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Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért

Bevezető gondolatok

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény…” (Mt 7,12) 

 „Amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek, te se tedd másokkal!”– 
tartja a szólás, és hasonlóan fogalmaz a Tízparancsolat is: „Ne tedd!” 
De főleg lemondásról és tilalmakról van szó ebben a szakaszban? Jé-
zus átfogalmazza a szólást, hogy aktívabb, egymás felé forduló kap-
csolatot hozzon létre: „Amit tehát szeretnétek, hogy az embe-
rek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, 
mert ez a törvény...” (Mt 7,12) 
Jézusnak az ebben a szakaszban elhangzó szavait nagyjából így fog-
lalhatjuk össze: „Ha közösségben maradtok velem, nem is tudtok 
mást tenni, mint szeretettel fordulni egymás felé.”  Ez a gondolat 
azonban nem a keresztyének, vagy pusztán a Krisztus köve-
tők kiváltsága.  A „ne tedd azt mással, amit nem szeretnéd, hogy 
Veled tegyenek” a többi történelmi egyház szent írásaiban is 
fellelhető.  Ez egy olyan közös pont, mely a hívő emberek, de 
minden jó szándékú ember számára is vezérfonal lehet.  

Másrészről az egyházak tagjainak nem kizárólagos céljuk, hogy a tár-
sadalmat építsék, az ő céljuk Isten országának építése. Mégis 
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e kettő itt egybekapcsolódik, az emberért küzd mindkettő, 
amelyben az igazság, a közjó, és a szeretet követendő. Ezért 
is kapcsolódik össze a társadalom és az egyház, hiszen egyik 
sem létezik a másik nélkül.
Ezek a gondolatok voltak projektünk kiindulópontjai.  Látva sok gyü-
mölcsöző és élő közösséget –jelen projektünkben - főként a refor-
mátus egyház berkein belül felvetette a kérdést, hogy lehet-e ezeket 
tanulmányozni, elemezni, hogy hogyan és miként születnek e közös-
ségek, mik azok az alapvetéseik, melyek a működéshez elengedhetet-
lenek, hogyan szólítják meg a különböző generációkat, stb. 

Illetve, hogy lehet – e ezen közösségek jó tapasztalataiból ötletet me-
ríteni egy, az egyházon kívüli humán szolgáltatásban dolgozó szak-
embernek, aki szintén értékként tekint a jó közösséghez tartozásra, 
közösségben élésre akár egy szervezeten vagy egy településen belül.

Jelen írásban tehát arra vállalkozunk, hogy a műhelymunkák és 
tanulmányutak eredményeként összegyűjtött keresztyén kö-
zösségek közösségfejlesztő gyakorlatait összegezzük, közös 
következtetéseket vonjunk le egyes jellemzőikből és remé-
nyünk szerint ez után segítségül és kiinduló pontként szol-
gálhatnak olyan kisebb településeken tevékenykedő humán 
szakemberek számára, akik tényleg az emberek jól létének a 
kialakításán, fenntartásán és növelésén fáradoznak.
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A keresztyén egyházak szerepe a társadalomban

A hagyományos intézményekkel szembeni általános bizal-
matlanság korában és a velük szemben gyakorolt aktív mé-
dia-kritika közegében eleve hátrányból indul az, aki egyházak 
értékeiről törekszik szólni. 
A nagy keresztyén egyházak ellenben, a katolikus, a református és 
az evangélikus minden bűnnel vádolhatók, és valóban megjárták 
már a gazdasági és politikai poklok összes bugyrát. S mégis, 
mindezek dacára intézményeiket igényli a társadalom: az egy-
házi kórházat,öregek otthonát, szociális segítő centrumokat 
– és iskoláikat nem különben.

A különféle egyházközségek és gyülekezetek a helyi társadalmak 
alapstruktúráihoz tartoznak. Kutatások alátámasztják, hogy a társa-
dalom többsége hasznosnak tartja és elvárja azt, hogy az egyházak 
is beleszóljanak a társadalom életébe, dolgaiba és szabadon képvi-
selhessék véleményüket. Az egyházi élet fontos alapgondolata 
az embertársainkon való segítségnyújtás, mely történhet kö-
zösségi szinten, vagy egyéni szükségletek alapján is. A mai kor 
társadalmi problémáinak szinte minden területén megtalálhatóak 
már az egyház képviselői, akik áldozatos munkájukkal részt vesznek a 
problémák megoldásában. Ez akár történhet a mai kor új tudomány-
területein, mint például szociológia és pszichológia. Ezek segítségül 
lehetnek a szociális segítségnyújtás lépéseinél. A segítségnyújtás sok-
szor nehezebb része korántsem anyagi természetű. A személyes 
odafigyelés, a közösség építő ereje, a tapintatos és személyes 
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tanácsadás, a szociális gondoskodás, alappillérei az egyhá-
zi-gyülekezeti tevékenységeknek. Ide sorolhatjuk a betegek, 
idősek gondozását, a családsegítést, a házassági tanácsadást. 
A társadalom számára is nélkülözhetetlenek a katasztrófák 
kármentesítésénél résztvevő különböző egyházi karitatív 
szervezetek, szociális munkások, illetve a drog- és alkohol pre-
vencióban résztvevő koordinátorok, akik a társadalom peri-
fériáján élők segítésére szakosodtak. Fontos megemlítenünk 
azoknak az egyházi önkénteseknek a tevékenységét is, akik a 
magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben tartanak 
lelki gondozást, akik azért dolgoznak többnyire személyes 
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meggyőződésből, hogy hasznos, értéket teremtő emberek 
váljanak a lecsúszott vagy épp tartósan hátrányos helyzetű-
ekből is. Gondoljunk csak bele, hogy mi lenne a gyenge lábakon álló 
szociális hálóval, ha még az egyházi segítség is elmaradna. Valószínű, 
hogy még több szegény, elkeseredett, kilátástalanabb ember élne ma 
Magyarországon. Ezért is válik egyre fontosabbá helyi és országos 
szinten is a saját értékek intézményes megvalósítása ahol már gyer-
mekként megkezdhetők az empatikus készségek fejlesztése. 
Minden közösségnek figyelnie kell a felnövekvő generációra, hiszen a 
nevelés-oktatás feladatköre kulcsfontosságú a közösségek fennma-
radásában.

A keresztyén közösségek vezetőinek, lelkészeinek feladata az új 
évezredben, hogy közösségei élő, testvéri közösségekké váljanak: 
közösségekké, amelyben a keresztyének és a keresők otthonra, csa-
ládra találhatnak, illetve amelyek valóban Isten szeretetének jelei és 
hordozói.
Egy gyümölcsöző egyházi közösség a leglátványosabb jele az 
egyház létezésének.  
 „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Na-
gyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért”  
(Jn 15,13).

Roman, Vinte és Iris 2020 elején készített egy átfogó analízist (Reli-
gious Beliefs and Migration Intentions among Balkan Youth: A Multip-
le Correspondence Analysis)  a balkán fiatalok elvándorlási szándéka 
és hitvilága közötti kapcsolatról. Vizsgálatuk Románia, Bulgária, Bosz-
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nia-Hercegovina és Horvátország területét ölelte fel.  A projektünk 
tekintetében a Romániára vonatkozó eredmények a leginkább rele-
vánsak. Európán belül Románia a legmagasabb elvándorlási rátájú 
országok egyike. Roman, Vinte és Iris úgy találta, hogy a román fiatal-
ság erős elvándorlási szándéka nem kapcsolható a vallási meggyő-
ződésükhöz. Fontos eredmény azonban, hogy azok a válaszadók, 
akik olyan közösségből jöttek, ahol erős hagyománya van a 
vallásgyakorlásnak és a vallási ünnepek tartásának kevésbé 
hajlamosak elhagyni az országot. Összességében a vallási megy-
győződések és gyakorlatok hatását vizsgálva arra jutottak, hogy ezek-
nek kismértékű hatása van az elvándorlás motivációjára, habár ezek 
területenként különböztek.1   

A boldogsághoz kell egy jó közösség

A társadalom legkisebb és legalapvetőbb egysége a család.  
Egy családban akkor jó élni, ha a tagok kölcsönösen egymás 
javát akarják, így az együttélés –még ha sok kihívással is, de- 
boldogsággal jár.  Mit szeretne minden szülő a gyermekének? Ter-
mészetesen hogy boldog legyen az életben.  Amikor egy közösséget 
nézünk, ez az elcsépeltté vált szó itt is kulcsfontosságú.  Az ember 
boldog, ha egy jó közösség tagjává válhat és egy jó közösség-
ben élhet.  A mai korunk, amikor sok család szétesőben van, 
az ilyen fajta boldogságot nem könnyű megtalálni, pedig a kö-
zösség szinte a „boldog élet zálogának” tekinthető.

1 Roman, M. & Vinte, C. & Iris, A. (2020). Religious Beliefs and Migration Intentions among Balkan Youth: A Multiple Correspondence Analysis. 

ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH. 54. 79-96. 10.24818/18423264/54.1.20.06.
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A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális álla-
pot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömér-
zésig terjedhet. A boldogságnak, mint a legtöbb alapvető emberi 
érzelemnek, számos biológiai, pszichológiai, vallási és filozófiai ma-
gyarázata, megközelítése létezik, amelyek megkísérlik definiálni ma-
gát a boldogságot, illetve iránymutatást adni arra, hogy érhetjük el 
vagy honnan ered.
Az ENSZ március 20-át határozta meg a Boldogság Világnapja-
ként, ezzel megerősítve a jólét és a boldogság fontosságát.

PERMA modell

Az eddig lefolytatott kutatások egyik eredménye, hogy a pénz, az isko-
lázottság vagy éppen az időjárás nem hatnak úgy a boldogságra, mint 
az legtöbben feltételezik. 
A kutatók inkább szokásokat tudtak korrelálni a boldogsággal.  
Martin Seligman amerikai pszichológus megalkotta a „PERMA” 
betűszót, amely szerinte a boldogság alkotóelemeit reprezen-
tálja. Eszerint, az emberek akkor boldogok, amikor jelen van a „plea-
sure” (élvezetek, mint egy finom étel, forró fürdő stb.), „enga-
gement” (vagy flow-élmény, az elmélyülés egy élvezetes vagy 
kielégítő tevékenységben), „relationships” (szociális kapcsola-
tok, amelyek a boldogság egyik legmegbízhatóbb fokmérői), 
„meaning” (of life, vagyis az élet értelme, valamilyen felsőbb 
cél vagy küldetés) és végül „accomplishments” (eredmények, 
vagyis valami kézzelfogható siker).
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A kutatások másik eredménye, hogy az emberek képesek saját 
boldogságukat önerőből fokozni. A hangulatváltozással össze-
kapcsolható betegségek (mint pl. a depresszió) egyik magyarázata a 
biopszichológiai modellen alapul, amely szerint biológiai, pszicholó-
giai és szociális tényezők egyaránt közrejátszanak a depresszióként 
ismert állapot kialakulásában.
Egyes kutatások a vallások szerepét vizsgálták a boldogságban, illetve 
a vallások, filozófiai irányzatok boldogságra adott magyarázatát ele-
mezték. A kutatások eredménye, hogy a vallás a fent említett PERMA 
modell számos elemét adhatja, és ezzel hozzájárulhat az egyéni bol-
dogságérzéshez.
ENSZ World Happiness Report címmel kiadott tanulmánya a föld-
kerekség több mint másfél száz országát rangsorolja annak alapján, 
hogy a lakosság mennyire érzi-vallja boldognak magát. A tanulmány 
készítői megállapították, hogy a boldogság háromnegyed 
részben az alábbi hat tényezőre vezethető vissza: számottevő 
gazdasági növekedés, várhatóan egészségesen eltöltött évek 
száma, kiváló társas kapcsolatok, nagylelkűség, bizalom és 
szabadság a döntéshozatalban. Mindezek a tényezők közvetlen 
összefüggenek az adott ország kulturális értékeivel és kormányának 
működésével. A boldog viszonyok tehát boldog embert teremtenek.
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Fiatalság elvándorlása – közösségek hiánya

Projektünk kutatása az emberek elégedettségének, boldogságának mé-

résével főként azért foglalkozik, mert a fiatalok elvándorlási szándékát 

szeretné körbejárni.  Magyarországon a kis településeknek nap mint nap 

szembe kell nézniük azzal a szomorú ténnyel, hogy a saját településük 
fiatalsága nem ott képzeli el jövőjét.  
Az elvándorlásra ható egyéb tényezők között szerepelhetnek bizo-
nyos személyiségvonások. Personality Traits, Migration Intentions, 
and Cultural Distance (F., Didier & Ö., M. Nezihe & Seegers, Philipp 
K., 2019) c. tanulmányban a Big Five személyiségvonások kapcsolatát 
vizsgálták az elvándorlási szándékkal. A németországi adatok alapján 
azt találták, hogy az extraverzió és nyitottság pozitívan korrelál 
az elvándorlási szándékkal. Míg a barátságosság és lelkiisme-
retesség valamint az emocionális stabilitás és az elvándorlási 
szándék között negatív korreláció áll fenn. Az emocionálisan 
stabilabb személyek alacsonyabb elvándorlási szándéka mögött az 
lehet, hogy ők elégedettebbek a jelenlegi lakhelyükkel és közösségük-
kel – írja a tanulmány.2 
Maximillian Schiele (2020) Az életelégedettség és a visszatérő mig-
ráció kapcsolatát vizsgálta a német populáción. A tanulmány arra a 
következtetésre jutott, hogy a migrációs döntéseket bizonyos fokig az 
életben való elégedettség maximalizálása határozza meg, és hogy ez 
az élet-elégedettség maximalizálási magatartás akkor figyelhető meg 
legjobban, ha a migránsok tudják, mire számíthatnak a költözéssel. 
Összességében a mikro- és makroszintű eredmények azt sugallják, 

2 Fouarge, Didier & Özer, Merve Nezihe & Seegers, Philipp K., 2019. Personality Traits, Migration Intent-

ions, and Cultural Distance. IZA Discussion Papers 12444, Institute of Labor Economics (IZA).
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hogy a visszatérő migráció a hasznosság / jólét maximalizálásának 
stratégiája. Ez a megállapítás formálisan csak közvetett módon mu-
tatható ki annak demonstrálásával, hogy a visszatérési hajlandó-
ság összefügg bizonyos tényezőkkel, amelyek meghatároz-
zák az egyén hasznosságát, például a társadalmi kapcsolatok 
vagy a társadalmi-gazdasági és munkakörülmények. 3

A digitalizáció elterjedése sajnos inkább hátráltatta a helyi 
közösségi élet kialakulását. Míg régen egy közösségi esemény je-

3 Maximilian Schiele (2020) Life satisfaction and return migration: analysing the role of life satisfaction for migrant return 

intentions in Germany, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2020.1763786 
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lentette a kapcsolattartás főbb forrását, ma már ez egy egyszerű üze-
netben megvalósulhat. Ezen az arányon a világjárvány és a hozzá 
tartozó korlátozások csak még súlyosbítottak. A digitalizáció 
maga egy óriási lehetőség a kezünkben a közösségek kialakí-
tása szempontjából is, csak meg kell tanulnunk használni. A 
gyors fejlődés mellett nem volt időnk kialakítani azokat a for-
mákat, amikkel az offline közösségek kapcsolatainak a mély-
ségeit érhetjük el akár egy Zoom találkozó alkalmával. Eddig 
inkább a felszínesebb és 1-1 kapcsolódások jellemezték az online 
világot, ritka volt a nagyobb közösségi esemény, amelyre a helyiek 
számítógépről vagy telefonról tudtak kapcsolódni. A karantén alatt el-
kezdtünk ebbe is beletanulni, és egyre hatékonyabb eszközöket talá-
lunk arra, hogy a közösségek kialakítására tudjuk használni az online 
világ adta lehetőségeket.
De számos példát találunk arra is, hogy egy - egy élő közösség 
olyan értéket képvisel – akár egy kisebb településen is, mely 
ott tartja a fiatalt, vagy ahová szívesen visszatér családjával, 
gyermekeivel.  A valahová tartozás érzése tud olyan boldogító len-
ni, hogy az ember azért áldozatok meghozatalára is képes a napi 
életvitelében.  Ez egy olyan fontos mutató, mely mellett nem lehet 
elmenni anélkül, hogy meg ne ismernénk és ne próbálnánk ezt minél 
több településen kialakítani.
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Humán szakemberek közösségépítő feladatai

A társadalomban a humán szolgáltatások területén és az oktatásban 
dolgoznak leginkább azon, hogy az emberek boldogan, minden igé-
nyüket kielégítve éljék a hétköznapjainkat.  Fent fogalmaztuk meg, 
hogy ennek a boldogságnak az eléréséhez alapvető, hogy az egyes 
emberek egy jó közösségbe tartozzanak.  Ezért a humán szolgáltatá-
sokban dolgozó szakemberek képesnek kellene lenniük közösségek 
elindításához, fenntartásához, formálásához, akár egy kis települé-
sen, vagy nagyvároson belül is.  A humán szolgáltatásban dolgozó 
szakemberek munkájukból adódóan elsősorban a hiányokkal, prob-
lémákkal találkoznak.  Nehéz sorsú emberekkel, betegekkel, szüksé-
get szenvedő családokkal, stb..  Munkájuk elsődlegesen arra vonat-
kozik, hogy ezeket a hiányokat, problémákat enyhítsék.  Ez sokszor 
eleve olyan embert próbáló feladat, és a napi problémák megoldása 
is felemészti a kapacitásaikat.  Vagyis tapasztalják a hiányokat, de –
sokszor önhibájukon kívül-nem képesek rá igazán jó megoldásokat 
adni.  Véleményünk szerint sok szociális probléma alapja az em-
ber elmagányosodása. 
A közösségépítés jelentős erőforrás ráfordítást igényel, főleg a kez-
detekben, hosszú távon viszont igen kifizetődő. Egy szoros közös-
ségben könnyebb a tudás megosztása, tehát csökkenthető az infor-
mációkeresés ideje és költsége. Ha a közösségépítés során kellően 
megismeri a munkáltató a munkavállalókat később könnyebben tud 
egy-egy feladatkörre, projektre hatékony csoportot kijelölni. Jobban 
figyelembe tudja venni az egyének kompetenciáit, készségeit, szemé-
lyiség-jellemzőit. 
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Általánosságban a humán szakemberek között jól használható a szu-
pervízió technikája. Kimondottan jól alkalmazható ez többek közt a 
családsegítő munkatársainál, akik sok nehézséggel és krízis helyzet-
tel találkoznak nap, mint nap és ezeket próbálják megoldani. A mun-
ka során ők óriási lelki terhet cipelnek. Ez hatással lehet a pszichés 
egészségükre is. Ahhoz viszont, hogy megfelelően ellássák a munká-
jukat, nem szabad mindenkinek a terheit cipelni. A csoportos szuper-
vízió azt jelenti, hogy a kollégák időnként olyan alkalmakat tartanak, 
ahol a szakmai nehézségekről és megoldásokról beszélhetnek. Ez 
egy módja annak, hogy ötleteket osszanak meg egymással, amik a 
későbbiekben jól alkalmazhatók akár más téren is. Ezen felül ilyen 
módon megosztják a vállukra nehezítő súlyt is. 

