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I. Az Ondódi Közösségi Ház működési területének jellemzői 
 

1. A városrész bemutatása 

 

A Kishegyesi útról megközelíthető városrész - Debrecen nyugati oldalán- kilenc kilométerre 

fekszik az anyavárosától, zsáktelepülés.  A falusias jellegű településrészt a régi Bellegelő, 

Ebes, Hegyes, Cuca és Macs határolja.  

Már 1571-től a házak után kiosztott földként szerepel, s így a város legrégebben művelt 

területe. Ondód városrész a 60-as években alakult, lakói a környező tanyavilág gazdái voltak, 

akik később a megalakuló Tsz tagjaivá váltak. A Tsz felbomlása után a 90-es évek elején csak 

néhányan kezdtek újból gazdálkodni. Ondód e régi részében élő lakosság többsége mára 

nyugdíjas korúvá vált.  

A 2000-es évek elején Debrecenből sok család telepedett le itt - újonnan kiosztott telkeken - 

egy új kertvárost hozva ezzel létre. A városrész lakossága 2001-ben még 657 fő volt, ma 

közel 800 fő. 

A település infrastrukturális ellátottsága nem túl jó, a szennyvízcsatorna kiépítése még nem 

történt meg, a városrészbe vezető út sajnos nagyon rossz minőségű. Nincs széles sávú internet 

elérhetőség sem. A településrész szolgáltatásokkal való ellátottsága minimális. Az alapvető 

élelmiszerekkel való ellátásról egy élelmiszerüzlet gondoskodik, a postai ellátást „mozgó-

posta” végzi. Az orvosi, védőnői szolgálat heti rendszerességgel látja el a lakosságot. 

Ondódon soha nem működött óvoda, az általános iskola 20 éve bezárt. 

A városrész egyetlen közösségi színtere a közösségi ház, ami a volt iskola épületében talált 

otthonra. Az épület 1904-ben épült, az állaga erősen leromlott, teljes felújításra, átépítésre 

szorul.  

 

2. A közösségi ház üzemeltetése 

 

Fontos, hogy a helyben felmerülő igények alapján szervezett programok a lakosság aktív 

részvételével valósuljanak meg. Ezért a DMK számít a helyi szervezetek, lakosok 

támogatására. Évente megújuló együttműködési megállapodást kötöttünk a közösségi ház 

korábbi üzemeltetőjével az Ondód Jövőjéért Egyesülettel. 

 

3. Személyi, technikai feltételek 

 

Jelenleg 2 fő - közmunka program keretében dolgozó - munkatárs látja el az intézményben a 

takarítói-gondnoki feladatokat. A stabil nyitva tartás, az egyre szaporodó rendezvények, a 

beinduló körök, klubok, induló szolgáltatások indokolttá teszik főállású gondnok-takarító 

alkalmazását. Az egységvezetői feladatokat a Csapókerti Közösségi Ház vezetése mellett 1 fő 

szakalkalmazott látja el. 

 

A közösségi ház épülete teljes felújításra szorul, technikai ellátottsága, berendezése is 

szegényes.  

Szükség lenne új asztalokra, könyvespolcra, technikai eszközökre (asztali számítógép, 

projektor, lap-top, vászon.) 

DMJV Önkormányzata beadta pályázatát az épület energetikai felújítására, reméljük ez ebben 

az évben meg is történik. 



 3 

 

II. Kiemelt céljaink, feladataink 2019-ben 

 
A közösségfejlesztés célja a helyi polgárok aktivizálásával és bevonásával a településrészeken 

élők helyi ügyek iránti elköteleződésének és cselekvési szándékának feltárása és fejlesztése. 

Közösségi tervezéssel cselekvési tervek készítése, amelyek hozzájárulhatnak az itt élők 

életminőségének javulásához, elősegíthetik a településrészek értékeinek feltárását. 

 

Programjainkat a jövőben is az Ondód Jövőjéért Egyesület és a közösségfejlesztő csoport 

(aktív mag) támogatásával, aktív részvételével kívánjuk tervezni és megvalósítani. 

