban is voltak 

rendszeres rendezvények, progra-

mok, de amióta itt dolgozom, a kö-

zösségi együttlétek száma valóban 

gyarapodott. Főképpen a kreativi-

tást előtérbe helyező programokra 

helyezzük a hangsúlyt. Régebben 

működött egy Teleházunk, mely-

ből kialakult a jelenlegi IKSZT. 

Annak az épületét újították fel és 

korszerűsítették. A  beruházás 

2011 végén indult. Az ötvenmil-

liós költségvetés egy részét, közel 

tízmillió forintot, az önkormány-

zat fi nanszírozta. Nyilván, mióta 

van az IKSZT, többféle kulturális 

program lebonyolítására nyílik le-

hetőség, amelyeken nagyon sokat 

dolgozunk.

S. T. A.: Az önkormányzat ré-

széről kap támogatást az ötleteivel 

kapcsolatban?

S. G. K.: A  helyi önkormány-

zattal – úgy érzem – példaérté-

kű a kapcsolatom, támogatnak 

mindenben, szabad kezet kapok, 

egyenrangú társként kezelnek, 

amiért nem tudok elég hálás lenni. 

Nagyon bízom benne, hogy a köz-

foglalkoztatási program lezárultá-

val is itt maradhatok, lesz helyem 

köztük.

S. T. A.: Milyen saját ötletei va-

lósultak már meg az évek során?

S. G. K.: Ami itt Börcsön a 

nevemhez fűződik, az a Leven-

dula Mezítlábas Park kialakítása 

és létrehozása, a  Könyvmegálló 

elkészítése és üzemeltetése, illet-

ve a Garázsvásárunk felépítése és 

fejlesztése. Ezenkívül tevékenyen 

részt veszek rendezvényeink szer-

vezésében és lebonyolításában is, 

mint például a Hagyományőrző 

Tökfesztivál és Kézműves Vásár, az 

Egészségnap, a  Játszótéri Buli és a 

Retro Farsang.

S. T. A.: Kérem, meséljen ezek-

ről egy kicsit bővebben. Honnan jött 

az ötlet a Levendula Mezítlábas 

Parkhoz?

Őszi díszek BörcsönKalocsai mintás üveg dísze

Levendula Mezítlábas Park
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S. G. K.: 2016-ban jártam egy 

hazai mezítlábas parkban, ami na-

gyon megtetszett. Ekkor fogalma-

zódott meg bennem, hogy Börcsön 

is lehetne egy ilyen. A  polgármes-

terrel egyeztettem ezzel kapcsolat-

ban – nagyon tetszett neki az ötlet, 

és ezúton is köszönöm neki, hogy 

támogatott mindenben. Megter-

veztem, lerajzoltam a parkot, majd 

közösen olyanná alakítottuk, ami 

minden igényt kielégít. Tavasszal 

kezdtük meg az építését önkénte-

sek, önkormányzati dolgozók se-

gítségével. Nagyon sokat olvastam 

ezekről a parkokról: amellett, hogy 

nagyon szépek, rengeteg jótékony 

hatással bírnak az egészségre. Ez-

által nemcsak a gyerekek, de a fel-

nőttek is előszeretettel látogatják 

őket. A  beruházás költségeinek 

felét pályázatokból teremtettem 

elő, a  fennmaradó részt az önkor-

mányzat fi nanszírozta. A  tervezés-

től az építésig részt vettem minden 

munkafázisban. Azt hiszem, az 

eredmény önmagáért beszél: cso-

daszép lett, a környező falvakból és 

városokból is jönnek látogatók.

S. T. A.: A  Könyvmegálló is ér-

dekesen hangzik!

S. G. K.: A Könyvmegálló 2016 

tavaszán került kialakításra a helyi 

buszmegállóban. A mai web alapú 

világ térhódítását próbáltam tom-

pítani ezzel, buzdítani az embere-

ket a könyvek szeretetére. A köny-

veket felajánlásokból gyűjtöttem 

össze. Aki buszra vár, hasznosan 

töltheti a várakozási időt, haza is 

viheti a könyvet, ha kiolvasta, visz-

sza is hozhatja, meg is tarthatja, és 

hoz helyette egy másikat. Nagyon 

népszerű, azóta is működik, és vi-

gyáznak rá. Gyerekek és felnőttek 

egyaránt találnak kedvükre valót.

S. T. A.: A  Garázsvásárról mit 

kell tudni? Számomra ez az ameri-

kai világot idézi fel, egyes fi lmekben 

láthatunk példákat rá.