Egy jó közösség ereje nem csak a valahova tartozás szükség-
letét elégíti ki, de leveheti a terhek egy részét a szakemberek 
válláról is. Ugyanis az egymásra figyelő és egymást támoga-
tó csoporttagok együtt sokkal könnyebben birkóznak meg az 
élet nehézségeivel, mind fizikailag mind lelkileg.    Ez különö-
sen fontos ebben a térségben, ahol kifejezetten kevés a hu-
mán szolgáltatásban dolgozó szakemberek száma.
Ezért reméljük, hogy jelen módszertani gyűjtemény segítségül szolgál-
hat az erre nyitott szakembereknek és ezen írás iránymutatásával el-
kezdhetik a közösségszervező munkát.  Alapfeltevésünk az volt, hogy 
amennyiben tud egy fiatal kapcsolódni egy élő közösséghez, így az szá-
mára egy érték, egy megtartó erő lesz, ami akár a helyben maradásra 
is ösztönözheti.
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A projekt rövid bemutatása

A fiatal generáció helyi migrációs szokásai Kárpát-medencei szinten 
is aggasztóak. A kistelepüléseken, aprófalvas térségekben élő fiatal 
potenciális munkaerő automatizmus szerűen mozog nagyvárosokba, 
agglomerációs központokba, ezáltal tovább növelve a vidéki térség 
kontraszelekcióját humánerőforrás tekintetében.
Projektünk kísérletet tett arra, hogy a vidéki fiatalság helyi lehetősé-
geinek felmérésével és azok ismeretében kidolgozza a helyben tar-
tásuk alternatíváit, hiszen a fiatalabb generáció vidéken maradása 
az élettel teli, erős, vitális és innovatív jövő zálogát jelenti. Feltéte-
lezésünk az volt, hogy ennek elérésben, a hátrányos helyzetű 
vidéki régiók revitalizációjában, a fiatalok- és általában a vi-
déki népesség életminőségének javításában fontos szerepet 
játszik a Magyarországi Református Egyház, elsődlegesen a 
hitéleti vezetés és az általános közösségépítési gyakorlato-
kon keresztül.
További alapvetésünk, hogy minden gazdasági, demográfiai, 
vagy akár generációs folyamatot szociális és lelki alapon is 
vizsgálni kell. A különböző gazdasági statisztikák (GDP, GNP) egydi-
menziós alapon mutatják egy térség jólétét, nem veszik figyelembe a 
lelki körülményeket.

Ezzel a céllal a projekt a következő tevékenységeket valósította meg:
• Évente regionális szinten szervezett 6 műhelymunka (összesen 12) 

és 4 külföldi és belföld tanulmányút (összesen 8) megvalósítása a 
külföldi partnerek és hazai szakértők részvételével, amelynek során 
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a vidéki fiatalok helyben maradásának, aktivitásának lehetőségeit, a 
boldogság mérésének területeit, valamint a témára irányuló kuta-
tás módszertani kérdéseit járjuk körbe a résztvevőkkel.

• Összehasonlító kutatás lefolytatása online kérdőív formájában a 
határon túli partnerszervezetekkel együttműködésben, amelyben 
100-100 fő megszólítását tervezzük.



19

• A projekt eredményeinek disszeminációja keretében a tapasztala-
tok megosztása a hazai szakemberekkel.

• Tréning és kompetenciafejlesztés a hazai és partnerszervezetek 
szakértőinek részvételével a vidék megtartóképességét erősítő 
nemzetközi jó gyakorlatok hatékony megismerése érdekében.

• Keresztyén ifjúsági konferencia szervezése, ahol a partnerek külső 
szakértők bevonásával hallhatnak a fiatal generációk helyzetét be-
mutató, valamint a problémákat és megoldási lehetőségeiket tár-
gyaló előadásokat, szakmai vitákat.

• Online módszertani szakmai összegző tanulmány készítése a kuta-
tás eredményeiről és további kutatási javaslatokról.

• Egy módszertani és egy kutatási zárójelentés készítése, amely a 
projekt során megvalósult műhelymunkák, tanulmányutak tapasz-
talatait és az elért eredményeket mutatja be.



20

Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért

Célkitűzéseink

Projektünk célja egyrészt a humán szakemberek fejlesztése, 
másrészt a fiatalok helyben tartása. Nem csak a térségben, de 
az egész országban, sőt, az egész régióban egyre égetőbb probléma, 
hogy a fiatalok szülőhelyüket elhagyva inkább a nagyobb városokba 
költöznek. Ennek több motivációja is lehet, több munka és szórako-
zási lehetőség, több inger, szabadabbnak gondolt életmód. Ez ugyan 
nem feltétlenül igaz, de ez az általános vélekedés a migráció motiváló 
tényezőiről. Kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk, mik a valós okai 
ennek a jelenségnek, és mivel lehetne megállítani, visszafordítani.

Módszerünk két fő irányvonalon alapult. A projekt során több 
alkalommal szerveztünk tanulmányutakat és műhelymunká-
kat. Ezen alkalmakon hazai és külföldi szakértőknek lehetősége 
volt megismerni egymás jó gyakorlatait, közösségépítő mód-
szereit. Több célunk is volt ezekkel az összejövetelekkel. Egyrészt a 
jó gyakorlatok megismerése, és azok hatékony alkalmazásá-
nak a módszerei. Másrészt, hogy kialakuljon egy partnerségi 
hálózat a résztvevők között. Ezt a partnerségi hálózatot fent kí-
vánjuk tartani a projektet követő időszakban is. Úgy gondoljuk, hogy 
a kutatás akkor lesz valóan sikeres, ha a megszerzett ismereteket 
felhasználva tovább folytatjuk a közös munkát. Mind a Balas-
sagyarmati Református Egyházközség, mind az Együtt Európáért Ala-
pítvány kapcsolatban állt korábban külföldi szervezetekkel, de ez a 
kapcsolat a projekt során intézményesült. 



21

A módszer másik fő irányvonala a kérdőívek voltak. Egyik kér-
dőívünk kifejezetten a szakembereknek szólt. Rákérdeztünk, hogy 
mit gondolnak mindennapi tapasztalataik alapján, mi lehet 
a fiatalok egyre erősödő belső migrációjának oka. Mivel nem 
csak hazai, de külföldi válaszadók is voltak, így össze tudjuk 
hasonlítani az itteni és a határon túli viszonyokat. A másik 
kérdőív pedig a fiatalokat szólította meg, azzal a céllal, hogy 
az ő szemszögükből tudjuk megvizsgálni a társadalmi folya-
matokat. 

A tapasztalatok alapján úgy látjuk, hogy a szülőhely elhagyásának 
a gazdasági és lelki motivációja is erős.  Vidéken sokszor nincs 
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a fiatalok számára megfelelő munkahely, vagy szórakozási lehetőség. 
Gyakran az Egyházközség az egyetlen olyan csoport, szerve-
zet, amihez tartozni tudnának. Az egyházi lét azonban nem 
feltétlenül vonzó lehetőségként jelenik meg gondolataikban. 
Megfigyelhető jelenség, hogy a személyes érdekek, a boldogu-
lás már jóval a közösségek, az önkéntes közös építkezés fölé 
helyeződtek. Az egyéni boldogulás mellett úgy gondolják, teher 
volna egy csoport aktív tagjának lenni. Ennek oka valószínűleg 
az, hogy nincsen jó tapasztalatuk a közösségi létről. Fontos, hogy 
olyan helyen legyenek, ahol valóban figyelnek rájuk, emellett megta-
pasztalhatják a társadalmi felelősségvállalás örömét. 

Az egyház missziójának tekinti a fiatalok helyben tartását, egyre több 
programmal célozzák meg ezt a csoportot. Természetesen ez a folya-
mat nem megy könnyen, ezért célunk, hogy a szakemberekkel megis-
mertessük a jó gyakorlatokat, amelyekkel könnyen be tudják vonni a 
célcsoportot. A keresztyén értékek közvetítése, beépítése a minden-
napokba arra motiválhatja a fiatalokat, hogy megtanuljanak értékelni 
olyan dolgokat, amelyek nem feltétlenül fontosak a jelenlegi érték-
rendjükben. A rendszeres foglalkozások erősítik a valahová tartozás 
érzését. Erősödik a személyes kapcsolattartás, amely kezd kikopni a 
felgyorsuló életmódból. Ezek alapján gondolhatják azt, hogy helyben 
is megoldhatják boldogulásukat. 

További célunk, hogy eredményeinket széles körben terjesz-
szük. Ennek egyik formája az írásos anyag, amit széles körben 
elérhetővé kívánunk tenni. Másik formája pedig a személyes 
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interakciókon alapul. Szeretnénk, ha a kiépített hálózat to-
vább szélesedne, és egymás tudását kiegészítve. A műhelymun-
kák és tanulmányutak során a fókuszcsoportos megbeszélés mód-
szerét alkalmaztuk, melynek lényege, hogy a résztvevők egy adott 
téma körüli gondolataikat osztják meg, a végighallgatás után minden-
ki reflektálhat a másik résztvevő által elhangzott gondolatokra. Ez a 
módszer igazán sikeresnek mondható, ezért kívánjuk a jövőben is 
alkalmazni. 
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Partnerek, pályázók 

bemutatása

Együtt Európáért Alapítvány
Az Együtt Európáért Alapítvány egy dinamikusan fejlődő civil szerve-
zet, ami azzal a céllal jött létre, hogy támogassa Magyarország sike-
res Európai Uniós tagságát, és segítse a felzárkózást a gazdaságilag 
és társadalmilag fejlettebb tagállamokhoz. Az alapítvány nem csak 
projektjein keresztül próbálja elérni céljait, de arra törekszik, hogy 
a mindennapi munka során is társadalmilag felelősen és környezeti 
szempontból fenntarthatóan működjön.
Az alapítvány 2007-ben jött létre, tevékenysége országos hatáskörű, 
Budapesti székhelye mellett telephellyel is rendelkezik több települé-
sen Nógrád megyében, Győr-Moson Sopron megyében, Hajdú-Bihar 
megyében és Pest megyében. Országos jelenlétüknek köszönhetően 
több mint 30 önkormányzatot és közel 20 közoktatási intézményt, és 
számtalan civil szervezetet tartanak számon partnereik között.

Az alapítvány 3 fő területen tevékenykedik: az önkéntesség nép-
szerűsítése, olyan ifjúsági programok és fejlesztések kezde-
ményezése, amelyek az aktív uniós és hazai 10 állampolgárság elő-
remozdítását szolgálják, valamint a környezettudatos-, fenntartható 
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életmód terjesztése. A tevékenységük során szervezet egyre 
nagyobb szerepet vállal szemléletformáló programok kiala-
kításában. Az Alapítvány régóta foglalkozik olyan programok 
szervezésével, fejlesztési módszerek alkalmazásával, ame-
lyek kifejezetten olyan közösségi kompetenciák fejlesztését 
hivatottak elősegíteni, amely a bevont célcsoportok szűkebb 
(család, barátok, szervezetek) vagy tágabb (település, állam) 
lakókörnyezetükhöz kötődésének erősítését jelenthetik.
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Az alapítvány, a 2014-ben megnyitott Horpácsi Európa Pihenő Köz-
pontja révén – melyben számos tábor és rendezvény is megtartásra 
került – megfelelő helyi ismeretekkel rendelkezik a környéket illetően. 
A gyermektáboroknak köszönhetően az alapítvány ismeri a környék-
ben élő gyermekek és családok szociokulturális helyzetét, problémá-
it és tisztában van a térség társadalmi, gazdasági helyzetével. Ezért 
tűztünk ki célul egy komplex, több települést átfogó családsegítő 
program megvalósítását, mely közösségépítő rendezvényekkel, kis-
csoportos foglalkozásokkal és mentálhigiénés tanácsadásokkal segíti 
a családi és közösségi összetartozás erősítését gazdaságilag fenn-
tartható és környezettudatos módon.
Jelenleg futó projektjeinkben is nagy szerepet tulajdonítunk 
a hátrányos helyzetűek segítésére. A térségben ifjúsági prog-
ramokat valósítunk meg, valamint Drégelypalánkon tanodát 
működtetünk a hátrányos helyzetű fiataloknak.

RELEVÁNS SZAKMAI TAPASZTALAT
Az Együtt Európáért Alapítvány többéves szakmai tapasztalattal ren-
delkezik mind helyi, mind országos projektek megvalósításában. Ed-
digi projektjeink jelentős eredményeket értek el a szemléletformá-
lás, és a közösségfejlesztés terén. Tevékenységünk hozzájárul egy 
társadalmilag aktívabb és tudatosabb generáció formálásához, és 
a társadalmi kohézió elősegítéséhez. Programjaink során mindig is 
nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy lehetőleg minél több hátrányos 
helyzetűt érjünk el, hiszen számukra kevesebb lehetőség kínálkozik, 
ezért kiemelt feladatunknak érezzük a segítésüket. 
Alapítványunknak 7 éves tapasztalata van a közösségfejlesz-
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tés területén és 5 éve végzünk hátránykompenzációs tevé-
kenységet, illetve foglalkozunk az ifjúságot érintő problémák 
megoldásával.

SZERVEZETI MŰKÖDÉS, ERŐFORRÁSOK
Az Együtt Európáért Alapítvány rendelkezik a projekt megvalósításá-
hoz szükséges szervezeti és infrastrukturális háttérrel. A szervezetek 
humán erőforrása biztosítjk a kellő szakértelmet valamint a szüksé-
ges kapcsolatrendszert. Az Együtt Európáért Alapítvány számos jelen 
projekt témájához hasonló témájú projektet valósított már meg si-
keresen. Az Alapítvány 2010 óta, azaz 7 éve foglalkozik közösségfej-
lesztéssel, 2014 óta pedig Horpácson gyermek és ifjúsági tábort 
üzemeltet Horpácsi Európa Pihenő Központ néven. A fiatalokat 
(különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalokra és gyermekekre) kö-
zösségi, tanórán kívüli programokkal és élményekkel segítő táborhely, 
közösségi tér szolgáltatást jól kiegészíti az ezzel kapcsolatos említett tu-
dományos munka. Az Alapítvány az elmúlt években nemzetközi 
szintre lépett, számos nemzetközi projektkezdeményezéssel, 
2015-ben Brüsszelben pedig tevékenységünket bemutattuk 
az Európai Bizottság Oktatás, kultúra, ifjúságpolitika és spor-
tért felelős biztosának.

Európai Uniós forrásból finanszírozott hazai projektek:
• Együtt a fenntartható életmódért (KMOP-3.3.4/A-10-2010-0049)
• Környezettudatosság erősítése és a porterhelés csökkentése 

Nagyszentjánoson közterület természetbarát megújításával (NY-
DOP-4.1.1/D-11-2011-0005)
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• Európa Ifjúsági Ház kialakítása Horpácson
• A múlt tükrében, a jövő küszöbén (TÁMOP-3.2.13)
• Hátrányos Helyzetű Munkavállalók Foglalkoztatása az Együtt Euró-

páért Alapítványnál (TÁMOP-1.4.1)
• Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott (ÁROP-1.A.6)
• Önkéntes tevékenységek népszerűsítése Gönyű és Nagyszentjános 

településeken (TÁMOP-5.5.2)

Hazai forrásokból finanszírozott projektek
• Ökozóna kialakítása a Nógrádi medencében (Zöld Forrás)
• Erzsébetvárosi Civil Pályázatok
• Kertből Jeles! – Mintakert kialakítása a kőbányai Szent László Általá-

nos Iskola diákjainak segítségével
• Civil sziget

NEMZETTKÖZI PROJEKTEK
• Generációs Integráció – „Integrated Youth Generation” – munka-

szervezeti generációkutatás 6 különböző országból bevont 14 szer-
vezet közreműködésével – folyamatos

Jelenleg folyamatban lévő projektjeink
• Aktív fiatal közösségek fejlesztése – Ifjúsági programok Nógrád me-

gyében (EFOP-1.2.2-15-2016-00160)
• Drégelypalánki roma diákok felzárkóztatása (EFOP-3.3.1-15-2015-

00659)
• „Együtt az integrációért” - Belvárosi innovatív tanoda (VE-

KOP-7.3.2-16-2016-00032)
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Balassagyarmati Református Egyházközség
A Balassagyarmati Református Egyházközség a Magyarországi 
Református Egyház tagja Ezen belül a Dunamelléki Református Egy-
házkerületnek az Északpesti Református Egyházmegyéjében találha-
tó. Közigazgatásilag Nógrád megye észak-nyugati részén fekszik. 
Az egyházközség kiterjedt szórványterülettel rendelkezik, mely meg-
határozza a gyülekezeti élet dinamikáját. Az egyháztagoknak ahhoz, 
hogy közösségi programokon vegyenek részt, a kisebbségi létből fa-
kadó utazással kell számolniuk. Ebben lehetőségeikhez képest igye-
keznek minden lehetőséget biztosítani: ez magában foglalja az idő-
sebbek szállítását, az egyik településről érkezők összeszervezését, 
illetve a távolabb élők folyamatos látogatását.

