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Együttgondolkodás Vecsésen
– Magyar Népművelők Egyesülete XXXIII. Vándorgyűlése

2016. május 10-12. között Vecsésen, a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban rendezték meg a Magyar Nép-
művelők Egyesülete XXXIII. Vándorgyűlését. A több 
mint kétszáz közművelődési szakember részvételével 
zajló háromnapos rendezvény szakmamódszertani in-
novációkat bemutató előadásai után adták át az „Ön-
kormányzatok a közművelődésért” díjakat, valamint a 
Magyar Népművelők Egyesülete emlékplakettjét. 

A Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége kiemel-
kedő közművelődés-fejlesztő tevékenységéért „Önkor-
mányzatok a közművelődésért” díjban részesítette: Kajdacs 
Község Önkormányzatát, Biatorbágy Város Önkormány-
zatát, Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya Önkormány-
zatát, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányza-

tát. Idén a Magyar Népművelők Egyesülete emlékplakettjét 
Máté Lászlóné Kaszás Mária, a Nemzeti Művelődési Inté-
zet Nógrád Megyei Irodájának vezetője vehette át. 

A vándorgyűlés második napján a közművelődés 
fi nanszírozási kérdéseit járták körül az előadók. Az im-
már hagyományos faültetést követően délután került 
sor a szakmai tapasztalatcserékre, a Pest megyei köz-
művelődési intézményekkel, azok jó gyakorlataival és 
gasztronómiai csemegéivel való ismerkedésre. A har-
madik napon a közművelődés jövője, a kulturális piacon 
való „helytállása” volt a téma, majd a Magyar Népműve-
lők Egyesülete közgyűlésével zárult a program.

2017 májusában Szekszárd lesz az MNE XXXIV. 
vándorgyűlésének házigazdája.

Sajó Attila, a Magyar 
Népművelők Egyesületé-

nek elnöke megnyitja 
a vándorgyűlést

Eric Blin tiszteletbeli konzul, 
egyetemi vendégtanár a francia-
országi közművelődési modell 
sajátosságaival ismertette meg a 
résztvevőket

A vecsési 
Rosmarein Tánccsoport előadása

Tovább gördül a szakmai esemény 
országjárását jelképező vándorhordó

Díjazottak A Magyar Népművelők Egyesülete 
emlékplakettjét elnyerő Máté Lászlóné 

Kaszás Mária, a Nemzeti Művelődési 
Intézet Nógrád Megyei Irodájának veze-

tője munkatársai gyűrűjében

Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési 
Intézet szakmai igazgatója a közművelődé-
si szakemberek teljesítményértékelő rend-

szerének modelljét mutatja be

A konferencia 
több mint 200 szakembert vonzott
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Kárpát-hazai színházi együtt-
működések
Május 18-22-ig zajlott a Th ália Színházban a Határon 
Túli Magyar Színházak Szemléje. A szemlén öt napon 
keresztül három színpadon kilenc produkciót láthatott 
a közönség. A  fesztivál keretében Czvikker Katalin, 
a  nagyváradi Szigligeti Színház menedzserigazgatója, 
Lantos Anikó, a  színházi szemle fesztiváligazgatója, 
Polyák Albert, a  Nemzeti Művelődési Intézet főigaz-
gatója, valamint Bretus Imre, a  Nemzeti Művelődési 
Intézet Stratégi-
ai és Fejlesztési 
főosztályvezető-
je egyeztetett a 
Kárpát-meden-
cei színházi és 
közművelődési 
fejlesztési lehe-
tőségekről.

Méltóságkereső konferencia Beke Pál 
emlékére
Április 21-én a Nemzeti 
Művelődési Intézetben ren-
dezték meg a „Méltóságke-
reső” című, Beke Pál emléke 
előtt tisztelgő konferenciát 
a Beke Pál Emlékcím alapí-
tói: a Civil Közösségi Házak 
Magyarországi Egyesüle-
te, a  Gyermek- és Ifj úsági 
Önkormányzati Társaság, 
a  Közösségfejlesztők Egye-
sülete, a Magyar Comenius 
Társaság, a  Nemzeti Mű-
velődési Intézet, valamint a Települési Gyermekön-
kormányzatokat Segítők Egyesülete. A  konferencia 
előadásai által bemutatott jó gyakorlatok megismerése 
után adta át a Beke Pál Emlékcímet Menyhárt Ildikó, 
Beke Pál felesége. A 2010 óta évente adományozott el-
ismerést minden évben két szakember kapja meg: egy, 
aki a közösségi művelődés és egy, aki a gyermek- és 
ifj úsági munka területén dolgozik. Idén ifj úsági terü-
leten Balogh Anikó, a  Demokratikus Alsómocsoládi 
Gyermek és Ifj úsági Önkormányzat felnőtt segítője, 
míg a közösségi művelődés területén Mészáros Zsu-
zsanna közösségfejlesztő részesült elismerésben.

Sikeres volt a Helyi termék éve
A  Földművelési Minisztéri-
umban tartott sajtótájékozta-
tóval és szakmai tanácskozás-
sal zárult a 2015 áprilisában 
útjára indított „Helyi termék 
éve 2015” országos prog-
ram. Zsigó Róbert élelmi-
szerlánc-felügyeletért felelős 
államtitkár a program céljai 
közül kiemelte az ellenőrzött 
hazai termékek, a  helyben 
megtermelt javak, valamint a 
helyi piacok támogatását.

Bor Maraton a helyi értékek mentén
123 települést és 22 borvidéket érintett a II. Nemzeti 
Bor Maraton 2057 km-es útvonala, melynek szakaszait 
futva vagy biciklivel lehetett teljesíteni a programso-
rozat tíz napja alatt, május 13. és 22. között. A kezde-
ményezés, melynek megvalósításában a Nemzeti Mű-
velődési Intézet 
szakmai partner-
ként vett részt, az 
egészséges élet-
mód és a kultu-
rált borfogyasztás 
mellett a helyi ér-
tékeket és a vidék 
szépségeit is nép-
szerűsítette.

Negyedszázadnyi ifj úságügy
Fontos kutatási eredménye-
ket publikál az Ifj úságszak-
mai Társaság gondozásában 
megjelent, „Negyedszázad 

– Magyar Ifj úság 2012” című 
tanulmánykötet, amelyet 
május 3-án mutattak be a 
Nemzeti Művelődési Inté-
zetben. A  rendszerváltás 
óta felvett ifj úságkutatási 
adatokat feldolgozó kötet 
egy ifj úságügyi sorozat ne-
gyedik darabja.

Közösségi média, közösségi művelődés
2016. május 19-
én negyedik alka-
lommal rendezték 
meg a Közösség 

– Média – Műve-
lődés konferenciát 
Békésen a Kecske-
méti Gábor Kultu-
rális Központban. 
A  rendezvény nap-

jaink kihívásaira fenntartható módon reagáló korszerű 
közösségi és kulturális innovációkat mutatott be, ráirá-
nyítva a fi gyelmet a szemléletmódváltásban rejlő lehe-
tőségekre. Az idei rendezvény hívószavai között olyan 
témák szerepeltek, mint a kulturális dimenzióváltás, 
a közösségi vállalkozások, a közösségi oldalakon folyó 
közösségépítés vagy az erőforrás-alapú gazdaság.
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„Zöld az élet aranyfája”
Sokszínű közösségek, változatos módszerek

A Nemzeti Művelődési Intézet alapfeladata a közművelődésben dolgozó szakemberek, rész- 
és mellékfoglalkozású dolgozók, önkéntesek és az intézmény- és szervezetrendszert működte-
tető fenntartók munkájának segítése. E sokrétű feladatellátás lényeges eleme a szakmai munka 
módszertanának kidolgozása és ezek hozzáférésének biztosítása, a  kipróbált gyakorlatok el-
terjesztése. A megyei irodahálózat kiépítésével, a közösségek bevonásával, stratégiai partnerei 
együttműködésével, gondosan tervezett és dokumentált mintaprogramok megvalósításával, 
a feladatfi nanszírozási rendszer működtetésével kialakult egy tényleges, sokoldalú szolgáltató te-
vékenység, mellyel a közművelődési intézményrendszer szereplői, a civil szervezetek, s mellettük 
az önszerveződő közösségek, valamint az amatőr alkotók és az önkéntesek munkáját támogatja 
az intézmény.

A  gazdaságban a franchise jelenti azt a fajta védjegyjogosultságot vagy márkahálózatot, 
amely összeköt azonos módszerek szerint, azonos értékek és elvek mentén, hasonló elvárt ered-
ményekkel dolgozó cégeket. A nemzet művelődését szolgáló intézet által kidolgozott kipróbált, 
partnerszervezeteknél támogatott módszertan hasonlóképpen építi fel az adaptálható jó gyakor-
latok átadásával erős hálózatát a Kárpát-haza egész területén.

Mitől válik hitelessé a módszertani segítségnyújtás? A módszertani modellek a bizonyosság 
kapaszkodóját nyújtják a változások közepette: stabillá tehetnek ingadozó rendszereket azáltal, 
hogy gyakorlatban kipróbált, ismert kimenetekkel rendelkező folyamatok megvalósításához biz-
tosítanak cselekvési lehetőséget, s ehhez adnak részletes útmutatót.

A  közösségi művelődésben megvalósult módszertani gyakorlatok éppen olyan sokszínűek, 
mint maguk a közösségek, s ezáltal az általuk kifejtett jótékony hatás nem korlátozódik pusztán 
a kultúrára és közművelődésre. Szakmai folyóiratunk jelen tematikus lapszámában a módszer-
tani fejlesztések három kiemelt területéről mutatunk be olyan jó gyakorlatokat, melyek hasonló 
körülményekkel rendelkező, de földrajzilag más helyen lévő közösségek számára is hasznosítha-
tók. Az értékfeltárás mentén megvalósuló módszertani fejlesztések a közösségek identitástuda-
tának erősítésével segítik a helyi társadalom működését, az abban való aktív részvétel lehetősé-
gét kínálják a helyi tudások gazdáinak, segítik a népesség megtartó képességét. A gazdaság- és 
településfejlesztő mintaprogramok a helyi erőforrások, benne kiemelten a feltárt értékek közös-
ségi alapú hasznosításához nyújtanak új támpontokat. Az ifj úságügy területén megvalósított 
példaadó kezdeményezések pedig a jövő generációjának adják meg saját maguk és közösségeik 
élményszerző, jó erkölcsön alapuló, hasznot is hozó cselekvési példáit.

A híres felvilágosodás-korabeli szellemóriás, Johann Wolfgang von Goethe szavai – „Mert 
szürke minden elmélet, de zöld az élet aranyfája” – a módszertani támogató tevékenység mot-
tójául is szolgálhatnak. Hozzátéve persze: a zöld, élettel teli, szép lombkoronával és bőséges ter-
méssel rendelkező fa gondos, tudatos nevelgetés eredménye. Éppen úgy, ahogy a szakemberek 
által megálmodott és megtervezett módszertani modellek a közösségek körében életre kelnek és 
értelmet nyernek.

Polyák AlbertPolyák Albert
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A Nemzeti Művelődési Intézet 
országos szakmai központjainak tapasztalatai

Juhász Erika –

A Kapunyitogató program országos 
hatásvizsgálatának eredményei

(2013-2016)

1. Kapunyitogató program 
Magyarországon – kutatási 
előzmények

Hazánkban számos olyan te-
lepülés létezik, amely a kulturális, 
közművelődési szolgáltatások terén 
hiánnyal küszködik. Azokon a tele-
püléseken, ahol az önkormányzatok 
számára előírt települési közműve-
lődési feladatellátás anyagi és humán 
erőforrások hiányában nem tud teljes 
körűen megvalósulni, sérülhet a köz-
művelődéshez való jog.1 Az önkor-
mányzati rendszer a településméret-
ből vagy egyéb hátrányos helyzetből 
adódóan e problémák kezelésére csak 
korlátozott mértékben képes. Ezen a 
területen indított fejlesztést a Nem-
zeti Művelődési Intézet közösségi 
alapú kezdeményezése, a  „Kapunyi-
togató” című program, amely 2013-
ban indult útjára. A program elsődle-
ges célja az volt, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű, kulturális szem-
pontból ellátatlan kistelepüléseken 
élők felismerjék a közösségben rejlő 
erőforrásokat és azokat képesek le-
gyenek hatékonyabban hasznosítani. 
A  Művelődési Intézet a helyiek, az 
adott térségben élő amatőr művé-

szeti csoportok, népművészek bevo-
násával olyan kulturális eseményeket 
szervezett, amelyek elsődlegesen kö-
zösség- és személyiségfejlesztő hatás-
sal bírtak a települések lakói számára, 
másrészt pedig hasznos és élvezetes 
szabadidős programokat is biztosí-
tottak. A megvalósítási helyszín kivá-
lasztásában elsődleges célként jelent-
kezett, hogy azokon a településeken, 
ahol már bezárt a művelődési ház, 
vagy csak „kulcsos házként” műkö-
dik, néhány napra, néhány esemény-
re újra nyíljon ki a közösségi színtér. 
A  Kapunyitogató program további 
rásegítő feladata volt az is, hogy a 
helybéliek az események után már 
önállóan, újra és újra nyissák meg a 
kapukat, így támogassák és vigyék to-
vább a közösségi művelődést a saját 
településükön.

A  Kapunyitogató Program telepü-
lési szintű módszertani folyamata a 
Nemzeti Művelődési Intézet vonatko-
zó Szakmai beszámolója2 alapján há-
rom alkalomra/pillérre épült.

1. „Családi nap” közösségi fórum-
mal kiegészítve. Az eseményen belül 
néptánc, bábszínházi műsor, tánchá-
zak, játszóházak valósultak meg, a fó-
rum pedig a közösségi gondolkodás 
elindítását és már a következő prog-

ram tervezését szolgálta az elképzelé-
sek szerint.

2. A  második eseményen megnyí-
ló, 2-3 hétre tervezett helyi/térségi 
vonatkozású kiállítás, aminek a gon-
dozása már a helyiek feladataként je-
lentkezett.

3. Olyan közösségi alkalom terem-
tése, amely a családi napot követően 
visszacsatolásként is működik isme-
retterjesztési, ismeretszerzési céllal.

Szakmai, módszertani célként je-
lentkezett még a visszacsatoló, egy 
hónapon belül megismételt program-
elemek szervezése, amelyek szinergi-
ában a közösségi cselekvő folyamatok 
továbbélését támogatták. A  legfonto-
sabb elvárás az volt, hogy a helyi tár-
sadalom és a közösségek fejlesztésé-
ben gondolkodjanak a szervezők, ne 
csak szabadidős eseményekben.

  2. A kutatásról – 
módszertani alapvetések

A Nemzeti Művelődési Intézet ve-
zetése a program alakulását, fejlesztő 
hatását empirikus vizsgálat keretében 
értékelve mind kvalitatív, mind kvan-
titatív vizsgálati eszközökkel történő 
elemzéséről döntött. A  feladat meg-

1 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76-81.§-a 
fekteti le a települési önkormányzatok számára az ellátandó kötelező közművelődési feladataikat.

2 Kapunyitogató programok szervezése közművelődési szolgáltatáshiányos magyarországi és határon túli magyar lakta tele-
püléseken a közösségi művelődési igény felkeltése és fejlesztése érdekében. NKA Pályázati azonosító: 3607/01638. Szakmai 
beszámoló. Nemzeti Művelődési Intézet. 2015. március 2.
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szervezését és lebonyolítását a Műve-
lődési Intézet Tudományos és Felső-
oktatási Országos Szakmai Központja 
végezte. A  vizsgálat alapvető célja a 
Kapunyitogató program hároméves 
folyamatának és főbb eredményeinek 
a mérése és elemzése lett.3 A  vizsgá-
latban eredmény-, folyamat-, és ha-
tékonyság-indikátorokat használtunk, 
amelyeket kérdőívek és interjúk kér-
déseire adott válaszokban vizsgáltunk.

A  kérdőíves felmérés célcsoport-
jául a Kapunyitogató programban 
érintett településeken élő kulcssze-
mélyt választottuk (ez lehetett pol-
gármester, önkormányzati munkatárs, 
pedagógus, aktív segítő, szervező 
stb.). A kérdőívet felvevők a Nemzeti 
Művelődési Intézet megyei irodáinak 
azon munkatársai lettek, akik a Kapu-
nyitogató program eseményeit szer-
vezték.

Az írásbeli interjúkat a progra-
mot szervező megyei munkatársakkal 
vettük fel, összesen 30 fő válaszolt a 
kérdésekre. Az interjút online felü-
leten ők maguk töltötték ki, így kü-
lön interjúkészítő és online rögzítő 
munkatársakra nem volt szükség. Az 
interjú célja a Kapunyitogató prog-
ram folyamatában alkalmazott mód-
szerekre, azok hatásaira, hatékonysá-
gára és eredményességére vonatkozó 
információk összegyűjtése, valamint 
fejlesztési javaslatok megfogalmazá-
sa mindezek alapján. A  kutatás 2016 
márciusában zajlott le a települése-
ken. A kutatás elemzése, záró összeg-
zése 2016. április hónapban készült el, 
amelynek lényeges megállapításait az 
alábbiakban mutatjuk be.

3. A kutatás összegző 
megállapításai

A  vizsgált években 456 magyar-
országi településen 820 esemény zaj-
lott, mintegy 85 000 fő részvételével. 
A majd 111 millió forint költségvetésű 
program hatására a bevont települé-
seken 194 közösségi kezdeményezés 
indult. (Lásd 1. táblázat)

3.1. A kérdőívek összeg-
ző eredményei

Beérkezett kérdőívek megyén-
ként megoszlása

A programban érintett települések 
79%-ától, összesen 360 településről 
érkeztek vissza a kérdőívek, amelye-
ket főként a települési önkormányzat 
tisztségviselői/munkatársai töltöttek 
ki (69%). A legtöbb kérdőívet Somogy 
(31 db), Zala (30 db) és Heves megye 
küldte be (29 db). A  válaszadók 42%-
a férfi , 58%-a nő, az átlagéletkoruk 48 

év, a  legmagasabb életkorú adatközlő 
81, a legalacsonyabb pedig 20 éves volt.

Közösségi ház/színtér működte-
tésének akadályai

A  válaszadók közül legtöbben, 
a  közösségi színtér működtetésének 
legfőbb akadályaként a közművelő-
dési szakember hiányát jelölték meg 
(31%). A fő okok között szerepel az is, 
hogy az önkormányzatnak nem volt 
pénzügyi forrása a színtér fenntartá-
sára (24%). Markáns véleményként 
fogalmazódott meg az is, hogy sem 
szakmai programokra (16%), sem a 
színtér felújítására nem volt elegendő 
anyagi fedezet (14%).

Az érintett települések 15%-a al-
kalmazott korábban közművelődési 
szakembert. A  Kapunyitogató prog-
ramok időszakában azonban már a 
települések 20%-a foglalkoztatott 
szakembert. Az adatok alapján a tele-
püléseken összesen 70 közművelődési 
szakembert alkalmaztak a program 
szervezése és bonyolítása során.

3 Meg kell jegyeznünk, hogy módszertanilag nem beszélhetünk hatásmérésről, mert nem volt előmérés, az előzményeket így 
csak a válaszadók utólagos visszaemlékezése alapján mérjük.

4 A táblázat elkészítésénél részben felhasználtuk a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Módszertani Főosztályának Kapunyi-
togató programról szóló összegző jelentését is.

1. táblázat

A programba bevont települések és az eredmények 2013-2015 között4

2013. év 2014. év 2015. év Összesen

Érintett települések száma 138 203 115 456

Alkalmak száma 196 alkalom 409 alkalom 215 alkalom 820 alkalom

Résztvevők becsült száma 22 000 fő 42 000 fő 21 000 fő 85 000 fő

Ráfordítás összege 33,7 millió Ft 55,7 millió Ft 21,3 millió Ft 110,7 millió Ft

Az érintett településeken elindult közösségi kezdemé-
nyezések (db és az adott évben bevont településeken 
elindult közösségi kezdeményezések %-os aránya)

38 (28%) 99 (49%) 57 (50%) 194 (43%)

1. ábra – Kérdőívek megoszlása (db)



6

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Juhász Erika – Ponyi László

A Nemzeti Művelődési Intézet 
országos szakmai központjainak tapasztalatai

A települések részvétele a Kapu-
nyitogató eseményeken

A Művelődési Intézet munkatársai 
mellett a szervezési és bonyolítási fel-
adatokat 80%-os arányban települési 
intézmények, azon belül is elsősorban 
a polgármesteri hivatalok munkatár-
sai végezték (44%). A válaszadók sze-
rint az események több mint felében 
(55%) civil szervezetek is részt vettek 
a szervezési folyamatokban. A  prog-
ramok megszervezésében, az esemé-
nyek kulturális jellegének megfele-
lően, főként kulturális céllal létrejött 
civil szervezetek vettek részt (54%).

A települési önkormányzatok po-
zitívan viszonyultak a Programhoz. 
A  képviselő-testületek közel 99%-a 
szakmailag, erkölcsileg és anyagilag is 
támogatta a rendezvényeket, sok eset-
ben részt is vett azokon.

Összességében kijelenthetjük, hogy 
a települések képviselő-testületei elfo-
gadták a kezdeményezést, elismerték a 
jelentőségét és segítették a programso-
rozat megvalósulását. 

A  Kapunyitogató programok 
helyszíneinek állapota

A  helyszínek többsége alapvető-
en új vagy felújított (40%) állapotban 
van, ebből 31% akadálymentesített is. 
Nagy százalékban a helyszínek jó álla-
potúak, de kisebb felújítást igényelnek 
(26%). 19%-uk közepes állapotú, de 
használható, 13%-uk pedig felújítan-
dó. Kis százalékuk azonban romos és 
alig használható (2%). Mindezekből az 
is következik, hogy a Kapunyitogató 
helyszíneinek mindössze 15%-a van 
olyan állapotban, ami akadályát jelenti 
a közösségi színtér újbóli kinyitásának.

A  Kapunyitogató programot kö-
vető események, folyamatok

Az országban a Kapunyitogató prog-
ram után 721 esemény valósult meg. 
Olyan kulturális, közösségi folyamatok 
indultak el a vizsgált településeken, ame-
lyek nem álltak meg a Kapunyitogató 
program zárása után.

A válaszadók 27%-a közösségi ese-
ményeket (játszóházakat, kézműves 
foglalkozásokat, mesterség- és vise-
letbemutatót, társadalmi eseményt 
és ünnepet) nevezett meg a leggyako-
ribb programnak. Ezt 21%-kal a szó-
rakoztató programok követik (tánc, 
előadóművészet és műsoros estek, 

2. ábra – A működtetés akadályai (%)

3. ábra – A képviselő-testületek viszonya a Kapunyitogató programhoz (%)

4. ábra – Kapunyitogató helyszínek állapota (%)
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néptánc és táncház). A  települések 
kedvet kaptak a főként helyi értékek 
alapján tematizált kiállítások szerve-
zéséhez is (15%). A művészeti esemé-
nyek (népművészeti, rajz, fotó, fi lm-
vetítés, zenei, amatőr színházi esemé-
nyek) 7%-os gyakorisággal valósultak 
meg. A települések 6%-án értéktár bi-
zottság is alakult, klub, szakkör, vagy 
egyesület jött létre. Fenti adatok ön-
magukban is bizonyítják az elképze-
lések sikerét, a pozitív kulturális, ren-
dezvényszervezői, közösségfejlesztési 
folyamatok elindulását.

A program zárása után 632 (100%) 
– a fenti táblázatban jelzett – szolgálta-
tási lehetőséget vettek igénybe a tele-
pülések. Ezek közül a leggyakoribbnak 
(38%) a kulturális közfoglalkoztatással 
kapcsolatos ügyintézés, feladatellátás 
bizonyult. Ezt követte – az elsősorban 
kistelepülések számára szolgáló – az 
intézeti alaptevékenységnek számító 
szakmai, módszertani segítség (26%). 
Erős, nem egy esetben a Művelődési 
Intézet által generált igény mutatkozott 
az értéktári munka segítésére is (12%).

További együttműködési lehető-
ségek a Nemzeti Művelődési Inté-
zettel kapcsolatban

A  kulturális közfoglalkoztatás 
jelentőségét, elismertségét mutat-
ja, hogy a legtöbb válaszadó további 
együttműködési lehetőségként a kul-
turális közfoglalkoztatást emelte ki 
(26%). Megemlítésre került a szakmai, 
módszertani segítségnyújtás (18%) 
is, 16%-uk pedig szeretne az érték-
tári munka szervezésében is segítsé-
get kérni. Ugyancsak 16%-uk közös 
projektek szervezésében látja még az 
együttműködés lehetőségét.

Az önkormányzat elképzelései a 
közösségi házzal/színtérrel a Kapu-
nyitogató programot követően

A  települések mintegy 48%-a a 
továbbiakban is tervez rendszeres 
programokat, kulturális eseménye-
ket a közösségi színtérben. 31%-uk 
jelezte, hogy nem terveznek változ-
tatást, de időnként azért szerveznek 
programokat a későbbiekben. A meg-
kérdezettek mintegy 16%-a azt vála-
szolta, hogy felújítja, megnyitja a kö-
zösségi színterét, de nem foglalkoztat 
a továbbiakban sem közművelődési 
szakembert. A  felújítás és a megnyi-

5. ábra – A Kapunyitogató Program utáni programok, események (%)

7. ábra – Lehetőségek az együttműködésre (%)

6. ábra – A Nemzeti Művelődési Intézet által nyújtott szolgáltatások a Kapunyitoga-
tó program után (%)
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tás után közművelődési szakember 
alkalmazását a települések mindössze 
4%-a tervezi.

Összességében a települések 20%-
a tervezi, hogy felújítja és megnyitja a 
település közösségi színterét, és csu-
pán 2% az, amelyik semmiféle válto-
zást nem tervez a továbbiakban sem.