A tervezésnél mindig fontos szempont, hogy a városrész lakói csak akkor érezhetik 

sajátjuknak a rendezvényeket, akciókat, ha az ötlettől a megvalósításig mindenben részt 

vesznek, elsősorban rajtuk múlik a rendezvény sikere. 

 

1. Céljaink: 

 

 A közösségi művelődés helyi megerősítése, szakkörök, klubok működtetésével, 

gondozásával, új közösségek létrejöttének támogatásával.  

 

 Helyi igényeken alapuló közösségi rendezvények, akciók szervezése, szem előtt 

tartva az alábbi szempontokat. 

A meglévő kulturális, közösségi értékek, hagyományok széles körű megismertetése, 

ápolása, családi programok szervezése, az intézmény hagyományos programjainak, 

nagyrendezvényeinek megújítása. Cél a lakosok aktivizálása, minél több helyi lakos 

bevonása a rendezvények szervezésébe, megvalósításába, ezáltal a közösség 

erősítése. Fontos cél a helyi identitástudat erősítése, a közösséghez tartozással a 

településrész lakosságmegtartó erejének növelése. 

 

 Az új településrész lakóinak aktivizálása 

A városrészre jellemző a lakosság erős megosztottsága. Az új településrész lakói 

fiatal családok, betelepülők, a régi részen laknak az „őslakosok”, akik közt sok a 

nyugdíjas. Az aktívabbak mindig a régi rész lakói közül kerülnek ki. Résztvevőként 

és segítőként is ők jelennek meg leginkább a közösségi akciókon, rendezvényeken. 

2018-ban ez a tendencia változott, egyre többször vettek részt az új rész lakói a 

programokon. 

Célunk, hogy több, az új részen élők igényeit figyelembe vevő program 

szervezésével próbáljuk bevonni őket a közösségfejlesztési folyamatokba. 

 

 A városrész fiataljainak bevonzása a közösségi házba 
 

    Városrészek közti együttműködés erősítése 

Hagyományosan jó a kapcsolat a nyugati városrész hasonló jellegű városrészeivel, 

több ondódi rendezvényen vettek részt kismacsi, nagymacsi lakosok, csoportok. Ezt 

a kapcsolatot kívánjuk erősíteni ebben az évben is. 

 

 A formális és informális önkéntesség támogatása, elismerése a lokális társadalmon 

belül, az önkéntesek létszámának növelése, az önkéntesség szélesítése. 50 órás 

közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok bevonása a rendezvények megvalósításába. 
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 Szolgáltatások bővítése, a közösségi terek fejlesztése a helyi igények és 

lehetőségek figyelembe vételével. 

 

2. Cselekvési tervünk 2019-ben 

 
2018-ban a TOP 6.9.2-16 pályázat keretében új közösségfejlesztői folyamatok kezdődtek 

Ondód városrészben. (Főpályázó: DMJV, a megvalósításban konzorciumi partnerek a DMK 

és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár.) A projekt keretében az eddigi „aktív mag” 

közreműködésével közösségi interjúk, közösségi felmérés módszerével felmértük a lakosok 

legfontosabb közösséget érintő problémáit, és több közösségi beszélgetésen közösen 

kialakítottunk egy cselekvési tervet. Ez a cselekvési terv elsősorban a kulturális, közösségi 

igények fejlesztésére koncentrál. Fontos része a közösségi ház programkínálatának bővítése. 

A cselekvési tervben megfogalmazott célok összhangban vannak a munkatervünkben 

megfogalmazott célokkal. 

 

1. Közösségi rendezvények, akciók szervezése  

 Célcsoport: a lakosság minden rétege 

2. Sportprogramok bővítése 

A 2018-ban átadott füves futballpályán a rendezvényekhez kapcsolódóan 

sportversenyek szervezése. 

2019-ben is szervezünk több városrészek közti focikupát, erősítve ezzel a 

településrészek közti kapcsolatokat is. (Kismacs-Nagymacs-Ondód). 