A reformátusság kezdete a településen 1605-re tehető, ekkor vo-
nult be Bocskai István a csapataival a városba. Egy évtizeddel később 
Szenci Molnár Albert úti naplójában már megemlékezett a helyi refor-
mátus gyülekezetről. A 17. század közepéig virágzott a kálvini teológia 
a településen, ezután nem sokkal viszont a törökök szinte teljesen 
elpusztították a várost. Az óriási pusztítás következtében a reformá-
tusság szinte teljesen eltűnt Balassagyarmatról, ám szerencsére ez 
közel sem volt végleges. 
1847-es feljegyzések szerint a településen ismét voltak reformátusok, 
habár nem sokan, ekkor mindössze 8 főről lehet tudni. A református 
istentiszteletek csak fél évszázad elteltével, 1894-ben indultak újra, 
ekkor még szórványgyülekezet volt, nem volt helyben lakó saját lelki-
pásztora a településnek. Ebben az időben nagyon eltökélt emberek 
tartoztak a református közösséghez, így aztán 1900-ban már meg is 
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fogalmazódott a balassagyarmati református templom megépítésé-
nek az ötlet. 4 év múlva tartották a templomszentelési istentiszteletet 
és 1911-től volt helyi lelkipásztor is. így a város református központtá 
vált a régióban, tehát a környező településeken (Szécsény, Rétság) is 
erősödött a református vallás.
A szocialista rendszer ateista ideológiája miatt az 1960-as években 
erőteljes fogyás volt megfigyelhető. Balassagyarmat elvesztette a 
gyülekezetének a felét. Nehéz időszak következett. A rendszerváltás-
sal javult a helyzet, ám azóta ismét csökkenés figyelhető meg.

A gyülekezet Nógrád megyei elhelyezkedése szempontjából ez egé-
szen sajátos dinamika alapján alakul. A gyülekezeti tagok nemcsak 
Balassagyarmatról, hanem rendszeresen a megye távolabbi települé-
seiről (pl. Bercel, Szandaváralja, Magyarnándor, Szügy, Szente), illetve 
más megyéből (Rád), valamint határon túlról Szlovákiából (Felvidék-
ről), Lukanényéről is érkeznek hozzájuk. A nagy távolságok miatt gyü-
lekezeti alkalmaik, programjaik hosszabb találkozásokat jelentenek. 
Ez igaz a vasárnapi istentiszteletekre és a havi rendszerességű prog-
ramjaikra is, amiken hosszabb időt töltenek együtt. Ehhez nagyobb 
közösségi terekre, illetve felújított, komfortosabb helységekre, jól 
szervezett és kivitelezett programokra van szükségük.

A Balassagyarmati Református Egyházközség küldetése, hogy 
az evangélium változhatatlan és örök igazságát, melyet Isten 
a történelem egy előre maghatározott pontján Jézus Krisztus-
ban adott a világnak, egy konkrét időben és helyen megért-
se, élje és hirdesse. Hitük szerint minden embernek egyetemesen 
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szüksége van rá, mivel az emberek közös természete az Isten nélküli 
élet. Krisztus érdeméért egyedül a Szentlélek munkája vezet vissza a 
rendeltetés szerinti élethez, az Istennel való teljes közösségbe, mely 
betölti legmélyebb hiányokat és szükségleteket, melyet a Biblia az Is-
tennel való örök életben foglal össze.

Ez tükröződik teológiai látásukban, mely az evangélium újrafogalma-
zása a történelem egy adott pontján, ami magában foglalja az élet-
nek, a szolgálatnak és a missziónak azt a megjelenését, ami a Bibliá-
ban gyökerezik.
Ehhez a következő dolgokat kívánják tenni: 
• Igazság hirdetése „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanít-

ványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megsza-
badít titeket.” Jn 8,31-32 

• Kapcsolat a szentháromság Istennel „Én vagyok az út, az igaz-
ság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” Jn 14,6 

• Közösség egymással „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisz-
tus Jézusban való hit által.” Gal 3,26

• Szolgálat a környezetünk felé „Mert Krisztus szeretete szoron-
gat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, 
akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik 
élnek, többé ne önmagunknak éljenek, hanem annak, aki értük 
meghalt és feltámadt.” 2Kor 5,14-15 

Missziói küldetésüket törvényileg szabályozza a Magyar Református 
Egyház 2005. évi II. törvénye. Az ebben foglaltakat magukra nézve 
érvényesnek tartják. Missziói szolgálatuk célja, hogy hirdessék Krisz-
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tus evangéliumát, az üdvösség egyedüli útját és Isten dicsőségét.  
A szolgálatuk kiterjed szűkebb (gyülekezetükön belül és a községü-
kön belül) és tágabb (a községükön kívül) környezetükre is. A korábbi 
évek missziói munkatervét veszik alapul munkájukhoz, mivel alapjai-
ban jónak tartják, ugyanakkor az előző évek céljait nem mindig tudják 
maradéktalanul megvalósítani. Mivel gyülekezeti tagjaik száma nem 
túl nagy az elmúlt években a szolgálatot vállalók létszámát is növelni-
ük kellett a feladataik miatt. Jellemző azonban, hogy növekednek az 
aktív, Krisztusért szolgálni vágyó tagok. Egyre többen vannak azok is, 
akik programjaikon aktívan részt vesznek.
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Fontos, hogy állandó gyülekezeti tagjaik lelki ereje és hite erő-
södjön, közösségtudatuk megszilárduljon, szolgálatkészsé-
gük növekedjen, és elkötelezett tanítványokká váljanak Isten 
Szentlelkének munkálkodásához, mely építi gyülekezetüket. 

Ahhoz, hogy egyházközségük megerősödjön, a gyülekezet 
tagjainak engedelmeskedniük kell Jézus Krisztus missziói pa-
rancsának, és hirdetniük kell az evangéliumot cselekedetek-
kel és szavakkal.

A Balassagyarmati Református Egyházközség szervezete az alábbi 
módon épül fel. A közösséget egy lelkész, valamint egy beosztott lel-
kész vezeti. Az ő munkájukat 12 presbiter segíti, hogy a teológiai és 
hitéleti vezetésen kívüli tevékenységeken felüli szellemi-anyagi ügyek 
intézésében a lelkipásztorok terheit csökkentsék.

A közösség munkáját két fő a gyermekekkel kapcsolatos munkála-
tokban, valamint 3 fő a zenei szolgálat ellátásában működik közre. 
További egy személy az Egyházközség informatikai feladatainak ellá-
tását végzi.

Lőrincrévi Református Egyházközség
Együttműködő partnerként működik közre a projekt megvalósításá-
ban a Lőrincrévi Református Egyházközség, amely a Nagyenyedi Re-
formátus Egyházmegye tagja. 
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Lőrincréve (Leorinţ) a Maros – Küküllő közben, a Maros bal partján, 
Nagyenyedtől 12 km-re fekszik. A település első írásos említése 1348-
ban Leurynchreéve néven történt, majd 1587-ben Leorincz Réwe, 
1696-ban Lörinczréve néven jelent meg a forrásokban. A 14. századi 
település korai temploma, a szájhagyomány szerint, 1780-ban leé-
gett. Ez a templom, amely korábban az erdélyi egyház, majd a Gyógyi 
család birtoka volt, a mai parókia kertjében állott, a Marosra nézett.  
A református egyházközség a 18. században Újfalu (Tompaháza) filiá-
ja volt. A falu mai temploma 1830-ban épült, Pávai Vajna Dániel támo-
gatásával, az általa ajándékozott telken. A falu református lélekszáma 
157. Lelkipásztora 1993 óta Horváth Miklós.

A településnek 1910-ben 479 lakosa volt, ebből 248 magyar és 231 
román nemzetiségűnek vallotta magát. 2002-ben 320 lakosából 183 
magyar és 137 román volt.
A statisztikai intézet adatai alapján a 2019-es évben Tompaházáról 
két személy vándorolt el véglegesen és senki nem telepedett le a köz-
ségben. Fehér megye szintjén az adatok azt mutatják, hogy 374 sze-
mély vándorolt el, ebből 183 férfi és 191 a nő, miközben 138 személy 
érkezett a megyébe, ebből 60 a férfi és 78 a nő. 
Korcsoportok szerint az elvándorlás a következőképpen alakult: az 
374 elvándorolt személy közül 90 fiatalabb, mint 20 éves, 107 20 és 
34 év közötti, 139 35 és 49 év közötti, 38 50 és 64 év közötti és nincs 
köztük 65 éves vagy annál idősebb. Ha ugyanezt az érkezettek között 
vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy az 138 személyből 15-en 20 évnél 
fiatalabbak, 41-en 20 és 34 év közöttiek, 38-an 35 és 49 év közöttiek, 
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34-en 50 és 64 év közöttiek és 10-en 65 évesek vagy annál idősebbek.
Az Egyházközség nagy múlttal rendelkezik a helyi közösségek 
fejlesztésében, valamint a fiatalok hitbeli gyarapításában, a 
materiális szükségleteken túlmutató értékek felmutatásá-
ban. A hitéleti vezetés mellett számos olyan tevékenységet végez, 
amely által a közösség bármely korosztályának tagjai, valamint a kö-
zösségbe nem tartozó, de környezetükben mindennapjait segíti, le-
gyen szó akár idősgondozásról, fiataloknak szervezett foglalkozások-
ról vagy akár egész családoknak szervezett programokról.
A projekt során a Lőrincrévei Református Egyházközség a helyi fiatal 
réteg helyzetének bemutatásában, az eddigi tevékenységük során 
szerzett tapasztalataik megosztásával, valamint a projekt során meg-
rendezett szakmai rendezvényeken való aktív részvétellel járul hozzá.

Ipolysági Református Egyházközség

Ipolyság (szlovákul: Šahy) város Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai 
járásában. A mintegy nyolcezer lakosú település egykor Hont várme-
gye és az Ipolysági járás székhelye volt. A település lakossága megkö-
zelítőleg 7600 fő, amelynek 60%-a magyar nemzetiségű.

A népszámlálási adatsorokból látható, hogy a város lélekszáma tíz 
év alatt hat, húsz év alatt pedig 11 százalékkal csökkent. Ez idő 
alatt a szlovákok száma enyhe ütemben ugyan, de növekedett (mint-
egy hat százalékkal), a magyarok száma viszont tíz évenként  
10 százalékkal csökkent, meghaladva ezzel a város összlakossá-
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ga csökkenésének ütemét. Figyelemre méltó, hogy a magyarság ará-
nyának városon belüli csökkenése megfelel a teljes felvidéki magyar 
közösségben mért arányváltozásnak. Az adatok alapján kijelenthető, 
hogy a magyarság számának csökkenése nem magyarázható pusz-
tán a rossz demográfiai trendekkel, azaz a természetes fogyással. Fel-
tételezhetően a nemzetiségváltás (asszimiláció) nagy szerepet játszik 
a magyarság számának jelentős csökkenésében, de nem hagyható 
figyelmen kívül az a tény sem, hogy határváros révén sok magyar 
nemzetiségű dönthet úgy, hogy Magyarországra költözik.

Az öregedési index a népesség korösszetétele változásának és az 
elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a de-
mográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. Az index az 
időskorú – 65 évesnél idősebb – népességnek a gyermekkorú – leg-
feljebb 14 éves – népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Ameny-
nyiben Ipolyság városának öregedési indexét vizsgáljuk, úgy láthatjuk, 
hogy annak értékei jóval kedvezőtlenebbek az országos adatnál, de 
némileg kedvezőbbek a kerületi és a járási adatoknál. 2019-ben pedig 
az index Ipolyság esetében 127,45, a Lévai járásban 133,78, a Nyitrai 
kerületben 132,35 országosan pedig 104,8. A rossz demográfiai ki-
látások elsősorban a régió kedvezőtlen fekvésének, az ebből adódó 
szerényebb gazdasági lehetőségeknek köszönhetők. Az országos 
átlaghoz képest alacsonyabbak a jövedelmek, és a fiatalabb 
korosztályok tagjai a továbbtanulás, valamint a munkavál-
lalás miatt külföldre (elsősorban Magyarországra, kisebb 
arányban Csehországba, valamint a különböző nyugat-euró-
pai országokba), valamint a fővárosba vándorolnak el. 
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Ipolyságban kis lélekszámú roma közösség él. A 2011-es nép-
számláláskor számuk mindössze 33 volt, a 2019-es Roma Közössé-
gek Atlasza 289 romát azonosított be a városban. Többségük szlovák 
anyanyelvű, körükben nem tapasztalhatók a hátrányos helyzetre uta-
ló körülmények. 
A város felekezetek szerinti megoszlása alapján elmondhatjuk, hogy a 
helyi népesség jelentős része római katolikus vallású. Számuk 
6168, azaz a teljes lakosság mintegy négyötödét (80,90 százalék) al-
kotják. A református közösséghez tartozók száma mindössze 
142 volt a 2011. évi népszámlálás során, ami a lakosság alig 
két százalékát jelenti. Az Ipolysági Református Egyházközség a 
Barsi Református Egyházmegyéhez tartozik 30 további egyházköz-
séggel egyetemben. Történetileg a református egyház helyi törté-
nete visszanyúlik a magyarországi reformáció időszakába, amikor a 
város lakossága áttért a református vallásra. Azonban az ellenrefor-
máció kegyetlen módon semmisítette meg a református közösséget.  
Az egyházközség újjáalapítására csak 2008-ban került sor a reformá-
tus templom alapkövének letételével. Némileg nagyobb vallási közös-
séget alkotnak az evangélikusok, akik a lakosság három százalékát 
teszik ki. 4,6 százaléka az ipolyságiaknak nem nyilatkozott vallási ho-
vatartozásáról, 8,1 százalékuk (616 fő) pedig nem vallásos. 

Az 1590 óta fennálló református gyülekezet létszáma megközelítőleg 
500 fő, de a gyülekezet a település legaktívabb közösségei közé tarto-
zik.  A református közösség több évszázados meghurcoltatás ellené-
re 1888 ót aktív, annak ellenére, hogy 1945 és 1989 között tilos volt 
a gyülekezeti élet. 2014. szeptember 28-án mintegy 450-500 egybe-
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gyűlt jelenlétében szentelte fel Fazekas László, a Szlovákiai Reformá-
tus Keresztyén Egyház püspöke az ipolysági református gyülekezet 
templomát, gyülekezeti központját, parókiáját. Ipolyságon 1734-ben, 
majd 1906-ban szenteltek az Úrnak hajlékot – jelenkorunkban külö-
nösen ritkaságszámba megy. A 2000-ben megvásárolt telken 2008-
ban, Izsmán Jónás tiszteletes úr beiktatásával egyidejűleg történt 
meg az alapkőletétel. 

Ipolysági Kopogtató címmel 2004 decemberétől jelenik meg az Ipoly-
sági Református Gyülekezet értesítő lapja évenkét három alkalommal.
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A gyülekezet aktív hitéleti és közösségi tevékenységet foly-
tat, egyik legfontosabb feladata a fiatal közösségek aktivizá-
lása, társadalmi szerepvállalásának erősítése. 

A tanulmányút keretében Izsmán Jónás Ipolysági református lelki-
pásztor az ipolysági református gyülekezet közösségépítő és szor-
ványgondozó szerepéről számolt be, valamint kiemelte, hogy gyü-
lekezetük egy fiatal, dinamikusan fejlődő közösség, amely képes 
betölteni küldetését, az az Krisztusi értékeket képviseljen egy egyház-
tól, anyanyelvtől, megtartó hagyományoktól elszakadó szekuláris vi-
lágban.  Ezzel fejezze ki, hogy az egyházközség vállalja a felelősséget a 
tágabb környezet iránt is, ezzel az egyház a helyi társadalom életében 
betöltött rendkívül fontos szerepére hívva fel a figyelmet.
Izsmán Jónás ezt követően a FIRESZ-el, a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház országos ifjúsági szervezettel való kapcsolatukról 
mesél, hogy miként kapcsolódnak be a felvidéki magyar fiatalok és 
gyermekek közössége munkájába is, illetve működnek szorosan 
együtt a Kárpát¬medencében tevékenykedő más ifjúsági szerveze-
tekkel is. 

Lukanénye Község Önkormányzata 

A község a Balassagyarmati-medencében, a Csábi-dombság kistájon 
fekszik, a Csábi-patak mentén, Ipolyságtól 40 km-re keletre, Balas-
sagyarmattól 10 km-re északra, Nagykürtöstől 15 km-re délnyugatra. 
1910-ben 827, 1921-ben 813, 1938-ban pedig 926, túlnyomórészt 



40

Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért

magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések so-
rán a faluba közép-szlovákiai szlovák telepesek költöztek. 1938-1991 
között népessége csaknem másfélszeresére nőtt, 1991-2011 között 
kismértékben gyarapodott. 2001-ben 1394 lakosából 1085 magyar 
és 305 szlovák volt.
A két népszámlálási adatsorból látható, hogy míg a település lélek-
száma szinte változatlan maradt, addig a magyarság aránya 
némileg javulni tudott 77,8 százalékról 80 százalékosra. Lukané-
nyén a magyarokon kívül szinte csak szlovákok laknak, a nemzetisé-
gükről nem nyilatkozók száma elenyésző.