3.2. Az interjúk összeg-
ző megállapításai

A  Művelődési Intézet részéről a 
szervezők a Kapunyitogató program 
keretében zajló eseményekkel a tele-
pülés egészét célozták meg (86%). Ez 
alapvetően annak a komplex prog-
ramkínálatnak volt köszönhető, ame-
lyet a település döntéshozói, kultu-
rális szakemberei és a megyei irodák 
szakemberei közösen alakítottak 
ki. A  megyék többsége beépítette a 
programok tervezésébe a helyi sajá-
tosságokat is. Az események sikerét 
sok esetben a helyi résztvevők, fellé-
pők biztosították. Kulcsfontosságú 
volt a programok elfogadásában és a 
helyi szempontok megjelenítésében a 
polgármester hozzáállása. Azokon a 
településeken, ahol a polgármester el-
kötelezett volt a kultúra és a helyi kö-
zösségek fejlesztése iránt, ott a helyi 
igények is sokkal hamarabb jutottak 
kifejezésre.

A  program szervezését és lebo-
nyolítását akadályozó tényezők

A  megkérdezettek 14%-a jelezte, 
hogy a program megvalósítása során 
nem jelentkezett semmiféle probléma. 

Ez elsősorban azokon a településeken 
történt így, ahol már a kezdeti idő-
szakban sikerült egyértelműen tudato-
sítani a program céljait, lényegét. Azt 
sikerült először tisztázni, hogy a Ka-
punyitogató program nem csupán egy 
két-három elemből álló rendezvénysor, 
hanem a helyi közösségek és a kultú-
ra támogatásának, a  helyi értékekre 
való fokozott odafi gyelésnek a kezde-
te. A legnagyobb gondot a települések 
részéről megmutatkozó érdektelenség 
jelentette az adatközlők szerint (31%). 
Komoly problémaként jelentkezett az 
is, hogy a helyi döntéshozók egysze-
rűen nem támogatták a rendezvényt 
(21%). Az érdektelenség sokféle ok-
ból fakadhat. Fáradtság, a  mindenna-
pok okozta stressz, vagy éppen nem 
tulajdonítanak kellő fontosságot a 
rendezvénynek. Volt olyan példa is, 
hogy egyszerű műsorszolgáltatásnak 
tekintették az eseményt, amely igazán 

„nem is a falu ügye”. A megkérdezettek 
markáns problémaként jelezték még 
a megfelelő kommunikáció hiányát is 
(14%). A  szervezés és lebonyolítás fo-
lyamatában meghatározó akadályként 
jelentkezett a helyszín rossz állapota 
és a hiányos infrastruktúra is (14%). 
Típusos problémaként jelentkezett 
még, hogy a helybéliek egy más, már 
korábban is meglévő települési prog-
ramhoz próbálták „igazítani” a ren-
dezvényt. Céljuk nyilvánvalóan a saját 
eseményük színvonalának emelése 
volt minőségi és mennyiségi szem-
pontból is. Ennek a szándéknak a 
megváltoztatása, az eredeti elképze-
léshez való visszatérés nem egy eset-
ben komoly energiába került a megyei 
munkatársak részéről (10%). A válasz-
adók 10%-a jelezte továbbá, hogy po-
litikai megosztottság is nehezítette a 
rendezvények megszervezését.

A  helyi közösségek fejlesztésére 
szolgáló közművelődési tevékenysé-
gek fajtái és gyakoriságuk

A  rendezvényeken, a  közösségfej-
lesztést szolgáló alapvető elvárások-
nak megfelelően, a  kiállítások (48%) 
és a közösség fejlesztését szolgáló 
beszélgetések (41%) fordultak elő a 
legnagyobb számban. A  szervezők, 
a  szakmai, módszertani elveknek 
és gyakorlatnak megfelelően, nagy 
számban vontak be helyi amatőr mű-
vészeti csoportokat is (28%). A  prog-
ramok között markánsan jelenik 
meg a helyi gasztronómia (17%). Ezt 
követi a sorrendben a kézműves fog-
lalkozás, az ének és hangszeres zene 
(14-14%). Végül a tánc, néptánc prog-

8. ábra – Tervek a közösségi ház/színtér jövőjével kapcsolatban (%)

9. ábra – A szervezés során felmerült akadályok (%)
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ramelemek is alkalmas eszköznek bi-
zonyultak a helyi közösségek fejlesz-
tésre (10%). Összességében a helyi 
értékek alapján tematizált kiállítások, 
a  közösségi alapú és célú beszélgeté-
sek, a helyi amatőr művészeti csopor-
tok fellépése, valamint a helyi gasztro-
nómiai bemutatók és étkezés voltak a 
legnépszerűbb programelemek. Ezek 
egyrészt bevonták a helyi lakosokat 
az eseményekbe, másrészt pedig a he-
lyi közösség, közösségek fejlesztését 
is szolgálták.

A  Program lezárultával megje-
lenő új tevékenységek és közösségek 
a települések életében

Új tevékenységek és közösségek 
túlnyomórészt új művelődő közössé-
gek, szakkörök megalakulásával való-
sultak meg (69%). A válaszadók 17%-a 
jelezte, hogy állandó programok és 
foglalkozások jöttek létre helyben, va-
lamint a településeken átnyúló prog-
ramoknak köszönhetően a települések 
közötti kapcsolatok is erősödtek (17%). 
Jelentős arányban jelezték az adatköz-
lők, hogy a meglévő közösségek új ta-
gokkal bővültek (14%), illetve azokban 
a témákban, amelyre igény mutatko-
zott, tanfolyamok is indultak (14%). 
A  konkrét rendezvényeket követően 
elindult az értéktári tevékenység és 
új értéktárak is alakultak a helységek-
ben (10%). Kisebb számban ugyan, de 
gazdaságfejlesztő mintaprogramok is 
szerveződtek az események során (3%).

A beérkezett válaszok alapján ösz-
szegezhető, hogy a közösségfejlesztés 
folyamata állandó odafi gyelést, folya-
matos jelenlétet és törődést igényel. 
Olyan alapelvek mentén kell megva-
lósulnia, mint a türelem, tolerancia, 
magas szintű szakmai tudás, megfe-
lelő kommunikáció, korrekt, kiszá-
mítható kapcsolattartás, partnerség, 
bevonás. A  közösségek fejlesztését a 
szervezők nagy többségükben, a  ha-
gyományosnak mondható közműve-
lődési programok mellett, a közösségi 
beszélgetések révén érték el. Ezek a 
különböző típusú közösségi alkal-
mak sok esetben egymásra is épültek, 
az ebből adódó szinergia aztán fel is 
erősítette magát a közösségfejlesztés 
folyamatát. Példaként említhetjük az 
ismeretterjesztő előadások utáni kö-

tetlen társalgást, a  helyi értékekkel 
kapcsolatos kiállítások szervezéséhez, 
egyéb eseményekhez (gasztronómi-
ai bemutató, fi lmvetítés, kézműves 
foglalkozás) kapcsolódó beszélgeté-
seket. A megyei szervezők tudatosan 
olyan járulékos feladatokat is adtak 
mindezekkel kapcsolatban, amely te-
vékenységek nagyban hozzájárultak a 
helybeliek igazi közösséggé való ková-
csolásához.

A  válaszadók a közösségfejleszté-
si folyamatok legfőbb akadályának a 
megfelelő, elkötelezett, tenni akaró 
helyi „kulcsember”, a  „helyi hős”5 hi-
ányát tartották (38%). Meghatározó 
arányban jelezték az aktív helyi kö-
zösség hiányát (31%) és a település la-
kói közötti bizalmatlanságot is (28%). 
A  település lakóinak érdektelenségét 
a megkérdezettek 21%-a jelezte. To-
vábbi akadálya a jól működő helyi 
közösségek kialakulásának az, hogy 
sok esetben elöregedő településekről 
beszélhetünk (17%), valamint a nehéz 
gazdasági körülmények is meghatáro-
zó szempontként jelentkeznek. Nem 
egy esetben jelezték a megyei irodák 
megkérdezettjei – a már kistelepülési 
szinten is megjelenő – politikai elzár-
kózást, befelé fordulást, az irigységet 
és a kirekesztést. Ugyancsak markáns 
véleményként fogalmazódott meg, 
hogy a generációk közötti különbség, 
a  fi atalok elvándorlása, a  kulturális, 
szabadidős szokások átalakulása szin-
tén hátráltatja az emberi közösségek 
kialakulását.

10. ábra – Tevékenységek a közösségek fejlesztésére (%)

11. ábra – Új tevékenységek és közösségek (%)

5 Helyi hősöknek nevezzük azokat a kulcsszemélyeket, hangadókat, véleményformálókat, akik egy-egy közösségfejlesztő folya-
mat élére állnak, és széles kört, minél több közösséget bevonva folyamatosan katalizálják a fejlesztéseket és a továbblépést.
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országos szakmai központjainak tapasztalatai

4. Záró gondolatok

A  Kapunyitogató program elem-
zésének fő eredménye mind az érin-
tett települések kulcsszemélyeinek, 
mind a Nemzeti Művelődési Intézet 
megyei munkatársainak véleménye 
alapján az, hogy a kezdeményezés 
számos hasznos tevékenységet, közös 
gondolkodást, közösségi cselekvést 
indított el, így mindenképpen foly-
tatásra érdemes. Az eredményekből 
az is látható, hogy ez a folytatás két 
irányban is fontos. Egyrészt azokon 
a településeken, ahol elindult a Ka-
punyitogató program, de a település 
még nem képes saját „helyi hősei” 
és közösségei segítségével önállóan, 
szakmai segítség nélkül továbbvinni 
a program eredményeit, vagy nin-
csenek is elegendő számban „helyi 
hősei” és közösségei. Másrészt pedig 
újabb településeken, ahol a kulturális 
statisztika6 alapján a település a kul-
turális, közművelődési szolgáltatások 
terén hiánnyal küszködik.

A  Kapunyitogató program folyta-
tásában az eddigi tevékenységelemek 
(családi nap, kiállítás, ismeretter-
jesztő alkalom) mellett fontos újabb, 
a  közösségek építését direkt módon 
is támogató tevékenységek beépíté-
se. A  Nemzeti Művelődési Intézet 
munkatársai (belső és külső képzési 
aktivitások által) felkészülten tudják 
segíteni, szükség esetén koordinálni 
a települések közösségi felmérése-
it, és az ezekre alapozódó közösségi 
tervezési7 folyamatokat, amelyek a 
települések fejlesztésének alapját je-
lentik. Ebben a Nemzeti Művelődési 
Intézet segítségét az eddig bevont 
települések és újabbak is nagy mér-
tékben igénylik, mivel számos telepü-
lésen gondot okoz a közművelődési 
szakemberek hiánya, amelyet tovább 
nehezít, ha emellett aktív közössé-
gek is kis számban vannak jelenleg a 
szakemberhiányos településen. A  kö-
zösségi alapú tervezési és fejlesztési 
folyamatokban nagy jelentőséget kap 
továbbá az együttműködés az egyes 
emberek, a  közösségek, a  szerveze-
tek és a szektorok között is. Az eddigi 

tapasztalatok és eredmények alapján 
az állami és civil szektor együttmű-
ködésére számos jó gyakorlat, mű-
ködő modell létezik, azonban a piaci 
szektor kisebb mértékben vesz ebben 
részt. A jövő fejlesztési folyamatai, és 
az ezekre épülő források igénybevéte-
le azonban jelentős mértékben épít a 
teljes körű szektoriális együttműkö-
désekre.

A  Kapunyitogató program év-
ről-évre továbbfejleszthető, a  kapott 
szakmai-módszertani eredmények 
és tapasztalatok folyamatosan segítik 

azt, hogy az aktuális körülményekhez 
és szükségletekhez igazodó, a  helyi-
ek közösségi művelődési igényeire 
hatékonyan reagáló közösségépítő 
folyamattá váljon. Ebben a folyamat-
ban azonban az egységes módszer-
tani elvek mellett ugyanolyan fontos 
fi gyelembe venni a térségi, települési 
adottságokat és elvárásokat. Ezál-
tal tudunk egy sokszínű, a  közösségi 
tervezés alapjait alkalmazó modellt 
kialakítani, amely cselekvő, saját sor-
sukért tenni akaró és tenni tudó tele-
püléseket eredményez.

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kulturális statisztikai rendszer. Elérhető: http://kultstat.emmi.gov.hu/
7 Közösségi tervezés, azaz CLLD (Community-led Local Development) a közösségi aktivitásra és igényekre épített, közössé-

gek által vezérelt helyi tervezési folyamat. A CLLD a 2014-2020 közötti EU-s tervezési ciklus jelentős módszertani folyamata 
a települések és közösségeik fejlesztésében (TOP és EFOP programok).

Felhasznált irodalom, jogszabályok

• Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Módszertani Főosztály: Összefogla-
ló adatok a Kapunyitogató országos programról. Kézirat. Nemzeti Művelő-
dési Intézet. 2016.
• Nemzeti Művelődési Intézet: Kapunyitogató programok szervezése köz-
művelődési szolgáltatáshiányos magyarországi és határon túli magyar lakta 
településeken a közösségi művelődési igény felkeltése és fejlesztése érdeké-
ben. NKA pályázati azonosító: 3607/01638. Szakmai beszámoló. 2015. már-
cius 2. Kézirat. Nemzeti Művelődési Intézet. 2016.
• Vercseg Ilona (2002): Eredményesség és mérhetőség a közösségfejlesz-
tésben. http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/b84c-
8c861998671e8525670c00815721/232e6fb040ecf2bdc1256c8b003510f4. 
Letöltés időpontja: 2016. 04.08. 14:40
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről

DR. JUHÁSZ ERIKA a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Andragógiai Tan-
székének tanszékvezető docense, a Kulturális Szemle főszerkesztője. 2015 februárjától a 
Nemzeti Művelődési Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központjá-
nak a szakmai vezetője, főosztályvezetője. Tudományos doktori (Ph.D.) fokozatát a neve-
lés és művelődéstudomány területén szerezte 2005-ben a hazai felnőttoktatás intézmény-
rendszerének vizsgálata a művelődéspolitikai tendenciák tükrében témájában. A közmű-
velődés és a felnőttképzés területén országos és nemzetközi tudományos konferenciák 
elnöke, számos publikáció és konferencia előadás szerzője, előadója. Fő kutatási témái: 
a nonformális és informális tanulás megjelenési formái és színterei, a közművelődési és 
andragógiai szakma átalakulása.

PONYI LÁSZLÓ közművelődési szakember, történelem és fi lozófi a szakos tanár, igazgatás-
szervező, óraadó tanár, közművelődési szakértő. A Nemzeti Művelődési Intézet Országos 
Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központjának munkatársa. Az Eszterházy Károly 
Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Szakértői, kutatási területei: 
kultúra és közigazgatás, a közművelődés változásai a rendszerváltást követően, közművelő-
dés és kisebbség, roma közösségi házak Magyarországon, mozgóképkultúra. Egerben él, a 
Nagycsaládosok Egri Egyesületének az elnöke a Heves Megyei Népművelők Egyesületének 
a tagja.
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Tokár JánosTokár János

Hazahívó útravaló
Szemlélet- és ifj úságfejlesztés Mezőörsön

Mezőörs. Egy alig 950 főt számlá-
ló település Győr-Moson-Sopron és 
Komárom-Esztergom megye határán. 
A  települést kettészelő 81-es főút el-
vezető csatorna gyanánt apasztja a 
helyi népességet, hiszen a fi atalok a 
közeli nagyvárosokban remélik meg-
találni boldogulásukat. A  Magyar 
Műhely Alapítvány és Általános Mű-
velődési Központ – melynek keretei 
között gimnázium is működik – azt a 
célt tűzte ki, hogy csökkenti az elván-
dorlást. A  fi atalok helyben tartásáról 
és az ezt segítő szemléletformáló te-
vékenységről az alapítvány munkatár-
sa, Szepesi Gergő osztotta meg gon-
dolatait és tapasztalatait.

Tokár János: Milyen kihívásokkal 
szembesültök Mezőörsön a fi atalság 
elvándorlását illetően?

Szepesi Gergő: Mezőörs Győrtől 
20 km-re helyezkedik el, s  jelentősen 
érvényesül a nagyváros elszívó hatása. 
Győr alapvetően egy ipari város, nagy 
cégek telephelyei működnek itt. Min-

den második környékbeli fi atalnak az 
a jövőképe, hogy majd Győrbe megy 
el tanulni, s  ott is kezd el dolgozni 
valamelyik nagyobb vállalatnál. A né-
pességfogyásra jellemző, hogy 1990-
ben az általános iskolás korú diákok 
száma még 180 volt, viszont ma már 
csak 40, és nagyjából ez a tendencia 
jelenik meg a környező településeken 
is. A célunk, hogy a fi atalok maradja-
nak helyben, és itt próbáljanak érvé-
nyesülni. Nagyon nehéz az embereket 
rávenni, hogy önmaguk merjenek vál-
lalkozni, saját kezükbe vegyék a sor-
sukat. Sokkal kényelmesebb részévé 
válni egy meglévő rendszernek, mint 
önálló döntéseket hozva meghatá-
rozni a jövőnket. Az Alapítvány szán-
déka, hogy a fi atalok nemzedékének 
nevelése olyan értékek mellett történ-
jen, amelyek segítenek abban, hogy a 
szülőföldjéhez ragaszkodó, értékeit 
ismerő, megbecsülő és megőrizni haj-
landó, felelősségteljes gondolkodású 
gyerekek nőjenek fel.

T. J.: Ebben segít az iskola is…
Sz. G.: Az iskola 1999-ben indult 

el. Az erre a célra kialakított épület 
a helyi mezőgazdasági szövetkezet 
tulajdonában állt, ezt újítottuk fel 
társadalmi összefogással. Iskolánk 23 
diákkal indult, de jelenleg már 186-an 
tanulnak itt. Jelenleg 25 településről 
járnak hozzánk gyerekek, jellemzően 
25-30 km-es körzetből, de voltak már 
Pestről, Szolnokról és más távolabbi 
településekről is.

T. J.: Miben nyújt többet ez az isko-
la más intézményeknél?

Sz. G.: Az osztálylétszámok itt ki-
sebbek, mint más iskolákban: megköze-
lítőleg tízen tanulnak egy évfolyamban, 
ezáltal többet tudnak a tanárok foglal-
kozni egy-egy diákkal, jobban odafi -
gyelnek rájuk és szeretettel, empátiával 
teszik ezt. Fontosnak tartom, hogy az 
itt tanító tanárok mindegyike példamu-
tató családi életet él, ami hitelességet 
ad személyüknek, ezen felül a tanítási 
órákba is bele tudnak vinni olyan tar-
talmakat, amelyek értéket közvetítenek.

T. J.: Mi erre a legjobb példa?
Sz. G.: Szerintem a történelem-

oktatás. A hivatalos tananyag mellett 
több szó esik például a történelmi 
események hátteréről, összefüggése-
iről, példaértékű, ám nem a „kánon” 
részét képező személyek életéről, 
munkásságáról. Nem az évszámok 
sorát tanítják, hanem gondolkodni, 
összefüggésekben látni akár nagyobb 
időtávokban is.

T. J.: A  formális oktatáson kívül 
milyen tevékenységek segítik az alapít-
vány céljait?

Sz. G.: Fontosnak tartjuk a diákok 
közösségekbe szervezését, ezáltal a 
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társadalmi aktivitás növelését. A  fi -
atalok többsége sajnos szinte csak a 
virtuális közegben él „közösségi” éle-
tet, ami a valóságban – éppen a szo-
ciális kompetenciáik kiforratlansága 
miatt – egyfajta elszigetelődést ered-
ményez. Gyakran tapasztalom, hogy 
e fi atalok többsége türelmetlenebbé, 
ingerlékenyebbé válik, ha verbális 
kapcsolatteremtésre „kényszerül”, 
nem tudja megélni a másik közelségét. 
Az ifj úsági közösségek fejlesztésének 
tehát nagy szerepe van ezen kompe-
tenciák fejlesztésében ugyanúgy, mint 
közvetetten a helyi társadalmi akti-
vitás növelésében, valamint a hagyo-
mányápolásban, s  ez megnyilvánul 
konkrét közösségi cselekvésekben is

T. J.: Például?
Sz. G.: Szabó Gyula, alapítvá-

nyunk elnöke, a helyi római katolikus 
plébános a gimnáziumi osztályoknak 
hetente tart közösségi órát, ami legin-
kább az erkölcstanra hasonlít, azzal a 
különbséggel, hogy itt nincs szigorú-
an vett tananyag: az órák tematikáját 

alapvetően a diákok érdeklődése, él-
ményei határozzák meg. Emellett két 
éve van már egy 18-20 fős cserkész-
csapatunk, amit két helyi szülő vezet. 
Kiemelném továbbá a Rákóczi-kört, 
ami 14 és 18 év közötti fi atalokból 
álló, 15 fős önszorgalmi kör. Havon-
ta egyszer találkoznak, kiválaszta-
nak egy témát, és arról beszélgetnek, 
egyfajta teadélután jelleggel. Két-há-
rom órás egy ilyen alkalom. Van egy 
előadó köztük, aki lelkesen készül, 
elolvassa az adott témára vonatkozó 
könyvet, és erről beszél. Utána elkez-
denek vitatkozni, kérdéseket tesznek 
fel, érdekes párbeszéd indul el. Ezt az 
elképzelést egyébként egy jó barátom 
és én indítottuk el, amikor még gim-
nazisták voltunk. Azóta is töretlenül 
működik. A  minden évben megtar-
tott egyhetes táboraink is a közössé-
gek erősítését szolgálják. Mindegyik 
tábor egy-egy téma köré épül fel, az-
zal kapcsolatban szoktunk hívni ven-
dégelőadót is. Témánk volt a Szent 
Korona-tan, de foglalkoztunk már a 
pálos renddel, mint magyar alapítású 

szerzetesrenddel, a  magyar őstörté-
nettel, Rákóczi mozgalmával. Beha-
tóbban foglalkozunk a példamutató 
történeti személyekkel, Rákóczi Fe-
renccel, Mátyás királlyal, Szent Lász-
lóval, Széchenyivel.

T. J.: Jellemző, hogy a fi atalokkal 
közösen szervezitek a települési prog-
ramokat?

Sz. G.: Igen, immár 6 éve minden 
évben megrendezzük a Pünkösdvá-
ró vigasságokat, melynek megvaló-
sításában a fi ataljaink aktívan köz-
reműködnek. Különböző játékokat, 
sorversenyeket vezetnek, – például 
pünkösdi király választást, hétpróbás 
menyecske választást – a szórakozta-
tó feladatok szervezésében, lebonyo-
lításában segítenek. Nagyon fontos a 
környezettudatos életre való nevelés, 
ha ilyen tematikával rendezünk napot, 
akkor mindig van olyan sorverseny 
vagy más elképzelés, amit a diákok 
állítanak össze – teszem hozzá – na-
gyon kreatívan. Tehát ők már a ter-
vezési, szervezési szakasztól kezdve 
részt vesznek a programok megvaló-
sításában.

T. J.: Említetted, hogy fontos szá-
motokra a környezettudatosságra 
való nevelés.

Sz. G.: 2013-2014-ben felépült egy 
aula, benne egy hatalmas előadótérrel, 

A Magyar Műhely ÁMK épülete

A népességmegtartó erő növelésében fontos szerepet játszik a hagyományápolás

Mezőörsi cserkészcsapat a Bakonyban
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ahol számos programot lehet szervez-
ni. Tulajdonképpen egy projekt kere-
tében rendeztük be a demonstrációs 
teret. A projekt neve „Esernyő-naper-
nyő aula” volt és lehetővé tette, hogy 
az épület rendszeres nyitva tartással 
várja az érdeklődőket, köztük az is-
kolás korosztályt is. Van itt például 
szélkerék, napelem modell és napkol-
lektor. Láthatják az ingamozgást, vagy 
azt, hogy hogy működik a kapcsolt 
energiatermelés. A  fi atalokat ez na-
gyon érdekli, jó, hogy megérinthetik, 
kipróbálhatják ezeket a modelleket, 
a  bemutató kifejezetten interaktív 
ezáltal. Fontosnak tartjuk, hogy már 
egészen fi atal kortól kezdve kialakul-
jon bennük a környezettudatos szem-
lélet, és hogy felelősséget vállaljanak 
környezetük iránt.

T. J.: Szemléletformálás kapcsán 
beszéltünk már a példamutatásról, 
a  kritikai gondolkodásról, a  környe-
zettudatosságról, de e téren kiemelke-
dő jelentőséggel bírnak a határon túli 
kapcsolataitok is.

Sz. G.: Van kapcsolatunk Erdély-
lyel és a Felvidékkel is. Úgy gondoljuk, 
hogy a mai fi ataloknak meg kell ta-
nulniuk, hogy körülöttük más orszá-
gokban is élnek még magyarok. So-
kuknak még mindig szlovák a felvidé-
ki, és román az erdélyi magyar ember, 
de ezt a szemléletet szépen lassan át 
tudjuk formálni. Van testvériskolánk 
Felvidéken, a  révkomáromi Maria-
num. Ez egy egyházi, magyar nyelvű 
iskola. Az iskolák közötti kapcsolatot 
a kerékpártúrák, és március 15. közös 
megünneplése is erősíti. Az ünnepsé-
get teljes mértékben a két intézmény 

fi ataljai tervezik, szervezik és bonyo-
lítják le. Eddig mindig sikeres volt az 
általuk megszervezett program. Ter-
mészetesen, ha szükséges, kapnak se-
gítséget, és van mellettük mentor, de 
alapvetően ők találják ki a program 
elemeit. Erdélybe is szoktunk menni 
a gyerekekkel kirándulni, az erdélyi-
ek pedig karácsonykor szoktak jönni 
hozzánk betlehemest énekelni, tehát 
próbáljuk minél szélesebb körben 
összehozni a kinti fi atalokat az itte-
niekkel, hogy lássák: az egy egészen 
más világ… A  letisztult értékrenddel 
és identitástudattal bíró ifj úság az el-
vándorlást akadályozó törekvéseink 
alapkövét képezi.