Célcsoport: gyerekek, fiatal felnőttek. 

3. Körök, klubok megerősítése, szervezése  

A sportolni szerető gyermekekből foci klubot szeretnénk szervezni. 

Baba-mama találkozókat kívánunk szervezni és később klubként működtetni a helyi 

kismamák igényeire alapozva, az ő aktív részvételükkel. 

Célcsoport: gyerekek, kisgyermekes anyukák. 

4. Gyermek szabadidős tevékenységek bővítésével próbáljuk az új városrész lakóit 

aktivizálni. 

A nagyrendezvényeken több vetélkedő, zenebölcsi foglalkozás, gyermekszínházi 

előadás szervezésével. 

Célcsoport: gyerekek, kisgyermekes családok 

5.  Tervezzük több 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő fiatal bevonását a rendezvények 

megvalósításába. Bővíteni kívánjuk a felnőtt önkéntes segítőink körét. 

6.  Fiatalok aktivizálása, bevonása  
A rendezvényekhez kapcsolódóan szórakoztató programokat (utcabál) szervezünk. A 

közösségi házban lehetőséget kívánunk biztosítani születésnapok, baráti összejövetelek 

szervezésére. A közösségi alkotónapokon együtt kívánunk kerti bútorokat készíteni, 

amit elsősorban a fiatalok tudnak használni a nyári időszakban. Jelenleg a fiataloknak 

semmilyen közösségi terük nincs a városrészben. 

Célcsoport: fiatal felnőttek 

7. Egyéb közösségi terek létrehozása, felújítása 

Az egyesülettel közösen tervezzük a focipálya projekt folytatását is. 

Célcsoport. a településrész teljes lakossága. 
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III. Tevékenységrendszerünk 2019-ben a cselekvési tervre alapozva 

 

1. Kiállítás 
2018-ban két kiállítást tervezünk. 

  

 „20 éves az Ondód Jövőjéért Egyesület” – jubileumi fotókiállítás (A kiállítás része a 

város napi rendezvényeinknek) 

 „Nagyanyáink konyhája” – kiállítás a település lakóinak gyűjtéséből. 

A 60-as évekbeli konyhabútorok, konyhatechnikai eszközök bemutatásának egyik 

célja az ismeretterjesztés, hagyományápolás, de legfontosabb cél a gyűjtőmunkával 

a közösség megerősítése. 

 

2. Ismeretterjesztés 
Elsősorban a nyugdíjas klub keretein belül szervezünk ismeretterjesztő előadásokat. 

Tervezett témáink 2019-ben: Hortobágy és Debrecen élővilága. Ezekhez kapcsolódóan 

kirándulás a Hortobágyra, a Debreceni Botanikus Kertbe. 

 A TOP 6.9.2-16 pályázat keretében egy ismeretterjesztő előadássorozatot tervezünk 

az év első felében. 

Az előadásokkal elsősorban az egészséges életmódra és a környezettudatos ökológiai 

gondolkodásra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

Cél az ismeretterjesztés, szemléletformálás, közös gondolkodás. Több korcsoport 

számára tervezünk előadásokat. 

Az előadások témái, célcsoportok:  

 Egészséges táplálkozás időskorban. 

 Egészségmegőrzés kamaszkorban- egészséges táplálkozás, alkohol, drog, 

dohányzás problémaköre. 

 Környezettudatos életmód (háztartási hulladékok kezelése, újrahasznosítás) – 

felnőttkorúaknak. 

 Fenntartható és modern ökovárosok – önellétó és fenntartható megoldások, bio 

termesztés – felnőttkorúaknak. 

Erre az évre tervezett adventi kiállításunk is ismeretterjesztő jellegű. 

(Nagyanyáink konyhája) 

 

3. Közösségek 

Jelenleg Csigatészta-készítő kör és nyugdíjas klub működik a közösségi házban. 