Annak hátterében, hogy a településen a népességfogyás üteme 
nagyon lassú, illetve, hogy a felvidéki magyarság kedvezőtlen de-
mográfiai mutatói ellenére a magyarság aránya még nőni is 
tudott Lukanényén, az áll, hogy már az ezredfordulót köve-
tően elkezdődtek a faluban lakásépítési projektek. Pénzügyi 
támogatásokkal a fiatal házasokat a faluban való maradásra 
ösztönzik, és ők a lakásépítési projektek fő címzettjei. 2014 végéig 96 
lakást adtak át a fiatal családosok számára, míg 2003-ban még csak 
nyolc lakásról beszélhettünk. Ma az átadott lakások száma már meg-
haladja a százat. Természetesen a lukanényeiek mellett a környékbeli 
falvakból is érkeztek lakók, sőt arra is volt példa, hogy Magyaror-
szágról telepedtek le fiatalok a településen. A beruházások-
nak köszönhetően sok fiatal marad a faluban, itt alapítanak 
családot, ezzel a helyi óvodának és iskolának is folyamatosan 
biztosítva van az utánpótlása. Az építkezések állami támogatással 
valósulnak meg, az önkormányzat 20 százalékos önrésszel járul hoz-
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zá a költségekhez. Lukanénye ezekkel az építkezéssekkel az egész 
közép-szlovákiai régióban a kétezer lakos alatti települések között az 
első helyen áll lakásfejlesztés tekintetében.
A település felekezetek szerinti megoszlása alapján elmondhatjuk, 
hogy a helyi népesség szinte teljes egészében római katolikus vallású. 
Számuk 1339 a 2011-es népszámlálási adatok alapján, vagyis a teljes 
lakosság 96,2 százalékát a katolikus vallásúak alkotják. Rajtuk kívül 
még 19 evangélikus és három református vallásút számoltak össze 
2011-ben. Lukanénye a csökkenő népességű falvak között az asszi-
milálódó magyarságú vidéken kivételesnek számít. 1991-2011 között 
a magyar nemzetiségűek aránya itt növekedett, a szlovákok aránya 
csökkent. A lakosság csaknem teljes egészében római katolikus val-
lású. Lukanénye számos központi szerepkört betöltő község, teljes 
szervezettségű magyar és szlovák alapiskolával, valamint óvodával, 
egészségügyi központtal.
A község a térségében betöltött központi szerepkörből adódó szer-
vezési tevékenysége, valamint a népességének megtartása érdeké-
ben tett lépéseinek megosztásával nagyban hozzájárulhat a kutatás 
eredményes megvalósításához.

A településvezetés működési és tevékenységi formájában is el-
tér mind az Egyházközségektől, mind az Alapítványtól, így az eltérő 
szereplők partnerként együttműködve a kutatáshoz széleskörű 
tapasztalati hátteret, valamint sokszínűbb szemléletmódot 
biztosítanak. A község régebbre visszanyúló kapcsolatban áll a Ba-
lassagyarmati Református Egyházközséggel, így hatékonyan tudnak 
partnerként együttműködni.
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Székelyzsombori Evangélikus Egyházközség 

A Székelyzsombori Evangélikus Egyházközség a Romániai Evangéli-
kus - Lutheránus Egyház tagja, ezen belül a 18 gyülekezetet számláló 
Brassói Egyházmegye tagja. Kőhalomtól 17 km-re északkeletre a 
Kis-Homoród két partján fekszik. 1968 óta Brassó megyéhez, Homo-
ródhoz tartozik.

A 2011-es népszámlálás alapján Homoród község lakosságának 29,8 
százaléka magyar nemzetiségű, ez 629 személyt jelent. Külön Homo-
ród faluban 19 százalékos a magyarok aránya, ami 234 személyt je-
lent, Mirkvásáron 7 százalékos a magyarság aránya, ez 34 főt jelent 
és Székelyzsomborban a 467 fős lakosság 78 százaléka magyar, ez 
361 főt jelent. Brassó megyében a lakosság 7,7 százaléka magyar, 
ez 39.661 személyt jelent. A romák aránya 3,6 százalék, ami 18.519 
személyt jelent.

Székelyzsombor település népességét túlnyomó részt magyarok ad-
ják, akik többségében evangélikusok. 1910-ben 1189, túlnyomórészt 
magyar lakosa volt. A kis településen a népesség csökkenése és a 
környékbeli fiatalok elvándorlása is erősen jelen van, így az Egyház-
község számára komoly kihívást jelent a közösség építése és a térség, 
erős helyi kapcsolatokon alapuló hosszú távú fejlődési lehetőségé-
nek biztosítása. A társadalmi élet szervezésében, az oktatásban az 
evangélikus egyháznak kiemelt szerepe van a területen.
Evangélikus temploma középkori eredetű, 1746-ban egy tűzvész 
után helyreállították, 1788-ban újjáépítették. Tornya 1908-ban ké-
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szült. 1540 és 1550 között készült szárnyas oltára a kolozsvári Erdélyi 
Múzeumba került.
A projekt kapcsán a Székelyzsombori Evangélikus Egyházközség a 
helyi tapasztalatok megosztásával és a jó gyakorlatok kialakításában 
való részvétellel járul hozzá a projekt sikeres megvalósításához.

A módszertani gyűjteményről
Az összehasonlító kutatás mellett hangsúlyosnak érezzük a tanul-
mányutakon és műhelymunkákon szerzett benyomásaink, 
tapasztalataink mondanivalóit.  Ahol élő és gyümölcsöző kö-
zösséget találtunk, ott, a tagokkal, vezetőkkel folytatott beszélgeté-
sek nagyon gazdagok voltak a közösségformálás – fiatalság helyben 
tartása témájában.  A terepmunkáink összegzésénél olyan csomó-
pontokat találtunk, melyek alapvetései/alapszabályai egy 
élő közösségnek.  Ezeket sorba szedve – jó gyakorlatokként mu-
tatjuk be azoknak a humán területen dolgozó – nem feltétlen egy-
ház – szakembereknek, akiknek feladat a közösségépítés és kevés 
tapasztalatuk van ebben.  
Ebben a módszertani részben tehát nem az egyes tanulmányutak 
és műhelymunkák tartalmi összegzése történik, hanem ezen 
túllépve fogalmazunk meg olyan alapvetéseket, melyekből –
mivel számos hazai és nemzetközi terepmunkán is szóba kerültek 
– egy újonnan alakuló, vagy újrakezdő közösség kiindulhat.

Ezek a jó gyakorlatok sokrétűek.  
• Vannak köztük olyan emberi jellemzők, melyek a keresztyén élet-

ből következnek mégis átültethetők minden jó érzésű, önmagáért 
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és közösségéért tenni akaró ember viselkedésébe.  Ezek végülis 
olyan szociális kompetenciák, melyek előremutatóak. Ezeket elsa-
játítva nem csak az adott közösséget, hanem az embert más terü-
leten is gazdagítják, legyen szó a magánéletről vagy a munkahelyi 
kapcsolatokról.  Ilyen például az: ajándékozó magatartás, az 
akaratunk, öteleteink közösbe adása, a problémák, fájdal-
mak kezelésének, feldolgozásának építő módja. 

• Vannak köztük olyan jó gyakorlatok és ajánlások, melyek a közös-
ségi élet struktúráját érintik, és a tagok közösségben elfoglalt 
külső szempontjaival foglalkoznak.  Ilyenek a közösség tagjainak 
szerepeiről és a vezetőiről szóló ajánlások.

• Néhány közös pontot tudtunk megfogalmazni az elhangzott be-
szélgetésekből a közösségalkotás, fejlesztés külső szempont-
jairól.  Ezek például a közösségi tér kialakításáról és az egyéb 
infrastrukturális szempontokról szólnak.  A külső szempontok-
hoz tartoznak olyan tervezéssel kapcsolatos jó gyakorlatok, melyek 
a közösség éves programjait teszik rendszerbe.

• Legnagyobb csoporthoz pedig a programok megtartásával, 
formájával, tartalmával foglalkozó jó gyakorlatok tartoz-
nak. Beszélünk itt a tematikus csoportokról, a csoportok lét-
számáról, az egyes életkorokhoz kapcsolható különféle kö-
zösségi alkalmakról is. 

Tanulmányútjaink, műhelymunkáink átfogó tapasztalatai
A következő fejezetekben a műhelymunkákat, tanulmányu-
takat összegezve egy szempontrendszert alakítottunk ki, me-
lyek a jó közösség alapjai lehetnek.  Ezeken kívül csoportosí-
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tottuk, hogy milyen szempontok szerint, milyen szemlélettel, 
milyen kihívásra hogyan reagálva működnek a megismert 
közösségek.

Összefoglaltuk azokat a jó gyakorlatokat, melyeket egy - egy közösség 
alkalmaz arra nézve, hogy ténylegesen egy megtartó erő legyenek a 
településükön élő emberek számára.   Tanulmányútjaink során 
legtöbbször református egyház berkein belüli keresztyén kö-
zösségekkel és annak vezetőivel találkoztunk, de volt alkalom, 
amikor a helyi önkormányzat vezetőjével, elhivatott polgár-
mesterrel beszélgettünk a közösségfejlesztésről és azok, náluk 
működő jó példáiról.

A műhelymunkák tapasztalatai
A műhelymunkák elemzésénél néhány közös megállapítás tehető:
A projekt elején a műhelymunkák nagy részben a kérdőívek ösz-
szeállításához kapcsolódó főbb feladatok áttekintéséből és 
elvégzéséből álltak, valamint a vizsgálati minta meghatáro-
zásáról szóltak. Ezt követte a szakmai munka meghatározó része, 
amely a helyben maradás tényezőit vizsgálta meg.
A műhelymunkák ezen szakaszában a kutatásmódszertan főbb 
lépésein ment végig a projekt.  A műhelymunkák ezen szakaszban 
főként a konceptualizálásról, a kutatás várható eredményei-
ről, korábbi tapasztalatokról szóltak. 

A kutatás első feldolgozott eredményei alapján egyik legfon-
tosabb megállapítás, hogy az elvándorlás elsődleges oka, a 



46

Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért

gazdasági tényezőkben keresendő. A szakértők leszűrték, hogy 
a közösség megtartó ereje a helyi gazdaságban keresendő. Ennek 
megfelelően a lehetőség, a karrier, valamint az elhelyezkedési 
lehetőségek alapozzák meg a helyben maradást.

Másrészről a műhelymunkák a települések tapasztalatait és megíté-
lését volt hivatott felmérni. A műhelymunkákban a megvizsgált közös-
ségek mindegyike erős kivándorlásról számolt be.  E kivándorlás pe-
dig nem a visszatéréssel, hanem legtöbbször a kint maradással zárul 
le.  Ez a tényező komoly hátrányos vonatkozással bír a településeken, 
közösségekben, tekintve, hogy a települések demográfiai, munkaerő 
és helyi társadalmi bázisát veszíti el, különösen, hogy a demográfiai 
folyamatok a műhelymunkák településein tragikus irányba fordultak.

A műhelymunkákból leszűrhető, hogy az migrációs skálán leginkább 
káros folyamat a kivándorlás, mivel sokkal kevésbé történik vissza - 
irányú folyamat. Erre egyébként a zárókonferencián elhangzó előa-
dások között is utaltak a résztvevők. Szlovákiai, romániai tapasztala-
tokon, de a magyar tapasztalatok is azt mutatják, hogy a kivándorlás 
együtt jár a határon túli magyarság asszimilációjához, de hosszabb 
távon az anyaországi magyarság kivándorlottjain is megfigyelhetőek 
e tendenciák.

Sajnálatos, hogy a projektben résztvevő települések kapcsán problé-
mát okoz, hogy nincsen megfelelő vállalkozás, mely képes a kvalifikált 
munkaerőt helyben tartani, valamint a beszállítói láncokon keresztül 
számottevő területi hatást kiváltani.
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A műhelymunkák megállapították, hogy a vizsgált települések öne-
rejükből nem tudnak megfelelőképpen úrrá lenni a helyzeten, mivel 
ezen tényezők főként jelentősebb összegű beruházásoktól függenek, 
mely állami hatáskör. Ezzel összefüggésben talán az apró lépések is 
pozitív hatást tudnak kiváltani.

A tanulmányok tekintetében a lehetőségek Balassagyarmat 
kivételével a többi településen nem megfelelőek, tekintve, 
hogy főként alapfokú oktatás van jelen a településeken. Ebből adó-
dóan már a fiatal generáció már a középiskolától ingázásra kény-
szerül. Jelentős probléma, hogy a környező nagyobb települések a 
felsőoktatás, pályaválasztás kapcsán már számottevő elszí-
vóerőt jelentenek a vizsgált térségekből. 

A vizsgálatok, fókuszcsoportok megállapították, hogy a jelenlegi Z és 
Alfa generációk tagjai főként az online térben mozognak, amely a 
szakértők megítélése szerint elmagányosodáshoz, illetve a társadalmi 
kapcsolatok leépüléséhez vezet. Erre a tényezőre a jelenlegi COVID 
pandémia még inkább ráerősít, hiszen az oktatás, egyéb tevékenysé-
gek a virtuális térben zajlanak. Leszűrték a szakértők, hogy aggasztó 
problémává léphet elő az elmagányosodás jelensége, amely főként a 
közösségbe történő integrálódás diszfunkcionalitásából fakad. 
A szakértők hangsúlyozták a programok, rendezvények fontosságát, 
hiszen ezen tényezők elősegíthetik az ifjúság bevonódását, identitá-
sának megalapozását. Arra is rámutattak a szakértők, hogy a gazda-
sági okok mellett a gyökértelenség, illetve megfelelő bevonódás hiá-
nya oka lehet az elvándorlásnak.
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1. táblázat A műhelymunkák összefoglalása
 

Helyszín Téma Megállapítás I. Megállapítás 
II.

Eredmény

1.
 M

űh
el

ym
un

ka Balassagyar-
mati Reformá-
tus Egyház-
község

Vizsgálati 
Populáció, 
mintavétel

Online vagy 
terepen vég-
zett kérdőíves 
adatgyűjtés és 
fókuszcsopor-
tos beszélge-
tések

Többlépcsős 
rétegzett 
mintavétel 
alkalmazása

Mintavételi 
mód, vizsgá-
lati minta és 
az alkalmazott 
módszerek 
meghatáro-
zása

2.
 M

űh
el

ym
un

ka Együtt 
Európáért 
Alapítvány

A kutatás 
szakirodalmá-
nak áttekin-
tése

Modellek 
áttekintése

Korábbi kuta-
tások elméleti 
háttérének 
elemzése

Elméleti keret 
meghatáro-
zása

3.
 M

űh
el

ym
un

ka Együtt 
Európáért 
Alapítvány

A helyben 
boldogulást 
befolyásoló 
tényezők 

A helyben 
maradást 
elősegítő 7 
tényező meg-
határozása

A 7 tényező 
egyéb terüle-
tekre kifejtett 
hatásai

Helyben 
maradás 
tényezőinek 
azonosítása

4.
 M

űh
el

ym
un

ka Balassagyar-
mati Reformá-
tus Egyház-
község

A kutatási 
eredmények 
hasznosítha-
tósága

A már létező 
jó gyakorlatok 
feltárása és 
hálózatba 
szervezése

Javaslatok 
megszületése 
a szakpolitikai 
döntéshozók 
számára

Disszemináció 
megvitatása

5.
 M

űh
el

ym
un

ka Együtt 
Európáért 
Alapítvány

Megoldási 
javaslatok 
a helyben 
maradásra

Gazdasági té-
nyezők hatása 
az elvándor-
lásra

Kommuniká-
ció fontossá-
ga a helyben 
maradásban

A gazdasági 
tényezők ren-
dezése és az 
egyéb szociá-
lis tényezők-
ből kiinduló 
megoldások
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6.
 M

űh
el

ym
un

ka
Nagyoroszi 
Közös Szociá-
lis Szolgáltató 
Központ

Fókuszcso-
portos interjú 
szociális 
szakemberek-
kel a helyben 
maradás és 
elvándorlás 
kérdéséről

Azok marad-
nak helyben, 
akik alulkép-
zettek, vagy 
akik stabil eg-
zisztenciával 
rendelkeznek

Az elvándor-
lást erősíti a 
külföldi kedve-
zőbb jövedel-
mi helyzet és 
magasabb 
életszínvonal

Főbb problé-
mák meghatá-
rozása

7.
 M

űh
el

ym
un

ka

Balassagyar-
mati Reformá-
tus Egyház-
község

Fókusz-
csoportos 
beszélgetés 
a helyben 
maradás és 
elvándorlás 
kérdéséről (1)

Szlovákiá-
ban kevés 
lehetőség 
van magyarul 
továbbtanulni, 
ezért sokan 
magyarorszá-
gi intézményt 
választanak

Jelentős kiván-
dorlás a 20-30 
évesek között. 
A kivándorlás 
a 16-18 éve-
seket is érinti 
a diákmunkán 
keresztül

A végleges 
kivándorlás 
hátterében 
meghúzódó 
tényezők 
azonosítása 
(pl. identitás, 
jövedelmi 
helyzet, stb.

8.
 M

űh
el

ym
un

ka

Lukanénye 
Község Ön-
kormányzata

Fókusz-
csoportos 
beszélgetés 
a helyben 
maradás és 
elvándorlás 
kérdéséről (2)

Ha a térség 
nem találja 
meg az egyedi 
versenyképes-
ségi ténye-
zőjét, nem 
lesz képes 
megtartani 
fiataljait sem.

Az állami 
támogatások-
nak kiemelt 
hatása van 
a helyben 
maradásra

A helyben 
maradás 
ösztönzésére 
használható 
további ténye-
zők azonosí-
tása 

9.
 M

űh
el

ym
un

ka

Balassagyar-
mati Reformá-
tus Egyház-
község

Fókusz-
csoportos 
beszélgetés 
a helyben 
maradás és 
elvándorlás 
kérdéséről (3)

A térséget a 
szellemi tőke 
húzhatja fel. 
Azonban a 
szellemi tőke 
kivándorlása 
gazdaság 
csökkenésé-
hez vezet

A megfelelő 
infrastruktúra 
megalapozza 
a térségre 
jellemző 
helyben ma-
radást.

A helyben 
maradásra 
ható tényezők 
priorizálása.

10
. M

űh
el

ym
un

ka

Németajkú 
Református 
Egyházközös-
ség, Budapest

Református 
közösségek a 
kallódó fiata-
lok megmara-
dásáért

A nehéz sorsú 
fiatalok speci-
ális helyzete

Különböző 
problémák 
beazonosí-
tása, pl.: a 
természettől 
való eltávo-
lodás, túlzott 
individualiz-
mus motivá-
latlanság

A digitalizá-
lódás okozta 
problémák 
beazonosítá-
sa, 7 különbö-
ző jó gyakorlat 
megfogalma-
zása
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11
. M

űh
el

ym
un

ka
Borsosberény Helyi felnőtt 

lakosság a kal-
lódó fiatalok 
megmaradá-
sáért

Elvándor-
lást okozó 
tényező a 
térség nem 
megfelelő 
egészségügyi 
ellátása.