S. G. K.: Igen, kicsit hasonló 

az ötlet. 2015 tavaszán kezdtem el 

megvalósítani a garázsvásárt. Lé-

nyege, hogy a megunt, feleslegessé 

vált, de még szép állapotú dolgokat 

– legyen az ruha, kerti szerszám, já-

tékok – mindenki kiteheti a háza 

elé, és egy adott nap adott időin-

tervallumában áruba bocsáthatja 

azokat. Ez a dolog nem a meggaz-

dagodásról szól, inkább arról, hogy 

útra kelünk a faluban, nézegetünk, 

beszélgetünk, és közben kincsekre 

vadászunk. Mottóm: „Ami neked 

kacat, másnak kincset érhet!”. Na-

gyon szeretik az emberek, várják 

mindig a következőt. Mára már úgy 

kinőtte magát, hogy a környező fal-

vak, városok lakói is rendszeresen 

kilátogatnak hozzánk. Ez nagyon 

jót tesz a falusi turizmusnak is.

S. T. A.: Híres a börcsi Tökfesz-

tivál is, ennek szervezésében szintén 

aktívan részt vesz.

S. G. K.: Hagyományőrző Tök-

fesztiválunkat nyolc éve szerveztük 

meg először. Tavaly kibővítettük 

egy „művészárokkal”, ahol helyi és 

megyei kézművesek tartottak fog-

lalkozásokat, árulták portékájukat. 

Emellett tökfaragó versenyt hirdet-

tünk, néptáncosok léptek fel. A Du-

naszegi Citerazenekar is tiszteletét 

tette rendezvényünkön. Helyi isko-

lások és óvodások műsorai színesí-

tették a programot. Sült tök, tökös 

sütemények, forró tea és kakaó vár-

ta a hozzánk érkezőket. Fotófalat 

készítettünk, aki akart, tökhintó-

ba szállhatott egy fotó erejéig. Az 

egész rendezvény alatt lovaskocsis 

Tökfesztivál Börcsön
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kirándulásra invitáltuk a vendége-

ket, hogy megmutassuk falunk ér-

tékeit. Az estet bál zárta. Közel fél-

ezren vettek részt a rendezvényen.

S. T. A.: A  helyiekkel és az ön-

kormányzattal is jó a kapcsolata. 

Lelkes és kreatív, szívét-lelkét kiteszi 

a településért, ez messziről látszik.

S. G. K.: Úgy érzem, az embe-

rek szeretnek, bizalommal vannak 

felém, segítenek. A  pozitív vissza-

jelzések motiválnak a munkám so-

rán, hogy újabb és újabb ötletekkel 

színesítsem a település életét. Na-

gyon fontos nekem Börcs, igyek-

szem mindent megtenni érte – cé-

lom, hogy minél több és színesebb 

programlehetőség közül választ-

hassanak a helyieknek.

S. T. A.: Meglátása szerint 

mennyiben lett összetartóbb a bör-

csi közösség? Miben érzékelhető fej-

lődés?

S. G. K.: Véleményem szerint 

sokat változott a közösség tagjai-

nak hozzáállása az évek során. Sok-

kal nyitottabbak lettek az új dol-

gokra, igénylik a változatosságot és 

a kreatív programokat. Sőt, nem-

csak igénylik, hanem szívesen részt 

is vesznek az előkészületekben és 

a megvalósításban is. Sokan ön-

kénteskednek nálunk, mindig lehet 

rájuk számítani. Ha kell, egy em-

berként állnak ki egy-egy ügyért. 

Nagyon meghatározó tényező egy 

település élhetőségében az össze-

tartó lakosság.

S. T. A: Mik a jövőbeni tervei a 

Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-

ramot követően?

S. G. K.: A jövőmet mindenkép-

pen Börcsön képzelem el. Nagyon 

szeretem a mostani munkámat, él-

vezem minden percét. Úgy érzem, 

teljes mértékben kiélhetem a kre-

ativitásom, amiben támogatnak is.

S. T. A.: Hogyan értékeled a 

saját és a közösség életében történt 

változások alapján a Kulturális 

Közfoglalkoztatási Programot?

S. G. K.: Nagyon jó lehető-

ségnek tartom. A  képzések és a 

program kapcsán szervezett kez-

deményezések is hasznosak voltak 

számomra és az egész település 

számára. A  tavalyi év során a Kö-

zösségi Mozi és Médiaműhely 

program kiváló alkalom volt a he-

lyi ifj úságnak, hogy új területen is 

kipróbálják magukat. Filmes szak-

emberrel találkozhattak, kisfi lmet 

forgathattak. Örülök, hogy alkal-

mam van közösségi munkásként 

egy olyan területen is bizonyítani, 

ami korábban ugyan ismeretlen te-

rep volt számomra, de ma már az 

életem fontos, szerves része lett.
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