
 

 

 

M U N K A A N Y A G  

4. A stratégia jöv őképe 

Tiszavasvári olyan város, ahol az – integrációs, rekreációs, egészségmegőrző és kulturális 
programokat befogadó – egymással összekapcsolt, életteli közterek és nyitott közösségi te-
rek tartalmas találkozási lehetőségeket biztosítanak a város lakói és a városba látogatók 
számára egyaránt.  

5. A stratégia célhierarchiája 

Tiszavasvári hosszú távú jövőképéhez kapcsolódóan olyan átfogó és specifikus célokat ha-
tároztunk meg, amelyek egyértelműen illeszkednek a helyzetfeltárás megállapításaihoz és a 
város kiemelt jelentőségű – közösségi és kulturális jellegű – fejlesztési szükségleteihez. 
Konkrét, kézzelfogható célokat fogalmaztunk meg, amelyek jól tükrözik az elérni kívánt álla-
potot: lényegre törőek, megvalósíthatóak, jól mérhetőek, tartalmilag és időben egyaránt 
konkrétak. A célhierarchia átfogó képet rajzol arról, hogy középtávon milyennek képzelik el a 
város közösségi életét, az annak helyszínt biztosító nyitott és befogadó közösségi tereket, 
valamint a közösség motorját biztosító helyi partnerséget. 

1. ábra: A HKFS célhierarchiája 

 



 

 

Az alábbiakban áttekintjük az átfogó célokat és az azokhoz kapcsolódó részcélokat, 
továbbá bemutatjuk  

• azok indokoltságát a helyzetfeltárás, a SWOT-elemzés és a fejlesztési szükségletek 
alapján, 

• indikátorait a Tervezési Útmutatóban foglaltak szerint1 
• és a releváns műveleteket. 

1. átfogó cél: Tiszavasvári a találkozások városa 

Tiszavasváriban több olyan közösségi használatú belső fizikai tér található, amely megfelelő 
alapot biztosít egy közösségi infrastrukturális háttér kialakításához. Tiszavasvári olyan nyitott 
és befogadó közösségi tereket kínál a helyi formális és informális közösségeknek, amelyek 
megfelelő találkozási lehetőségeket biztosítanak a lakosság egészének, elősegítve ezzel a 
helyi közösségi identitás kialakulását és megerősödését. Olyan funkcionálisan jól használha-
tó, élhető fizikai terekre van szükség, amelyek elősegítik az emberek spontán vagy előre 
eltervezett találkozását, kikapcsolódását, a szabadidő tudatos és hasznos eltöltését. Ehhez a 
város több pontján elhelyezked ő, egymáshoz szervesen illeszked ő – integrációs, rek-
reációs, egészségmeg őrző és kulturális programok megvalósítására és a kapcs olódó 
szolgáltatások igénybevételére alkalmas – fedett és  szabadtéri helyszínekre van szük-
ség .  

Részcél 1.1 Többfunkciós közösségi terek 

Leírás 

Tiszavasvári több olyan potenciális köztérrel rendelkezik, amely kiváló fejlesztési lehetősé-
geket teremt a város számára. Tiszavasvári arculata és városképe, az ott élő emberek han-
gulata, és a város lakóinak helyi identitása teljesen más egy lüktető, élettel és emberekkel 
teli városban, ahol a közösség otthonosan használja a köztereket. A köztér nemcsak pusztán 
egy fizikai infrastruktúra, hanem találkozási pont. Funkcionálisan akkor működik jól egy köz-
tér, ha nem pusztán helyszínt nyújt a találkozásoknak, hanem spontán módon generálja is 
azokat – akár egy kisebb csoport, akár nagyobb közösség számára. Olyan – egymással 
összekötött, jól bejárható, a kisváros értékeit is bemutató, többfunkciós – közterekre 
van szükség, ami vonzóvá teszi a várost a helyi lak osok és az odalátogatók számára 
egyaránt. 