További 
tényező az 
egyre súlyos-
bodó lesza-
kadás mind 
a hátrányos 
helyzetben 
élő lakosság, 
mind pedig 
térségi szin-
ten

Az elvándorlás 
további ténye-
zőinek és 4 jó 
gyakorlatnak 
a megfogal-
mazása

12
. M

űh
el

ym
un

ka

Balassagyar-
mati Reformá-
tus Egyház-
község

A digitalizá-
lódás hatása 
a helyben 
maradásra 
és az emberi 
kapcsolatokra

A digitalizáló-
dás magasra 
helyezte a 
fiatalok inger-
küszöbét, ami 
miatt egyre 
kevesebb 
fiatal vonható 
be a vallási 
eseményekbe

Szükség 
lenne olyan 
rendszeres 
eseményekre, 
mely során a 
közösségépí-
tés, játékok, 
beszélgeté-
sek, közös 
imák valósul-
hatnak meg.

A digita-
lizálódás 
előnyeinek 
és hátránya-
inak jelenlegi 
megvitatása, 
valamint a 
hátrányok 
kiküszöbölé-
sére tett jó 
gyakorlatok 
gyűjtése

13
. M

űh
el

ym
un

ka

Balassagyar-
mat, digitális 
Zoom-os 
alkalmazáson 
keresztül 

Helyben 
maradást elő-
segítő ifjúsági 
önszervező 
közösségek 
kialakítása

Szükség van 
egy külső ko-
ordináló szer-
vezetre, amely 
a fiatalok 
önszerveződő 
közösség 
kialakulását 
segíthetné

Következő cé-
lok: közösségi 
tér kialakítása, 
valamint a 
tavaszi diák-
polgármester 
megválasz-
tásához 
kapcsolódó 
rendezvény 
szervezése

A balassagyar-
mati diákok 
közösséggé 
szervezésére 
tett konkrét 
lépések és 
javaslatok 
gyűjtése

14
. M

űh
el

ym
un

ka

Balassagyar-
mat, digitális 
Zoom-os 
alkalmazáson 
keresztül 

A szórvány-
gyülekezetek 
megtartó 
ereje I.

Az erdélyi 
magyar 
kisközösségek 
nehézségei 
a történelmi 
események 
tükrében

Az erdélyi ma-
gyarság szem-
pontjából az 
anyanyelv 
használata 
a helyben 
maradás 
sarokköve

A lőrincrévei 
szórványgyü-
lekezet ta-
pasztalatainak 
megosztása
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15
. M

űh
el

ym
un

ka
Balassagyar-
mat, digitális 
Zoom-os 
alkalmazáson 
keresztül

A szórvány-
gyülekezetek 
megtartó 
ereje II.

A zsombori 
magyarok 
vagy románok 
soha nem a 
saját etnicitás 
nevében 
mobilizálód-
tak, hanem 
a lokalitás és 
a szociális 
összetartozás 
volt a motivá-
ló tényező.

A társadalmi 
élet szerve-
zésében, az 
oktatásban, a 
személyközi 
magatartás 
szabályozásá-
ban a Zsom-
bori egyház 
nagy szerepet 
vállal, így 
rengeteg jó 
gyakorlattal  
rendelkeznek.

A székely-
zsombori 
szórványgyü-
lekezet ta-
pasztalatainak 
megosztása

16
. M

űh
el

ym
un

ka

Balassagyar-
mat

Fókusz-
csoportos 
beszélgetés a 
helyben ma-
radást segítő 
és elvándor-
lást csökkentő 
kérdésekről

A helyi diplo-
mát adó kép-
zéssel az itt 
elhelyezkedő 
lakosok szá-
mát lehetne 
növelni, ami 
már jelentős 
erőt tudna 
képviselni 
a helyben 
maradás, vagy 
betelepülés 
érdekében

A jobb 
közlekedési 
útvonalak és 
lehetőségek 
képesek 
lennének 
arra, hogy a 
fiatalok, dol-
gozók inkább 
az ingázást 
válasszák az 
elköltözés 
helyett

A balassagyar-
mati közösség 
helyben 
maradását 
célzó konkrét 
javasatok 
kidolgozása

A tanulmányutak tapasztalatai

A Tanulmányútjaink nagyon összetettek voltak, sokféle közösség-
gel ismertettek meg Bennünket, különösen a református egyházon 
belül, de az is előfordult, hogy református közösségek látogattak el 
olyan civil kezdeményezésű helyszínekre, ahol tapasztalatokat cserél-
hettek.  Összességében a tanulmányútjaink sikeresek voltak.  Sokkal 
komolyabb élményt jelent elmenni és megismerni a másikat 
a saját működési helyén, mint pl. csak egy előadást meghall-
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gatni tőle, hiszen így a tapasztalat aktív részvevőivé válunk. Minden 
műhelymunka a meglátogatott helyszín megismerésén és a fenti té-
mák átbeszélésén túl a látogató oldalnak is egy csoportformáló 
alkalom volt.  Lehetőség volt az utazások, étkezések, beszélgetések 
során a másik jobb megismerésére, a kötetlen kapcsolódásra és a 
csoportdinamikai folyamatok kibontakozására.
Kihívást abban találtunk, hogy sokszor az elsődleges téma a 
nehézségek, problémák felvázolása volt.   A fiatalok elvándor-
lása, az elmagányosodás, a közösségek hiánya szinte mindenki szá-
mára közelről, személyesen is érintett témák.  Tudatosnak kellett 
lennünk, hogy ezen alkalmak többek legyenek puszta problé-
mafelvetésnél, hogy elindulhassunk a megoldás felé.  
Érdekes tapasztalat volt ezek mellett, hogy a meglátogatott közös-
ségek sokszor nem tudatosak abban, hogy felismerjék a náluk 
zajló pozitív eseményeket.  Sokszor érezték úgy, hogy nem tudnak 
mit adni, de az irányított kérdések során maguk számára is az 
újdonság örömével meséltek a náluk zajló közösségépítésről.  
Sokszor azok az emberek, akik belenőnek egy közösségbe nincsenek 
is tisztában azzal a sok tudással, értékkel melynek birtokába vannak.  
Sok folyamatot természetesnek tartanak, így a velük való jó gyakorla-
tok összegyűjtése a mesélők számára is sok ráeszméléssel, tuda-
tosítással járt. Ezzel elértük, hogy a kérdéskörre egy pozitívabb at-
titűddel, ún. growth mindsettel álljanak a fixed mindsettel szemben. 
Fontos sorra venni a nehézségeket és a hiányokat is, de még 
fontosabb észben tartani, hogy ezekre hatással lehetünk, ez 
csak egy jelenlegi állapot. Ha erre tudatosan odafigyelünk, 
akkor növekedés fog bekövetkezni és nem ragadunk bele a 



kiindulási állapotba. Ez a szemléletmód az egész munkánk 
alatt kiemelt szerepet töltött be.
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A jól működő közösségek jellemzői, jó gyakorlatai - adaptálhatóságuk
Ebben a fejezetben kívánjuk áttekinteni azokat a külső, belső jel-
lemzőket, melyeket a tanulmányutak során megismertünk, 
összegyűjtöttünk és jó gyakorlatként ajánlani tudjuk a kö-
zösségfejlesztéssel – és így a fiatalok elvándorlásának visz-
szafordításával foglalkozó humán szakemberek számára.   
E szempontok és témák széles skálát mutatnak.  Vannak egé-
szen egyszerűnek tűnő külső tényezők és szempontok, melyek meg-
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kerülhetetlenek a sikeres programok megvalósításához, de vannak 
olyan emberi – magatartásbeli jellemzők, melyek kulcsfontosságúak 
egy élő közösség működéséhez.  Ezen szempontokat pontokba ren-
deztük, de a pontozás nem jelent fontossági sorrendet.
Minden pontot két részre osztottunk.  Első részben, maga a jó gya-
korlat kerül leírásra, a második részben pedig kiterjesztjük ezt 
a módszert, vagy szemléletet, hogy kik és milyen feltételekkel 
tudnák e jó gyakorlatot adaptálni a saját közösségeikbe.

1. A,  Jó gyakorlat leírása/címe: Ajándékozó magatartás – 
mint közösségformáló gyakorlat
Ha a közösség elsődleges célja a lelki egység és a szeretet közösség 
létrehozása, akkor a közösség tagjait nem a másiktól való elvá-
rás motiválja, hanem kialakul bennük az ajándékozás magatartása. 
Mert megsejtik, hogy egy közösség tagjai, akkor találhatnak teljesen 
magukra, ha őszintén ajándékul adják önmagukat.  Ez a magatar-
tás alapvető egy jó közösségben.  Több helyen megfogalmaztak 
számos olyan tevékenységet, mellyel ezt az ajándékozó magatartást 
meg tudják élni.  Ebbe van, aki könnyebben bekapcsolódik, van aki-
nek nagyobb lépés.  Az ajándékozó magatartás megélésére alkalma-
sak a különféle beteglátogatások, idősek, elesettek felé való 
fordulás, de akár az is, ha egy fiatal elvállal egy gyermekcso-
port vezetést és nekik ajándékozza az idejét.  Az ajándékozó 
magatartás egy tipikusan olyan közösségépítő elem, melyet 
a meglátogatott közösségek nem fogalmaztak meg először, 
nem is tudatosult bennük, hogy ez egy sajátos keresztyéni maga-
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tartás.  Pedig nem természetesek ezek a folyamatok, ha például egy 
önkéntes templom takarítást veszünk, vagy egy kórházlátogatást az 
elfekvő osztályon szenteste délutánján a kiskamasz korosztállyal.   
A hajdúböszörményi Jó Pásztor Református Óvodában fontos-
nak tartják ennek az ajándékozó magatartásnak a nevelését.  A kis-
gyermekek folyamatos kapcsolatban vannak a helyi idősek 
otthonával és hol kézműves ajándékkal, hol műsorokkal lepik 
meg az időseket.  Vagyis az ilyen jellegű hozzáállás nevelhető, egész 
kis óvodás kortól lehet erre nevelni, terelni a gyermekeket.  
Aki gyermekkorában ilyen szellemben nevelkedik, az egész bizonyos, 
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hogy egy másokért, közösségért tenni akaró ember lesz és építeni 
fogja azt a közösséget, melybe beletartozik.  Ezt a fajta magatartást 
tanulmányútjaink során sok keresztyén közösségbe megtaláltuk, hi-
szen ez a keresztyén élet velejárója is. 
Példa ennek a magatartásnak a kialakítására a Lamenda Alapít-
vány közösségfejlesztő tapasztalata is, akik arról számoltak be, 
hogy akkor indult el egy közösségi – egymásért tenni akaró hozzáál-
lás az emberek között, amikor az alapítvány szükséget szenvedett va-
lamiben.  Amikor önkéntes segítséget kértek, mert tényleg valamilyen 
problémát nem tudtak szűk körben megoldani akkor többen jelent-
keztek segíteni.  Ezeknek a közös munkáknak, mivel nagyon jó hangu-
latban teltek, olyan jó visszhangjuk lett, hogy legközelebb szinte dupla 
annyian jelentkeztek megint.

1. B, A Jó gyakorlat adaptálhatósága
Egy nem keresztyén közösségben nem alapvető, hogy az emberek 
ezzel az egymásnak ajándékozó szemlélettel érkeznek.  Ha egy falu 
közösségét tekintjük, vagy más civil szervezet köré szerveződő embe-
reket felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehet őket egymás felé nyi-
tottá, érdeklődővé, adakozóvá, ajándékozó lelkületűvé tenni? Sokszor 
inkább a „szemet szemért” hozzáállás ismert és az, hogy mindenki 
csak törődjön a maga dolgával, nem tartozunk felelősséggel egymá-
sért.  Nagy kihívás egy ilyen passzív állapotból kimozdítani az 
embereket.  Úgy láttuk, erre akkor van lehetőség, ha a közösség 
vezetője elkötelezett és saját példával mutat utat a közössége tagja-
inak.  Ő mutatja be milyen, ha valaki nem csak a maga boldogulása 
miatt tesz meg dolgokat, hanem önzetlenül képes szélesebb körben 
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is tevékenykedni.  Fontos emellett az, hogy egyedül erre nem lesz ké-
pes, ezt a szemléletet egymaga senki nem tudja képviselni, vagyis az 
elkötelezett vezetőnek találnia kell maga köré egy olyan kis csoportot, 
akikkel ezt az ajándékozó magatartást kicsiben elkezdhetik megélni. 

3. A, Jó gyakorlat leírása/címe: „A szeretet több, mint az 
én igazságom” – a közösségi élet alapja
Ha a közösség tagjai készek arra, hogy ne maguk, hanem a mások ja-
vát keressék, ha készek arra, hogy lemondjanak mások kedvéért saját 
akaratukról, akkor szükségképpen találkoznak a lemondás fájdalmá-
val. A Jézusi mintát követve viszont képesek arra, hogy a hétköznapok 
kis eseményeiben lemondjanak saját elképzeléseikről mások 
kedvéért – és tegyék ezt a szeretet szabadságában.  Vagyis nem 
egy meghunyászkodó, önmagát képviselni nem tudó embert kell el-
képzelnünk, hanem egy olyan embert, aki el is képes veszíteni magát 
(ami sokszor fájdalmas) de nem megadásból, hanem mert egy 
közösen kialakított jobb megoldásban hisz. 
Ez megint egy, a keresztyén közösség lelkiségéből adódó jó gyakor-
lat, mely az egyik legnehezebb területre, a problémák, konfliktusok 
kezelésére ad nem konkrét, de jól működő segítséget.  Ez a hozzáál-
lás megint egy olyan belső tulajdonsággá, képességgé válhat, mely az 
élet számos területén gyümölcsöző lehet. Az, ha valaki képes kezelni 
a konfliktusos helyzeteket, van ötlete és gyakorlata, hogy egy közös-
ségen belül egy nehézséghez Az a fiatal, aki gyermekkorában erről ta-
pasztalatot szerez nagyon jó csapatjátékos lesz a munka világában is.
Ha a közösség elsődleges célja a lelki egység, akkor a közösség tag-
jainak törvénye nem a szubjektív igazság, (az „én igazságom”) lesz, 



59

hanem a szeretet. Ez azt jelenti, hogy a tagok képesek lesznek arra, 
hogy szükség esetén – az egyetértés fenntartásának kedvéért – le-
mondjanak saját akaratukról, mert tudják, hogy: „a szeretet több, 
mint az én igazságom, az egység értékesebb, mint az én okos-
ságom”.
Ennek a magatartásnak is sok formáját láthattuk és hallhattuk a 
tanulmányutak alatt.  A közösség tagjai, jó esetben kis koruk-
tól gyakorlatoznak abban, hogy a sok program tervezésnél például 
hogyan adják újra és újra közösbe ötleteiket, de hogyan legyenek ké-
pesek le is mondani azokról.  A tanulmányutakon jelenlévők sok 
olyan beszámolót hallhattak, melyben amúgy egymástól sok 
szempontból különböző emberek büszkén mesélték, hogy mi 
minden vittek végbe együtt.  A legtöbb közösség programjainak a 
tervezésénél és kivitelezésénél is észrevehető ez a magatartás.

3. B, A jó gyakorlat adaptálhatósága
Ez a fajta magatartás olyan képességekkel ruházza fel az egyént, mely 
a mindennapi életvitelében is segíti.  Az együttműködés képessé-
ge elengedhetetlen bármilyen közösségben, illetve akár a munkahe-
lyen is.  Az együttműködés egy olyan folyamat, mely során az egyén, 
vagy közösség együtt dolgozik közös célok elérésén.  Egy kistelepü-
lésre gondolva az együttműködésnek –a saját ötleteim, véleményem 
háttérbe szorításának, a és a másik befogadásának a képessége – el-
engedhetetlen a közösség formálásához.

3. A,  Jó gyakorlat leírása/címe: A közösség struktúrálása
A tagok egyenlőek – Ha egy közösség célja az, hogy konkrét felada-
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tokat teljesítsen, akkor egyes tagjai annál értékesebbek, minél hasz-
nálhatóbbak a feladatok megoldásában. Ellenben ha a keresztyén 
közösség célja: a kölcsönös szeretet megélése és növelése a kö-
zösségben, akkor a közösség tagjai között tényleges egyenlő-
ség uralkodhat. Minden tag ugyanannyira fontos, hiszen szere-
tetet adni mindenki tud, csak más és más formában.  Ennek egy szép 
megvalósulása a hajdúböszörményi Jó Pásztor Óvoda példája, 
ahol az óvodába járó gyerekek és az idősek sokat találkoznak 
egymással, kölcsönösen gazdagítva egymást.  Mindkét félnek szük-
sége van a másik kapcsolatára. Itt még külön érdekes, hogy nem csak 
azok az idősek kapcsolódnak be az óvodásokkal való közös progra-
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mokba, akiket rokoni szálak kapcsolnak össze, hanem olyan idősek 
is részesülhetnek ebből a programból, akiknek nincs unokájuk, vagy 
messzebb él és fordítva. A közösségi idő és a kötetlen kapcsolódások 
azért is fontosak, mert ezalatt olyan csoportdinamikai folyamatok in-
dulnak el, amiben minden tag megtalálhatja a saját értékeit, amiket 
ő tud beemelni a csoport közös tárába, önként kiválaszthatja, hogy 
milyen mértékben és formában tud felelősséget vállalni a csoportért. 
Minél diverzebb az adott csoport, annál több értéket tud hasznosíta-
ni. Ezért egyformán fontos minden tag beemelése a közösségi életbe.