T. J.: Az alapítvány 1993-ban ala-
kult, kezdeti tevékenysége népfőiskolai 

jelleget öltött. Jól érzékelem, hogy szer-
vezett szemléletformáló tevékenysége 
lényegében már ekkor kirajzolódott?

Sz. G.: Valóban. Az alapítók ki-
emelt célja volt a környéken élők aktív 
bevonása az élethosszig tartó tanulás 
folyamatába. Első előadóink jellemző-
en a történelem és néprajz területé-
ről osztották meg a rendszerváltozás 
után már szabadabban közölhető tu-
dásukat többek között a határontúli 
magyarságról. A  szemléletformáló 
előadások havi rendszerességgel tör-
ténő megszervezése máig az alapít-
vány tevékenységét képezi.

T. J.: Milyen szerepe lehet a nép-
főiskolának egy kistelepülés fejlődésé-
ben?

Sz. G.: Fontosnak tartom a nép-
főiskolát az élet számos területére ki-
terjedő tanítás vonatkozásában. Ezek 
az intézmények olyan szellemi cent-
rumot képezhetnek, amely nemcsak 
a használható tudás átadását, hanem 
a közösségeikért aktívan szerepet 
vállaló emberek találkozását, fóru-
mát is megteremtik. Perspektívát tud 
biztosítani – akár munkahely, akár 
egy későbbi vállalkozás, gazdálkodás 
elindításának tekintetében – oly mó-
don, hogy képes összefogni a térség 
vállalkozóit, akik a fi atalokkal talál-
kozhatnak és segíthetnek számukra a 
céljaik elérésében. A népfőiskola lehet 
az a megtartó erő, ami megteremthe-
ti majd a helyi aktivitás igényét a mai 

Március 15-i ünnepség a révkomáromi testvériskola diákjaival

„Pünkösdváró” leányok
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Tokár János

A Nemzeti Művelődési Intézet 
országos szakmai központjainak tapasztalatai

fi atalokban. Fontos, hogy megértsék: 
ha mindenki szerepet vállal a közös-
ség érdekében, bármilyen cél elérhe-
tővé válik.

T. J.: Tudsz olyan fi atalról, aki a 
nálatok töltött évek alatt szerzett tu-
dást és képességeket a saját közössége 
javára tudta fordítani?

Sz. G.: Szalai Áron, aki nálunk 
végzett, Agyagosszergényen a helyi 
civil élet meghatározó alakjaként te-
vékenykedik a Közi Horváth József 
Népfőiskolán – ő az egyik legjobb 
példánk. Általánosságban elmond-
ható, hogy komoly identitástudattal, 
felelősségérzettel kerülnek el innen 
a fi atalok. Sokkal jobban támaszkod-
nak a hit és a becsületesség pilléreire. 
Lehet, hogy ezek mára avítt fogal-
makká váltak, s  nem is túl népsze-
rűek, de jellemző rájuk. Ugyanakkor 
van egyetemista csoportunk is. Akik 
kikerülnek innen egyetemre, főisko-
lára, azokat havonta egy alkalommal 
összehívjuk, találkozunk velük egy 
félnapos program keretében, s  meg-
vitatjuk, kivel mi történt, hogy bol-
dogul az életben. A már családosokat 
pedig az évközi programjainkra vár-
juk, és szívesen is jönnek. Két-három 
év múlva – reményeink szerint – már 
az itt végzettek gyermekei fognak 
ebbe az iskolába járni. Ugyanakkor, 
ne felejtsük el, hogy nekünk is szük-
ségünk van munkatársakra, ezért 
próbáljuk úgy nevelni a gyerekeinket, 
hogy visszatérjenek hozzánk. Már 
előttem is volt egy fi atalember, aki 
visszajött ide dolgozni, én vagyok a 
második a tanítványok közül. Több 
diák is van, aki befejezvén az egyete-
met, visszavágyik ide, és munkalehe-
tőség iránt érdeklődik.

T. J.: Vannak olyan önkénteseitek, 
akik az iskola elvégzése után a mai 

napig is aktívan részt vesznek a mun-
kátokban?

Sz. G.: Igen, mindig vannak pá-
ran, akik segítenek – erejükhöz mér-
ten – az irodai munkától elkezdve, 
a  szervezéseken, meg az egyszerű 
ügyintézéseken át, egészen a foglal-
kozások, előadások megtartásáig. Ez 
utóbbi legtöbbször összefüggésben 
áll az általuk végzett tanulmányok-
kal. Magam két és fél évig voltam az 
alapítvány önkéntese, 2015-től pedig 
már alkalmazottként segítem a szer-
vezetet.

T. J.: Hogyan viszonyulnak az ala-
pítványhoz a helyiek, illetve azok, akik 
nem mezőőrsiek?

Sz. G.: Az Alapítvány munkájától 
csak azok a környékbeliek maradnak 
távol, akik nem nyitottak az általunk 
képviselt értékrendre. Ugyanakkor, ha 
a pozitívumot akarom elmondani – s 
mindig arra törekszem – nagyon sok 
mindent sikerült újjáéleszteni, első-
sorban az évközi ünnepkörök tekin-
tetében: gondolok itt a pünkösdi szo-
kásokra, a  szüreti felvonulásra, vagy 
az egyházi ünnepkörhöz kapcsolható 
programra, a  Lelki Napra. Utóbbit a 
szülők pozitívumként szokták emle-
getni egymás között az iskolánkkal 

kapcsolatban. Rendszeresen tartunk 
nyílt napokat, ahová nemcsak szülők, 
hanem nagyszülők is jönnek, és a kö-
zös időtöltés révén erősítik egymás 
között a kapcsolatokat. A nem helyiek 
elsősorban a személyes kapcsolato-
kon keresztül, úgymond szájhagyo-
mány útján értesülnek rólunk.

T. J.: Szerinted hogyan kell meg-
közelíteni a mai középiskolás gener-
ációt?

Sz. G.: Kérlelhetetlen szeretettel. 
Nagyon fontos szerintem a fegyel-
mezettség, nyitottság, és az is, hogy 
úgy próbáljuk őket megfogni, hogy ő 
maga is megélhesse azokat a gondola-
tokat, amiket közvetítesz felé – mert 
amíg kívülről mutatsz vagy beszélsz 
valakinek valamiről, addig nem fogja 
úgy befogadni, mint amikor azt ő is 
átéli. Tapasztaltam már, hogy a közös 
játékba beleszőtt tartalmas gondo-
latok sokkal jobban megragadnak a 
fi atalokban. Sokszor beszélgetek a kö-
zépiskolásokkal, mert úgy gondolom, 
hogy fontos, hogy érezzék azt, hogy 
számít a véleményük és fi gyelnek rá-
juk. Meg kell hallgatni, ugyanakkor 
határozottan a jó irányba kell őket 
terelni. Vannak határok, amiket szük-
séges meghatározni, de azt gondolom, 
hogy ezek nálunk megvannak.

A  közösségük, településük iránt 
elhivatottá tenni egy nemzedéket 
azok az ember(t)nevelők képesek, 
akik szakmájukat hivatásként élik 
meg, s céljaik nem csupán számokká 
redukálódnak, hanem küldetéssé ér-
nek bennük. Ez teszi őket hitelessé a 
fi atalabb generációk előtt és képessé 
arra, hogy értékrendjüket felelősség-
gel átadva biztosítsák a közösség jö-
vőjét.

SZEPESI GERGŐ 1993. július 1-én született Győrben. A Magyar Műhely Alapítvány gim-
náziumában Mezőörsön szerzett érettségit 2012-ben. Ugyanebben az évben kezdte meg 
tanulmányait a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária Járműmérnöki Karának környe-
zetvédelmi mérnök szakán. Tanulmányait jelenleg is itt folytatja. 2012-2015-ig a Magyar 
Műhely Alapítvány önkéntese, 2015. január elsejétől munkatársa.

TOKÁR JÁNOS 1987. szeptember 13-án született Orosházán. Felsőfokú tanulmányait 
2006-2009 között az Eszterházy Károly Főiskola, történelem BA valamint 2009-2011 kö-
zött a Szegedi Tudományegyetem történelemtanár MA szakán végezte. 2015 novembe-
rében Közművelődési szakember I. végzettséget szerzett. 2013. október 15-én a Nemzeti 
Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájának, 2014 januárjától az intézmény Országos 
Önkéntességi Szakmai Központjának munkatársaként dolgozik. Szabadidejében egy fi -
atalok által generált közösségi kezdeményezést mentorál Kondoroson, melynek célja a 
helyi 14-25 éves korosztály aktivizálása kezdeményezőkészségük és vállalkozói kompe-
tenciájuk fejlesztése útján.

Kiszézés a Duna partján
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A kabai ember
Közfoglalkoztatottak utcaszobrai 

a közösségfejlesztés és az értékteremtés jegyében

Aki mostanság Kabára érkezik, 
már a település határában találkozik 
a kabai emberrel. No, nem feltétlenül 
a hús-vér őslakossal, hanem annak 
fából faragott másával, aki kalapban 
vagy kendővel a fején, gyermekkel, 
bottal vagy szatyorral a kezében vi-
gyázza Kaba utcáit. A  városszerte 
látható 27 utcaszobor mellett pedig 
faragott utcanév táblák mutatják az 
utat. Utóbbiak egy hivatásos fafaragó, 
a  józsai Vass Tamás munkái, a  szob-
rokat viszont egytől-egyig helyi köz-
munkások készítették.

Szegi Emma polgármester szíve-
sen fogad. A  közelmúltban több új-

ságíró is járt az irodájában, a  főtéren 
napokon át fotósok és operatőrök for-
golódtak kameráikkal. A  hatezer fős 
kisváros lakosai örülnek, hogy a fi gye-
lem középpontjába kerültek.

– Mindig is voltak tehetséges fa-
ragóink, a  kabai fafaragásnak tehát 
múltja, hagyománya van – magya-
rázza a polgármester asszony. – A fő-
téren látható Bocskai-szobor, Orisek 
Ferenc alkotása is ennek köszönheti 
a létét. Azonban a hétköznapi ember 
megörökítése is fontos. A  jellegzetes 
fi gurák bemutatásával a hagyománya-
inkat és a kultúránkat is megmutatjuk. 
Az átörökítés minden településnek 
fontos feladata.

S  hogy honnan jött az ötlet? Lé-
nyegében egyetlen ember fejéből pat-
tant ki: Borbély Gyula önkormányzati 
képviselő vetette fel, hogy ne csak 
új utcanév táblák legyenek Kabán, 
hanem úgynevezett utcaszobrok is, 
amelyek a kabai embert mintázzák. 
Az önkormányzat azonnal a kezde-
ményezés mellé állt és megrendelte 
a faanyagot – japánakácot és tölgyet 

– az erdészettől. A teljes projekt össz-
költsége nem több nyolcszázezer fo-
rintnál. Az utcanév táblákat már köz-
adakozásból valósították meg: Váradi 
Istvánné, az iskola igazgatója és szin-
tén önkormányzati képviselő járta 
körbe a települést és gyűjtötte össze a 
szükséges összeget.

Közösen a közösségért

Kaba főtere a hagyományos ma-
gyar városrendezésre példa: a  város-
háza, a művelődési ház és a templom 
épülete veszik körül. Ide koncentrá-
lódott eddig minden, ami helyi neve-
zetesség: Bocskai szobra és az 1857-
ben Kaba határába pottyant, kultikus 
tisztelettel övezett meteorit darabnak 
emléket állító sziklakertek. Ma már 
a szobroknak köszönhetően az utca 
is kínál látványosságot, turisztikai 
vonzerőt. A  városházáról átsétálunk 
a Mácsai Sándor Művelődési Házba, 
ugyanis a kedvünkért, Vágó Emese 

Vágó Emese igazgatóSzegi Emma polgármester
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igazgatónő hívására odagyűltek néhá-
nyan a közreműködők közül. A kiállí-
tóteremben telepszünk le, ahol a helyi 
kézművesek munkáiból látható tárlat. 
Szép népművészeti motívumok ad-
ják beszélgetéseink hátterét. Emese 
arról mesél, munkatársaival hogyan 
segítették a folyamatot a korábbi fa-
faragó táborokban szerzett szakmai 
tapasztalatukkal, a  sajtó bevonásával, 
a  kommunikáció és az átadó ünnep-
ség megszervezésével. Ez utóbbit 
egyébként áprilisban, Kaba ünnepén, 
a  „Meteorit városnapon” rendezték, 
amelyen a Nemzeti Művelődési Inté-
zet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának 
munkatársai is jelen voltak. Angyal 
László irodavezető méltatta a külön-
leges közösségfejlesztő, értékteremtő 
kezdeményezést és okleveleket adott 
át az Intézet nevében az alkotóknak.

Vágó Emese a szobrokról és az al-
kotás folyamatáról szólva elárulta azt 
is, hogy más helybeliekkel együtt ő is 
megfogta a vésőt, hogy néhány ütést 
mérjen rá, hiszen jólesik a tudat, hogy 
egyik-másik farönk „kibontásához” 
hozzájárulhatott, s a kész művön neki 
is ott a keze nyoma.

Mintát, példát adni

Az ötletgazda Borbély Gyula igazi 
lokálpatrióta. A  68 éves képviselő a 
húszas évei óta tevékenykedik a köz-
életben. Mint mondja, már gyerekko-
rában szívesen hallgatta a kabai anek-
dotákat, legendákat, amelyek nagy 

hatással voltak rá. Ezek egyébként a 
Nemzeti Művelődési Intézet Pajta-
színház programjában is megjelentek, 
a  helyi Lakat Színpad ugyanis „Mit 
mondott a kabai asszony?” címmel 
állított színre egy évszázados helyi 

„pletykát”. Ezt is fi gyelemmel kísér-
te, miként a kabai nyári szabadtéri 
színházat és a mindenkori „Meteorit 
napok”, azaz városnapok eseményeit 
is, sőt, aktívan bekapcsolódott a prog-
ramokba.

– Régóta gondolkodtam – mondja 
Borbély Gyula –, hogyan lehetne va-
lami egyedi dolgot kitalálni. Egyszer 
aztán láttam a közmunka program-
ban dolgozó emberek faragásait, s ez 
adta az ötletet, hogy az ügyesebbeket 
összehívjam erre a munkára. Sze-
retnénk a környező településeknek 
mintát, példát adni. Nemrég kötött 

testvérvárosi kapcsolatot Kaba egy 
lengyel kisvárossal, a Lublini járásban 
található Dzerzkowicével: a  művésze-
ti csoportok cseréje mellett, a  kultu-
rális együttműködés jegyében az otta-
niaknak is készítünk szobrot.

Bár lezajlott a hivatalos átadó ün-
nepség, az utcaszobrok folyamatosan 
készülnek tovább. A  faragók is újabb 
és újabb ötletekkel állnak elő, de a he-
lyiek is bejelentették az igényeiket: le-
gyen utcaszobor az orvosi rendelő és 
az óvoda előtt is.

„Fejbe vót…”

Dudics Lujza a fafaragók között 
az egyetlen nő. A szakmát „jobb híján” 
tanulta ki a Népi Szolgáltató Mester-
ségek Iskolájában Nádudvaron, a szö-

Dudics Lujza fafaragóA műhelyben
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vőknél ugyanis már nem volt hely. 
Galánfi  András volt a mestere, nem 
bánta meg a döntését. Később is igye-
kezett fejlődni, különféle táborok-
ban tökéletesítette a technikáját. Sok 
embertől sokféle módszert és stílust 
tanult. Ilyen komoly felkérése ugyan 
ritkán akad – legutóbb a trianoni em-
lékművön dolgozott –, de nyaranta 
gyerekeknek szervezett fafaragó tábo-
rokban gyakorolja a hivatását. Hogy 
eredményesebb legyen, s  hogy a fo-
gásokat a gyerekeknek minél szemlé-

letesebben tudja bemutatni, balkézzel 
is megtanult faragni. Ettől persze még 
nem lett könnyebb ez a tagadhatatla-
nul férfi as munka.

Bizonyos idő után muszáj pihen-
ni. Nem lehet nyolc órában „püfölni”. 
Ezért is vállaltam csak egy szobrot. 
A  bolt előtt ácsorgó, szatyrot tartó 
asszony az én munkám. Napi négy 
órában készült, egy héten keresztül.

Az alkotás folyamatát tanulmá-
nyozni átsétálunk a műhelybe, ahol a 
nagy szálfákból aprólékos munkával 
bontják ki a fi gurákat a faragók.

Bagi Mihály egy munkás alak-
ján dolgozik éppen, a  kezében tar-
tott franciakulcs és a munkás overáll 
jól felismerhető már, de a fi nomabb 
munkálatok még hátra vannak.

– Nem mondták meg, hogy ponto-
san milyen legyen, csak azt, hogy egy 
munkásfi gura kell a régi cukorgyári 
lakótelepre. Dógoztam ott, láttam 
munkást, úgyhogy fejbe vót – meséli, 
s  kérdésemre azt is elmondja, koráb-

ban kinti munkát végzett, kaszált, galy-
lyazott, aztán egyszer unalmában egy 
tuskóba baltával belefaragott egy ar-
cot. Ezt látta meg Borbély Gyula. Ru-
tinosan dolgozik, egy-egy ilyen fi gura, 
amint fogalmaz, „lógással együtt” egy 
hét alatt elkészül.

Emlékezés és tisztelet-
adás

Csukás János éppen a nagyapjának 
állít emléket, az ő szobrát faragja egy 
több, mint százéves fénykép alapján. 
Mutatja a képet, amelyre munka köz-
ben rá- rápillant, s  rajta az elmaradha-
tatlan pásztorkutyát, amelyet szintén 
megörökít, s  amely a fából faragott 
juhásznak is hűséges társa lesz. Mint 
meséli, régi pásztordinasztia az övék. 
A nagyapa szobra a hajtási útvonalra ke-
rül majd, valamikori lakóháza közelébe.

Kovács Kálmán egy anyát és gyer-
mekét mintázza, a  rusztikus fakéreg 
alól lassan előtűnik a két arc. Mellet-
te Koós Tibor nagy elődjük, Csukás 
Andor egykori fafaragó előtt tiszteleg 
egy róla készült alkotással. Már csi-
szolja, fi nomítja a felületet. Ennek a 
szobornak is megvan a helye, a Bene-
dek Elek utcán áll majd.

A  munkát már befejezte, de meg-
érdemli, hogy megemlítsük a nevét, 
további két fafaragó: Ifj . Koós Tibor és 
Kovács Arisztid.

– A  program legnagyobb eredmé-
nye – mondja búcsúzóul a polgár-
mester asszony –, hogy közfoglalkoz-
tatottak hoztak létre helyi értékeket. 
Örömmel dolgoztak, mert tudták, 
hogy a munkájukkal gazdagítják a 
települést. Természetesen ezzel az 
önértékelésük is jelentősen megnőtt. 
Büszke vagyok rájuk.

R. SIMOR KATALIN 1984-ben végzett magyar-népművelés szakon a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen, majd másoddiplomát szerzett a MUOSZ Bálint György Új-
ságíró Akadémiáján 1987-ben. Elsősorban a kommunikáció és a média területén végzett 
szakmai munkát az elmúlt három évtizedben. Újságíróként dolgozott országos és helyi 
lapok kulturális rovatában, a debreceni helyi televíziók és rádiók szerkesztő-műsorveze-
tőjeként, illetve PR-esként is. Hat évet tanított intézményi kommunikátor szakon a nyír-
egyházi főiskola kihelyezett, debreceni tagozatán. 2013 februárjától a Nemzeti Művelődési 
Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának módszertani referense. Munkája mellett három 
féléven át oktatott televíziós ismereteket a Debreceni Egyetem kommunikációs hallgató-
inak. Szívesen vesz részt moderátorként, konferansziéként a Művelődési Intézet, annak 
megyei irodája, illetve Debrecen város rendezvényein.

Bagi Mihály
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A sokszor átkozott homok 
termőre fordul

Kiskertkultúra visszatanítása és elterjesztése a Homok-
hátságban – mintaprogram Bács-Kiskun megyéből

Új távlatokat adott a Homokhát-
ság településeinek a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Bács-Kiskun Megyei 
Irodájának közösség- és gazdaságfej-
lesztő hatással egyaránt rendelkező 
mintaprogramja, melyet a megválto-
zott viszonyokhoz alkalmazkodó kis-
kertkultúra visszatanítása témájában 
indított a programgazda.

A Duna–Tisza közi Homokhátság 
10000 négyzetkilométer kiterjedésű. 
Nagyrészt e két folyó közti terület sík-
vidéki kistájait értjük alatta, azonban 
mégsem teljesen azonos velük.

A  közfelfogásban a Duna-Tisza 
köze vagy a Kiskunság részeként él, 
azonban ez a kifejezés Magyarország 
természeti tájainak rendszertani fel-
osztásában nem szerepel, így a Ho-
mokhátság nem illeszthető be egyik 
klasszikus tájfelosztási kategóriába 
sem. Tovább bonyolítja a helyzetet 
a térség közigazgatási behatárolása. 
Három megye osztozik rajta: Pest, 
Csongrád és Bács-Kiskun. Legna-
gyobb része mégis Bács-Kiskun me-
gyében található.

A Duna–Tisza közi Homokhátság 
egyszerre természeti képződmény és 
az ember által alakított „kultúrtáj” is. 
Kialakításában a természeti tényező-
kön kívül döntő szerepet játszottak 
az itt élő lakosság és a történelmi ese-

mények is. A tatárdúlást megelőzően 
a terület már kialakult településhá-
lózattal rendelkezett, a  földeket – az 
erdőségeken és mocsarakon kívül – 
művelték. A  tatárdúlást követően 
azonban pusztasággá vált. Később az 
erdőirtások, a  mezővárosok állattar-
tása nagymértékben fokozta a felszín 
erózióját, majd a folyószabályozások, 
erdőtelepítések, a tanyák megjelenése 
és a mezőgazdasági művelés megvál-
tozása alakította át a tájat.

Az 1800-as évek közepéig rend-
szeresen ismétlődő dunai árvizek 
által okozott tartós vízborítottság 
meggátolta az összefüggő szikesek 
kialakulását. De ezután az árvízmen-
tesítési munkák és belvízelvezetések 
miatt az ország második legnagyobb 
szikes területe alakult itt ki. A  szára-
zodási folyamat az élővilág változását, 
olykor elszegényedését is okozta.

Milyen az élet a Homok-
hátságon?

A  térség egyedülálló kulturális ér-
tékekkel is rendelkezik. A  természeti 
és néprajzi értékek ötvözetei a min-
denki által jól ismert alföldi gazdálko-
dás képéhez kötődnek. A  hagyomá-
nyos gazdálkodás, a jellemzően tanyai 
életforma nagy szerepet játszott a 

kiskunsági táj képének megformá-
lásában. Fenntartásuk, továbbélésük 
elősegítése a természeti értékek meg-
őrzésében nélkülözhetetlen. Az ősi 
magyar háziállatok eredeti pusztai 
környezetben és hagyományos kül-
terjes körülmények közötti tartása, 
a  kiskertben megtermelhető hagyo-
mányos zöldségek-gyümölcsök a gén-
tartalékok fenntartását is szolgálják.

Miért van szükség egy 
ilyen területen a kiskert-
kultúra visszatanítására?

A  Duna-Tisza közén található 
Homokhátság az utóbbi években ta-
pasztalható klímaváltozás és emberi 
tevékenységek miatt bekövetkező szá-
razság folytán egyre többször került 
a fi gyelem középpontjába. Az egyre 
fokozódó vízhiány a talaj kiszáradá-
sához, mezőgazdasági problémákhoz, 
ebből adódóan pedig az életkörülmé-
nyek romlásához, a  faluközösségek 
felbomlásához és elvándorláshoz ve-
zettek.

Az eddig leírtakból kiviláglik, 
hogy a probléma meglehetősen ösz-
szetett jellegű. Megoldásához a kü-
lönböző szakterületek képviselőinek 
összefogása szükséges.
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Szerencsére egyre többször lát-
hatunk, hallhatunk olyan példákról, 
jó gyakorlatokról, melyek az összefo-
gásra, a közös munkára építenek, és a 
megváltozott körülményekhez törté-
nő sikeres alkalmazkodásról szólnak. 
A hagyományos életforma értékeinek 
megőrzése nagyon fontos, de nem 
működhet az új megoldások beenge-
dése nélkül, hiszen nemcsak a táj és a 
körülmények, de az itt élő közösségek 
is átalakultak és keresik a helyüket a 
megváltozott viszonyok között.

Itt lép be a képbe a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Bács-Kiskun Megyei 
Irodája azáltal, hogy a közösségfor-
málásra ad lehetőséget.

„A  kiskertkultúra visszatanítása a 
Homokhátságon” a hagyományokra 
építő, de a korszerű tudást is alkal-
mazó program, mely a Homokhátság 
adottságait fi gyelembe véve készült. 
A  kezdeményezés célja az volt, hogy 
úgy teremtsen helyben hasznosítha-
tó értéket, úgy adjon a szakképzetlen 
munkanélkülieknek jól alkalmazható 
tudást, hogy közben az egészséges- és 
környezettudatos életmódra, a  fenn-
tarthatóságra is nevel.

A  faluközösségekben a hagyomá-
nyos életforma felbomlásával a kö-
zösségek keresik az új megoldásokat, 
helyüket a megváltozott körülmények 
között. A  nagyon idegen, a  nagyon 
új, sokszor ijesztő, így a hagyomá-
nyokból építkező, meglévő tudásra 
lehet építeni az új megoldások alkal-
mazását a helyi adottságok, értékek 
fi gyelembevételével. A  projekt a Ho-

mokhátság adottságaiból táplálkozik, 
és elsősorban a kedvező feltételekre 
épít, de számol a hátránynak tartott 
lehetőségekkel is. Az esetleges hátrá-
nyokat igyekszik előnnyé változtatni. 
Például a sok szakképzetlen munka-
nélküli rengeteg szabadidővel rendel-
kezik, így a program célcsoportjává, 
majd együttműködőjévé válik a pro-
jekt előrehaladása során.