Indokoltság 

A közterek, zöldterületek, parkok többsége jelenleg alulhasznosított, nem működik valódi 
közösségi térként. A közterek felszereltsége, kialakítása és mérete sem segíti elő a közös-
ségépítést. A város több meghatározó pontján összehangolt fejlesztésekre van szükség: 
egymással összekapcsolt, összehangolt fejlesztések indokoltak, amelyek megfelelő – több-
funkciós – közösségi, kulturális színteret biztosítanak a kisebb és nagyobb létszámú közös-
ségek számára egyaránt. 

Indikátor 
A HKFS végrehajtás keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybe vevő 
lakosság aránya* 

Művelet 
1. Többfunkciós - integrációs, rekreációs, egészségmegőrző és kulturális programokat befo-
gadó - közterek fejlesztése 

* központi módszertannal előre megállapított gyűjtés alapján 

                                                           
1 Az eredményindikátorokhoz célértéket jelenleg nem lehet meghatározni, mert két kötelező indikátor esetében 
nem ismert a központi módszertan, a másik két mutató esetében pedig lakossági kérdőíves felmérést tervezünk 
megvalósítani a monitoring és értékelési tevékenység során (a megvalósítás kezdetén, végén, valamint a fenntar-
tási időszakban). A monitoring és értékelési tevékenység részleteit a 6.5 fejezet tartalmazza. 



 

 

Részcél 1.2 Összehangolt közösségi infrastruktúra 

Leírás 

Tiszavasvári közösségi infrastrukturális helyzete megfelelő alapot biztosít arra, hogy a helyi 
közösség igényeit magas színvonalon kielégítő közösségi és rekreációs létesítmények, illet-
ve azok hálózata jöjjön létre. A városképet is javító, felújított (és a szükséges eszközökkel 
felszerelt) közösségi használatú belső fizikai tereknek nyitniuk kell a lakosság és a helyi 
közösségek felé. A belső fizikai tereket a köztereknek kell összekapcsolnia egymással. A 
belső fizikai tereket egységes szakmai koncepció alapján  össze kell kapcsolni egy-
mással, valamint az őket körülvev ő közterekkel, nyitva ezzel a – változatosabb lehet ő-
ségeket biztosító – szabad tér irányába.  

Indokoltság 

Igény mutatkozik olyan széleskörű szolgáltatásokat nyújtó, változatos feltételeket kínáló 
közösségi térre, amelyet a civil szervezetek, önszerveződő csoportok használhatnak irodai, 
programszervezési, közösségi szolgáltatási célokra. A közösségi, szabadidős célú sportolási 
lehetőségekre az elmúlt időszakban nagymértékben megnövekedett az igény minden kor-
osztályban, amit még nem követett a tömegsporthoz szükséges feltételek kialakítása. 

Indikátor 

A HKFS végrehajtás keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybe vevő 
lakosság aránya* 

Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz képest* 

Művelet 2. Többfunkciós közösségi használatú belső fizikai terek fejlesztése 

* központi módszertannal előre megállapított gyűjtés alapján 

2. átfogó cél: Tiszavasvári a lokálpatrióta és együ ttműködő emberek városa 

Tiszavasvári erőssége, belső erőforrása a városban működő civil szervezetek és közössé-
gek sokszínűsége és aktivitása. A városlakók közössége azonban csak úgy tud hatásosan 
hozzájárulni a település fejlődéséhez, ha a különböző szektorok, helyi formális és informális 
csoportok képviselői és a lakosok tudatosan együttműködnek egymással, ha nő a helyiek 
társadalmi kohéziója. Olyan szakmai koncepció kialakítására és megvalósít ására van 
szükség, amely az egymásra épül ő, egymást er ősítő közösségek programjait és szol-
gáltatásait egységes és átlátható keretbe foglalja.   