3.B, A jó gyakorlat adaptálhatósága
A közösségen belül a tagok egyenlősége olyan egyszerűnek 
hangzik, de ez a gyakorlatba sok kihívást rejt magába.  Az egy 
csoportba tartozó emberek automatikusan mérlegelni kezdik egy-
mást képességeik szerint.  Mivel a keresztyén közösség összetartó 
ereje az egymás iránti elfogadás és szeretet, ezt mindenki egyformán 
képviselni tudja.  Egy nem egyházi szervezeten belül itt azt kell mér-
legelni, hogy van –e olyan közös cél, mely megvalósításához 
minden tag egyformán hozzá tud járulni.  Itt nem azt kell nézni, 
hogy egyforma tevékenységek vannak –e, hanem hogy hozzáállásban 
lehet e közös pontokat keresni.  És ehhez a kitűzött célhoz persze 
mindenki más és más módon teszi hozzá a saját részét.  Erre a hoz-
záállásbeli, célkitűzésbeli alapok lehelyezésére kell hangsúlyt 
fektetnie annak a közösségszervezőnek, aki egyenrangú félként 
kezeli a közösség tagjait.
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4.A, A jó gyakorlat leírása/címe: 
A vezetők helyzete a keresztyén közösségekben
A keresztyén közösségvezető helyzete újfajta stabilitást mutat szá-
munkra. Egyrészt tudatos benne hogy vezetői, döntéshozói 
feladati vannak, másrészt tudja, hogy ő nem több, mint a 
többiek, hiszen feladatának lényegi részét –hogy egységet 
teremtsen a közösségében – más tag is el tudná látni.  Sok 
szempontból érdekes és eltérő volt a meglátogatott református 
lelkipásztorokkal való beszélgetés, de összességében elmondató, 
hogy az a fajta odaadás jellemezte őket, melyre egy élő közös-
ségnek nagy szüksége van.  A Lamenda Alapítvány egri tanul-
mányútján is külön téma volt a közösségek vezetőinek „milyensé-
ge”. Ott, bár nem keresztyén közössége, de a vezetői odaadó munka 
itt is megjelent, mint a sikeres közösség vezetés feltétele.  Ők a 
helyi kis közösségek vezetőinek olyan közösségfejlesztő képzése-
ket javasolnak, amelyben a közösségvezetés nem, mint egy 
személyes jó tulajdonság jelenik meg, hanem egy olyan ta-
nulható és fejleszthető képesség, amiben minden vezetői sze-
repet betöltő személy tudna fejlődni. E képzés javaslatok széles kö-
rűek lennének.  Nem pusztán pszichológiai és szociológiai, hanem 
az adott térséget figyelembe vevő gyakorlati ismereteket is tartal-
mazna. A Lukanényei település vezetője például munkájának 
kulcsaként emlegette, hogy a saját erőforrásaikat a falun 
belül felszínre hozzák, és itt a mezőgazdaság fellendítésére 
gondolt.  Vagyis ő feladatot vállal a helyi munkahelyterem-
tésben, mint például az eszközbeszerzésekről szóló pályázatok írá-
sában, a legtöbb munkahelyet a helyi önkormányzat biztosítja.
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A Balassagyarmati Református Egyházközségben a vezető 
szempontjából még egy érdekes szempontot találtunk: elhangzott, 
hogy egy közösség akkor tud működni, ha nem egyedül egy sze-
mély hozza meg a döntéseket, hanem a vezető körül van egy 
olyan kis mag, akik munkacsoportként közösen, egységben 
hozzák a döntéseket.  Ennek számunkra nagy jelentősége van a 
jó gyakorlatok után kutatva, hiszen ez a közös, egységben történő 
döntéshozatal lehet a kulcsa annak, hogy egy-egy vezető ne érezze 
egyedül a súlyát pozíciójának, szélesebben tájékozódjon a különféle 
szempontokról egy - egy téma kapcsán, megelőzze a kiégést, mely-
ben még az egyházakban is jelen van.  A közösségben való irányítás 
sok olyan pozitív tulajdonságot, képességet vár el a vezetőtől, amit 
már feljebb is megfogalmaztunk, és alapvetőnek gondoljuk egy jól 
működő közösségnél, miszerint a vezető közösbe tudja tenni ötleteit, 
emellett képes el is engedni őket, egy másik, optimálisabb javaslat 
elfogadásával.  Így egy olyan komplex vezetői „stáb” alakul ki, 
mely döntéseivel szélesebb körben képes „megfogni” a he-
lyieket, hiszen nem egy ember ismeretei, stílusa, szempont-
rendszere tükröződik bennük.

Érdekes tapasztalat volt, hogy a hátrányos helyzetű kistelepü-
lésen az egyházak, vallási szervezetek képviselői (plébános, 
tiszteletes, hitoktató, plébánia-igazgató, stb.) tevékenyked-
nek egyedüli diplomásként. Szerepvállalásuk a közösség életében 
személyfüggő és gyakran esetleges, a leszakadó aprófalvak közössé-
geiben azonban számos esetben létfontosságú és pótolhatatlan. 
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4.B, A jó gyakorlat adaptálhatósága
Egy - egy egyházközség esetében a vezető lelkészről beszélhetünk 
mint vezetőről, de mi a helyzet e tekintetben a kisebb településeken?  
Tanulmányútjaink során számos esetben tapasztaltuk, hogy egy - 
egy elhivatott, kezdeményező vezető (a fent leírt hozzáállás-
sal) a motorja az adott település élhetőbbé, aktívabbá, mo-
dernebbé stb. válásához, mely folyamat egyértelműen a helyben 
maradás meghatározó feltételei közé tartozik.  
 A falvak, kisebb városok társadalmának szervezettségét és a közös-
ségi életet is meghatározzák a fontos helyi pozíciókat betöltő 
egyének: személyes kvalitásuk, rátermettségük, döntéseik 
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és szándékaik. Minél kisebb egy település, annál kevesebb a lo-
kális kulcspozíciók száma és annál nagyobb a döntéshozók szerepe 
és felelőssége. A helyi pozíciók, feladatkörök számának csökkené-
se ugyanakkor együtt jár a településen élők külső tényezőktől való 
függésének növekedésével.  A kistelepüléseken jellemzően a 
legnagyobb helyi hatalom, legitimitás és presztízs a polgár-
mesteri tisztséghez kapcsolható. A polgármester személye, alkal-
massága, képességei, munkabírása, kapcsolatrendszere meghatá-
rozó a falu további sorsa, fejlődése szempontjából. A település első 
embere – az önkormányzat élén – kezdeményezhet, és foganatosít-
hat a helyi társadalom szervezettségét erősítő projekteket, illetve a 
települési közösséget építő rendezvények, programok sikeressége 
jelentős mértékben az önkormányzati támogatás és szervezés függ-
vénye. A polgármesteri és önkormányzati képviselői státusz mellett 
jelentős a helyi szolgáltatások és intézmények vezetőinek, foglalkoz-
tatottainak szerepe.
A helyi értelmiség társadalomszervező szerepe kiemelt je-
lentőséget kap a kistelepülési színtereken. A működő civil 
szervezetek egyesületek és klubok élén gyakran találunk helyi 
pedagógusokat, orvosokat, stb. Szerepük tanácsadóként, vélemény-
vezérként is fontos. A lokális intézményrendszerhez kötött ér-
telmiség az intézmények megszűnésével elveszíti gazdasági 
bázisát, s többnyire elvándorol a településről.

A társadalom szervezésében szerepet játszó helyi véleményvezé-
rek nem minden esetben a kulturális és hatalmi mezőben szerzett 
tőke alapján szelektálódnak. A lokális ismertséget és elismertséget 
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meghatározza a helyi társadalom gazdasági életében betöltött 
pozíció is. A sikeres vállalkozók, gazdálkodók olyan társadalmi réte-
get képeznek, amely viszonyítási alapot jelenthet a település lakosai 
számára, gazdasági erejük, elismertségük alapján a település fejlesz-
tésének fontos bázisát adhatják.

5.A, Jó gyakorlat leírása/címe: 
A közösségek külső körülményei
A tanulmányutak során számos esetben felmerültek olyan külső té-
nyezők, melyek segítik a közösség kialakulását vagy életét.  Az egyik 
ilyen alapvető külső tényező a saját közösségi tér megléte.  A ke-
resztyén egyházaknak legtöbbször rendelkezésére áll egy olyan nagy 
terem, mely alkalmas nagyobb létszámú ember befogadására.  Jó volt 
látni, hogy ezek a terek sok esetben több funkciót is betölte-
nek.  Természetesen otthont adnak az istentiszteleteknek, 
de emellett alkalmasak családi rendezvények megtartására, 
vagy akár a fiatalok táncos programjaihoz is.  Több lelkész fo-
galmazta meg e közösségi tér elsődlegességét és sok előnyét.  
A fiatalok elvándorlásáról szóló beszélgetések során szó esett az 
infrastruktúráról, annak meglétéről, vagy hiányáról, arról, hogy a 
közösségek lelki szempontjain túl olyan külső körülmények is szá-
mítanak egy faluban, hogy milyen közlekedési lehetőségek vannak, 
úthálózta, milyen intézmények találhatóak benne, stb.  Vagyis nem 
lehet pusztán cél a közösség kialakítása, ezek mellett komp-
lexen minden olyan folyamatot is el kell indítani mely a har-
monikusabb élethez visznek közelebb.
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5.B, A jó gyakorlat adaptálhatósága:
Ez a külső körülmény - a közösségi tér kialakítása – azért került be 
külön pontként a jó gyakorlatok, ajánlások sorába, mert több tele-
pülésen felmerült problémaként e hiány és több településen 
pedig büszkén mesélték, hogy milyen módon küzdötték végig 
a közösségi tér kialakításának lépéseit.  Vagyis ez egy egyszerű 
szempont, de alapvető.  Sajnos az elöregedő falvakból a helyi humán 
szolgáltatások kiszorulásának eredménye az, hogy pl. a kultúrháza-
kat, iskolákat is be kell zárni, melyekben volt helye egy nagyobb cso-
port találkozásának. Ezt a szempontot különösen fontosnak találjuk a 
települések vezetőinek átgondolásra.  

6.A, Jó gyakorlat leírása/címe: 
A közösség életének rendje
Az általunk látogatott református közösségek többségében megis-
mertük az éves, havi és heti rendjüket is.  Látszott, hogy ezek komoly 
tervezési, logisztikai munkát igényelnek.  Viszont egy közösség életé-
be szükség van ezekre az állandó, biztos pontokra, melyek egy 
keretet adnak a tagok életének.  Legtöbb helyen a vasárnapi 
Istentiszteletet említették, hiszen az egy rendszeres alkalom 
a találkozásra.  Elgondolkodhatunk, hogy a járványhelyzet közepén 
a templomok még nyitva vannak.  A keresztyén embereknek tényleg 
a heti lelki feltöltődés és a szeretet kapcsolatok megélésének 
egy fontos helyszíne ez.  Vagyis bármiféle közösség működéséhez 
fontos, hogy legyenek olyan rendszeres alkalmak, melyek biz-
tonságot és a közösséggel való találkozás lehetőségének foly-
tonosságát adják a tagoknak.
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E heti rendszerű Isten tiszteleteken kívül természetesen az egyház-
községeknek éves tervük is van, mely legtöbbször a nagyobb 
keresztyén ünnepkör köré csoportosul, illetve nyáron táboro-
kat és más programokat biztosít tagjainak.  

6.B, A jó gyakorlat adaptálhatóság
A közösség programjainak rendjének kialakítása, megtervezése egy 
olyan ajánlás, melynek például az önkormányzatok többségében meg 
is felelnek.  Minden település, vagy szervezet szereti megtervezni az 
éves, vagy akár havi programját.  Ami itt fontos szempont lehet, hogy 
e terv kialakításában a közösség mely tagjai segíthetnek be il-
letve milyen módon jut el a közösség résztvevőihez.  Kifejezett 
hiányt tapasztaltunk egyes önkormányzatoknál az online felületek 
használata kapcsán.  Pedig a legegyszerűbb közösségi média 
felületek is pillanatok alatt jól tudják tájékoztatni a lakossá-
got a fontosabb eseményekről.

7.A, Jó gyakorlat címe/leírása: 
A közösség fenntartásásra irányuló lépések 
– anyagi kérdések
A legtöbb tanulmányúton szóba kerültek fenntartási kérdések, 
pénzkezelési megoldások, pályázati lehetőségek.   Bár a keresz-
tyén közösségek fenntartását tekintve speciális helyzetben vannak, 
mégis mindnek van saját költségvetése, melyből gazdálkodnia kell.  
Bármilyen jellegű közösségnél a fenntartási kérdésekkel foglalkozni 
kell.  Mindig vannak kiadások, bevételek, melyek kezelésére a közös-
ség vezetőinek kell, hogy legyenek megoldási javaslataik.  A beszélge-
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tések során sokan a pályázatok adta lehetőségeket figyelik és 
használják ki, legyen szó akár felújításról, akár táboroztatás-
ról, de többször meséltek büszkén arról is, hogy ha valamit 
nem pályázatból, hanem maguk összeadta pénzből oldottak 
meg.  Például a csesztvei tanulmányúton megtudtuk, hogy az 
egész templomot önerőből épített fel a falu közössége.  Anya-
gilag is támogatták és közösségi munkában is részt vettek.  Úgy láttuk, 
hogy a pénzügyi kérdések minél nyíltabbak és a tervezés, a beszélge-
tések tárgyát képezik, illetve van a közösség tagjai között aki, felelőse 
ennek annál gördülékenyebben megy az ilyen jellegű munka.
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Az infrastrukturális fejlesztés szép példája a Pataki tanulmá-
nyúton bemutatásra került újonnan kialakított szociális étkeztető 
helység, mely több helyi asszonynak is munkalehetőséget biz-
tosít, emellett a jövőben itt közösségi programok megtartására is 
lehetőség lesz. 

7.B, A jó gyakorlat adaptálhatósága
A magyarországi önkormányzatok és szervezetek az elmúlt 
években egyre tájékozottabbakká váltak a különféle állami 
és uniós források igénybe vételét illetően.  Úgy tapasztaltuk, hogy 
a kifejezett épület felújításra, eszközbeszerzésre irányuló támogatá-
sokat maximálisan ki tudják használni, viszont kevés jó gyakorlatuk 
van, a humán területet támogató, programokat megvalósító, fejlesz-
tő, képzésekről szóló támogatások igénybevételéről.  Bármennyire 
humán szolgáltatást szeretne nyújtani egy közösség, a vezetői 
csapatnak az anyagi kérdésekkel is szembe kell néznie.  Ez különösen 
nehéz, mert a humán beállítottságú emberek a pénzügyi kérdések 
megoldásához nem jó képességekkel rendelkeznek.  Viszont itt az 
adaptálhatóság azt is jelentheti, hogy egy jól működő közösséghez a 
vezetőnek meg kell találni azt az embert, aki a sokféle közösség építő 
magatartás közül, pont ezeket a pénzkezeléssel kapcsolatos készsé-
geit ajánlja fel a közösség boldogulására.  

8. A, Jó gyakorlat leírása/címe: 
Ingyenesség, önkéntesség
Nagyon különlegesek a keresztyén közösségek olyan szempontból, 
hogy itt nincs tagdíj, a részvétel ingyenes, számos feladatot 
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önkéntesek látnak el, anyagiak adományokból vannak.  Ez 
egyrészről természetes, de mégis el kell gondolkodnunk, hogy e 
szempont is segítheti a közösség hosszú távú fennmaradását.  Azt 
láttuk, hogy ezek az önkéntes munkák ott működnek jól, ahol a gyer-
mekek már kisgyermek korban ebben a szellemben nevelődnek és 
ahol a szülők ezt tudatosan beépítik a hétköznapokba.  Egyszerűen 
arról van szó, hogy működtetnek egy olyan kis világot, ahol 
lehet segítséget kérni, adni és kapni is.  Ez például egy olyan 
megtartó erő, melynek megléte és megtapasztalása nagy 
kincs és nagyon hiányozni tud, például egy nagyvárosba köl-
töző fiatal párnak.
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A segítség kérés és adás után az ingyenességnek van egy magasabb 
szintje is: mégpedig amikor valaki a közösség tagjaként ingye-
nesen biztosít olyan szolgáltatást a tagoknak, ami amúgy a 
megélhetését biztosítja.
A Nagyorosziba tett látogatás során hallottunk például olyan gyer-
mekmegőrző programról, melyet biztosítanak ingyenesen az édes-
anyáknak és a hét minden napján igénybe vehetik.  Találkoztunk 
ingyenes jogi tanácsadással, pszichológiai tanácsadással, kor-
repetálással is.

8.B, A jó gyakorlat adaptálhatósága
Az az elkötelezett személy, vagy kisebb csoport, aki közösséget sze-
retne létrehozni, vagy esetleg egy régi közösség életét szeretné újra-
indítani ösztönzőleg kell hasson a leendő tagjaira az önkéntes 
munka terén.  Ahogy több helyen is megfogalmaztuk módszerta-
ni anyagunkba, az emberek alapvetően a saját házuk táján, talán 
még nagyobb családi körben segítenek szívesen.  Komoly terv kell 
arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne e passzív hozzáállást 
egy aktív, a pl. településért tevékenykedő embercsoport-
tá alakítani.  Elsődleges a segítségkérés, vagyis hogy merni 
kell és tudni kell jól segítséget kérni és azt elfogadni, meg is 
köszönni.  Hiszen a balassagyarmati Lamenda Alapítvány is 
megtapasztalta, hogy amikor igazán szükségben voltak, és 
jól meg tudták fogalmazni segítség kérésüket akkor sokan 
és jó szívvel segítettek.  Másik tényező az erre való nevelés 
minél fiatalabb korban való megkezdése, de erről is már szól-
tunk fentebb.
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Az önkéntes munka ebben a projektben különösen kiemelt, 
mert van egy komoly közösség kovácsoló aspektusa, és fő-
ként a fiatalok körében.  A közösen végzett önkéntes munka 
nagyon felszabadító és jó terep egymás megismerésére, egy-
más erősségeinek felszínre segítésére.  Az önkéntes munkánál 
a közösségszervezőnek a külső körülményeket átfogóan bizto-
sítania kell: az odajutást, az eszközöket, a munkára való megfelelő 
emberek meghívását, stb.

9. A, Jó gyakorlat címe és leírása: Programok más és más 
életkorban

Számos helyen hallhattuk, hogy egyes közösségeknek milyen széles 
programkínálatuk van az életkorokat figyelve. 