További előny az itt élők hagyo-
mánytisztelete, patriotizmusa, mun-
kabírása és a közösségi létforma. 
A  sokszor átkozott homok pedig ki-
váló termesztő közeg lehet, hiszen 
megfelelő művelési móddal elődeink 
is termőföldeket teremtettek ebből a 
tájból, amely az aranyhomok elneve-
zéssel büszkélkedhet.

A  program gyakorlati megvalósu-
lása a kiskerti gazdálkodásra alkalmas 
növényekből álló „egészségkertek” 
kialakítása és művelése a helyi közös-
ségek segítségével, a helyi igényekhez 
alkalmazkodva, az ott élőkkel közö-
sen, velük együtt gondolkodva talált 
megoldások keresése. A  közös célok 
és érdekek megfogalmazása, felisme-
rése magával hozza a tenni akarást, 
rávilágít annak fontosságára.

A  projekttel első lépésben Kun-
baracsot kereste meg a Nemzeti 
Művelődési Intézet Megyei Irodája 
2014-ben, majd a programot hasonló 
adottságú, hátrányos helyzetű telepü-
léseken is ismertették ötletadásként 
átvételre, átdolgozásra, helyi igények-
hez alkalmazásra.

A kezdetek

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Bács-Kiskun Megyei Irodájának prog-
ramja a Felső-Kiskunsági Homokhát-
ság egyik településén, Kunbaracson 
indult el. Kunbaracs község Bács-Kis-
kun megyében a Kecskeméti járásá-
ban található. Lakossága mindössze 
656 fő, így a járás területén található 
legkisebb lakónépességű település. 
Mivel lélekszáma eleve nem magas, 
és az elvándorlás a megváltozott kö-
rülmények és igények miatt folyama-
tos, sürgős segítségre volt szükség.

A kistelepülésen 2014 októberétől 
Sipos Sándor gyógynövénytermesztő 
vezetésével és Hegedűs Lászlóné mű-
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velődésszervező segítségével a telepü-
lésen lakók közösen hoztak létre egy 
általuk művelt kiskertet.

A  kiskertek kialakítását a Ho-
mokhátságban Sipos Sándor gyógy-
növénytermesztő, rendszerszerve-
ző szakember kezdeményezte, aki 
támogatja az érdeklődő közösségek 
munkáját. A  kerteket szakembe-
rek segítségével alakították ki, és az 
előadások során a növények felhasz-
nálásának módját is megismerték a 
résztvevők.

A  programgazda a kezdeménye-
zésbe rendszerszervező szakembert 
is bevont, valamint kertészmérnök, 
biotermesztő szakemberek segítségét 
vette igénybe, jól szemléltetve ezzel a 
különböző szakterületek összefogásá-
ból származó előnyöket, hasznokat.

Első lépésben a programot a me-
gyei iroda megismertette a település 
vezetőivel és az érdeklődőkkel. Ez-
után a részvevők elmondhatták az 
életminőséget rontó problémáikat, 
melyek között voltak olyanok, amiket 
már ismertek a szervezők és a prog-
ramba bevont lakosok, és olyanok is, 
melyekkel csak a problémafeltárás so-
rán szembesültek.

A  problémafeltárást október hó-
napra időzítették, amikor a kisker-
tekben már és még nem folyik meg-
feszített munka. A  program a közös 
megoldások keresésével folytatódott.

A  programban részt vevők ekkor 
választották ki a helyszínt, alakították 
ki a kiskertet, készítették elő a talajt, 
és ültették el az erre alkalmas növé-

nyeket is. Önkormányzati területen, 
a polgármesteri hivatal és a közösségi 
ház között alakították ki a kiskertet, 
majd talajelőkészítés, növényültetés 
következett a helyiek bevonásával és 
aktív részvételével.

Kiemelt szempont volt, hogy a 
kiskert a falu központi helyén legyen, 
ahol a lakosság szinte minden rétege 
megfordul, hiszen itt van a posta, or-
vosi rendelő, polgármesteri hivatal is. 
A központi hely abból a szempontból 
is fontos, hogy az eredmények nyilvá-
nosak, mindenki számára láthatóak 
legyenek.

A  kiskertet olyan növényekkel ül-
tették be, amelynek a felhasználását is 
megtanulhatták a kert művelői, hogy 
a munkának kézzelfogható eredmé-
nyei is legyenek a résztvevők számá-
ra. Ezeknek a növényeknek az otthoni 
felhasználási lehetőségét is ismertet-
ték, közte a szárítás, tartósítás, feldol-
gozás folyamatait.

Novemberben a résztvevők elő-
adásokat hallgathattak kertészmér-
nököktől, biotermelő szakemberek-
től. Decemberben – a tél beálltával 

– biokertész, gyógynövényszakértő 
előadásain vettek részt, melynek té-
mája a gyógynövények felhasználási 
módja, otthoni használata volt. Emel-
lett látogatást tettek a fülöpjakabi bio-
kertészetbe, ahol a kiskertkultúrával 
kapcsolatos ismeretek oktatása került 
sorra.

Ebben a jól működő biogazda-
ságban szintén a hagyományos mód-
szereket az új megoldásokkal kombi-
nálva művelik a földet. A  megtapasz-
taltaknak nagyon nagy hatása volt a 
résztvevőkre, mert láthatták, hogy a 
megszerzett ismereteik a gyakorlat-
ban hasznosíthatóak, és segítségükkel 
egy működőképes gazdaságot lehet 
fenntartani, akár ebből megélni.

2015. március 26-án látogatott 
el a közösségi házba Hegedűs Ágos-
ton kertész, aki „jó földet”, valamint 
paprika vetőmagokat hozott magával 
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ajándékba, és a résztvevőknek ter-
mesztési tanácsokat is adott. A  kö-
zösségteremtés jegyében a jelen lévő 
gyerekek és felnőttek együtt ültették 
el a magokat, Guszti bácsi pedig ígér-
te, két hónap múlva visszatér és nyo-
mon követi az együtt ültetett magvak 
további sorsát. Az ígéretét beváltotta, 
és örömmel látta, hogy a helyiek az-
óta is nagy odaadással és lelkesedéssel 
gondozzák a kiskertet.

A  program során a kiskerti ter-
mesztésre alkalmas növények fel-
használásával is megismerkedtek a 
résztvevők, akár otthoni használtra, 
akár a települési szinten óvodában, is-
kolában, idősek klubjában való hasz-
nosításra.

Eredmények

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Bács-Kiskun Megyei Irodája a falu-
közösség felbomlása, az elvándorlás 
megakadályozása miatt hozta létre 
a lokális társadalomfejlesztő, kö-
zösségépítő mintaprojektjét. Ehhez 
eszközként és mindeközben célként 
egyaránt a hagyományok átörökítése 
szolgált. A megvalósítás során a szer-
vezők törekedtek arra, hogy a kiskert-
kultúra visszatanításával, az együtt 
munkálkodással visszacsempésszék a 
közösségek erejébe vetett hitet. A  fa-

luközösségekben bezárkózott, sok-
szor reményvesztett emberek – látva 
a munkájuk eredményességét – felis-
merték az egy célért való munkálko-
dás fontosságát. Sikerült a településen 
élőkkel együtt rávilágítani a tenni 
akarás, a  közös célok és érdekek fon-
tosságára.

A  2014-es évben Kunbaracson 
a Nemzeti Művelődési Intézet 
Bács-Kiskun Megyei Irodájának szer-
vezésében elindított program nagy si-
kereket ért el.

A  résztvevők – leginkább a te-
lepülésen élő munkanélküliek egy 
csoportja – visszatanulták a hagyo-
mányos művelést, valamint a megvál-

tozott éghajlati viszonyokhoz alkal-
mazkodva újfajta termelési módokat 
alakítottak ki. A  mintakertben gya-
korlatban is megtanulták, hogyan kell 
a klímaváltozás miatt bekövetkezett 
fokozódó vízhiányhoz, a  talaj kiszá-
radásához alkalmazkodni, megtalálni 
azokat a termelési módozatokat, ha-
gyományos vagy új módszereket, me-
lyek a megváltozott körülmények kö-
zött jól, produktívan alkalmazhatók.

A  program a település vezetőit, 
valamint a közösségi ház dolgozóit is 
rávezette arra, hogy gazdaságfejlesz-
tő hatása is jelentős, így ottani mun-
kánk hatására egy használaton kívüli, 
önkormányzati tulajdonú egy hektár 
nagyságú földterületet a megtanult 
termesztési technológiával művelés 
alá vontak. A  START munkaprog-
ramban sikeresen pályáztak hét fő 
foglalkoztatására. A  településért ten-
ni akarás, az önmagukról gondosko-
dás jegyében az önkormányzati terü-
leten megtermelt növényeket helyben 
hasznosítják, pályáznak az „Önfenn-
tartó falu” címre.

A helyi munkaerőkkel 2015 őszére 
a megtermelt terményekből már „fe-
lesleget”, eladható árut is tudtak elő-
állítani. A  gazdaság START munka-
program keretében hét fővel azóta is 
folytatja a munkát.

A kiskertkultúra elterjesz-
tése a Homokhátságon

A 2014-es projekt sikerességét lát-
va a terveknek megfelelően 2015-ben 
elkezdődött a program más hátrányos 
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helyzetű településekre való kifejlesz-
tése. Ezen program vezetésébe is Si-
pos Sándort kérték fel a szervezők, 
mellette meghívott előadók, gyógy-
növénytermesztő szakemberek segít-
ségét vették igénybe.

A  program célcsoportjául a kiste-
lepülésen élő felnőtteket, munkanél-
külieket, főképpen a szakképzetlen, 
tartósan munkanélkülieket jelölték 
meg, abban a reményben, hogy nekik 
ad a program új ismereteket, jól alkal-
mazható tudást és segítséget a megél-
hetésben. Körülbelül 10-15 fő részvé-
telére számítottak településenként, és 
ebben nem is csalódtak.

Mivel a kedvezőtlen vagy hátrá-
nyos adottságú kistelepüléseken a 
munkanélküliség nehezen kezelhető 
egyéni és társadalmi gondot jelent, 
olyan megoldásban kellett gondol-
kodni, mely rendszeres foglalkozta-
tásra ad lehetőséget. A  kiskertek ki-
alakításánál és művelésénél nagyon 
sok – könnyű és nehezebb – fi zikai 
foglalatosság merül fel, amely rend-
szeres időközönként újra jelentke-
zik, munkát adva így a helyieknek. 
A  munkanélküli réteg ugyan gyak-
ran szakképzetlen, de a programban 
szakmai irányítás mellett betaní-
tott munkaként is elvégezhetőek a 
 feladatok.

Először Kunbaracs települést ke-
reste fel újra a programgazda, ahol a 
kiskert kialakítása mintaprogramként 

szolgálhat más, hasonló helyzetű tele-
pülések számára is.

A  2014-ben, Kunbaracson elkez-
dett munkára épülve a Felső-Kiskun-
ság többi hátrányos helyzetű települé-
sén is bemutatták a projektet a szak-
emberek. A  felkészítő előadásokat is 
Kunbaracsra szervezték, hiszen ide 
látogatva az érdeklődők gyakorlatban 
is láthatták az addig elvégzett munkát. 
A  megváltozott körülményekhez iga-
zodó termelési módokról, a  termesz-
tett növények helyi hasznosításáról 
(óvoda, iskola) szóló előadássorozat 
ajánlásával vette fel a kapcsolatot a 

módszertani iroda a többi település-
sel is.

Több szervezettel és társasággal 
együttműködve a Felső-Kiskunság-
ban élők életminőségének javítása 
érdekében végezték a szervezők 2015-
ben a 2014-ben elvégzett munkára 
építve a tevékenység folytatását. Több 
lábon álló együttműködést folytattak 
a hátrányos helyzetű településen élők 
bevonásával, a  közösségek fejleszté-
sével, a  hátrányok csökkentésének, 
a gazdaságban végzendő jó példák be-
mutatásával a munkanélküliség csök-
kentésének érdekében.

A  BÁCSVÍZ Rt. biokomposzt 
programjával, a  KEFAG Rt. tájhonos 
gyümölcsfák elterjesztésének prog-
ramjával, biokultúrával és biogazdál-
kodással foglalkozó szakemberekkel, 
a  Visegrádi Négyek projektben részt 
vevő Kunadacsi Gyógynövényházzal, 
a  Bácsagrárház szerb-magyar gyógy-
növény mintaprojektjével együttmű-
ködve ismertette meg és terjesztette 
ki programját a Nemzeti Művelődési 
Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája 
a Felső-Kiskunság egészén, termé-
szetesen a helyi hagyományokra és 
a közösségi munka erejére építve, 
a  környező településekkel is együtt-
működve.

A szakemberek a projekttel a tele-
pülések polgármestereit és közösségi 
házait keresték fel először 2015. janu-
árban, majd a településen élő célcso-
portnak is ismertették a programot. 
Kunadacs, Kunszentmiklós, Kerek-
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egyháza és Ballószög településeken 
egyaránt érdeklődéssel fordultak a 
program helyi alkalmazásához.

A  résztvevők jelentkezése után 
februártól a közösségi házban (IKSZT-
ben), a  problémák feltárása és a meg-
oldási lehetőségek keresése folyt, a  té-
mában jártas szakemberek eredmé-
nyeinek ismertetésével. Márciusban 
került sorra a kiskert kialakítása, a nö-
vények beültetése, gondozása.

Az előadássorozat júniusi alkal-
main Nemes Mátyás fülöpjakabi bio-
gazda tartott előadást. A  hallgatóság 
megismerkedett a Pi-víz alkalmazá-
sával a mezőgazdaságban, a hajtatott 
kultúrákban, a  szántóföldi termesz-
tésben és az állattenyésztésben. A Pi-
víz használatát a szakértők a XXI. 
század technológiájaként tartják szá-
mon, melynek alkalmazása a környe-
zettudatos gondolkodás és egészséges 
életmód kialakításához segít hozzá.

Az előadás után a biogazdálkodó 
gyakorlati bemutatóval és szakta-
nácsadással segítette az érdeklődőket. 
Minden résztvevő kipróbálhatta, úgy-
mond tesztelhette a Pi-vizes techno-
lógiát otthonában is, Nemes Mátyás 
bemutatta a Pi-víz készítő készüléket, 
a  vízből mindenki tetszés szerinti 
mennyiséget vihetett haza.

Augusztus 10-én, 12-én és 14-én a 
csoportok látogatást tettek a Rendek 
Ökogazdaságban, ahol a gyógynö-
vénytermesztést a helyszínen ismer-
hették meg, valamint a Rendek-tanya 
vezetői gyakorlati tapasztalataikat is 
átadták az érdeklődőknek. Az eddig 

létrehozott kiskertekben megtermett 
növények hasznosítása érdekében 
előadást hallgattak Rendek Lászlóné-
tól a termesztett gyógynövények ok- 
és célszerű felhasználásáról, a  hagyo-
mányos feldolgozási módszerekről. 
Ez saját munkájukat segítette, illetve 
egy újabb lépést jelentett a kiskertek 
továbbápolása és a közös gondolko-
dás, tenni akarás felé.

A  harmadik alkalommal a beta-
karítás, az őszi munkák előkészítését 
ismerhették meg a projekt résztvevői, 
mely szintén az önsegítés fejlesztését 
célozta meg.

A  negyedik alkalommal, augusz-
tus 19-én Barna Pétertől a hagyomá-
nyos gyümölcsfák fajtáival, tájhonos 
fajtákkal ismerkedhettek a résztve-
vők – az előadás segítséget nyújtott a 
fafajták kiválasztásában, amely a Fel-
ső-kiskunsági Homokhátság éghajlati 
és talajviszonyaihoz leginkább alkal-
mazkodik.

A  Homokhátság településein be-
mutatott projekt nyomán hasonló 
kiskertet alakítottak ki a projektben 
részt vevők Kunadacs településen 
is. A  településen egy felújított, de ki-
használatlan tájháznál építették ki a 
gyógynövénykertet, ami illeszkedik a 
tájházban tablókon bemutatott, a  vi-
déken őshonos és egykoron fellelhető 
növényfajtákhoz.

Kunszentmiklóson, ahol jelentős 
számú roma lakosság él, az előadások 
mellett tájhonos gyümölcsfa fajtákat 
ültettek a résztvevők szakértő segít-
ségével. A korszerű tudást adó, a helyi 
adottságokat fi gyelembe vevő, a hely-
ben hasznosított termékekről szóló 
előadások mellett a közösségformálás 
is hangsúlyos szerepet kapott a prog-
ramban, hiszen a hagyománytisztelet, 
a  patriotizmus és közösségi létforma 
nélkül nem jöhettek volna létre a kis-
kertek.

A  program gazdaságfejlesztő ve-
tületeként a szakképzetlen munkanél-
küliek jól alkalmazható tudást kaptak. 
A  folytatás lehetősége a megtermelt 
termények helyben hasznosításában, 
a  települési marketingben, újabb kö-
zösségek létrejöttében rejlik. A  min-
tatanfolyam az előadássorozattal és a 
gyakorlati bemutatókkal elérte a cél-
ját: a  faluhelyen lakó közösségeknek 
sikerült bebizonyítani, hogy a homo-
kos talaj a nyári vízhiány ellenére is 
alkalmassá tehető kiskerti gazdálko-
dásra.

Ezzel a közösségek motivációt 
és ötleteket kaptak arra, hogy a klí-
maváltozás miatt a hagyományos 
életforma helyett új megoldásokat 
keressenek, és megtalálják helyüket 
a megváltozott életkörülmények kö-
zött is.

KULLAI ANIKÓ a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának mód-
szertani referense. A  Veszprémi Egyetemen végzett színháztörténet szakon 1999-ben, 
majd a Kecskeméti Főiskola, GAMF karán, menedzserként 2007-ben. 2012-ben a Kecs-
keméti Főiskola Tanítóképző Karán szerzett óvodapedagógus diplomát. Újságíró I., köz-
művelődési szakember-művészeti szolgáltatásszervező I. felsőfokú OKJ-s képzettségekkel, 
valamint televíziós-rádiós szerkesztő-műsorvezető felsőfokú akkreditált képesítéssel is 
rendelkezik. Három éve a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának 
munkatársa, előtte 12 évig a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és 
Szolgáltató Intézetnél dolgozott. A  Bács-Kiskun Megyei Irodában főként rendezvények 
szervezésével, tanácsadási tevékenységgel foglalkozik, de feladatai közé tartozik a statisz-
tikai adatszolgáltatás megyei koordinálása is.
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Kalákában a civilekért, a kultúráért 
és a helyi értékek megőrzéséért

Egy komplex fejlesztési folyamat elindítása 
és mentorálása a dél-hevesi térségben

„Hol vannak az emberek? – kér-
dezte később a kis herceg. – Itt a siva-
tagban olyan egyedül van az ember. 

– Nincs kevésbé egyedül az emberek 
közt sem – mondta a kígyó. Az em-
berek nem érnek rá, hogy bármit is 
megismerjenek. Csupa kész holmit 
vásárolnak a kereskedőknél. De mivel 
barátkereskedők nem léteznek, az em-
bereknek nincsenek is barátaik.” (An-
toine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

A klasszikussá vált felnőtteknek is 
szóló meséből, A kis hercegből idézett 
2015. november 28-án a Hevesen a 

„Fókuszban a dél-hevesi térség értékei” 
címmel megrendezett projektzáró 
rendezvényen Bedécs Mária, a  pro-
jekt ötletgazdája. A kis herceg üzene-
te ma is aktuális: hat bolygón tett lá-
togatása tanítja meg, miképpen nem 
szabad élni. A  Földön az első kissé 
keserű fi gyelmeztetést a kígyótól kap-
ja, amikor magányosságról panasz-
kodik. Tehát társai között is egyedül 
van az ember? A nagy titkot a rókától 
tudja meg, aki elárulja neki, hogy az 
élet értelme a szeretetben, a  kapcso-
latteremtésben rejlik, ez az egyetlen 
módja, hogy az emberek kitörjenek 
magányuk börtönéből. A  mai vi-
lágban nagyon fontos az összefogás, 
a  cselekvő, tenni akaró közösség. 
Azon településeken, ahol aktív civil 

közösségek tevékenykednek, élhetőb-
bé válik a település, kevésbé akarnak 
máshol otthont teremteni a fi atalok is. 
A „Kaláka” program a közösségi létről, 
egymás önzetlen segítéséről szól.

Előzmények

Heves megyében a dél-hevesi 
térség olyan területe az országnak, 
amely gazdaságilag, turisztikailag és 
kulturálisan is halmozottan hátrá-
nyos „minősítésben” éli hétköznapjait. 
A  térség, annak ellenére, hogy törté-
nelmi nevezetességeinek, természeti 
örökségének és kiemelkedő projektje-
inek köszönhetően dinamikusan fej-
lődő megyében található, a mai napig 
a létfenntartásért küzd. A  hevesi tér-
ség foglalkoztatási és munkanélküli-
ségi mutatói jelentősen gyengébbek 
az országos, de a megyei aránynál is. 
(A  térségi foglalkoztatási ráta közel 
10 százalékkal alacsonyabb, a munka-
nélküliségi ráta 2,6-szor magasabb az 
országosnál. A foglalkoztatás a térség 
egyik legégetőbb problémája. A  leg-
rosszabb helyzetű településeken 10 % 
körüli, illetve ahhoz közelít a tartósan 
munkanélküliek aránya. A térség tele-
püléseinek több mint felére jellemző, 
hogy a háztartások kétharmadában 
nincs foglalkoztatott.)

Az Átány székhellyel működő 
Csillagfalu Közhasznú Egyesület lel-
kes vezetői, Bedécs Mária és Székely 
Csaba látva és tapasztalva a térség 
tehetetlenségét, az emberek elide-
genedését, a  családon, településen, 
térségen belüli személyes, emberi 
kapcsolatok kiüresedését, határozták 
el a térség megmozgatását, a  szom-
szédsági kapcsolatok újjáélesztését. 
E  nemes gondolattal és célkitűzéssel 
a Nemzeti Művelődési Intézet He-
ves Megyei Irodája is azonosulni tu-
dott, hiszen ahhoz, hogy a „hátrányos 
helyzetű” jelző leküzdhető legyen a 
jelentős társadalmi, gazdasági, kör-
nyezeti válságoktól sújtott térség ver-
senyképességének megalapozásához 
először az élhetőségét kell biztosítani 

– ennek megteremtésében a kultúrá-
nak, a  közművelődésnek, a  tevékeny 
közösségeknek jelentős szerepe van. 
A  térség fejlődésének fontos alap-
pillére lehet a partnerség kialakítá-
sa, alapvető szükséglet a különböző 
szinteken és területeken működő 
helyi intézmények, szervezetek, vala-
mint a magánszféra együttműködése. 
A  térségben gyengék a helyi közössé-
gek, a  civil szféra szerepvállalása, ak-
tivitása, érdekérvényesítő képessége. 
A  szociális felzárkóztatás, a  mélysze-
génység kezelése, a  társadalmi lecsú-
szás megállítása viszont részben meg-
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valósulhat közösségfejlesztő progra-
mok segítségével. Ösztönözni kell a 
helyi lakosságot az önszerveződésre, 
meg kell mutatni ezek előnyeit. Ennek 
a feladatnak a megvalósítására vállal-
kozott az iroda a Csillagfalu Közhasz-
nú Egyesülettel karöltve a „Kalákában 
a civilekért, a kultúráért és a helyi ér-
tékek megőrzéséért” térségi fejleszté-
si programban.

Miért éppen kaláka?

A  program címe egy régi, több 
évszázados együttműködési formá-
ra, a kalákára utal, s hívja fel a fi gyel-
met annak előnyeire. Vannak olyan 
évszázados hagyományok, amelyek 
megfelelően alkalmazva egy-egy terü-
leten ma is időszerűek és helytállóak. 
A  kölcsönösségen, egymás önzetlen 
segítésén alapuló kalákához való visz-
szatérés megoldás lehet a kihívások 
kezelésére.

A  Tudományos és Köznyelvi Sza-
vak Magyar Értelmező Szótárának 
meghatározásában a kaláka a közösen, 
nem pénzért, hanem egymás megse-
gítésére kölcsönösen végzett munka, 
melyre hívogattak. Ilyen volt például 
a fonó, a  dörzsölő, a  fosztó, vályog-
hordás, építkezés, terménybehordás. 
Némely vidéken (pl. erdélyi magyar-
ság között) szokásos volt, hogy na-
gyobb munkában (mint a házépítés) 
több család önkéntesen segít, össze-
dolgozik a viszonosság alapján, vagyis 

adandó alkalommal ők is megkapják 
a közösség segítségét.

A  települések lakossága, a  civil 
szervezetek tagsága az élet számos 
különböző területén tevékenykedő 
emberekből áll. Az egyes települések 
külön-külön kevésbé, de együtt már 
sokrétű szaktudással vagy infrastruk-
túrával rendelkeznek. A  települések 
az egymáshoz való közelségükből fa-
kadóan ezekkel a tudásokkal, rendel-
kezésre álló erőforrásokkal segíteni 
tudják egymást.

A kalákában végzett munka vagy a 
közösen épített ház ma egyre ritkább, 
de nem tűnt el teljesen, és e hagyo-
mány talán új formában születhet újjá. 
Ezt a hagyományt kívánta a megyei 
iroda és a Csillagfalu a dél-hevesi tér-
ségben újjáéleszteni – a kezdeménye-
zés keretében a kultúra területén lát-
ták meg a megvalósító partnerek azt a 
kitörési lehetőséget, amely biztosítja 
a lakosság számára az egymással való 
együttműködések kiépítését, mely 
hosszú távon pozitívan befolyásol-
hatja a terület gazdaságát, turisztikai 
adottságait, a  lakosság általános mű-
veltségét.