(Sajnos a gyermek színjátszó körünk megfelelő vezetés hiányában elhalt.) 

Célunk, hogy minél többen vegyenek részt ezeknek a csoportoknak, közösségeknek a 

munkájában.  

A meglévő közösségek megerősítése mellett új közösségek létrejöttét is generáljuk. 

 Legnagyobb létszámmal működő, legaktívabb csoportunk a Margaréta 

nyugdíjas Klub. Idén is több kirándulást terveznek (Hortobágy, Hármashegy, 

Botanikus kert), előadásokat, kézműves foglalkozásokat, és az ünnepi 

alkalmakkor neves előadókat szeretnének meghívni. Pl. októberben a Rákóczi 

– emlékév kapcsán Gárdonyi Sándor tart előadást. A margaréta Nyugdíjas 

Klub jó kapcsolatot ápol a kismacsi és a csapókerti idősek klubjával. Ebben az 

évben is több közös programot szerveznek. 
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 A városrészben nagyon sok kamaszkorú gyermek él, akik szeretnek sportolni. 

A tavaly átadott focipályán késő őszig minden nap fociztak a gyerekek. 

Ezekből a gyerekekből szeretnénk egy foci klubot szervezni edzői vezetéssel. 

 2020-ban tervezzük egy baba-mama kör beindítását is a TOP pályázatból, de 

már ebben az évben szeretnénk néhány alkalmat, beszélgetést, előadást 

szervezni a kismamák számára. 

 

 

4. Közösségi rendezvények 

Folytatni kívánjuk a helyi igényeket figyelembe vevő közösségi nagyrendezvények 

szervezését, melyek elsősorban az évkör ünnepeihez, nemzeti ünnepekhez 

kapcsolódnak. Ezeken a rendezvényeken minden korosztályt megszólítunk, 

gyerekeknek, családoknak, az idősebbeknek egyaránt tervezünk programelemeket.  

 (Magyar kultúra napja, Farsang, Forradalmi játszóház és táncház, Pünkösdi 

királyválasztás és gyermeknap, Nemzetiségi est, Őseink nyomában – történelmi 

fesztivál a település névadójáról, Orsolya napi vigasság, Adventi családi délután.) 

A hagyományosan megrendezett közösségi rendezvények mellett első alkalommal 

szervezzük meg az „Őseink nyomában” – történelmi fesztivált, ahol a település 

lehetséges névadója, Ond vezér kapcsán honfoglaló őseink „nyomába eredünk”. A 

program célja a lakosok helyi identitástudatának erősítése egy szórakoztató, informatív 

fesztivál szervezésével. 

A rendezvények szervezésében, finanszírozásában, megvalósításában partnerünk az 

Ondód Jövőjéért Egyesület. . 

 

5. Egyéb rendezvények/ közösségi akciók 
 Hagyományosan havi rendszerességgel szervezzük a kézműves klubot, ahol 

gyermekek és felnőttek ismerkedhetnek meg különféle kézműves technikákkal, 

elsősorban a népi kézművesség területéről.  

 Gyermekeknek szóló program a Halloween parti, amit 2017-ben rendeztünk 

meg először, nagy sikerrel. 

 A „Mikulás szolgálat” a kisgyermekes családokat célozza meg. A szolgáltatás 

ingyenes az ondódiak számára. 

 Ismét tervezünk városrészek közti focikupát is. 

 Az egyesülettel közösen tervezzük a focipálya projekt folytatását. Pályázati 

forrásból szeretnénk labdafogó hálót építeni a pálya út menti oldalára. 

Közösségi alkotónap keretében raklap bútorok készítését is tervezzük. Itt 

megszólítjuk azokat az aktív lakosokat, fiatalokat, akik korábban a pálya 

építésében is részt vettek. 

  

6. Tábor 
Bibliaismereti tábort szervezünk a református egyházzal együttműködésben. 

 

7. Információs tevékenység 

Az előtérben tájékoztató anyagok - programajánlók, felhívások, plakátok, szórólapok 

informálják a házba betérőket.  