Részcél 2.1 Helyi partnerségek 

Leírás 

Tiszavasváriban sokszínű – a helyi közösségi életet, a város kulturális életét meghatározó – 
civil szervezeteinek és közösségeinek tevékenysége szigetszerű jellegénél fogva nem tudja 
érzékelhetően felpezsdíteni a város közösségi és kulturális életét. Mindazonáltal olyan kö-
zösségi erőforrásokkal és kapacitásokkal rendelkeznek ezek a szereplők, amelyek megfelelő 
szakmai alapot és bázist biztosítanak egy összehangolt – a partnerségre alapozott – haté-
kony együttműködésre. A szektorközi és szektoron belüli szakmai együttm űködések 
intézményesülése érdekében egységes közösségfejlesz tési koncepció alapján meg-
tervezett, egymásra épül ő, egymáshoz szorosan kapcsolódó közösségi és kultur ális 
programokat és tevékenységeket kell végezni . Ennek az összehangolt szakmai együtt-
működésnek a segítségével egyre több olyan tiszavasvári lakost érhető el, akik számára 
fontos a helyi kötődés megerősödésének lehetősége. 

Indokoltság 

A meglehetősen nagyszámú és sokszínű helyi civil szervezetek szakmai tevékenységüket 
sok esetben egymás mellett végzik. A szigetszerű szakmai és közösségi tevékenységek az 
egyes célcsoportoknak így csak kisebb részét érik el. Az önkormányzati intézmények és a 
helyi gazdasági szereplők közötti együttműködés esetleges. Helyi – szektoron belüli és szek-
torok közötti – partnerségeken alapuló, összehangolt programszervezésre, közösségi tevé-
kenységekkel javul a helyi közösségi programok szakmai tartalma és minősége.  



 

 

Részcél 2.1 Helyi partnerségek 

Indikátor 
Lakossági elégedettség javulása**  

Közösségi, kulturális programokon résztvevők száma 

Művelet 

3. Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása 

4. Kulturális és helyi identitást erősítő programok megvalósítása 

5. Rekreációs- és egészségmegőrző programok megvalósítása  

** a monitoringba beépített kérdőíves felmérés alapján 

Részcél 2.2 Aktív helyi közösségek 

Leírás 

A Tiszavasváriban élők egyéni és közös felelőssége, hogy lehetőségeikhez képest a legtuda-
tosabban éljék közösségi életüket, ismerjék lehetőségeiket, használják a város infrastrukturá-
lis és környezeti erőforrásait. A helyi közösségek aktivizálása, cselekvésre ösztönzése, a 
helyi hagyományok továbbélése és új hagyományteremtő tevékenységek ösztönzése kiemelt 
fontosságú. A közösség kohéziója akkor javítható, ha tagjai szolidárisak egymással, elfogad-
ják egymás különbözőségét, érdek nélkül kölcsönösen segítik egymást – nemre, korra, etni-
kai hovatartozásra, vallásra, ideológiai beállítódásra, egészségi állapotra és társadalmi hely-
zetre való tekintet nélkül. A helyi – integrációs, rekreációs, egészségmeg őrző és kulturá-
lis – programok szervezése, megvalósítása során leh etőséget kell biztosítani a lakos-
ság és a kisebb, informális közösségek bekapcsolódá sára, ezen felül aktív eszközök-
kel motiválni kell a helyieket arra, hogy maguk is alakítsák Tiszavasvári közösségi, 
kulturális életét.  A közösségi tervezés hagyományainak elterjesztésével, a lakosság egyre 
szélesebb körének bevonásával Tiszavasvári élhető, szerethető város lesz. 

Indokoltság 

Minden érintett területen megjelent az az igény/fejlesztési szükséglet/ lehetőség, miszerint 
tudatosabb hozzáállás szükséges a lakosság részéről. Egyre jobban felértékelődik az aktív 
helyi közösségek szerepe, legyen szó akár az egészséges életmódról, a környezettudatos-
ságról, a helyi kultúráról, hagyományokról, egymás elfogadásáról, a társadalmi csoportok, 
generációk közötti szakadékok csökkentéséről. 

Indikátor 
A lakosság tudatosságának javulása** 

Közösségi, kulturális programokon résztvevők száma 

Művelet 

3. Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása 

4. Kulturális és helyi identitást erősítő programok megvalósítása 

5. Rekreációs- és egészségmegőrző programok megvalósítása  

** a monitoringba beépített kérdőíves felmérés alapján 