A Csillagfalu Közhasznú Egyesület 
által kezdeményezett alapötlet Ponyi 
László, a Nemzeti Művelődési Intézet 
Heves Megyei Irodája korábbi veze-
tőjének javaslatára kiegészült a helyi 
értékek feltárásának, gyűjtésének, 
megőrzésének előtérbe helyezésével. 
A  települési értékek számbavételén, 
a  hagyományőrzésen, hagyomány-

ápoláson keresztül elindulhatott egy 
olyan közösségfejlesztési folyamat, 
mellyel megteremthető és megerő-
síthető a helyi identitás, az emberek 
közösséghez való tartozásának igénye, 
hozzájárulva a térség gazdasági fejlő-
déséhez.

Az első lépések

2015 februárjában történt az első 
konkrét egyeztetés a módszertani 
iroda és az Egyesület között Átány-
ban. A  projekt megvalósítói lefektet-
ték a nyolc hónapon át tartó program 
(2015.04.24 – 2015.11.28.) alapjait, 
meghatározták az elveket, a  prog-
ramba bevonni kívánt települése-
ket, a szakmai napok tematikáját. Az 
egyesület eredeti elképzelése szerint 
14 település bevonásával jött volna 
létre a kaláka, de a Művelődési Intézet 
javaslatára az együttműködés kiter-
jedt Heves megye M3-as autópályától 
délre fekvő 25 településére is (Átány, 
Besenyőtelek, Boconád, Dormánd, 
Egerfarmos, Erdőtelek, Erk, Heves, 
Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Me-
zőszemere, Mezőtárkány, Pély, Po-
roszló, Sarud, Tarnabod, Tarnaméra, 
Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarna-
zsadány, Tenk, Tiszanána, Újlőrinc-
falva, Zaránk). E  települések önkor-
mányzatait, civil szervezeteit, közmű-
velődési intézményeit, szakembereit, 
turisztikai és gazdasági szervezeteit, A Tarnaszentmiklósi Nótafa Tánccsoport Hevesvezekényen

Átányi nyitórendezvény, kömlői 
cigánytánc
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ifj úsági közösségeit, valamint a térség 
aktív lakosságát invitálták a kulturális 
kalákába. Az érintett terület elnép-
telenedő, elszegényedő, idősödő, de 
kitörési utat kereső, sajátos, egyedi 
értékekkel rendelkező településekből 
áll Heves megyében. A  viszonylag 
egyszerű szerkezetű program alapja, 
hogy a települések civil szervezetei-
nek összefogásával jöhet létre a térsé-
gi, kulturális kaláka. A projekt külde-
téseként megfogalmazódott, hogy az 
együttműködő szervezetek a lehető-
ségeikhez mérten mindent megtesz-
nek a szektorok, továbbá a települések 
közötti párbeszéd és együttműködés 
fejlesztéséért. Ennek érdekében min-
den települést igyekeztek a szervezők 
személyesen megszólítani, meghívni 
az együttműködésre, a  közös gondol-
kodásra és az azt előkészítő közössé-
gi napra. Arra kérték a településeket, 
hogy a közművelődési intézmények, 
közösségi színterek, az önkormányzat 
és a civil szervezetek összefogásával 
mutatkozzanak be egymásnak egy kö-
zös, nagy nyitórendezvényen értéke-
ikkel, hagyományőrző csoportjaikkal. 
Az első közösségi napon mutatkozott 
be többek között a hevesi Sarkifény 
Zenei Csoport és Mazsorett Csoport, 
az egerfarmosi Tűzkerék Néptánc 
Együttes, a  tarnabodi roma fi ata-
lokból álló hagyományőrző csoport, 
a  mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyug-
díjas Klub tánccsoportja, a  kömlői 
Kale Romale autentikus cigánytánco-
kat bemutató csoportja. Ezen az első 
közösségi napon ismertették a szer-
vezők azokat az elképzeléseket, prog-
ramokat, amelyeket a 2015-ös évben 
a térségben terveztek megvalósítani. 
A terveket felvázoló előadásokat a tér-
ség 14 településének értékkiállítása, 
hagyományőrző csoportjainak bemu-

tatkozása tette igazán felejthetetlenné. 
Ezek során fény derült arra is, hogy 
mi az a görhe, hogyan néz ki a vízen 
kullogó, milyen az igazán fi nom herő-
ce vagy a krumplis-túrós ganca és mit 
érdemes a szilvából főzni?

Hogyan tovább?

A  kezdeményezést a kapcsoló-
dások és szinergiák sokasága tette 
komplex fejlesztéssé: a  módszertani 
iroda a nyitórendezvényt követő kö-
zösségi napok helyszíneit és időpont-
jait tudatosan illesztette az egyéb pro-
jektjeihez. A Kaláka közösségi napjait 
kapcsolták Kapunyitogató progra-
mokhoz, értéktári rendezvényekhez, 
és a fejlesztendő térség települései 
szolgáltak helyszínül a projektalkal-
mak túlnyomó részének, így a Mi is 
érték vagyunk – ifj úsági értékőr há-
lózat létrehozása projekthez, a Segíts 

nekem – motivációs mentorprog-
ramhoz, a  Települési Partnerségi Ke-
rekasztalokhoz. Nemzeti Művelődési 
Intézet Heves Megyei Irodája által 
indított feladatfi nanszírozási prog-
ramok egymást erősítve indították el 
és erősítették a fejlesztési folyamatot, 
biztosítva a szakmai programok közti 
szinergiát.

A  nyitórendezvény 14 települést 
mozgósított a térségben, s  ezt kö-
vetően 6 alkalommal hívták össze a 
szervezők az érintetteteket dél-heves 
különböző településein, melyek kere-
tében intézményeket, szervezeteket 
látogathattak, jó példákkal ismer-
kedhettek meg. Az alkalmak során 
olyan területeket tárgyaltak, amelyek 
elsősorban a civil, a  kultúra és a he-
lyi értékek tárgykörében mozognak 
hat központi témát körüljárva. A  kö-
zösségi napok hat településen (Átány, 
Tiszanána, Kömlő, Kisköre, Tarnaörs, 
Hevesvezekény) a következő témák 
mentén szerveződtek: ifj úsági közös-
ségek fejlesztése, az ifj úság közösségi 
életbe történő aktív bevonása; közös-
ség- és gazdaságfejlesztés; kultúra és 
turizmus, településmarketing; közös-
ség, mint érték; a hátrányos helyzetű 
rétegek integrációja; az amatőr művé-
szeti tevékenység szerepe a közösségi 
művelődés rendszerében.

A  közösségi napok lényege a kap-
csolatok kialakítása, közösségek létre-
hozása, egymás megismerése, és a gya-
korlati megvalósításra való felkészülés 
volt. Minden egyes közösségi napon 

Dél-Heves településeinek értékkiállítása Hevesen

Sarudi kosárfonó Tarnaörsön
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az adott település bemutatta feltárni 
kívánt, vagy már feltárt és összegyűj-
tött értékeit. A  települések munka-
társai ösztönözve voltak arra, hogy a 
helyiek megmozgatásával betekintést 
nyújtsanak az értéktári munkába a he-
lyi közösség tagjai, valamint a térség 
más településeiről érkezők számára 
egyaránt. A  közösségi napok alkalmá-
val többek között a helyi kézművesek, 
mesteremberek munkájával ismer-
kedhettek a résztvevők: a  mesterség-
bemutatókon kipróbálhatták az egyes 
kézműves mesterségek technikáit, fo-
gásait, közte a kosárfonást, a halászhá-
ló készítést, a seprűkötést, a fafaragást, 
az üvegfestést, a  csipkeverést, a  szö-
vést, a hímzést, a mézeskalács díszítést. 
Emellett helyi népi ételek készítésének 
technikáit ismerhették meg: a csigacsi-
nálást, a herőce sütést. Az érdeklődők 
a települések jellegzetes paraszti ételeit 
is megkóstolhatták: megízlelhették a 
botratekercs levest, az átányi szerel-
mes levelet, a  helyi termelői mézzel 
készített mézeskalácsot és mézeket, 
a  tökmagtortát, a  helyi lekvárokkal 
ízesített palacsintát.

A  közösségi napok szakmai elő-
adói között szerepelt Polyák Albert, 
a  Nemzeti Művelődési Intézet meg-
bízott főigazgatója; dr. Balázsi Károly 
közösségfejlesztő; Rézműves Melin-
da, a  hodászi roma tájház vezetője; 
dr. Horváth Zsolt, a  Pannon Térség 
Fejlődéséért Alapítvány elnöke; Sütő 
Attila, a Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet stratégiai tervező referense; Almá-
di János, a  Tisza-Tarna-Rima Mente 
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 
elnöke; Máté György, a Néprajzi Mú-
zeum főosztályvezetője; dr. Dávid 
Lóránt, az Eszterházy Károly Főiskola 
Gazdaságtudományi Intézetének tan-
székvezetője; Pataki Sándor, az Eger 

Térsége Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Egyesület elnöke; Forgács 
István romaügyi szakértő; Erdészné 
Turcsányi Katalin, a  Harmónia Alap-
fokú Művészeti Iskola művészeti ve-
zetője; Lázár Péter drámapedagógus; 
Szekeres Jánosné, a  Zéta Kulturális 
Egyesület elnöke; ifj . Herman István, 
a  Heves Megyei Értéktár Bizottság 
elnöke; Kovácsné Somogyi Mónika, az 
Egri Norma Közhasznú Alapítvány 
(Heves Megyei Civil Információs 
Centrum) szakmai vezetője; valamint 
a Nemzeti Művelődési Intézet több 
kollégája.

A  nyolc hónapos program végén 
a térség települései egy közös nagy-
rendezvényen, a  Hevesi Kulturális 
Központban mutatták be kulturális, 
építészeti, gasztronómiai értékeiket, 
hagyományőrző csoportjaikat, továb-
bá ismertették az elért eredményeket, 
s tervezték a folytatást.

Eredmények

A  nyolc hónapon át tartó elhiva-
tott munka eredményeképpen – Imre 
Károly közművelődési szakember 
hevesvezekényi előadásának szavait 
idézve – egyfajta „szellemi atomrob-
banás” ment végbe a térségben.

Összesen 17 bevont település, 
több mint 20 művelődési alkalom, 
közel 2 000 fő résztvevő, 21 helyi, va-
lamint térségben élő kézműves mes-
terségének bemutatása, közel 100 
fő önkéntes 300 munkaórája, s  több 
mint 20 civil szervezet aktív közre-
működése bizonyítja a kalákában vég-
zett munka sikerességét.

Létrejött Heves megye első ifj úsá-
gi értékőr csoportja, akik a mai napig 

Szőni tanulnak a fi atalok Tarnaörsön

Készül a herőce Kiskörén

Csigacsinálás Sarudon
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Csulák-Muliter Mariann

azért dolgoznak, hogy megmentsék 
és továbbadják Tiszanána értékeit az 
utókornak, s ehhez Értékőr Újságot is 
szerkesztettek. Két településen a helyi 
fi atalok ifj úsági házat vehettek át kö-
zösségi programjaik megvalósításá-
hoz. Az összefogás erejével elindult a 
helyi értékek feltárása: a térség tíz te-
lepülésén indult el az értékek gyűjtése, 
és hat településen alakult meg 2015-
ben a települési értéktár bizottság a 
helyi lakosok aktív közreműködésével.

A  gazdaságfejlesztés területén 
előrelépést jelentett, hogy a nyitóren-
dezvényt követően Hevesen a Csillag-
bojtár Nonprofi t Kft. vidékfejlesztési 
konferenciát szervezett, melynek fő 
témája az önellátás és a szociális szö-
vetkezetek létrehozásában rejlő le-
hetőségek voltak, felvázolva a térség 
jelenlegi gazdasági helyzetéből való 
kilábalás egy lehetséges módját.

Ecséd, Heréd, Heves és Kisköre 
önkormányzatának összefogásával 
közös gazdaság- és területfejlesztési 
cég alakult meg az európai uniós for-
rások minél teljesebb körű felhaszná-
lása érdekében, melyhez a térség töb-
bi településének mihamarabbi csatla-
kozására is számítanak. Így a társaság 
terve, hogy mind a 38 önkormányzat 
tagja legyen a fejlődésért életre hívott 
összefogásnak. Olyan csapatot szeret-
nének szolgálatba állítani – az elérhe-
tő uniós források lehívására –, amely-
nek tagjai helyi kötődésük révén jól 
ismerik a térség adottságait.

Egerfarmos, Besenyőtelek, Dor-
mánd, Mezőszemere, Mezőtárkány 
települések együttműködésében pe-

dig közös rendezvény született meg. 
A  „Kalákára” építve tovább kívánják 
fejleszteni a térség települései között 
elindult együttműködést. Egy kiad-
ványban szeretnék összegyűjteni a 
Mátra és a Tisza-tó között, a Dél-He-
vesben fekvő települések természeti 
és épített értékeit, kulturális, hagyo-
mányőrző programjait, adottságait, 
turisztikai attrakcióit, kulturális út-
vonalat kínálva a térségbe látogatók 
számára. Terveik szerint a kiadvány 
elkészítését a térség településeiről 
kiválasztott szakmai team tagjai el-
lenszolgáltatás nélkül, önkéntes mun-
kában fogják elvégezni, ezáltal is erő-
sítve a kaláka eszményét, a  „Kaláka 
program” továbbélését.

A  program legnagyobb sikere az 
egyes települések önkormányzatai és 
a civil szervezetei közötti együttmű-
ködés megerősödése, a  civil lakosság 
egyre nagyobb arányú részvétele a 
települések kulturális életében. A  kö-
zösségi napok témái, előadásai, a meg-
ismert amatőr művészeti csoportok, 
azok előadásai, a közös beszélgetések 
ötleteket adtak a települések számára 
a további kulturális programok életre 
hívására, megvalósítására, ezek nyo-

mán további közösségi alkalmak és új 
közösségek szerveződtek.

Az összefogás a lakosságot arra 
ösztönözte, hogy aktív tagjai legye-
nek a településnek, a helyi közéletnek. 
A  kulturális események találkozási 
pontként szolgáltak, és felelevenítették 
a jószomszédi kapcsolatokat. Új barát-
ságok és új kulturális együttműködé-
sek születtek – sikerült elérni az egyik 
fontos kitűzött célt: ismerjék meg egy-
mást a települések, hiszen egyre több, 
a térségben tevékenykedő amatőr mű-
vészeti és hagyományőrző csoport ka-
pott meghívást a különböző települési 
rendezvényekre, falunapokra.

Folytatás

A  projekt nem érte el Dél-Heves 
minden települését, így mindenkép-
pen érdemes a területtel a továbbiak-
ban is foglalkozni, és azokat is bevon-
ni, akik a kezdeményezésben eddig 
passzívak maradtak. Célszerű kisebb 
kört megszólítani, célzottan megke-
resni, koncentrálva az egymáshoz kö-
zelebb lévő településekre. Alkalmas 
módszerek lehetnek a partnerségi ke-
rekasztalok vagy a közösségi tervezés, 
akár települési szinten, akár 3-4 tele-
pülés bevonásával, amely koncentrál-
tabb fejlesztést tud megvalósítani.

Az ötletgazda Bedécs Mária a zá-
rórendezvény során köszöntőjében 
fogalmazta meg a program kívánt jö-
vőképét:

„Ember és ember között épüljön 
sziklaszilárdságú kapcsolat, melyhez 
egy mozgalom kell, hogy keressük és 
meg is találjuk az együttélés örömét. 
Fontos, hogy a jó példa hasson, az 
együttélés pozitív eseményei, ne csak 
kis körben kapjanak fi gyelmet. Ez az 
idők szava, ez térségünk jövője. Ha so-
kan leszünk, puszta létünkkel is meg 
tudjuk változtatni a társadalom han-
gulatát.”

Heves megye első ifj úsági értékőr csapata

CSULÁK-MULITER MARIANN 2009-ben végzett az Eszterházy Károly Főiskola And-
ragógia szakán felnőttképzés szervező és művelődésszervező szakirányon, majd tanulmá-
nyait 2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Andragógia mesterszakán folytatta. 
2009-2011 között felnőttképzési szolgáltatási koordinátorként tevékenykedett egy Euró-
pai Unió által támogatott projektben, majd képzési felelősként dolgozott az Egri Kulturá-
lis és Művészeti Központban. 2011-2013 között pályázatíró és projektkoordinátor, 2013-
tól oktatás-és vizsgaszervezőként, majd képzési központ vezetőként dolgozott a Perfekt 
Zrt. Heves Megyei Irodájában. 2014 novembere óta a Nemzeti Művelődési Intézet Heves 
Megyei Irodájának módszertani referense.
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Kincskeresők a Tisza mentén
Óballa mesélő múltja

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodá-
ja 2014-től kapcsolódott be a „Kincs-
keresők a Tisza mentén” című, érték-
feltárásra épülő társadalomfejlesztő 
kezdeményezésbe, melyet 2005-ben 
az Óballáért Egyesület indított, hogy 
felhívja a lakosság fi gyelmét a táji és a 
közösségi erőforrásokra.

Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben, a  Közép-Tiszavidéken található 
Óballa település. A Tisza-parti, mint-
egy 100 fős község (vagy köznyelvi 
nevén: ’Bala’) közigazgatásilag Török-
szentmiklóshoz tartozik. A  lakóhá-
zak és a melléképületek jelentős része 
még hagyományos formát mutat: az 

Alföld építészeti gyakorlatának meg-
felelően vályogtéglából, illetve vert 
fal technikával, két zsaludeszkázat 
közé taposott, szalmával kevert sár-
ból épült. A  modern kor ökológiai 
gondolkodását soha nem tudatosí-
tották az itt élők. Nem hatott rájuk a 
„vissza a természetbe” romantikája, 
mert soha nem éltek városokban, de 
képesek máig alkalmazkodni a meg-
szokott környezetük adottságaihoz. 
Csak az utolsó évszázad zaklatta fel 
az egyensúlyt, mert nem a közvetlen 
környezethez kell az alkalmazkodás 
napi feladatát igazítani, hanem távo-
li stratégiák visszaható következmé-
nyeit kellene helyi eszközökkel ellen-
súlyozni. A kultúra az alkalmazkodás 

képességét, az állandóság értékeit 
is jelenti az állandó változásban. Az 
egyéni életidőn belül többször bekö-
vetkező „újraírás” a társadalom ma-
gasan iskolázott és széles látókörű 
tagjait is folyamatos tanulásra, új ké-
pességek integrálására késztetik. Eh-
hez az öregek tapasztalata nem elég, 
de megtartó alapot adhat egy új nem-
zedéknek, ha távoli városokban tanul 
és megszerzi az öregek tudását is.

Még élnek a faluban helyiek, bár 
a harmadik utcát „pesti” utcának 
hívják. Az egyszerű deszkaoromza-
tos, kétablakos kis házakat az építők 
a családfők erejét megtöbbszöröző 
közösségi összefogásban emelték ki a 
földből. Ezek a korábbi hajlékok itt-
ott már az elmúlás szakaszában mu-
tatkoznak, a  feladatuk beteljesedett. 
A  végén nyom nélkül mennek vissza 
a természetbe, visszafogadja az épüle-
teket a környezetük.

A három párhuzamos utcából álló 
településen templom nincs, a  vallá-
si-közösségi életet egy harangláb és 
egy kőkereszt jelzi, illetve az egykori 
Klebelsberg-féle iskolaépületben tar-
tott istentiszteletek szolgálják évente 
egy alkalommal. Vasárnap délutánon-
ként kinyitják az ifj úság számára az 
épületet, valamint könyvkölcsönzés 
is zajlik ebben az időben, bár nem fo-
rog nagyon az állomány. A közösségi 
élet emellett több helyszínen zajlik. 
A kocsma kis udvarát padok és virá-
gok díszítik – gyakran találunk itt be-
szélgető embereket, a  kocsma előtti 
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kocsibejáró betonján alkalmi tűzzel 
és bográcsállvánnyal. A  buszmegálló 
hasonlóképpen „beteljesíti” a közös-
ségi színtér kritériumait. A találkozási 
ponton kicserélődnek az információk 
a buszt várva, mely három alkalom-
mal fordul meg naponta, s itt áll meg a 
közétkeztetés ebédes autója is napon-
ta egy alkalommal. Egy helyi fi atal pár 
festéket kérve a település önkormány-
zati képviselőjétől tájképet festett a 
szocreál megálló falára, ami egyik 
hangulatelemévé vált a várakozásnak. 
Ma már nagyon ritka az országban, de 
itt el sem maradhatna, hogy a falu egy 
szem vékonyka harangjának a kötelét 
minden délben Pali bácsi húzza saját 
maga – s mindez nem valami időgép. 
A harangok beszélnek, üzenetet visz-
nek az embernek. Ez a messzire hang-
zó jelzés a nap közepén jóval túlmutat 
a gépesített korunkon: a  „humánerő-
forrás” nem nélkülözhető hozzáadott 
érték, mely ez esetben átvészelte a gé-
pesítés korszakát, és naponta rendezi 
a teret és igazítja helyre az időt.

Ahol megbomlik a szerves kultúra 
egysége, s  a művelődésszervező célja 
az elszakadt társadalmi szövetet meg-
foltozni, ott a közösségfejlesztés tudo-
mánya hivatott szakértőként megje-
lenni. A  közösségfejlesztés eszközeit 
alkalmazva született egy kísérlet az 
apró kis település önazonosságának 
megerősítésére. A  saját erőforrás-fel-
tárás első lépéseként régi fotók gyűj-
tése kezdődött a faluban élőktől és 

az elszármazottaktól. A  beérkezett 
anyag digitalizálásra került, majd jött 
az első, 2005-ös kiállítás megrende-
zése a begyűjtött anyagból. Az első 
lendülettel összegyűlt 270 apró feke-
te-fehér képből száz lett kiemelve és 
felnagyítva, így a technika segítségé-
vel láthatóvá váltak eddig soha észre 
nem vett részletek is. Az anyagból 
rendezett kiállítás hírére megindult 
az elszármazottak vágyakozása szülő-
falujuk iránt, messze földről érkezett 
idős emberek fürkészték egymást, 
csodálkozó fi atal családtagjaiknak 
magyarázva, hogy hol is járnak most. 
Arcvonásokból raktak össze emlé-
keket és könnyes szemekből olvas-

tak sorsokat. Erre az alkalomra közel 
ezer ember jött el a városból, ahol a 
legtöbben telepedtek le az óballai fi a-
talok közül a tanyasi-falusi életforma 
végítéletét követően. Jöttek a környe-
ző településekről és távoli városokból 
is elszármazottak. Egy kilencven év 
feletti tanító néni, Szebeni Lászlóné 
is eljött erre az alkalomra Szolnokról, 
a negyvenes években tanított itt férjé-
vel, mígnem a háborúban megözve-
gyült. Háború előtti tanítványai ekkor 
a nyolcvanas éveikben jártak.

A digitalizált anyag növekedésével 
2014-ben újra meg lett rendezve a ki-
állítás, s a tárlatot ismét Polyák Albert 
nyitotta meg, akárcsak 2005-ben – 
második alkalommal már a Nemzeti 
Művelődési Intézet szakmai igazgató-
jaként.

A kiállítás megnyitása előtti estén 
nyilvános vetítésen került megbe-
szélésre, hogy kik vannak a képeken, 
milyen események alkalmával örökí-
tették meg a régmúlt idők fontos pil-
lanatait. Mindenki adatközlővé válik a 
régi családi-, iskolai- és egyéb telepü-
lési életképek felelevenítésekor, feltá-
rul a mély-emlékezet, eddig ismeret-
len, mások által őrzött fényképeken 
ismerik fel egykor élt családtagjaikat 
a résztvevők. A  személyes tartalom 
által az objektív történeti leírások ki-
egészülnek az egyénileg megélt törté-
nelemmel.

A  visszaemlékezés ünnepi al-
kalommá vált, a  kiállítás látogatói 
főszereplőkké lettek a régi fotók tit-
kainak felismerésekor. Bebizonyoso-

Boda János, 1971

Pappné Bódi Gabriella
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dott, hogy a szülőhely vagy választott 
élőhely mélyebb megismeréséből a 
mai kor embere erőt meríthet a fel-
gyorsult mindennapokhoz. A  múlt 
lenyomataival való találkozás lehető-
vé teszi a maradandó értékek megis-
merését, a  szemlélő megtapasztalja 
az elődök által megélt hitelességet, 
tudást és minőséget. Nem a múltba 
révedés a végső állapot: az emléke-
ző a nosztalgikus érzésein egy pilla-
natra elidőzhet, mert érintetté válik 
– az emlékek érintetté teszik –, s aki 
nemcsak beleszületett ebbe a tágabb 
közösségbe, hanem választotta is a 
települést életideje helyszínének, ak-
kor a település jelenének és jövőjének 
is építőjévé lesz, s ezzel a mélymerü-
léssel már meg is érkezett a jelen va-
lóságába!

A modern közösségiség feltételezi 
az aktív részvételt a település sorsá-
nak alakításában, s ezt tették elődeink 
teljesen természetesen, szerepet vál-
lalva a közösségi élet minden terüle-
tén.

A  helyben található értékek felis-
merése, feltárása visszatanítja a meg-
rendült önbecsülést és erősíti a helyi 
identitást, képessé teszi az ott élőket 
értékeik felvállalására és képviseleté-
re. Megfi gyelhető több évtizedes ér-
tékzavar a magyar vidéken. A  tanya, 
a  falu, a  kisvárosi lét elveszítette ko-
rábbi funkcióját, ami a táji térszerve-
ződésből szervesen kialakult, egykor 
teljes értékű térségi szerepet jelentett 
számukra az adott szinteken. A „falu” 
a kisebbségi érzéseit kompenzálva 

utánozza a szerintük városi életforma 
jegyeit. Megfi gyelhető az értékvesz-
tett gondolkodás következményeként 
az utcai megjelenés változása az épü-
leteken. Emberarcát szimbolizáló két-
ablakossága helyett redőnyös ablakú 
„egyszeműre” változik a ház, s  a tar-
talom megértése nélkül eltűnik az ősi 
időkből átörökölt vértelkek, deszka-
oromzatok, néhány generációval ko-
rábban világosan közvetített, hármas 
világot megjelenítő szimbólumrend-
szere. A  régi képek erre is alkalma-
sak, gondolkodásra késztetnek a saját 
kultúránkról még éppen a feloldódás 
előtti pillanatokban. A megye, ponto-

sabban a Kunság szülötte, Győrff y Ist-
ván így fogalmaz már 1939-ben:

„Európa nem arra kíváncsi, hogy 
átvettünk-e mindent, amit az embe-
ri művelődés nyújthat, hanem arra, 
hogy a magunkéból mivel gyarapítot-
tuk az európai művelődést.”