 

Szolgáltatások 

Származtatott alapszolgáltatások 

Az épület rossz állapota miatt minimális terembérleti bevételt tervezünk. 
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Egyéb szolgáltatások 

Tájékoztatás a városi kulturális programokról 

Közösségi internethasználat 

Könyvet-könyvért polc 

 

A helyi demokráciát segítő folyamatok, információk 
Képviselői (önkormányzati) fogadóórák kéthavonta. 

Lakossági fórumok kommunális és közérdekű helyi ügyekben, a képviselő, illetve a 

lakosság által kezdeményezett aktuális problémákról. A lakosok kéréseit, kérdéseit 

közvetítjük az illetékes fórumok, szakemberek felé. 

Közösségi beszélgetést tervezünk több témában (épület felújítása, focipálya projekt 

folytatása, játszótér bővítésének lehetőségei). 

 

Szociális szolgáltatások 
            HÉRA Családsegítő Szolgálat fogadóórája 

 

V. Művelődő / előadóművészeti / tárgyalkotó közösségek 2019-ben 

 
Ssz. Csoport neve Vezető Lét-

szám 

Foglalkozás 

időpontja 

Vezető 

megbízási 

díja 
1. Csigakészítő kör Morvai Józsefné 8 Csütörtök 16:00 – 

18:00 

0 Ft 

2. 

 

Margaréta Nyugdíjas 

Klub 

Balássy 

Szabolcsné 

13 Kéthetente szerda 

14.00-16.00 

0 Ft 

 
 

VI. Együttműködő egyesületek, szövetségek, szervezetek  
 

 

Ssz. Szervezet neve Elnöke Létszáma Tevékenység 

ideje 
1. Debreceni 

Polgárőregyesület a Civis 

Városért Ondódi szervezete 

Oláh András 12 Nem rendszeres, évi 

2-3 alkalom 

2. Ondód Jövőjéért Egyesület Kovács Edit 

 

17 Havonta 1-2 alkalom 

3. Vöröskereszt helyi 

szervezete 

Kovács Edit 46 Évente néhány 

alkalom 

4. Ondód-Macsi Református 

Egyházközség 

 10 Havonta egy alkalom 

5. 

 

Héra Családsegítő szolgálat Enyediné Kaszás 

Zsuzsa 

 Havonta 1 fogadóóra 

 



 8 

 

VII. RENDEZVÉNYTERV 2019. 

Rendezvény 

dátuma 

Esemény Felelős Helyszín Együttműködő 

partner 

 havi 1 alkalom 

 

Kézműves klub Új Judit OKH Helyi fejlesztő 

csoport 

február, március, 

április – havi 1 

alk. 

Ismeretterjesztő 

előadássorozat 

Új Judit OKH Helyi fejlesztő 

csoport 

január 22. 

 

Bárdossi Ildikó előadása 

a magyar kultúra napja 

alkalmából 

Új Judit OKH Margaréta Nyugdíjas 

Klub 

február 23. „Itt a farsang, áll a bál!”- 

farsangi délután és bál 

Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

március 15. Forradalmi játszóház és 

táncház 

Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

április 13. Város napi kiállítás – 

„20 éves az Ondód 

Jövőjéért Egyesület” 

jubileumi kiállítás 

Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

május 3. 

 

Nemzetiségi est Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

június 8. IV. Ondódi Pünkösdi 

Királyválasztás 

Új  Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

június 22. Városrészek közti foci 

kupa 

Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

július  Piknik a Kráter tónál Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület/helyi 

fejlesztő csoport 

július Bibliaismereti tábor Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

szeptember 7. „Őseink nyomában” –

történelmi fesztivál 

 

Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

október 19. 

 

 

Orsolya napi vigasság Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

október 31. 

 

Halloween parti Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

december 5-6. Mikulás- szolgálat Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

december 7. „Nagyanyáink konyhái” 

kiállítás 

Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

december 7. Adventi családi délután Új Judit OKH Ondód Jövőjéért 

Egyesület 

 