- Kisgyermekkor:
Az erdőkertesi lelkész például arról számolt be, hogy az istentisz-
telet alatt 4 féle foglalkozást tartanak az egész kisbabáktól kezdve 
azokig a gyerekekig, akiknek a klasszikus Istentisztelet még túl hosz-
szú lenne. Vagyis többféle baba – mama foglalkozást hallottunk, 
ami nem is igazán a fiatal generációnak szól, hanem az anyukák 
számára alakít ki egy olyan erős kapcsolódást, mely a kisgyermek-
nevelés első komoly és nagyon megterhelő kihívásait segít együtt 
átvészelni.  A hajdúböszörményi baba-mama foglalkozáson elhang-
zott egy régi hagyomány újrateremtése, mégpedig a komatála-
zás.  Ez az egyszerű kis gyakorlat képes nagyon sok erőt és 
egymásra figyelést mozgósítani egy kis közösségen belül is.  
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Az újonnan született gyermeke családjába a helyeik felajánlanak 
ebéd főzést és akár több héten keresztül minden nap, vagy néhány 
naponta más és más család visz ebédet az újszülöttes házba.  Ez a 
gyakorlat azon túl, hogy tényleg levesz egy komoly terhet az anyuka 
válláról sok más pozitívumot is rejt.  Beszámoltak arról, hogy volt 
olyan apuka, aki e komatálazás hatására ismert meg másokat 
a közösségben és ezután kapcsolódott be aktívan a közösség 
életébe.  A diósjenői önkormányzat emellett az önkéntes se-
gítségadás mellett kelengyepénzzel is támogatja az újszülöt-
teket és családjaikat.
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- Óvodás korosztály
Az óvodás korosztálynál a megjelenik nekik szóló hittanos foglal-
kozás hetente, nekik szóló foglalkozás az istentisztelet alatt. Emellett 
megjelennek már azok a nevelési elvek, melyekkel a kisgyermekeket 
is már a közösségben élés felé jól lehet terelni. A Diósjenői Refor-
mátus egyházközségnél tett látogatásunkkor is szóba került, 
hogy fontosnak tartják, hogy minél kisebb korban kezdjék a 
gyerekek ilyen irányú nevelését.  Mire is gondoljunk ilyenkor?  
Pontosan arra a mondatra, melyre a módszertani kötetünket alapoz-
zuk: hogy ne tegyék másnak azt, aminek ők se örülnének.  Ezt más 
egy egész kisgyermek is képes megérteni, és így fordulni társai felé.
Az óvodás korosztálynál kiemelkedő az, hogy ők sokkal nyitottab-
bak az elesettek felé.  Hajdúböszörményben nagyon jól mű-
ködik a református óvodában, hogy integráló nevelést folytat-
nak.  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fogyatékkal élő gyermekek 
is járnak a „normál” csoportokba, illetve rendszeres kapcsolat van a 
helyi idősek klubja és a református óvoda gyermekei között. Ezek a 
találkozások a vírushelyzet alatt működtek nagyon sikeresen, hiszen 
a gyerekek kis műsorokkal készültek az idős klub számára, az 
idősek pedig sokat beszélgettek e találkozók alkalmával, so-
kan meséltek fejből a gyermekeknek és meghallgatták őket, 
melyek szintén egy olyan lelki erősödést hoznak mind két fél 
részére, amely a jóllétükhöz nagyban hozzájárul.  

- Iskolás korosztály
Az általános iskolás korosztállyal való foglalkozásnak sok szép példá-
ját láttuk a tanulmányútjaink és műhelymunkáink során.  Részükre is 
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sok helyen biztosítva van az istentiszteletek alatti gyermekfoglalko-
zás, számukra is rendszeres hittanórák vannak.  
Több helyen a velük való foglakozás alatt szólítódik meg az egész 
család, hogy kapcsolódjon be a közösség életébe.   Diósjenői közös-
ségben az általános iskolás gyermekek családjai közösségi kirándulá-
sokat kezdeményeztek, ahol a különböző korosztályok együtt ismer-
kednek a természet szépségeivel.
A másik kiemelt program, ami ezzel a korosztállyal megvalósítható a 
rászorulók felé való odafordulás.  A pápai tanulmányúton is be-
számolt a helyi közösség arról, hogy az általános iskolás korosz-
tály bevonható például a kórházak elfekvő osztályán tett látoga-
tásokba, idősotthonok meglátogatásába.  Meghökkentő talán, 
de pont e korosztály nyitottsága teszi lehetővé azt, hogy e gyermekek 
könnyebben forduljanak egy - egy elesett ember felé. Ezek a „szol-
gálatok” természetesen a gyermekeket is gazdagítják és a 
hittanos közösséget is erősítik.  Nem beszélve arról, hogy állan-
dó programot, értékes szabadidő eltöltést is biztosítanak e kor-
osztálynak és kreatívabbnál, kreatívabb módon valósíthatják 
meg e látogatásokat – színdarabokat adnak elő, kézműves 
ajándékokat gyártanak, szavalnak, zenélnek, stb.
Az általános iskolás korosztály számára még a tematikus táborok is 
fontosak.  Az általános iskola felsőbb korosztálya már bevonható a 
táborok szervezésébe is.  Fontos tényező, hogy például a gyermek 
kiscsoportok vezetői nem sokkal idősebbek a csoport átlagé-
letkoránál.  Így sokkal közelebb vannak, jobban meg tudják érteni 
és jobban meg tudják szólítani azt a korosztályt akiknek programot 
készítenek.  
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A csesztvei evangélikus közösség lelkésze kiemelte, hogy 
nagyfokú rugalmasság kell az ezzel a korosztállyal való foglal-
kozás alatt.  A hittanórák nem az iskolában, a hagyományos oktatás 
kereti között zajlanak, sokszor szabadba mennek, játszanak, fagyiz-
nak, vagyis inkább a közösségi lét örömét élik át együtt, és nem okta-
tási tevékenységet folytatnak.

- Középiskolások, ifjúsági programok
A középiskolásokkal, ifikkel való foglalkozás is sok lehetőséget 
rejt magába és komolyan formálja a részt vevő fiatalok későb-
bi életvezetési döntéseit az ebben a korban szerzett benyo-
mások, tapasztalatok, így a tanulmányútjaink során meglátogatott 
közösségeknél kiemelt helyen szerepelnek.  A részükre tartott 
lelki alkalmak, hittanórák már komolyabbak a beszélgetéseket tar-
talmaznak, sokszor külsős előadók meghívásával. Itt is „elvárás” a 
korosztály ismerete a közösség vezetője, vagy a fiatalokkal való fog-
lalkozással megbízott felnőtt számára.  Így születnek például a ba-
lassagyarmati közösségben filmvetítős, klubbszerű alkalmak.  
A közép és ifi korosztállyal való foglalkozás minden szempontból 
kulcsfontosságú egy közösség életében.  Kiemelten fontos a projek-
tünk szempontjából, amikor pont e fiatalok elvándorlásának/
máshol boldogulásának kérdéseit, okait elemezzük.  Ebben 
az életkorban a fiatalok a gyermekkorból a felnőttkorba lépnek át, 
egy újjászületésről is beszélhetünk esetükben.  Testileg, szellemileg 
és lelkileg is új kihívások, változások előtt állnak.  E a bennük zajló 
folyamatok megélésében különösen fontosak a kortárs kapcsola-
taik illetve hogy van e egy olyan idősebb valaki  egy mentor 



78

Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért

(nem sokkal idősebb mint ő) akire felnézhet, akitől jobban elfogad 
dolgokat, mint esetleg szüleitől, stb. Ezért nagyon szerencsés, ha a 
fiatal korosztályra sok időt és energiát, akár egy felelőst is 
„áldoz” a gyülekezet.  Ebben a korban rengeteg élményt sze-
retnének begyűjteni a fiatalok, viszont olyat, ami nem sablonos, 
nem unalmas, hanem kihívásokkal teli és komoly témákat feszeget.  
Nagyon fontos, hogy hiteles legyen az az ember, aki összefog-
ja őket és legyen megfelelő ismerete e korosztály „működéséről”.  
A balassagyarmati Református Egyházközségben jól működik 
a fiatalokkal való kapcsolattartás az online térben.   Ez bizo-
nyosan az előbb említett fontos szempontnak is köszönhető, hogy 
a lelkész maga is fiatal, így nem kérdéses számára hogy ezen a felü-
leten is létre kell hozni kapcsolódási lehetőségeket.  Ez különösen a 
járvány időszakban domborodott ki, amikor a Facebookon teaház 
hangulatú beszélgetéseket folytattak, esetenként meghívott 
előadókkal, a fiatalok számára érdekes témákban és ebbe lehetett 
nem csak hallgatóként, hanem interaktív módon bekapcsolódni.
Több tanulmányúton, például a Hajdúböszörményi Jó Pásztor 
Óvodánál is említették, hogy az óvoda és az Idősek otthona kihasz-
nálja a fiatalok kötelező önkéntes munkával letölthető óráit és bevon-
ja őket a programokba, 10 diák vállal náluk társadalmi munkát.  
Ez nagyon hasznos szokás és azért is jó, mert többször halljuk, hogy 
nehezen tudják a középiskolások értelmesen kihasználni ezt a köte-
lező társadalmi munkaidőt. 
Minden ifjúsággal foglalkozó közösségben fontos, hogy mutassunk 
a jövőt illetően különféle utakat, lehetőségeket számukra.  A balas-
sagyarmati tanulmányúton merült fel, hogy például az önkor-



79

mányzatnál is működhetnek gyakornoki programok, melyek a 
közösségszervezésbe is bevezethetné a fiatalokat.
Illetve a drégelypalánki tanulmányúton egy konkrét munka-
helyteremtési modellt is megismerhettünk a Szondi Turisztikai 
Központ kivitelezésében, akik csak helyi fiatalokat vesznek fel külön-
böző csoportvezetési, animátori munkára.  Az a diák, aki középisko-
lásként a faluból akár csak nyaranta besegít a szervezet munkájába, 
annak lehetősége lesz már komolyabb kulturális programszervező-
ként egy státuszt is betölteni.  
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A különböző felnőtteknek szóló programokat inkább temati-
kusan tekintjük át, hiszen itt nem az életkor, hanem inkább a kü-
lönféle élethelyzetek alkotnak közös csomópontokat.

9,B A jó gyakorlatok adaptálhatósága:
Számos lehetősége van egy helyi közösségfejlesztőnek, hogy a 
különböző korosztályokat megszólítsa.  Természetesen ezen 
programok milyensége rengeteg szemponttól függ.  Leginkább a 
kisgyermekek szólíthatóak meg könnyen, őket motiválni egy – 
egy közös programra azért is jó, mert velük már biztosan kapcso-
latba kerülünk a szülők csoportjával is.  A keresztyén közösségek 
tapasztalatai szerint a fiatalok kifejezetten jól motiválhatóak a 
különféle segítő tevékenységekbe, amikor önkéntesen tehet-
nek pl. környezetükért.  A fiatalok esetében nagyon fontos, hogy a 
toborzás és a téma modern és figyelemfelkeltő legyen, vagyis hogy az 
ő vérmérsékletüknek megfelelő kihívásokkal rendelkezzen. Itt és min-
den más program indítás esetében is, meg kell találni azt a néhány 
érdeklődőt, akivel a program elindítható.  Tapasztalataink szerint egy 
kis településen bármely korosztály közösség szervezése fon-
tos az egész közösség szempontjából. Például egy baba mama 
alkalom az egész települést felélénkítheti.  van aki gyerek vigyázást 
ajánl fel, van aki ruha csomagokat hoz, vagyis ha már egy program 
elindul, az oda képes vonzani a más generációk tenni vágyó 
tagjait is.
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10. A, Jó gyakorlatok címe és leírása:  
Programok más és más élethelyzetben
A keresztyén közösségeken belül működő kisebb csoportok mindig 
a helyi igények szerint születnek.  Ez az alapja annak, hogy hosz-
szan és sok taggal működjenek kisebb csoportok heti, havi rend-
szerességgel.  A következő rövid felsorolásban olvashatóak azok 
a tematikus csoportok melyekkel a tanulmányútjaink során meg-
ismerkedtünk.  Lényegük, hogy egy közös érdeklődés, probléma, 
vagy életállapot hozza össze az ide járó embereket és rendszeres 
kapcsolódásra van lehetőség.  Fontos, hogy nem szükséges, hogy 
egy konkrét vezető legyen, néhány felelősségteljesebb tag egyben 
tud tartani és előre tud vinni egy - egy ilyen csoportot.  Érdekes volt, 
hogy nem csupán lelki támogatásra születnek egy egyházközség 
berkein belül sem a csoportok.  Egészen könnyed közösségformá-
ló klubfoglalkozások is vannak, ami lehet akár egy társasjáték klub, 
vagy egy kirándulós csoport is.

- Útkeresők : Azok tartoznak ide, akik ismerkednek a hittel, érdekli 
őket a vallás.  Őket leginkább a lelkész kíséri, és fontos, hogy a havi 
alkalmakon túl bekapcsolódhassanak a közösség nyitott, 
családi programjaiba, vagyis sok lehetőségük legyen az ismerke-
désre.  Erre kínál lehetőséget a Lőrincrévei Református Plébánia 
közössége is. 

- Házasságra készülők: Komoly felelősség a házasságra készülő fiata-
lok csoportját vezetni.   Szerencsés, ha a lelkipásztoron kívül egy ta-
pasztalt házaspár is részt vesz a témák kidolgozásában, hiszen 



82

Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért

itt a megélt példáknak van a legnagyobb súlyuk.  A Balassagyarmati 
Református Egyházközség kínál házasságra felkészítő, ún. jegyes 
oktatást, melynek része egy, a lelkipásztor és a pár közös leli beszél-
getése, de utána vannak olyan csoportos alkalmak is, ahol a több éve 
házasságban élő csoportvezető pár vezetésével különféle őket érintő 
témákat dolgoznak fel.

- Házas csoportok: Nagyon sikeresen tudnak működni havi rend-
szerességgel leginkább a házaspárok csoportjai.  A drégelypalánki 
közösség is ilyen házas csoport létezéséről számolt be nekünk.  
Ezek a csoportok igazi motorjai tudnak lenni a közösségnek.  Jó terep 
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ez a férfiak bevonására és a közösség iránti elkötelezettségük kiala-
kítására is.  A csoportvezetés itt is felosztható a résztvevők között és 
sok tapasztalat mutatja, hogy egy ilyen jól működő csoport az élet 
számos területén segíti a tagjait.  Legyen szó akár egy költözködésnél 
való segítésről, gyermekek szállításáról, stb. Ez jó példája egy olyan 
kapcsolati hálónak, mely teljes mértékben az adott közösséghez köti 
a házaspárokat.

- Baba mama alkalmak: Ezek az alkalmak a közösségi életbe való 
bekapcsolódás első lépcsői lehetnek.  Ha egy településen mű-
ködik egy baba – mama csoport, akkor az oda frissen érkező fiatal 
anyuka nagy valószínűséggel felkeresi, a saját maga és a gyermeke 
szempontjából is. Diósjenői Református Egyházközség tudato-
san kezdte a közösségi élet kialakítását a babamama klub el-
indításával.  Először néhány anyuka bevonása történt meg, és az ő 
igényeik alapján kialakult egy kétheti rendszeresség az alkalmak meg-
tartásában.  Igényük volt az anyukáknak komolyabb lelki/nevelési té-
mákkal való foglalkozásra is emellett azt is szerették volna, ha a kicsik-
kel együtt is foglalkoznának.  Így minden első alkalom felnőtteknek 
szóló, beszélgetés volt és minden második pedig játszós foglalkozás 
lett.  A beszélgetős alkalmakra való felkészülést mindig más anyuka 
vállalta és a játszós alkalmakat is más és más anyuka fogta össze.

- Idősek Klubja: Sok településen nagyon sikeresen működő cso-
portok ezek az idős embereket befogadó csoportok.  Ha a ta-
nulmányunk bevezetésében olvastuk a keresztyén közösségek alap-
vetéseit, miszerint mindenki ugyan olyan fontos szerepet tölt be egy 
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közösség életébe, mert szeretni mindenki tud, akkor megérthetjük, 
hogy ezek a keresztyén közösségben működtetett Idős Klubok miért 
képviselhetik a reményt az élet e szakaszán.  Nagyon aktív, ten-
ni akaró idős klubokról hallottunk, úgy Hajdúböszörmény-
be, mint például Patakon is. Alapvető érték ennél a csoportnál, 
hogy tagjai megtalálják és keresik is azokat a tevékenységeket 
mellyel hasznosak lehetnek: legyen ez akár meseolvasás az óvo-
dásoknak, vagy akár egy varró klub.

Közös családi alkalmak: Legnagyobb sikerűek azok a tematikus alkal-
mak, melyre a közösség egésze meghívást kap.  Itt a különböző ge-
nerációk együtt vesznek részt a programokon, mely kölcsönös 
gazdagodást jelent mindenki számára.  Ezek a közösségi alkalmak 
lehetnek egy egy nagyobb keresztyén ünnephez kötve, de lehetnek 
akár kirándulások, vagy akár más egyházközségekkel való találkozá-
sok is.  Ilyen családi alkalmakra jó példákat láttunk a csesztvei sé a 
pápai tanulmányút alatt. 
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10. B, A jó gyakorlatok adaptálhatósága
A tematikus alkalmak lényege, hogy tényleges igényekre adjon vá-
laszt.  Ezek az igények sokszor nem egyeznek a közösségfejlesztő 
igényeivel ezért nagyfokú rugalmasság kell, hogy a számára kevésbé 
izgalmas és közel álló témájú programot is szívvel lélekkel képviselni 
tudja.  Ilyen tematikus programok bármilyen témában, bármely tele-
pülésen, szervezetnél elindíthatóak.  Az elindítás előtt tisztában kell 
lenni azokkal a hely és eszközigényekkel melyekkel a megvalósítás jár, 
nehogy a kezdeti lelkesedét ezek a részletek fojtsák el.  Fontos még 
a folyamatosság biztosítása, talán szerencsésebb egy fix alkalmom 
számot rögzíteni a szervezés során.
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11. A, Jó gyakorlat címe és leírása:  
Egyéni, kis és nagy csoportos alkalmak
Fontos megemlíteni, hogy milyen változatos formában kapcsolódhat-
nak egymáshoz az emberek egy egy keresztyén közösségben. 
 Találkozásaik kerete leginkább a heti istentisztelet, ahol az egész 
közösség vesz részt.  Szóltunk már arról, hogy ezek az egész közös-
séget érintő alkalmak hogy válnak egyre modernebbé, minden 
korosztály számára élménnyé.  Diósjenőn szép hagyománya 
van az istentiszteletek utáni Szeretetlakomáknak, ami a találkozá-
sokról szól.  Ez egy egy családnak egy egész délelőtti vasárnapi prog-
ramjává is válhat.