/Győrff y István 1884-1939, A nép-
hagyomány és a nemzeti művelődés, 
Budapest, 1939./

A  cél, hogy a mintaprojekt adap-
tálhatóvá váljon a környező települé-
sek feltárásához is, ahol erre az igény 
kialakul. A  feltáró folyamat termé-
szetszerűleg kapcsolódik a helyi ér-
tékfeltárás hungarikum törvényben 
megfogalmazott aktuális irányvo-
nalaihoz, valamint erősíti a helyben 
maradás esélyét, növeli a megye egyik 
hátrányos helyzetű települési közös-
ségének lakosságmegtartó erejét, s  a 
részvételre épülő közösségi folyama-
tok megtanulásának és kibontásának 
alapjává válhat a továbbiakban.

A program révén nem lettek meg-
oldva a vidék problémái, de kicsi lépé-
sek születtek a települési megtartóerők 
felébresztésére egy hosszú távú fejlesz-
tőfolyamat részeként. A Nemzeti Mű-
velődési Intézet Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Irodája 2014-től bekap-
csolódott a 2005 óta az Óballáért 
Egyesület által elindított feltáró mun-
kába. A  társadalomfejlesztő program 
célja a sorvadó települések megmara-
dása érdekében felhívni a fi gyelmet a 
táji és a közösségi erőforrásokra.

Hazatérés a mezőről, Óballa, 1959
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A megvalósult program 
elemei:

– Fotógyűjtés helyi családok-
nál és elszármazottaknál, jelenleg 
a folyamatos gyűjtésnek köszön-
hetően közel ötszáz régi fénykép 
digitalizálása történt meg, az 
állomány egyre duzzad, mindig 
felbukkannak újabb ismeretlen 
képek. Egy adott kép jelentősé-
ge leginkább közösségi jellemzői 
alapján körvonalazódik, valamint 
a személyes érintettség is nagy 
hatással van a résztvevőkre, az in-
nen elszármazottakra

(2005-2016.)
– Digitalizálás, vetítés, nyom-

tatás, laminálás, kiállításrendezés
– Képeslapkiadás régi fotók-

ból, 16 féle
(2013., Óballáért Egyesület)
– „Történelmi pillanatok Óbal-

la életéből” címmel – Galsi Zoltán 
helytörténész előadása egykori 
adatközlők írásai, az Egri Főegyház-
megyei Levéltár anyaga és a kora-
beli folyóiratok kutatása alapján

(2014. szeptember 6.)
– „Egyszer volt rég…” címmel 

archív fotók vetítése óballaiak és 
elszármazottak részére, 25 érdek-
lődő részvételével. Első alkalom-
mal mindössze 19 régi fotó került 
bemutatásra, olyan sok mon-
danivaló adódott a vetítés alatt. 
A téma feldolgozása folyamatos a 
közbeszéd és a hétköznapi talál-
kozások által is. A vetítések meg-
ismétlődhetnek időnként, ünnepi 
alkalmakhoz társítva. A nyilvános 
vetítésre a belépő a helybeliek ál-
tal készített sütemény volt.

(2014. szeptember 5.)
– Kiállítás archív fotókból, 

a válogatással is kiemelve a kora-
beli közösségi eseményeket. Meg-
nyitó: Polyák Albert

(2014. szeptember 6.)
– Két előadás Óballa történe-

téről
(2016. január 19.)
Héja László: Bala középkori- 

és kora újkori története
Galsi Zoltán: A Balai Földvevő 

Társaság és a balai keresztek tör-
ténete

A megelőző kutatómunkát, az 
előadásokat és az előadás anyagát 
tartalmazó kiadványt a Nemzeti 
Művelődési Intézet támogatta. 

(2015. ősz)
– Hajnal László: Az óballai 

templomépítési törekvések törté-
nete – előadás

(2016. február 23.)

Tervezett program-
elemek:

– Közösségi tervezés Óballa 
értékeinek feltárására és haszno-
sítására, pályázati forrás optimális 
felhasználásának társadalmi elő-
készítése

(2016. szeptember-november)

HAJNAL LÁSZLÓ művelődésszervező, közösségfejlesztő (Törökszentmiklós, 1964.) 
Gyermekkorát alföldi tanyai iskolában töltötte, ahol tanító szülei „lámpásként” fogták 
össze a tanyavilágot. Egyetemi diplomát Pécsen szerzett művelődésszervező szakon, kö-
zösségfejlesztést a Civil Kollégiumban tanult Kunbábonyban. Szakmai munkáját lakóte-
lepi környezetben kezdte az Újpalotai Közösségi Házban, majd civil szervezetekben és 
kisvárosi művelődési házakban dolgozott. Szakmai állomások: Zsókavár Galéria alapítása 
(Bp.), Régi Zene Nyári Egyetem (Tokaj), Lukács Mozgó Ifj úsági Kulturális Központ, Óbal-
lai Alkotóház, Vécsey Emléknap, Utcazene Fesztivál (Törökszentmiklós). A Nemzeti Mű-
velődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodájának vezetője.

Óballai házak deszkázata a XIX–XX sz. fordulójáról képeslapon, 2013
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„Járd ki lábam, járd ki most…”
Táncház módszerrel a helyi közösségek megerősítéséért

A  vasvári táncház története nem 
csak a vasváriaknak és a kistérség 22 
falujának fontos. Az eddigi történé-
sek és szerves folyamatok bizonyítják, 
hogy tudatos szakmai eltökéltséggel 
a gyökereket megkeresve, a  hagyomá-
nyok újragondolásával fel lehet épí-
teni azokat a közösségi alkalmakat, 
amelyek az örök emberi kulturális 
értékeket jelenítik meg – a résztvevők 
által megkínlódva és megszerezve újra 
és újra – minden nemzedéknek.

A  programot gondozó Nagy Gás-
pár Kulturális Központ a kialakult 
struktúra alapján végzi a tevékeny-
ségét. Az intézmény a városon túl a 
térség meghatározó szellemi műhe-
lyeként is működik, s  némely tevé-
kenysége messze túlmutat a térségen 
is. Többek között e-Tanácsadó háló-
zatot tart fent, komoly hatást gyako-
rol a Nyugat-dunántúli színjátszásra, 
hagyományőrző tevékenységet folytat, 
zenei rendezvényeket szervez a tér-
ségben, szervezője a Közkincs Kerek-
asztalnak a Vasi-Hegyháton, felkarol-
ja az amatőr művészeti folyamatokat 
a térségben, pályázati tanácsadással 
és szakmai segítséggel is foglalkozik. 
A város kultikus helyén helyreállított, 
modern technikával ellátott szabadté-
ri színpad olyan újabb és újabb lehe-
tőségekre ösztönöz, mint a szabadtéri 
kiállítások, éjszakai koncertek, fi lm-
vetítések szervezése, falvak bemutat-
kozása. A kulturális központ szellemi, 
kulturális termékeket hoz létre, illetve 

kezdeményezi ezek létrejöttét és ter-
jesztését. Szerteágazó tevékenysége 
behálózza a város és a térség egé-
szét. A  Nagy Gáspár Kulturális Köz-
pont szakmai munkájában mindig 
hangsúlyos volt a lokális közösségek, 
a  helyi cselekvések megerősítése. Az 
intézmény szakmai hitvallása, hogy 
az értékek állandó újrafogalmazása 
csakis erős közösségekben, a  helyi 
hagyományokra és a helyi cselekvé-
sekre épülve történhet meg. Vasvár a 
Kultúra Magyar Városa cím birtokosa. 
A  cím odaítélésekor hangsúlyos volt 
az intézmény innovatív, jó szakmai 
színvonalú tevékenysége is. A  kul-
turális központ épületét 2006-ban 
adták át. Az új közösségi színtér eu-
rópai színvonalú építészeti elemeinek 
esztétikuma, a  sokrétű közösségi és 
művelődési igényeket kielégítő terek 
funkcionálása, s  a szakmai tevékeny-
ségek összehangolásának köszönhe-
tően emblematikus közösségi színtér 
alakult ki. Az intézmény a Hegyhát 
szülötte, Nagy Gáspár Kossuth-díjas 
költő nevét vette fel. Az intézmény 
ismét sikerrel pályázott a Minősített 
Közművelődési Intézmény címre. 
A  közösségfejlesztéshez tudatosan ki-
alakított rendezvények kapcsolódnak. 
A  kis és nagy rendezvényeket általá-
ban egy-egy erős közösség indukálta, 
vagyis szervesen fejlődve jutottak el 
a rendezvények a fesztiválminősíté-
sig is. Térségi, regionális, országos és 
nemzetközi kapcsolatok révén alakít-
ja a tevékenységét. Állandó színházi, 

zenei programokkal, havonta változó 
más-más kiállításokkal, térségi és or-
szágos szakmai rendezvényekkel, nyi-
tottan végzi a munkáját.

Országos és nemzetközi viszony-
latban is nívós eseményei a Költő Ha-
zatér Találkozó Nagy Gáspár emlékére, 
a Weöres Sándor Regionális Színjátszó 
Fesztivál, a  Vasvári Nemzetközi Szín-
játszó Fesztivál, a  Golghelóghi avagy 
Nagymákfai Napok, a  Rétes Fesztivál, 
a Hegyháti Nyár, a Hegyháti Toborzó 
és a „Zenét a templomokba” sorozat.

Tánc, a közös nyelv

Az intézmény számos programjá-
hoz hasonlóan a „Járd ki lábam, járd 
ki most…” elnevezésű újabb projekt 
is közösségi akarat eredményeként 
indult el.

Évtizedek hajszálgyökereibe ka-
paszkodva kezdte meg a működést a 
vasvári táncház 2015 kora tavaszán. 
A  hagyományos értékeket – közös-
ség, összetartozás, tisztelet, nemze-
dékek együtt, közös cselekvés, a város 
egészére való hatás – felvállalva és a 
modern 21. századi lehetőségeket 
kihasználva integráló erőként jelent 
meg az elmúlt hónapokban. A  tánc-
ház a különböző élethelyzetű embe-
rek találkozási helye lett, ahol a tár-
sadalmi státuszoktól függetlenül min-
den résztvevő egyenrangú a táncban. 
A  közös nyelv megvan, és ez az élet 
egészére jótékonyan hat ki.
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Fülemülék és Kármentők

A hatvanas években Vasváron még 
élt az előző évtizedek népi életmódban 
gyökeredző értékeinek megjelenési 
formájaként a néptánc. Csoportokban 
és szórakozási alkalmakkor egyaránt 
művelték az emberek. Az életmód-
váltással azonban lassan elhagyták 
ezeket az értékeket, és nem lett he-
lyettük olyan új, valódi érték, amely 
szervesen fejlődött volna ki. A  rend-
szerváltás után gyermek népdal cso-
port – a Fülemüle Népdalkör – kezdte 
meg működését a Nagy Gáspár Kul-
turális Központ inspirációjára. Erjesz-
tő erőként ez hatással volt a felnőtt, 
idősebb korosztályra is. Az Őszirózsa 
Népdalkör a nyugdíjas korosztályt 
ölelte és öleli fel, a  fi atal felnőttek pe-
dig a Kalinkó Népdalkört alakították 
meg. A  népdalos kezdeményezések 
folyományaként éves rendszerességgel 
megjelentek a népdalos fesztiválok, és 
a kialakult népdalos élet hatással volt 
a nyáron rendezett rendezvényeken 
szereplő folklór csoportok meghívásá-
ra is. A  milleneumi készülődés újabb 
lökést adott a népi hagyományok fel-
elevenítésének: az iskolában néptánc-
csoport működött, megalakult a helyi 
zenészekből álló Kármentő népzenei 
együttes. Népi mesemondást folyta-
tott több közösség és gyermek. A népi 
színjátszás is lábra kapott, és lelkes 
helyi művelői a vasvári búcsúi hagyo-
mányokra építve színre vitték a „Hol 
vagy csillagom” c. darabot. Év végén 
szilveszterkor a Magyar Szilveszteri 
Bálokat rendezték meg. A  nagymák-
fai civil és intézményi kezdeményezé-
sekben beértek a népi hagyományok 
megjelenítésére irányuló törekvések. 
A  Muzsikás együttes évente vissza-

térően adott előadásokat, ahol a vá-
ros népdalosaival, zenészeivel együtt 
léptek fel. Megtanulták a résztvevők, 
hogy a néphagyomány nem múzeumi 
elemként pitykegomb, hanem szerves 
fejlődés eredményeként a mindenna-
pok valóságába építhetően segíti az 
emberi létezésünket és az egymással 
való közös nevező megtalálását.

2014-15 fordulójára megérett a 
helyzet a városban és a térségben arra, 
hogy közös erővel rendszeres tánchá-
zakat szervezzenek.

Az első lépések

A  kezdeményezés bevezetésének 
szervezési munkái 2015 januárjától a 
tavasz végéig tartottak.

Az első találkozóra a tűzoltók, az 
általános iskola az óvoda segítségével 
a program szervezői 20 névre küldtek 
személyre szóló meghívót 2015. már-
cius 26-án estére. Az időpont Húsvét 
előtti szombatra esett, így az ünnep is 
természetes módon jelent meg a prog-
ramban: a  Bárány Fesztiválhoz kap-
csolódott a rendezvény. A szervezők a 

jelenlévőkkel ismertették az elképzelést, 
hogy legalább hat alkalommal az év 
folyamán táncházat szeretnének ren-
dezni, s  kérték az érdeklődőket, hogy 
hozzák el az alkalmakra az ismerőseiket 
is. A hír szájról-szájra való terjedésének 
itt nagy jelentősége volt. A zenét a helyi 
kötődésű Kákics együttes adta. Április-
ban és májusban történt még egy-egy 
rendezvény az intézményben, és a tava-
szi kezdő sorozatot egy szabadtéri (Vas-
vári Szentkút) táncház zárta le. A mag 
kialakult és a további folytatást várta.

Folytatni kell!

A nyár elejére lezárult az a szakasz, 
mely után biztonsággal ki lehetett je-
lenteni: ősszel folytatni kell. Kialakult 
a 10-15 főnyi törzsközönség. Belekós-
toltak a felnőttek és a kisgyermekes 
családok a tánc adta közös együttlét 
örömébe. Megismerték, hogy a tánc 
fi zikai teljesítmény és alkotás is egy-
ben. Háttérből óvatosan animálva 
folyt a szervezés, ezáltal a résztvevők 
rövid idő alatt elsajátították a közös 
munka nyelvét. Mindenkinek dolga 
volt. A  zenész zenélt, a  résztvevők 
közül páran a kisgyermekek fi gyel-
mét kötötték le különféle játékokkal 
és kézműves foglalkozásokkal. Mások 
hozták a süteményt, a harapnivalót és 
innivalót a rendezvényre. Nem volt 
pontos kezdés, és bármikor az este 
folyamán be lehetet kapcsolódni. Ál-
talában 18.00 órától 23.00 óráig tar-
tottak a táncházak.

Az őszi találkozásokat szeptem-
bertől karácsonyig négy alkalommal 
tervezték megrendezni, de a nagy 
igény miatt ötször került sor a tánc-
házra. A Hegyháti Toborzóra és a „Vas 
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megyében születtem” rendezvényre 
rákapcsolódtak a táncházak, és egyben 
ezek fejlődésére kifejezetten jótékony 
hatást gyakoroltak. Kemencét kerítet-
tek az intézmény elé, és népi eledel-
ként a táncház alatt úritököt sütöttek 
mindenki örömére. Decemberben bet-
lehemezés is része volt a programnak.

Az első év eredményeként stabili-
zálódott a táncházas „mag” 20-25 főre. 
Minden alkalommal új emberek, csa-
ládok jelentek meg. A program iránt az 
idősebb korosztály tagjai is érdeklődni 
kezdtek, akik poharazgattak és nézték 
a táncolókat. Újabb és újabb ötletek 
születtek, hogy miként lehetne további 
elemeket bevonni a pénteki találko-
zókba. Megszokták a háromhetenkén-
ti péntek esti találkozókat. Tervezik a 
dödöllekészítést, a  vajköpülés bemu-
tatását, és természetesen a kézműves 
foglalkozásokat az estéken. A vidék is 
ízelítőt kapott: a térség 22 faluját moz-
gósító Hegyháti Toborzón, és a megyei 
vonzerővel rendelkező „Vas megyében 
születtem” találkozón az esti együttlé-
tek táncházzal végződtek.

Hagyomány született

2016 januárjában a táncház újra-
indult és folytatta a természetes utat. 
A  Nemzeti Kulturális Alap Népmű-
vészeti Kollégiumának támogatása 
termékeny talajra hullott: híre ment 
a táncháznak, fi atalok hozzák isme-
rőseiket távolabbi településekről is. 
A  modern technika egyre nagyobb 
szerepet kapott: szokássá vált, hogy 
a közösségi oldalakon a részvevők 
egymást értesítik az újabb alkalmak-
ról, ismerőseiknek ajánlják a prog-
ramot. A  helyi újság rendszeresen 

tudósít. A  Nagy Gáspár Kulturális 
Központ honlapján folyamatosan fris-
sülő fotógaléria érhető el. Egyik alka-
lommal, míg a zenészek fújtak egyet, 
és a táncolók a hozott és készített 
étel-italt kóstolták, a  részvevők egy 
fi lmrészletet láthattak Zsigmond De-
zső „Boszorkánykör” című fi lmjéből. 
A  fi lmrészlet egy erdélyi táncházba 
kalauzolta a helyieket – érdekesség, 
hogy a fi lm főszereplője a Vasváron 
sokak által ismert Trill Zsolt, így hoz-
záadott értéke lett ezáltal a táncház-
nak. De továbbgondolva az elidege-
nedett modern állapotokat a szerve-
zők egy olyan táncházat is terveznek, 
ahol egyáltalán nem lesz technika. 
A  Hegyhátszentpéteri Tájházban és 
a Nagymákfai Csűrben a táncház 
részvevői időutazáson vehetnek részt, 
hogy még hitelesebb legyen a 21. szá-
zad eleji hagyományőrző együttlét.

A  2015 márciusától 2016. május 
végéig tartó sorozat révén számos 
eredményt és változást mondhat ma-
gáénak Vasvár.

Megnyíltak és őszintén megszó-
laltak az emberek. Olyan atmoszféra 
alakult ki, hogy immár helye van az 
őszinte beszélgetéseknek. A  tizenöt 
találkozó alatt kialakult a rendszer, 
miszerint általában pénteki napokon 
és három hetenként gyűltek össze a 
táncházasok. Az összes résztvevő szá-
ma – azokkal számolva, akik legalább 
egyszer megfordultak a programon – 
120 fő. A  „mag” – akik legalább 6 al-
kalommal részt vettek – 25 főnyi. Az 
eltelt idő alatt három zenész csapat és 
három tánctanár működött közre.

A  résztvevőknek és az újonnan 
bekapcsolódóknak pontos menetrend 
állt rendelkezésre.

I.15. Kézműves fogalakozások zaj-
lottak a kisgyermekek részére. A tánc 
közbeni pihenéskor népi ételeket kós-
toltak a részvevők.

II.05. Erdélyben játszódó kisfi lm 
egy kocsmai táncjelenetből vetítettek 
le egy részletet a táncház vendégeinek 
a szervezők, így az szervesen kap-
csolódott az itt zajló folyamatokhoz. 
Ráadásul a szereplője – Trill Zsolt –a 
helyiek számára jól ismert beregszá-
szi színész volt. A különféle művésze-
ti ágakat hoztuk közelebb egymáshoz, 
ami a táncot szolgálta.

II.26. „Mint régen…” – A modern 
kulturális központban nem volt áram 
ezen este. Minden úgy szervező-
dött, hogy a táncház ehhez igazodjék. 
A  résztvevők gondoskodtak petróle-
umlámpáról és gyertyáról, kemencé-
ről és tűzhelyről. Készültek a tűzgyúj-
tásra és az ételkészítésre. A zenészek 
a citerán, hegedűn, cimbalmon a hal-
ványabb világítás mellett játszottak. 
Nem volt mobiltelefon és internet. 
Érdemes volt megtapasztalni a ma 
emberének, hogy miként viselkedik 
ilyen helyzetekben.

III.19. Bárány Fesztivál. Egész 
napos rendezvény záró eseménye a 
táncház az intézmény közelében lévő 
épületben. A program célja volt, hogy 
idegeneket is bekapcsoljon. A Boglya 
együttes volt a zenészcsapat.

IV.8. A  rendezvény alatt vasi dö-
döllét készítetek az idősebb asszo-
nyok. A vendégek Kámból, Nádasdról 
és Rum községekből érkeztek.

IV.29. „A költő hazatér” rendezvény 
előestéjén a versmondó rendezvény-
re érkező vendégek bekapcsolódtak a 
tánctanulásba. A helyi „Húzdrá” Banda 
szolgáltatta a talpalávalót. Az ő fejlődé-
sük már a táncháznak köszönhető.

V.20. Fotóvetítés foglalta össze az 
eddigi 15 találkozó eseményeit, emlé-
keit. Nagy élmény volt a résztvevők-
nek viszontlátni magukat a botladozó 
és egyre fejlődő táncokban. Megter-
vezték a folytatást.

Mit hoz a jövő?

Milyen lehetőségek rejlenek még 
a táncházas alkalmakban? Ízelítőül 
álljon itt közülük néhány.

A  távlati tervek között szerepel, 
hogy a helyi gasztronómiában rend-
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szeressé váljanak a közös ételkészíté-
sek: ezek során olyan fogások kerülnek 
az asztalra, amelyek az egészséges táp-
lálkozási szokásokat erősítik, ugyan-
akkor kapcsolatban állnak a hagyo-
mányos népi ételekkel. A  témában a 
térség szülöttének, Kardos Lászlónak 

– kinek nevét iskola viseli – értékes ku-
tatásai állnak rendelkezésre. Így kap-
csolódhat egymáshoz tánc és néprajz.

A  kézműves foglalkozások to-
vább bővülhetnek. Nagymamák és 
nagypapák a táncest alatt szőnek és 
kosarat fonnak, és egyéb tevékenysé-
get folytatnak. A  közös foglalkozások 
alatt erősödik a nemzedékek közötti 
természetes kapcsolat. A  férfi ak idő-
sebb nemzedéke a borászati ismereteit 
bővítheti az egymásnak és a résztve-
vőknek szervezett borkóstolón. Újabb 
zenész formációk jelenhetnek meg. 
Szomszéd és távolabbi falvak hajdani 
zenészei, citerásai csatlakozhatnak a 
programhoz. Népdalok, mesék, talá-
lós kérdések, anekdoták és a keletkező 
újabb és újabb történetek szólalhatnak 
meg az esteken. A  táncháznak idővel 
hatása lehet az óvodára – általa elérve 
a kisgyermekes családok szélesebb kö-
rét – és szervezett formában oktathat-
nak néptáncot, népdalt. Művészeti is-
kolában is kezdeményezzük a tanítást.

Az általános iskolában létező, de 
egyelőre lappangó akarat van néptánc-
csoport megalakítására. E  törekvések 
abba az irányba mutatnak, hogy térsé-
gi szinten a 22 falu összefogásával egy 
területi néptánccsoport kezdheti meg 
a működését egy-két éven belül. A te-
rületi összefogást nagyon hangsúlyoz-
zuk e téren is. A  működő Kulturális 
Közkincs Kerekasztalok eddig is segí-
tették és továbbra is erősíteni fogják a 
táncházi lehetőségeket. A  megyében 
és a közeli kistérségben működő tánc-
házak (Szombathely, Celldömölk, Rép-
celak, Nádasd) aktív, egymásra fi gyelő 
hálózata alakulhat ki.

A  május végéig zajlott sorozatot 
követő nyári szünet – mely során lesz 
néptánc tábor és esténként táncház 
Nagymákfán – után szeptembertől is-
mét folytatódik a sorozat. Reális esély 
van arra, hogy a 2016. év végén egy kö-
zös táncházas bállal záruljon az év, ahol 
a tágabban vett városi és térségi közös-
ség is részese lesz a régi-új együttlétnek.

„Járd ki lábam, járd ki most…” az-
tán holnap is.

GERGYE REZSŐ a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ népművelője (közösség-
fejlesztő, animátor, menedzser, stb.). Vallja, hogy egy kisváros közművelődési intézmé-
nyében dolgozó népművelőnek vezetői státusztól függetlenül is „vezetőnek” kell lennie, 
abban az értelemben, hogy példaadó munkájával és viselkedésével vezetnie kell az intéz-
mény használóit és hatnia kell azon kívülre is.

Részlet a 2015. májusi Vasvári Újságból

„…Vasváron több évtizedes, többszöri kezdeményezés után már két tánc-
házi találkozás volt (mire ez megjelenik, túl leszünk a harmadikon?) már-
cius-áprilisban. A zenét az egyre jobban Vasvárhoz-Mákfákhoz kötődő Ká-
kics adta. Hétköznapi csoda zajlott le. Miért? Azért, mert a csaknem 4 órás 
együttlétben ott voltak az elmúlt évek táncos kezdeményezései, a szilveszteri 
magyar bálok, a néptáncos és népdalos találkozók, a Hegyháti Napok Folklór 
táncosai és sok-sok minden. Apáink, nagyapáink és az ő őseik mozdulatai 
jelentek meg a táncosokban. A helyi és az egész nemzet értékei megvillantak 
olyan szerves egységben, ami valaha természetes volt, de ma Csoda. De olyan 
csoda, amit saját magunk hozhatunk vissza. Már maga a szervezés sem úgy 
történik, hogy ettől – eddig tart, hanem bármikor bejöhet az érdeklődő. Bár-
mikor elmehet. Nézheti a táncot, hallgathatja a zenét. Táncolhat is ha akar. 
Nem baj, ha nem tanulta a táncot, itt észrevétlenül megtanulja, a vérébe ívó-
dik. Beszélgethet is, ha akar, mert ez a zene ezt is lehetővé teszi. A zenész és 
táncos együtt van, nem egyik a másik kiszolgálója. Nem szolgáltatás nyúj-
tása történik, hanem közösségi együttlét. Itt színház is van, mert minden 
egyes ember bekapcsolódása a táncba egy látvány is, ahogy bemerészkedik, 
– először csak fi gyel, aztán mozog a ritmusra, majd már ott táncol körben a 
többiekkel, mintha mindig ezt tette volna. A gyerekek is próbálgatják és utá-
nozzák a felnőtteket. Az idősebbek megálltak az ajtóban és fi gyeltek, de így 
már ők is részeseivé váltak… Minek is??? A csodának, hogy együtt vagyunk 
egy tevékenységben, ami ősi és mégis minden alkalommal újra is teremtjük. 
Ami volt azt újra teremtjük, mert ez a kultúra. Nem valaminek a csupán be-
fogadása, hanem a saját közösségemben a régi újra dolgozása. A gyermekek 
rajzolnak és kézműveskednek, meg fogócskáznak, meg csocsóznak, miközben 
mások táncolnak és zenélnek és pálinkát kostólnak és senki nem zavarja a 
másikat. senkire nem kell rászólni, hogy viselkedjen, mert mindenki tanul és 
tanít is. Aztán persze az italon kívül volt, aki kenyeret hozott, a másik zsírt, 
aztán valaki hazament a hagymáért és a piros aranyért. A  megfelelő csu-
porban volt a zsír, mert azt sem mindegy, hogy milyen eszközökből kerül ki 
a kenyér. A  bárányfesztiválra hozott erdélyi juhtúróból készült a puliszka, 
amit hamar megemésztettek az éhes táncosok. Közben ez fantasztikus sport 
teljesítmény is. Órákon át táncolni egy táncházban az kérem, messze felér 
több órányi kondi terem edzésével… Az öltözködésben is hatnak egymásra a 
résztevők. Generációk együtt. A dolog szervezi önmagát. (Persze fontosak az 
élesztő és kovász emberek, de ezek is vannak). Aztán bejönnek a Molnár Jó-
zsef előadása után a résztvevők, és a legtermészetesebb dolog, hogy a helyben 
lakó államtitkár, nem ebben a minőségben van jelen, hanem érdeklődőként 
és zenésztársként, aki tanul a látottakból és hallottakból. Mindeközben, ked-
ves vasváriak, beszélgetni lehet. Bizony, BESZÉLGETNI…”
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R. Simor KatalinR. Simor Katalin

„Kopogtató” program Hajdú-Biharban
Kopogtató címmel 2015-ben indí-

totta el az Nemzeti Művelődési Inté-
zet Hajdú-Bihar Megyei Irodája azt 
a projektet, amelynek célja a kistele-
pülések adottságainak, lehetőségeinek, 
az önkormányzatok szerepvállalásá-
nak felmérése, a  lakosság összetételé-
nek, közösségeinek, művelődési intéz-
ményeinek feltérképezése, működésük 
vizsgálata, hosszútávon pedig a tele-
pülés képessé tétele a közösségépítés, 
kulturális vidékfejlesztés területén 
megvalósuló együttműködésekben 
való sikeres részvételre.

Az azonos, vagy nagyon hasonló 
gazdasági, társadalmi helyzetben és 
földrajzi környezetben lévő megyei 
kistelepülések között jelentős kü-
lönbségek tapasztalhatók a közössé-
gek állapota, a  helyi együttműködés 
tekintetében. Két hasonló adottságú, 
szomszédos település közül az egyik 
sikeres kulturális, gazdasági fejlesz-
téseket valósít meg, erős a helyiek 
összefogása, míg a másikban mintha 
megállt volna az idő. A  Kopogtató 
projekt egyik alapgondolata volt meg-
találni azokat az okokat, jellegzetes-
ségeket, amelyek magyarázatul szol-
gálhatnak arra, hogy miért sikeres és 
eredményesebb egy adott település, 
és hogy miért sikeresebb ott a közös-
ségi fejlesztés.

A  projektgazda Nemzeti Műve-
lődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei 
Irodájának néhány megyei település-
sel a megelőző időszakban nem volt 
szakmai együttműködése, innen jött 
a program elnevezése is: bekopogtat-
nak. A  szakemberek már az első iro-
dai előkészítő csoportmegbeszélésen 

felismerték, hogy a terv kapcsolódik 
a Kapunyitogató programhoz is, ame-
lyek már eredményesen folytak 2013 
óta. A bezárt közművelődési közösségi 
színterek, művelődési házak újranyitá-
sát célzó kiemelt projekt sikeres meg-
valósítása közben a megyei módszer-
tani iroda is sokat gazdagodott. Egyér-
telművé vált, hogy akkor eredményes a 
munka, ha a fejlesztői munka megter-
vezéséhez minél több információ áll 
rendelkezésre a céltelepülésekről.

Ezért a „nyitogatásból” követ-
kezett a „bekopogtatás” gondolata: 
a  módszertani iroda szakembereinek 
látogatása révén a leendő partnerek 
ismerjék meg a Művelődési Intézetet, 
annak szolgáltatásait, a  megyei mód-
szertani iroda feladatát és közben a 
módszertani iroda is egyre többet 
tud meg arról, hogy mik a település 
erősségei, gyengeségei, hogyan véle-
kednek a közösség és kultúra helyben 
betöltött szerepéről.

A  projekt névadója, Katona Má-
ria módszertani referens alakította ki 
az első interjúvázlatokat a Kopogtató-
hoz, amelyek többek között a polgár-
mesterek szerepvállalását, szereptu-
datát is vizsgálták a közösségi műve-
lődés területén. Ezek az – elsősorban 
az önkormányzatnál zajló – előzetes 
beszélgetések sokat segítettek abban, 
hogy megfelelő csatornákat találjanak 
a projekt megvalósítói a közösségek-
hez, amatőr művészeti csoportokhoz 
és megismerjék a társadalmi, szociá-
lis jellegzetességeket. Számos kérdés 
foglalkozott ugyanakkor a fi atalok 
megtartásának esélyeivel, a  munkale-
hetőségekkel, a támogatásokkal és az 
anyagi forrásokkal, a  közösségekkel 
és a civil szerveződésekkel. A kérdőív 
vizsgálta továbbá a település életében 
történt változásokat, kapcsolatait a 
környező falvakkal, illetve az önkor-
mányzat jövőbeni fejlesztésekre vo-
natkozó terveit. A  beszélgetések nyo-

Az első megbeszélés a hallgatókkal
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mán a helyi civilszervezetek és – ahol 
működött – művészeti csoportok 
szívesen vállaltak fellépést a Kapunyi-
togatón.

Szociológus hallgatókkal

A  projekt a Debreceni Egyetem 
Szociológiai és Szociálpolitikai Tan-
székével együttműködésben valósult 
meg, az interjúk, kérdőívek kidol-
gozásában és a felmérés gyakorlati 
megvalósításában is a szociológus, 
szociális munkás és közösségfejlesztő 
hallgatók voltak a módszertani iro-
da segítségére, a  tanszék oktatóinak, 
 Diebel Andrea és Kósa Rita vezetésé-
vel. A Hadú-bihari Mezősason, Koka-
don, Körösszakálban és Darvason az 
iroda munkatársai „kopogtattak”, és a 
polgármester vagy helyi településfej-
lesztő szakember volt a megkérdezett. 
Ezek az interjúk is számos hasznos 
információval szolgáltak, amelyek 
alapját képezhetik további, jövőbe-
ni együttműködés kialakításának, 
a  problémaérzékenység felkeltésének, 
közösségfejlesztő programok indítá-
sának.

A  hallgatók által végzett felmé-
rések – már csak a megkérdezettek 
száma miatt is – természetesen jó-
val komplexebbek voltak, ezek ered-
ményeit, tanulságait külön írásbeli 
dolgozatban, majd prezentációban 
foglalták össze. A  program első sza-
kaszának lezárultával az egyetemisták 
a megyei irodában rendezett belső 
szakmai fórumon elemezték és érté-

kelték terepgyakorlatuk tapasztalatait 
és személyes élményeiket a kollégák 
és a meghívott vendégek előtt.

Dimenziók

A  Kopogtató projekt elindítását 
megelőzően több tájékoztató beszél-
getés is zajlott a Hajdú-Bihar megyei 
irodában, ahol a diákok és oktatóik 
az iroda munkatársaival cserélhet-
tek eszmét többek között a program 
céljáról, az eredményességét szolgáló 
módszerekről, az interjúalanyok szá-
máról, kiválasztásuk szempontjairól 
és a kérdőívezés optimális időpont-
jairól. A  program ugyanis beépült 
a hallgatók órarendjébe, a  szakon 
kötelező terepgyakorlatok fontos 

elemévé vált. A  szociológus hallga-
tókkal a találkozások az egyetemen 
folytatódtak, ahol tanóra kereteiben 
a diákok előadást hallhattak a Nem-
zeti Művelődési Intézet koncepciójá-
ról, felépítéséről és tevékenységéről, 
ezen belül a megyei iroda program-
jairól, eredményeiről, feladatairól és 
távolabbi célkitűzéseiről. Két évfo-
lyamot is érintett a „Kopogtató”: az 
első csoport tavaly Toldon és Bihar-
dancsházán járt, a  második pedig 
idén tavasszal Hencidán és Bojton 
végzett kutatást. Az interjúkérdéseket 
hat dimenzióra osztották: helyzetkép 
(a  falusiak szerint), szerepvállalás 
(a  helyi rendezvények szervezésében 
és lebonyolításában), fi atalok, romák, 
civil szervezetek helyzete, a  lakosság 
jövőképe. Ezek alapján választották ki 
az interjúalanyokat, és a válaszokat is 
ezen szempontok szerint értékelték.

Közösségben gondol-
kodva

A  közösségfejlesztés és -építés té-
májára koncentrálva az interjúkban a 
települések polgármestere, alpolgár-
mestere, művelődésszervezője, a  re-
formátus lelkész, pedagógusok, az 
iskola igazgatója, lakosok, szociális 
munkás, közfoglalkoztatottak, fi ata-
lok és idősek szólaltak meg. Az álta-
lános tanulságok a hátrányos helyzetű 
bihari kistelepüléseken közel azono-
sak: a  legnagyobb gond a munkanél-
küliség, a fi atalok elvándorlása, a falu Hallgatói prezentáció

Az együttműködést tanulva
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lakosságának elöregedése, a  nem 
megfelelő úthálózat és a közlekedési 
nehézségek, a  lakosság elszigetelő-
dése, irigység, (,,nekik úgyis mindegy, 
mert még van nekik…”), a  látszólagos 
közömbösség, a  közügyektől való 
távolmaradás. Kevés a közösségi tér 
és az aktív közösség. Csak néhány 
helyen működik iskola az általános 
iskolás korosztály, néhol csak az alsó 
tagozatosok számára. Hencidán és 
Bojton a lakosság felerészben roma 
származású, az óvodában és az iskolá-
ban kizárólag roma gyerekek vannak. 
Gondozásuk, tanításuk, étkezésük a 
viszonylag korszerű intézményekben 
jól megoldott, helyzetük azonban bi-
zonytalanná válik, amint kikerülnek 
az iskola falai közül. A  közbiztonság 
érdekében semmilyen vendéglátó-
hely nem működik ebben a két falu-
ban, de más, alkalmas találkozási hely, 
közösségi színtér sem. A  fi atalok a 
buszmegállóban és a boltok előtt ta-
lálkoznak, és az utcán élnek közösségi 
életet. A  Bihardancsházán és Hen-
cidán működő IKSZT elsősorban a 
nyugdíjas kluboknak ad otthont.

Középpontban a Tájház

Több polgármester is panaszko-
dott, hogy a forráshiány, az érdekte-
lenség, s olykor a rossz közbiztonság 
miatt régi, nagy hagyományú rendez-
vények – szüreti felvonulás, vásárok, 
bálok – sorvadnak el. Üdítő színfolt 
a települések között Bojt, amelynek 
lakosai a település büszkeségei közé 

sorolták a falu látványosságát, a  Táj-
házat: „mindenképpen erősségünk, 
hogy van mit megmutassunk” (4. in-
terjúalany), valamint a falu lakóinak 
összetartását, közös gondolkodását 

és együtt munkálkodását a rendezvé-
nyeken. „Az erősségek közt megjelent 
még – áll a diákok írásos elemzésében 

–, hogy a településen nincsen hajlék-
talan, mindenki fi gyel a másikra, és 
hogy a bojtiak többségére az elfoga-
dás jellemző. Erősségük az is, hogy 
jól ápolják hagyományaikat, óvják ér-
tékeiket, amelynek jó példája a tájház 
működtetése.”

A  bojti tájházat személyesen is 
megtekintették a diákok, akik számá-
ra a terepgyakorlat fénypontját jelen-
tette a régi, felújított parasztházban 
tett látogatás. A  különböző szobák-
ban tanulmányozhatták eleink hasz-
nálati tárgyait, százéves fényképeit, 
bútorait és viseletét. A  tájház ugyan-
akkor otthont ad különböző kézmű-
ves foglalkozásoknak is, a  gyerekek 
műveit is szeretettel őrzik a régi falak 
között. A  ház gondnokának, Fekete 
Sándornénak élvezetes és szakszerű, 
információkban gazdag kalauzolása 

Hencida

A program értékelése a megyei irodában

A hallgatók Bojton a polgármester asszonnyal
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után a fi atalok kipróbálhatták a régi 
egyszerű, de annál ötletesebb gyerek-
játékokat, amelyek nemcsak ügyes-
ségre, de együttműködésre is késztet-
ték-nevelték a használóikat.

Máshol is kopogtat-
nának

A  diákok interjú részletekkel, 
számadatokkal, fotókkal mutatták be 
a munkájukat a megyei iroda szakmai 
fórumán. „Abban látom a problémát, 
hogy gyengék a civil kezdeménye-
zések, tehát nincs igazán olyan civil 
szervezetünk, ami aktív lenne, ami 
össze tudná ezeket a dolgokat fogni, 
szemben más településsel. Az a baj, 
hogy mindenki az önkormányzattól 
várja a kezdeményezéseket, de hát az 
az igazság, van nekünk sok más egyéb 
dolgunk, amit kiszabnak ránk vagy 
elvállalunk, szóval magunktól nem 

igazán jut rá időnk.” (12. interjúalany) 
– idézték fel például az egyik megkér-
dezett véleményét. A  bojtiak derű-
látóbbak saját településük közösségi 
kezdeményezéseit illetően: „Mi azért 
dolgozunk, hogy jó legyen itt élni 

és felnőni.” (4. interjúalany). „…úgy 
mondanám, hogy haladjunk tovább 
ezen a vonalon, és ha ezen haladunk, 
akkor semmi bajunk nem lesz. (…) 
valamikor úgy hívtak minket, hogy 
selyem Bojt, lehet, hogy ma már vá-
szon Bojt vagyunk, megfakultunk, de 
hátha hajlunk a fényesedés útjára ki-
csit.” (8. interjúalany)

A  hallgatók prezentációja után a 
meghívott vendégek és a diákok kö-
zött eszmecsere bontakozott ki a kap-
csolódási lehetőségekről, nevezetesen 
arról, miként segíthetnek a negatív 
tendenciák megállításában a Nem-
zeti Művelődési Intézet munkatársai. 
A  hallgatókkal végzett közös munka 
különleges értéke, hogy mindkét fél 
tanult az együttműködésből. Az iroda 
munkatársai kíváncsiak voltak arra, 
a diákok mit javasolnak, miben lehet-
ne a települések segítségére a Nem-
zeti Művelődési Intézet. Jól látható, 
hogy a kulturális élet és az aktivitás is 
nagyobb azokon a településeken, ahol 
például – az önkormányzat segítsé-
gével – megvalósult a népi kismes-
terségek (egyebek között kosárfonás, 
seprűkészítés) visszatanítása. Ezek-
ben a falvakban az önkéntes munka 
is jóval nagyobb arányban terjedt el. 
A  hasonló adottságú, de a felvetődő 
kérdésekre, problémákra merőben 
eltérő válaszokat adó településeken 
a megyei iroda olyan fejlesztő prog-
ramokat, módszereket szeretne ki-
dolgozni, amelyek más településen is 
alkalmazhatók. Ehhez további közös 
gondolkodásra és szakemberek be-
vonására van szükség. A  Kopogtató 
program tehát folytatódik.

R. SIMOR KATALIN 1984-ben végzett magyar-népművelés szakon a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen, majd másoddiplomát szerzett a MUOSZ Bálint György Új-
ságíró Akadémiáján 1987-ben. Elsősorban a kommunikáció és a média területén végzett 
szakmai munkát az elmúlt három évtizedben. Újságíróként dolgozott országos és helyi 
lapok kulturális rovatában, a debreceni helyi televíziók és rádiók szerkesztő-műsorveze-
tőjeként, illetve PR-esként is. Hat évet tanított intézményi kommunikátor szakon a nyír-
egyházi főiskola kihelyezett, debreceni tagozatán. 2013 februárjától a Nemzeti Művelődé-
si Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának módszertani referense. Munkája mellett három 
féléven át oktatott televíziós ismereteket a Debreceni Egyetem kommunikációs hallgató-
inak. Szívesen vesz részt moderátorként, konferansziéként a Művelődési Intézet, annak 
megyei irodája, illetve Debrecen város rendezvényein.

Készülnek az interjúk

A bojti faluházban
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„Boldog ember lehet az, aki saját 
közösségének bizalmát is élvezi, 

és hivatásában is elismerik.”
Interjú Boda Jánossal, 

Kajdacs község polgármesterével

A Magyar Népművelők Egyesülete 
által alapított „Önkormányzatok a 
közművelődésért” díjat minden évben 
azoknak az önkormányzatoknak ado-
mányozzák, melyek példaértékű tevé-
kenységet végeznek a közművelődési 
feladatellátás területén. Az elisme-
rések átadására 2016-ban a  XXXIII. 
Vándorgyűlésen került sor, ahol egyet-
len kistelepülésként egy alig 1300 
lelket számláló Tolna megyei falu 
polgármestere, Boda János állhatott 
a díjazottak között. Méltán, hiszen 
Kajdacson az elmúlt évtizedekben a 

közösség megerősítése, helyben tartá-
sa, a közösségi művelődés, az ifj úsági 
közösségfejlesztés kiemelt feladatként 
jelent meg az önkormányzat feladat-
ellátásában.

Ahhoz, hogy egy polgármester át-
érezze annak jelentőségét, hogy a tele-
pülés megtartó ereje a helyi közösség 
megerősítésében rejlik, nem kell köz-
művelődési szakembernek lenni, ha 
azonban a polgármester művelődés-
szervező, még tudatosabb lehet ez a faj-
ta építkezés. Boda János pedig nemcsak 
polgármester, de közművelődési szak-
ember is, így nem véletlen, hogy nagy 
érzékenységgel, affi  nitással áll a közös-
ségi kezdeményezések mellé, maga pe-
dig évtizedek óta formálója, alakítója, 
kovásza a helyi közösségi életnek.

Több évtizede ismerjük egymást, 
nemcsak kiváló szakmai, partneri 
kapcsolatot, de nagyon jó emberi 
viszony is ápolunk egymással, így 
örömmel indultam Kajdacsra, hogy a 
kitüntetés átvételét követő napokban 
újra beszélgessünk arról, amiről már 
oly sokszor: az elmúlt évek, évtizedek 
fejlesztéseiről, a  helyi közösségi élet-
ről, a szolgáltató faluház helyi fi atalok 
életében betöltött szerepéről.

Czink Judit: Pontosan két évtized-
del ezelőtt tértél haza szülőfaludba, 
ahol a helyi önkormányzati válasz-
táson bekerültél a képviselőtestületbe, 
ami annak bizonyítéka, hogy a helyben 
élők mindjárt kitüntettek bizalmukkal. 
Ezzel egyidejűleg megbízást kaptál az 
önkormányzattól szabadidő-szerve-
zői feladatok ellátására, elsősorban a 
fi atalok közösségi aktivitásának erő-
sítését várták tőled. Az első lépést, az 
összefogás szervezeti keretének megte-
remtését, egy újonnan alapított gyer-
mek és ifj úsági klub létrehozásában 
képzelted el. Visszatekintve az elmúlt 
évtizedekre, a  fejlesztési folyamatokra, 
elmondható, hogy Kajdacson az ifj ú-
sági közösség fejlődésével szinte pár-
huzamosan komoly infrastrukturális 
fejlesztés is zajlott. Szakmai körökben 
ismert, hogy minden pályázati lehető-
séget kihasználtatok annak érdekében, 
hogy a fi atalok közösségi tevékenysé-
géhez megfelelő körülményeket bizto-
sítsatok. Hogyan indult ez a folyamat, 
melyek voltak a kezdeti lépések?

Boda János: Nagy örömmel láttam 
a feladatnak 1996-ban, hiszen könnyen 
motiválható, lendületes, agilis fi atalok 
éltek a faluban. Sokakban volt meg az 
igény a rendszeres találkozásra, arra, 
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hogy az iskola után is összejöjjenek kö-
zös programokon, együtt töltsék a sza-
badidejüket. Meglévő közösségi igény-
re tudtam tehát építkezni. Kezdetben, 
a klub létrehozásakor szinte a nulláról 
indultunk, a klubhelyiséget az itt élő fi -
atalokkal közösen tettük rendbe, a he-
lyiektől kölcsönkapott bútorokkal ren-
deztük be, felszereléseink egyáltalán 
nem voltak, mindenki otthonról ho-
zott be játékokat, technikai eszközöket, 
berendezéseket. A lelkesedés, a közös 
cselekvés, tenni akarás összetartó kö-
zösséggé formálta a tagokat, a kötetlen 
összejövetelek mellett később tuda-
tosan terveztük meg a klub tevékeny-
ségét, ezt követően pedig a települési 
programokat, majd a szabadidős te-
vékenység mellett megkezdtük érték-
feltáró, értékőrző tevékenységünket 
is, elsőként felélesztettük a falu szüreti 
mulatságához kapcsolódó hagyomá-
nyokat. Ez a folyamat napjainkban is 
zajlik, fontosnak tartjuk, hogy a tárgyi 
örökség megőrzésén túl a falu szelle-
mi kulturális öröksége, hagyományai 
is feltárásra, továbbadásra kerülje-
nek. A  közösség megerősödése maga 
után hozta a technikai fejlesztéseket is, 
mely szinte együtt zajlott a közösségi 
színtér újjáépítésével.

Először 1999-ben nyertünk két-
millió forintot a teleházas pályázaton, 
akkor ebből az összegből irodatechni-
kai eszközöket és számítógépeket vá-
sároltunk, ez utóbbira akkor már nagy 
igény volt a fi atalok körében. A  nyer-
tes pályázatot az addigra létrehozott 
Kajdacsi Gyermekekért és Ifj úságért 
Alapítvány nyújtotta be, a  teleház 
üzemeltetője is a civil szervezet lett. 
A  kezdeti lendület a későbbiekben 
sem csökkent, sőt, a  sikerek további 
munkára, együttműködésre ösztönöz-
ték a tagokat, akikben megfogalmazó-

dott a teleház mozgalomhoz való csat-
lakozás igénye, majd egy újabb sikeres 
pályázatnak köszönhetően 2000-ben 
meg is valósult a teleház létrehozása. 
A  pályázaton az alapítvány vett részt, 
de az önkormányzat a kezdetektől 
támogatta a fejlesztési törekvéseket, 
első lépésként az önkormányzati tu-
lajdonban levő jegyzői lakás átalakítá-
sával és ingyenes használatba adásával 
nyújtott segítséget. Ez a partnerség 
azóta is töretlen, az alapítvány és az 
önkormányzat teljes együttműködé-
se tette és teszi lehetővé a folyamatos 
fejlesztést, a  kitűzött célok elérését. 
A  teleházat az önkormányzati hivatal 
melletti szolgálati lakásból alakítottuk 
ki és 2000 nyarán nyitotta meg kapuit. 
Egy ilyen beruházás másutt talán vég-
eredménye lett volna a fejlesztésnek, 
de nálunk megint egy folyamat kezde-
tét jelentette. Ebben az időben a köz-
ség könyvtára már évek óta nem funk-
cionált, az épület felújításával viszont 
lehetővé vált egy új könyvtári helyiség 
kialakítása. Ennek is nagy lelkesedés-
sel álltunk neki, a könyvek átköltözte-

tése, a könyvtár végleges berendezése 
ugyancsak a fi atalok közös munkájá-
nak eredményeként valósult meg.

A  teleházat pillanatokon belül be 
is lakták a helyiek, értelemszerűen 
az lett az ifj úsági közösségi alkalmak, 
rendezvények helyszíne. Ekkor még 
kicsit szűkösebben, de kulturált körül-
mények és modern technikai felszere-
lések között találkozhattak, tarthatták 
összejöveteleiket, klubfoglalkozásai-
kat. A teleház miden nap várta a gye-
rekeket és fi atalokat, hétvégén pedig 
bővített nyitva tartással állt a felnőtt 
lakosság szolgálatára is. A  kulturá-
lis programok szervezésén túl irodai 
szolgáltatásokat, internet hozzáférést, 
elektronikus levelezési lehetőséget, 
közhasznú információszolgáltatást, 
munkaügyi, számítástechnikai tanács-
adást, ügysegédi tevékenységet bizto-
sított a könyvtári szolgáltatás mellett.