Emellett több szó esett már a különféle korosztály szerinti és életál-
lapot szerinti csoportfoglalkozásoknak. Ezek közösségfejlesztés 
szempontjából a csoporthoz való erősebb kapcsolódást teszik 
lehetővé.
Emellett nem feledkezhetünk meg az egyéni, személyes, páros 
beszélgetésekről sem.  A lelkésznek/ a közösség vezetőjének 
időt kell szakítani az egyénekre, a személyes életekre, problé-
mákra is.  Ez megalapozza azokat a bizalmas jó kapcsolatokat, me-
lyek a közösséget 
tartóssá teszik és előreviszik.  Balassagyarmaton is sokat beszélget-
tünk arról, hogy más gyümölcsei vannak az egész közösséghez 
szóló istentiszteleteknek, más a csoportbeszélgetéseknek és 
különösen érdekesek az egyéni beszélgetések, lelki beszélge-
tések közösséget formáló aspektusai is.
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11. B, A jó gyakorlat adaptálhatósága
A különböző létszámú csoportok szervezése számos lehetőséget rejt 
magában.  A helyi közösségszervező akár valamely humán szervezet-
nél, akár az önkormányzatnál dolgozik, nem hagyhatja ki annak lehe-
tőségét, hogy a bevonni kívánt embereket kisebb nagyobb vagy lét-
számmal, de bevonja az egyes programokba. A fent olvasható előnyei 
a személyes beszélgetéstől kezdve a nagyobb csoportos programok-
nak abban rejlik, hogy az emberek személyiségük alapján is 
van, hogy az egyes emberhez és van, hogy a csoporthoz sze-
retnek jobban kapcsolódni.  Ez az adott életállapotuktól, szük-
ségleteiktől is függ. Lehet, hogy egy fiatal egyszer akkor érzi, hogy a 
közösség tagja, hogyha lehetősége van egy személyes lelki beszélge-
tésre a lelkésszel, vagy valamely csoportvezetőjével, de van, hogy ak-
kor érzi a csoport megtartó erejét, amikor együtt táboroznak nyáron.

12. A, Jó gyakorlat címe és leírása: 
Hátrányos helyzetűek felé való fordulás, 
karitatív tevékenységek

A Biblia nem ismer csupán önmagának élő keresztyént, sőt, 
csak a családjának élő keresztyént sem.  Mindnyájan az emberiség-
hez tartozunk.  Egy igaz keresztyén nem lehet közömbös a sok szen-
vedés, segélykiáltás és szükséglet iránt.
A keresztyén közösségek alapvető jellemzője az elesettek felé 
való tényleges, tettekben mérhető odafordulás. Az, hogy egy - 
egy közösség kit tekint elesettnek sok mindentől függ.  Van, ahol az 
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idősek szorulnak támogatásra, van, ahol a szegény családok számára 
nyújtanak támogatást, de van közösség, akik kórházakba, fogyaték-
kal élők otthonába, vagy gyermekotthonokba látogatnak.  Új volt szá-
munkra, hogy csoport alakult a gyermekeiket egyedül nevelő szülők 
számára is, amire nagyon sok érdeklődő volt. 
Ezek a szolgálatok, a tényleges segítségadáson kívül, komoly értéke-
ket adnak a segítséget nyújtóknak is.  Az ebbe a szellembe nevelkedő 
és egész kis kortól az ilyen jellegű segítséget adó programokba be-
vont gyermek érzékenyebbé válik minden embert érintő téma iránt 
és értékelni fogja azokat az apró örömöket, amiket talán sokan észre 
sem vesznek.
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Úgy gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy a keresztyén közössé-
gek egy meghatározott lelki céllal jönnek létre, ha jól működ-
nek, akkor tagjaik számára egy olyan komplex értelmes és 
értékes élethez való kapcsolódási lehetőséget kínálnak, mely 
nagyon nagy kincs.  Örömünkre szolgált, hogy tanulmányútjaink 
során, hogy sok kisebb nagyobb településen megtalálhattuk 
ezeket a kincseket.  Az adományok osztása és kezelése egyik álta-
lános feladata az egyházközségeknek.  
Ezzel kapcsolatban, amikor jó gyakorlatot kérdeztünk példá-
ul a diósjenői vagy drégelypalánki tanulmányúton a szemé-
lyes ismeretek fontosságát hangsúlyozták. Azt hogy az ado-
mány osztás sosem fog távolról jól működni anélkül, hogy 
ne ismernénk meg a helyi rászoruló családok tényleges szük-
ségleteit.   Hiszen ők sokszor maguk sem tudják, hogy mi az, amire 
igazán szükségük van ahhoz, hogy jobban éljenek.  Így van, hogy a 
személyes segítség, egyfajta mentorálás a legcélravezetőbb.  Ami 
néhol anyagi/tárgyi segítségnyújtásból is áll, de sokszor az infor-
máció adás, információk rendszerezése, értelmezése, tájékoztatás 
éppoly nagy segítség.  

12. B, A jó gyakorlatok adaptálhatósága
A hátrányos helyzetűek felé való odafordulás és a karitatív tevékeny-
ségek akkor adaptálhatóak könnyen más közösségekbe, ha találunk 
egy olyan felelőst, aki vállalja az ezzel járó sok feladatot.  Erre a 
feladatra – úgy, mint a fiatalokkal való foglalkozásra – nem alkalmas 
mindenki.  Szükség van arra a fajta szociális érzékenységre, mely 
segíti jól látni a hátrányos helyzetűeket és egyfajta stressz tűrő ké-
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pesség is elengedhetetlen, mert itt a sikerek nem látványosak, sőt, 
sokszor „szélmalomharcnak” tűnhet a leszakadó társadalmi réteg-
gel való foglalkozás.

A projekt során tapasztalt nehézségek
Természetesen a projekt során a sikereken és a kölcsönös gaz-
dagodáson túl nehézségekkel is szembe kellett néznünk és 
munkánkban több hiányosságot is felfedeztünk.
A Balassagyarmati Református Egyházközség a Magyarországi Refor-
mátus Egyház tagja és az Északpesti Református Egyházmegyében 
található. Közigazgatásilag ez Nógrád megyéhez tartozik, azon belül  
a Balassagyarmati járáshoz.

Ezt a járást a szomszédos járásokkal együtt egy a területfejlesztésről 
és területrendezésről szóló törvény értelmében kedvezményezett 
járásnak nyilvánították. A Szobi, a Rétsági és a Pásztói járás is ked-
vezményezett besorolást kapott, a Szécsényi járás pedig a leghátrá-
nyosabb helyzetű járások besorolását kapta (komplex programmal 
fejlesztendő). Láthatjuk tehát, hogy a térség alapvetően problé-
mákkal küzd, nem prosperál. A járások besorolásához egy komp-
lex mutatót használnak, ami tartalmaz demográfiai, gazdasági, mun-
kaerő-piaci, infrastrukturális és lakhatást vizsgáló mutatócsoportokat 
is. Az ezeken belüli 24 mutató értéke a települések adatainak agg-
regálásával áll elő. Azokat a járásokat minősítik kedvezménye-
zettnek, amelyeknek a komplex mutatója nem éri el az összes 
járás komplex mutatójának átlagát. A hatályos kormányrendelet 
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értelmében összesen 109 kedvezményezett járás van Magyarorszá-
gon. Természetesen az államnak célja e járások fejlesztése, erre  
a költségvetés biztosít keretet.

A besorolást többek között demográfiai, gazdasági és infra-
strukturális mutatók alapján kalkulálják. Jellemző a területre is az 
elöregedő társadalom problémája, egyre kevesebb fiatal él 
itt, aki teheti, az inkább elkötözik ezekről a településekről.  
A közelben nincsen felsőoktatási intézmény, így a középiskola 
befejeztével mindenképpen el kell költözni annak, aki tovább 
szeretne tanulni. Zömében ők aztán a későbbiekben sem köl-
töznek vissza szülővárosukba, nem próbálnak meg helyben 
boldogulni. Így tehát azon túl, hogy kevés a fiatal, különösen 
kevés a jól képzett fiatal.

Emellett alacsony a térségben a humán szakemberek száma 
is, így nyilván nehézség volt a humán szakemberek projektbe 
való bevonása is. Sajnos a sem a helyi döntéshozók, sem pedig 
a helyi humán szakemberek nem rendelkeznek elegendő is-
merettel a közösségfejlesztés területén. A közösségfejlesztés 
viszont elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy növeljük a települések 
megtartó erejét és így megállítsuk, vagy legalább lassítsuk az elöre-
gedés folyamatát. 
Ezen kívül hiányosságokat tártunk fel a települések közötti kom-
munikáció területén is. Az egymástól néhány kilométerre fekvő te-
lepülések sem tudnak egymás programjairól, jó gyakorlatairól. 
Azon kívül, hogy a települések között nem igazán van kommunikáció, 
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a település és a lakosok között sincsen. Sok helyen nem ismerik  
a modern kommunikációs csatornák használatát, így aztán, 
ha –sokszor projektek támogatásából- létrehoznak különbö-
ző internetes felületeket és megjelennek a közösségi oldala-
kon, az ott közölt információk sem jutnak el sokakhoz. 

Kihívást találtunk abban is, hogy a műhelymunkák és tanul-
mányutak során sokszor az elsődleges téma a nehézségek, 
problémák felvázolása volt.   A fiatalok elvándorlása, az elmagá-
nyosodás, a közösségek hiánya szinte mindenki számára közelről, 
személyesen is érintett témák.  Tudatosnak kellett lennünk, hogy 
ezen alkalmak többek legyenek puszta problémafelvetésnél, 
hogy elindulhassunk a megoldás felé.

Meglátásunk szerint egy-egy település lakosaira sok esetben nem 
jellemző a közeli kapcsolat. A helyi közösségek vezetői arról szá-
moltak be, hogy az emberek zárkózottak, és nem szívesen 
vesznek részt programokban, nem aktívak. Ez sajnos annak 
tudható be, hogy sokan messzire járnak dolgozni, tehát a nap-
juk nagy részét nem is a településen töltik, csupán az estéket 
és a hétvégéket, amiket viszont inkább a pihenésre szánnak. 
Így aztán, ha meghirdetésre kerül egy közösségi esemény azon sem 
vesznek részt túlzottan sokan. 

Az összes eddig említett probléma és nehézség mögött részben az 
infrastruktúra hiánya áll. Ahogyan már bemutattam a járás és a tér-
ség nem prosperál, így aztán sok helyen nem rendelkeznek meg-
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felelő eszközökkel sem a közösségépítéshez, sőt előfordul, hogy 
közösségi tér sincsen egy településen ahol ilyen jellegű prog-
ramot lehetne rendezni. 
Végül, de nem utolsó sorban a probléma, amivel idén minden-
kinek meg kellett és meg kell küzdeni a világban: a COVID-19 
pandémia.   2020 tavaszán a korlátozások megnehezítették a dol-
gunkat. Nem tudtuk megrendezni a programokat, amiket ter-
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veztünk, és amikre készültünk. Természetesen országon belüli part-
nerekkel, településekkel is nehezebbé vált a közös munka, egy időre 
fel kellett függeszteni, de a határok lezárásának következtében 
nem volt mód személyes kapcsolattartásra a külföldi partne-
reinkkel. Szerencsére a nyár folyamán tudtuk pótolni az elmaradt 
rendezvényeinket.
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Továbblépési lehetőségek, 
ajánlások, összegzés

A „Református közösségfejlesztő gyakorlatok a vidéki fiatalság meg-
maradásáért” kutatómunkánkba a következő előfeltevésekkel vág-
tunk bele:
• Az ember eredendően közösségi lény
• A helyi erős, egészséges közösségek működésének elengedhetet-

len része a fiatalok helyben maradása 
• A református gyülekezetek, egyházi közösségek valamennyi gene-

rációt felölelnek, így közvetlen tapasztalatuk van a fiatalokkal való 
foglalkozásról és ennek következtében személyes kapcsolataik is

A teológia alapvetése, hogy a keresztyén identitás tudatos polgárokat, 
a felebaráti kör irányába forduló embereket ad a helyi közösségnek, 
akik a szeretet kultúrájának megvalósítására törekednek a keresz-
tyén munkaetikán keresztül. Mindezt szépen illusztrálják a különfé-
le keresztyén közösségek törekvései függetlenül attól, hogy milyen 
körülmények között élnek. Legyen szó akár Romániáról, Szlovákiáról 
vagy akár Magyaroroszágról, a keresztyén identitás következménye 
proaktív életszemlélet és egyéni magatartás. Mindez olyan készsége-
ket jelent, aminek kialakítása, gondozása és fenntartása közvetlenül 
a keresztyén üzenetből következik. Abból az üzenetből, ami a keresz-
tyén közösség lényegét adja.
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A keresztyén üzenet része a világos értékrend, azaz az erkölcsileg jó 
és rossz közti egyértelmű megkülönböztetés, a homályos, kétértel-
mű, akár definiálatlan értékrend kerülése. Ennek következtében a kö-
zösség tagjai tudatos polgárok lehetnek abból a szempontból, hogy 
nincsenek kiszolgáltatva az adott kulturális divatnak, azaz egy külső 
értékrendnek, hanem meghatározott, belső keresztyén érétkek men-
tén szervezhetik és élhetik az életüket. A keresztyén tudatosság része 
annak elismerése is, hogy a valóság tágabb a fizikai világnál, az em-
beri érzékelés szempontjából látható és láthatatlan részre osztható. 
Mindez azt is jelenti, hogy a boldog életre való törekvés nem pusztán 
fizikai javakat jelent, hanem a nem materiális értékek szintén jelen 
kell, hogy legyenek. Sőt, igazából az immateriális javak adják meg a 
materiális javak jelentőségét.

A szeretet kultúrájának megértéséhez fontos értenünk a szeretet 
bibliai fogalmát. Ennek lényege kapcsolódik a felebaráti körhöz. A 
szeretet keresztyén értelmezése, a másik javának az én személyes 
javam elé való helyezése. Mértéke pedig, hogy miről vagyok kész, 
hajlandó lemondani a másik érdekében. Kiindulása nyilvánvalóan az, 
hogy a másik emberi élet legalább annyira értékes, mint az enyém 
Isten teremtése révén. Ezért a személyes cselekvésben nem a má-
siktól függetlenül, hanem vele együtt igyekszem a személyes előme-
netelemet keresni. Ennek része az áldozat vállalása, illetve a hibák 
helyrehozatalának lehetősége.

A kétéves kutatómunka gazdag terepmunkát jelentett szá-
munkra. Akármilyen nehéz körülmények között élő településre jutot-
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tunk el, a helyben maradási kedv akkor van meg, ha a telepü-
lésen jó közösség, leginkább keresztyén gyülekezet működik.  
A projekt során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy megoldást ta-
láljunk az társadalmi elöregedés, elvándorlás, elmagányosodás prob-
lémájára. Így tehát összegyűjtöttünk máshol már alkalmazott 
jó gyakorlatokat, amik a fiatalok helyben tartását célozzák. 
Ehhez természetesen elengedhetetlen a közösségfejlesztés. Ha 
sikerül egy terület vagy település közösségét fejleszteni, ha szíveseb-
ben töltenek együtt időt a helyiek, ha szívesebben vesznek részt a 
programokon és segítik egymást az könnyebbé és színesebbé teheti 
a mindennapokat és hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszú távon is a te-
lepülésen maradjanak. 

A projektnek hála a helyi keresztény közösségek, civil szervezetek és 
a helyi önkormányzatok felvették egymással a kapcsolatot, ahol pedig 
eddig is volt kapcsolat, ott szorosabbra fűzték azt. Így aztán kiderült, 
hogy hogyan tudnák egymást érdemben segíteni, közösen tudtak 
megoldást keresni a közös problémákra. 

Így, a projekt lezárásaként azt javasoljuk, hogy érdemes a jól 
működő keresztény közösségeket tovább „vizsgálni”, hiszen 
bebizonyosodott a kutató munkánk által, hogy a mindennapi 
élet számos területén segíteni és gazdagítani képesek a he-
lyi lakosok életét.  Láttunk jó példákat még arra is, hogy egy élő 
keresztény közösségbe a fiatalok akár külföldről is hazatérnek, mert 
abban a szellembe szeretnék gyermekeiket felnevelni, mint amit ők 
kaptak fiatalkorukban.
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Javasoljuk továbbá, hogy a keresztyén egyházak ismerjék 
meg jobban és tudatosítsák azokat a közösségfejlesztő gya-
korlataikat, melyeket generációkon át űznek és nem is tudják sok-
szor, hogy milyen komoly fejlesztő és építő hatásúak.  Amennyiben 
ezt tudatosítanák, a keresztyén közösségek vezetőinek kép-
zésébe is beilleszthetőek lennének, hogy ez a közösségfejlesztő 
munka tudatos legyen.
Mindezek mellett ki kellene alakítani a települések vezetői számá-
ra is egy olyan képzési metodikát, mely megalapozná a közös-
ségépítés területén tett lépéseiket.

Módszertani gyűjteményünket azzal kezdtük, hogy a keresztyén egy-
házaknak elsősorban nem az a feladatuk, hogy a társadalmat épít-
sék, az ő céljuk Isten országának építése.

A projekt kutatásai és terepmunkái számunkra bebizonyítot-
ták, hogy itt ugyan arról a célról van szó, mert az emberért 
küzd mindkettő, amelyben az igazság, a közjó, és a szeretet 
követendő. Ezért is kapcsolódik össze a társadalom és az egy-
ház, hiszen egyik sem létezik a másik nélkül.
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