Visszatekintve elmondhatom, hogy 
mindig volt valami olyan eredmény, 
ami nagy löketett adott a közösségnek, 
további elképzelések, álmok, tervek 
születtek. Nagy sikernek könyvelhet-
tük el, hogy a nyitást követő évben 
már a Magyar Teleház Szövetség által 
meghirdetett országos verseny kereté-
ben a Kajdacsi Teleház „Arculati-díj” 
kategóriában első helyezést ért el, a te-
leház belső tereinek esztétikus kiala-
kítása és egységes arculati elemeinek 
megtervezése, alkalmazása miatt. Ez 
pedig mindannyiunk együttes munká-
jának eredménye volt.

Cz. J.: Az ezt követő években zajló to-
vábbi fejlesztést több szakaszra oszthat-
juk, hiszen három- négyévente újabb bő-

A megszépült Kajdacsi Teleház főbejárata

Ping pong meccs a közösségi tér „dühöngőjében” a 2006-os bővítés után
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vítésen, megújuláson ment keresztül az 
épület, ami nyilván hatással volt a helyi 
közösségi művelődésre is. Milyen lépések, 
törekvések vezettek odáig, hogy napja-
inkban már egy kulturális és turisztikai 
szolgáltatási központ áll a települési kö-
zösség rendelkezésére, és a helyieken túl 
a Kajdacsra érkezőket is várja?

B. J.: A teleház tevékenységének bő-
vülése, programjainak megnövekedett 
látogatottsága miatt szükségszerűen 
merült fel a további fejlesztés gondo-
lata, valóban több szakaszra oszthat-
juk azt az időszakot, míg elértük a mai 
állapotot. Az épület terjeszkedését 
értelemszerűen a környező házak, he-
lyiségek a felújításba való bevonásával 
képzeltük el, hiszen így egy komplex 
épületegyüttesben, közösségi térben, 
egy helyben találhatja meg mindenki 
a számára szükséges szolgáltatásokat. 
Az első bővítés 2001-ben történt, mi-
kor a szolgálati lakás mellett levő iroda-
épületből alakítottunk ki egy klubszo-
bát. Itt már lehetőség volt nagyobb cso-
portos összejövetelek tartására, ekkor 
elkezdtük a pályaválasztási tanácsadó 
szolgáltatást, szakmai képzéseket indí-
tottunk, és bekapcsolódtunk a Tolna 
megyei népfőiskolai hálózat tevékeny-
ségébe rendszeres összejövetelekkel, is-
meretterjesztő előadásokkal, téli esték 
programsorozattal.

A  következő bővítés megint egy 
pályázathoz kapcsolható, méghozzá a 
2004-es „Kell egy hely!” programhoz, 
melynek keretében tovább terjeszke-
dett az épület a teleház mellett lévő 
tűzoltószertár épületének részbeni 
felújításával, a  teleházzal történő ösz-
szekapcsolásával, egybeépítésével. Eb-
ben az épületben került kialakításra 
egy olyan méretű közösségi tér, ahol 
már konferenciákat, előadásokat és 
rendezvényeket is tudtunk tartani. Az 

új szociális blokk mellett készült még 
egy kisebb méretű terem is, mely ki-
sebb létszámú közösségi alkalmakra, 
beszélgetésre, klubfoglalkozásokra 
nyújtott lehetőséget. A  terjeszkedés 
nem állt meg, 2006-ban az akkorra 
már átalakított tűzoltószertár garázsá-
nak átépítése következett: ez a tér már 
kisebb zenés-táncos rendezvények le-
bonyolítására is alkalmassá vált.

A  teleház működtetése során a 
Kajdacsi Gyermekekért és Ifj úságért 
Alapítvány a generációk közti együtt-
működés erősítése érdekében a fel-
nőtt és idősebb korosztályok bevoná-
sával is szervezett kulturális műsoro-
kat és végzett szolgáltatásokat. Az ön-
kormányzat feladatellátási szerződés 
keretében ismerte el és támogatta az 
alapítvány tevékenységét.

A  teleház és a kibővült ifj úsági kö-
zösségi színtér tökéletes helyszínt biz-
tosított a település kulturális rendez-
vényeinek, viszont hiányzott egy szín-
paddal ellátott nagy rendezvényterem, 
ahol ünnepségeket, bálokat, nagyobb 
létszámú műsorokat is tudtunk volna 

tartani. Számunkra a legjobbkor indult 
az IKSZT program, melynek keretében 
a Címbirtokosi pályázat benyújtásával 
és elnyerésével alapoztuk meg 2008-
ban a fejlesztés lehetőségét, 2012-re 
pedig lezajlott a kivitelezés, az új fej-
lesztés keretében felépült az új műve-
lődési ház, színházteremmel, előtérrel, 
kiszolgálóhelyiségekkel. Az új és a régi 
épület szerves egységet alkotva bizto-
sítja a falu integrált közösségi szolgálta-
tását minden korosztály számára.

Az utolsó, sorban az ötödik bőví-
tésre pedig a tavalyi évben került sor, 
amikor a tetőtérben elkészült egy 30 fős 
ifj úsági szálló, amely már a falu turisz-
tikai fejlesztését is szolgálja, tovább bő-
vítve az alapítvány tevékenységi körét.

Cz. J.: A  teleház épületének folya-
matos bővítése, fejlesztése önmagában 
is sikertörténet, de nyilván nem való-
sulhatott volna meg, és mit sem érne a 
helyi közösség együttműködése, tenni 
akarása, összefogása nélkül. És kellett 
még hozzá egy elkötelezett, mindig a 
település érdekeit, a  közösség megerő-
sítésének célját szem előtt tartó ember 
is, akit 2006-ban, majd azóta is min-
den önkormányzati választáson pol-
gármesterré választottak. A  kajdacsi-
ak ezzel ismerik el a településért vég-
zett tevékenységedet, a közművelődési 
szakma pedig az „Önkormányzatok a 
közművelődésért” díj odaítélésével.

B. J.: Mindkét oldalról jövő elis-
merés nagy megtiszteltetés és öröm 
számomra. Boldog ember lehet az, aki 
saját közösségének bizalmát is élvezi, 
és hivatásában is elismerik. Én pedig 
ezért igazán boldog ember vagyok.

BODA JÁNOS 1955-ben született Kajdacson. A  középiskola elvégzése után Szekszárdon, 
a Sárszeg ÁFÉSZ-nál dolgozott, közben munka mellett az Egri Tanárképző Főiskola közmű-
velődés-pedagógia szakán szerzett diplomát. 1996-tól szülőfalujában tevékenykedik a közös-
ségért, kezdetben általános iskolai nevelőként, teleházvezetőként, alpolgármesterként. 2006-
ban és az azt követő két ciklusban is polgármesterré választotta a falu lakossága. Részt vett 
számos, önkormányzatok és civilszervezetek számára kiírt pályázat elkészítésében és megva-
lósításában, többek közt ifj úsági közösségi szintér, játszótér, Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér, Ifj úsági Szállás létrehozásában, infrastrukturális fejlesztések megvalósításában, oktatási és 
szociális intézmények szakmai és felújítási programjainak kidolgozásában, lebonyolításában.

CZINK JUDIT több mint három évtizede dolgozik a közművelődés területén. Alapdiplomá-
ját a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerezte, később felsőfokú kulturális menedzser 
végzettséget, majd az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán múzeumpedagógus szakdip-
lomát szerzett. Tolna megyében, Tamásiban él, szakmai pályafutását a helyi művelődési 
központban kezdte, majd a Magyar Művelődési Intézet Oktatási Osztályán dolgozott. Innét 
hazatérve, két évtizede végez közművelődési módszertani feladatellátást Tolna megyében, 
az idei év júliusáig a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodájának vezetője, ezt kö-
vetően lakóhelyén, Tamásiban a Könnyü László Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója. 
Szakmai munkájáért 2014-ben Bessenyei György-díjban részesült.

Kézműves játszóház a teleházban
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E-dialóg – közösségi tervezés 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Beszélgetés Molnár Aranka közösségfejlesztővel

A  Dialóg Egyesület Norvég Civil 
Támogatási Alap fi nanszírozásával 
megvalósuló, „Közösségi tervezési 
modellek B-A-Z megyében” című pro-
jektjének szakmai kiadványát lapozva, 
olvasva számtalan gondolat és kérdés 
merült fel bennem a közösségi terve-
zésről. Az egyesület neve sokak szá-
mára egyet jelent az újszerű, innovatív, 
érdekes, izgalmas tervekkel, folyama-
tokkal, változásokkal és közösségekkel.

„Az egyesület 2002-ben azzal a cél-
lal alakult, hogy Észak-Magyarország 
településein és kistérségeiben közös-
ségfejlesztési folyamatokat kezdemé-
nyezzen elősegítve ezzel azt, hogy a 
helyi lakosság érdekérvényesítő képes-
sége erősödjön, a  helyi nyilvánosság 
megteremtődjön. Ennek köszönhetően 
a helyi társadalom megerősödik, a he-
lyi erőforrások bevonásával elindul a 
változás.” – szól az ismertetőjük.

Molnár Aranka közösségfejlesztőt, 
a  Dialóg Egyesület tagját kérdeztem 
a közösségi tervezés gyakorlatához 
kapcsolódó új projekttel kapcsolato-
san.

Kovács Anikó: Milyen missziót 
vállalt fel az egyesület?

Molnár Aranka: Azzal a céllal 
alakult a Dialóg Egyesület 2012-ben, 
hogy közösségfejlesztési folyamatokat 
generáljon Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében, illetve a közösségi alapú 
működés lehetőségét minél több he-
lyen bemutassuk és minél több helyre 
eljuttassuk. Szeretnénk tanítani, hogy 
igazából mindent lehet közösségi mó-
don szervezni. A  végső cél, hogy mi-
nél többen kapcsolódjanak be ebbe a 
folyamatba. Hiszünk abban, hogy a 
közösségi mód – ugyan sokkal nehe-
zebb, mert rendszeres egyeztetésekre 
van szükség – viszont sokkal tartó-
sabb megoldásokat hoz és eredmé-
nyez. És ha ezt megtapasztalják a kö-
zösség tagjai és a szakemberek, hogy 
lehet együtt csinálni, akkor elértük, 
amit szerettünk volna.

K. A.: Mi a projekt pontos címe, 
kinek a támogatásával jött létre és 
milyen időszakot ölel fel ennek a prog-
ramnak a megvalósítása?

M. A.: A  projekt címe „Közössé-
gi tervezési modellek Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében”. A  Norvég 
Civil Támogatási Alap fi nanszírozta, 
és 14 hónapos időtartamot ölelt fel. 
Ha jobban belegondolunk, ez nagyon 
kevés idő egy ilyen volumenű projekt 
megvalósításához, hiszen ennyi idő 
alatt csak elindulni lehet egy úton.

K. A.: Voltak-e partnereitek a 
megvalósításban?

M. A.: Papíron ténylegesen a part-
nerünk volt a Citizens Foundation – 

egy izlandi alapítvány, amely kitalálta 
és megalkotta a Your Priorities szoft-
vert. Mi E-dialógnak hívjuk, hogy 
barátságosabb legyen az elnevezése a 
magyar használók között. A  szoftver 
azzal a céllal jött létre, hogy segítse az 
emberek megszólítását és bevonását, 
azoknak is teret adva, akik egy sze-
mélyes találkozóra vagy nem mennek 
el, vagy ezzel a módszerrel nem lehet 
megszólítani őket. Mi is azért hoztuk 
be kísérletként a közösségi tervezés 
folyamatába a szoftvert, hogy – pél-
dául – azokat a fi atalokat, akik a hét 
nagy részében nincsenek a telepü-
lésen, csak hétvégére utaznak haza, 
meg lehessen szólítani, és bevonni 
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őket a település jövőjének tervezésébe. 
Így interneten keresztül tulajdonkép-
pen mindenkit el tudunk érni. Nem 
egyszerűen egy ötletadó és szavazó 
felületről van szó, hanem elengedhe-
tetlen, hogy az ötletgazdák érveljenek 
is felvetéseik, elgondolásaik mellett. 
A  Citizens Foundation volt tehát az 
egyik partner, akik biztosították a 
szoftvert, a felületet, a  lehetőséget és 
itt is voltak Magyarországon. Bemu-
tatták, és adták a tudást egy ehhez 
kapcsolódó képzésen keresztül. Part-
nereinknek tekintjük továbbá azokat 
a településeket és LEADER közössé-
geket, akikkel együtt dolgoztunk. Ez 
egy kísérleti program, melyet a pro-
jekt során folyamatosan hangsúlyoz-
tunk is.

K. A.: Nagyon izgalmasnak tar-
tom, ahogy alkalmazkodtok a modern 
kor kihívásaihoz, és a közösségi terve-
zésetek során segédeszközként szerepel 
az e-demokrácia. Kérlek, mond el rö-
viden, mi is a projekt lényege?

M. A.: Az volt az elképzelésünk, 
hogy a közösségi tervezés különböző 
eszközeit (pl. személyes találkozá-
sok, YourPriorities) használva három 
szinten valósul meg a projekt: három 
kistelepülésen – Miskolc városában, 
illetve két vidékfejlesztési közösség-

ben. Ez abból állt, hogy minden terep 
kapott egy segítő, fejlesztő szakem-
bert, akinek a jelenlétével, a  támoga-
tásával elindult a közösségi tervezési 
folyamat a terepeken, és itt az volt a 
szerepünk, hogy a helyi aktív csapa-
tot segítsük, hogy végig tudják vinni a 
folyamatot. Fontos, hogy mindenhol 

a döntéshozókat is megszólítottuk és 
bevontuk. Ezeken a terepeken zajlot-
tak a munkák. Személyes találkozá-
sok, tervezések, Priorities-felületek 
kialakítása, egyáltalán a köztudatba 
való bevitel.

K. A.: Hogyan választottátok ki az 
együttműködő partnereiteket, és kik 
azok?

M. A.: Közösségfejlesztési tapasz-
talatainkból tudjuk, hogy 14 hónap 
az nagyon kevés idő. Ezért az volt a 
cél, hogy olyan helyre menjünk, ahol 
már voltak közösségfejlesztési folya-
matok, vagy pedig van nyitottság és 
fogadókészség. Így jutottunk el az 
együttműködő partnereinkhez. Ar-
nóton lakik az egyik kolléganőnk, 
akinek a közbenjárásával már elin-
dult egy közösségfejlesztő folyamat. 
Hollóházán az új polgármester asz-
szony egy régebbi programban kö-
zösségi munkás képzésen vett részt, 
és ott ezáltal egy közösségfejlesztési 
folyamatban is. Tehát ő maga már 
ismerte a közösségfejlesztést és a 
lépéseit. Kistokajban szintén a pol-
gármester asszonyhoz volt kapcso-
latunk, de például az Abaúj LEADER 
Egyesületnél az egyik kollégánk az 
összekötő kapocs, aki egyébként ve-
zetőségi tag is ott. Az Észak-Borsodi 
LEADER Unió Egyesületnél, ami az 

Képzés, Miskolc (Fotó: Király Csaba)

Szakmai képzés, Miskolc (Fotó: Király Csaba)
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Ózdi kistérséget öleli föl, az egye-
sület elnöke annak a településnek a 
polgármestere, ahol éveken keresztül 
közösségfejlesztési folyamat zajlott. 
Miskolcon az Avas városrészben hat 
éve jelen van a Dialóg Egyesület, ami 
azt jelenti, hogy a közösségfejlesz-
tésről itt is van tudás. Az volt a fel-
tevésünk, hogy kell, hogy legyen kö-
zösségfejlesztési folyamat, ami meg-
előzte ezt a projektet. Végül mégsem 
sikerült minden esetben közösség-
fejlesztési előzményekkel rendelke-
ző településre mennünk, hanem ott 
kezdtünk el dolgozni, ahol volt dön-
téshozói nyitottság. Ami persze ön-
magában még nem elég. Felkészült 
lakosság is kell az eredményekhez.

K. A.: Milyen célok vezérelték a 
partnereket?

M. A.: A LEADER közösségeknél 
az volt az egyik nagyon fontos moti-
váció, hogy a stratégiatervezési idő-
szak zajlott éppen. A  2013-2020-as 
időszak LEADER stratégiáját tervez-
ték, ami közösségi módon, a  közös-
ség széles bevonásával történt. Ehhez 
kaptak szakembert és eszköz segítsé-
get is, hogy minél szélesebb körben 
meg tudják hirdetni. A  települése-
ken pedig nagyon nyitottak voltak a 
vezetők arra, hogy bevonják a helyi 
embereket és a már működő helyi 
közösségeket a település jövőjének a 
tervezésébe, a  tervek megvalósításá-

ba. Ők azt látták, hogy szakemberek 
és megfelelő eszközök bevonásával jó 
irányba lehet elindítani a dolgokat.

K. A.: Miért volt szükség szakértői 
csoport létrehozására?

M. A.: A szakértő csoportot azok 
a közösségfejlesztő szakemberek al-
kották a programban, akiknek több-
féle feladata is volt. Az e-demokrá-
cia tudását, ismeretét hozta az egyik 

szakemberünk, aki 3 hónapig volt 
gyakorlaton a partner szervezetnél 
Izlandon, a kapcsolatot is ő hozta, és 
ő tanulmányozta is a YourPrioritiest, 
majd átadta nekünk az ezzel kap-
csolatos tudást. A  közösségfejlesztő 
szakemberek, akikkel a projektben 
dolgoztunk, hozták a közösségfejlesz-
tési tudásukat. Kettős szerepe is volt 
a szakértőknek, egyrészt terepen dol-
goztak, másrészt közösen értékelték, 
elemezték a folyamatokat, a  terepi 
tapasztalatokat, amelyet beépítettek 
a munkáikba, illetve ezekből született 
kiadvány, emellett szakmai elemzések, 
más anyagok is készültek.

K. A.: Kik a közösségi tervezés 
résztvevői, és mi a közösségi tervezés 
lényege, melyek a fontos lépések?

M. A.: Én a közösségi tervezést 
a közösségfejlesztési folyamat egy 
módszerének, eszközének tekintem. 
A  közösségi tervezésnek több hoza-
déka is van egy település, térség éle-
tében. Az egyik, hogy bevonjuk az 
embereket, hogy megszólítsuk, hogy 
elkötelezzük őket. Emellett a mód-
szer fontos szerepet tölt be a rendsze-
res közösségi beszélgetések során is, 
amelyeken egyben a tervezések is zaj-
lanak. Ennek eredményeként lesz egy 
jó tervünk, és ha ezt a tervet együtt 
akarjuk megvalósítani, lesz hozzá egy 

Megyei műhely, Arnót (Fotó: Tóth György)

Terepmunka, Kistokaj (Fotó: Király Csaba)
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jó csapatunk is. Nagyon fontos, hogy 
bevonják a településen élő embereket, 
ugyanis akik értik és tudják, hogy mi 
miért történik körülöttük, azok elkö-
telezetté válnak a fejlesztések irányába 
is. Így részt vesznek a cselekvésekben, 
és közösségként is megerősödnek. Ez 
azt jelenti, hogy ha egy település veze-
tője belevág a településen a közösségi 
tervezésbe, akkor nemcsak egy alul-
ról jövő, az emberek által támogatott 
terve lesz, hanem lesz egy közösség 
is, melynek tagjaira bármikor tud szá-
mítani, és akikkel tovább tud dolgozni 
és működni. A közösségi tervezésben 
mindig az érintettek vesznek részt. 
Például ha egy települési koncepciót 
tervezünk, akkor abban részt vesznek 
a helyi döntéshozók, a helyi emberek 
és a szakértők. Ez a három csoport 
dolgozik együtt folyamatosan a ter-
vezés során. De példaként vehetünk 
egy közművelődési intézményt is: ez 
esetben az intézményt használók és 
a benne működő csoportok, az in-
tézmény fenntartója és az ott dolgo-
zók tudják a művelődési ház egyéves 
programját, munkatervét megter-
vezni és felépíteni. De lehet tervezni 
egy pályázati projektet, vagy akár 
egy közteret is közösségi tervezéssel. 
A  módszer lehetséges használatának 
igen széles spektruma van. Különbség 
van azonban a közös tervezés és a kö-
zösségi tervezés között. A  közösségi 
tervezés az egy értékalapú választás, 
mert közösen tervezhet ugyan egy 
településen a lelkész, a  pedagógusok, 
az iskola, a  művelődési ház, a  szo-
ciális intézmények valamit, de a kö-
zösségi tervezés – aminek a kulcsa a 
nyilvánosság – egészen más személe-
tet kíván. Kell hozzá elsősorban egy 
elkötelezett csapat, aki akarja, hogy 
közösségi tervezés valósuljon meg. 
A lépéseket is az adott szinten mindig 
meg kell tervezni.

K. A.: A  partnerekkel történő 
együttműködés során többféle kérdés-
re is kerestétek a választ. Érdemes ma 
Magyarországon közösségi tervezésre 
bátorítani a települések vezetőit?

M. A.: A  terv mellett egy olyan 
csapatot kap a település vezetője, aki 
cselekvővé válik. Csak bátorítani tu-
dok mindenkit, aki ebbe belevág. Ne-
héz a közösségi működés, de mégis 
stabilabbnak tartom a „hagyomá-

nyosnál”. Ha sok embert kell koordi-
nálni, az mindig nehéz, ám az együtt-
működések révén sokkal szilárdabbá 
válik így a rendszer.

K. A.: Miért jó az online megjele-
nés? Mi ennek a módszernek a lényege?

M. A.: Nem egyedüli üdvözítő az 
online megjelenés. Az elején a sze-
mélyes találkozóknak sokkal nagyobb 
jelentősége van. Az online megjelenés 
jelentőségét az adja, hogy a felületen – 
így vagy úgy – szükség van arra, hogy 
az ember érveljen. Az a tapasztalat, 
hogy ez sokak számára kihívást okoz. 
Az, hogy írásban kifejtsem az érvei-
met, alátámasszam, hogy valamiért 
mi okból állok ki és miért kardosko-
dom érte, és más pedig miért vetek 
el – ez nem megy egyszerűen, sokak-
nak van még hova fejlődni e téren. Az 
online módszer kiegészíti a személyes 
találkozási alkalmakat. Akik nem tud-
nak megjelenni, nehezen vagy egyál-
talán nem tudnak mozogni, valami 
miatt nem tudnak részt venni egy 
adott eseményen – ők az online felü-
leten elmondhatják a véleményüket. 
A  LEADER közösségeknél, ahol 32, 
37 vagy 70 településről van szó, ez a 
módszer kiválóan működhet. Az on-
line megjelenés esetében mindazon-
által nagyon sok marketing és beveze-
tő munkát kell hozzátenni, hogy meg-
ismerjék az emberek, és ténylegesen 
tudják és akarják használni.

K. A.: Milyen tapasztalatokról 
tudsz beszámolni a projekt kapcsán?

M. A.: A  személyes találkozási 
alkalmak még sokkal fontosabbak 
voltak a projekt során, mint az online 
felület használata. A  közös tervezés 
sokkal jobban megy a terepen, mint 
a közösségi tervezés, amely folyamat 
jellegű és a helyi emberek bevonásá-
ra is épít. Az embereket nálunk még 
sokáig kell bátorítani arra, hogy eljöj-
jenek, és elmondják a véleményüket. 
De egy közösségfejlesztési hosszú fo-
lyamat végére ez is megérik.

MOLNÁR ARANKA közösségfejlesztő, a Közösségfejlesztők Egyesületének egyik választ-
mányi tagja, a  Dialóg Egyesület egyik alapítója. 15 éve foglalkozik közösségfejlesztéssel, 
főleg Borsod-Abaúj- Zemplén megye településein és térségeiben dolgozott és dolgozik ma 
is. Az utóbbi években a közösségi tanulással és a szegénységben, mélyszegénységben élő 
közösségekkel végzett közösségi munka szakmai területeivel foglalkozik.

KOVÁCS ANIKÓ a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodájá-
nak módszertani referense. Földrajz-rajz szakos tanár, művelődésszervező. 2015-ben tagja 
volt a Nemzeti Művelődési Intézet Amatőr Művészeti Munkacsoportjának. 23 éve dolgo-
zik a közművelődés területén.
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Városrészek Vetélkedője / 
Vidéki Vetélkedő

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Baranya Megyei Irodája a 2014-es év 
feladatfi nanszírozási programjában 
Városrészek Vetélkedője címmel kí-
sérleti programot indított a Baranya 
megyei Sásdon. A  kezdeményezés 
lényege, hogy az eredetileg Szigetvá-
ron, ugyanezzel a névvel, több lakosra, 
hosszabb időtávra kidolgozott mód-
szer hogyan és milyen sikerrel ülte-
tethető át a Baranyában is jellemző 
kisebb méretű településekre.

A program bebizonyította, hogy a 
módszer egy kisebb, hátrányos hely-
zetű térségben fekvő kisvárosban is 
működőképes és hatékony. Az alig 
3000 fős településen rövid idő alatt 
több száz főt megmozgató költségha-
tékony közösségi rendezvények pat-
tantak ki szinte a semmiből. Rengeteg 
önkéntes és szponzor jelent meg, ed-
dig kevéssé látható közösségek nyitot-
tak a település felé.

A Városrészek Vetélkedője

A  módszertani megközelítés leg-
inkább a szomszédsági és a szűkebb 
lakókörnyezetre irányuló kapcsolati 
háló megerősítését helyezi előtérbe, 
de települési szintű hatásai is fi gye-
lemre méltóak. A  program lényege, 
hogy egy város nagyjából egyenlő né-
pességszámra osztott városrészei ál-
tal felállított csapatok (kb. 5-6 csapat, 
csapatonként kb. 10 fővel) versenge-
nek egymással. A  „versenyszámok” 
közösségi programok, akciók, köz-
hasznú kezdeményezések – például 

helyi szinten rendezett műsor, közte-
rület gondozás, felvonulás, tehetség-
kutató rendezvény stb.

Szakmai tartalom:

A  módszertan alapja, hogy a ver-
seny szabályait a versengő csapatok 
közösen alkotják meg, és utána az 
értékelést is közösen végzik. Ez a ta-
pasztalatok szerint önszabályozáshoz 
vezet, ebben rejlik a közösségfejlesztő 
hatás. Általában öt csapattal érdemes 
számolni. Kevesebbel nehéz igazán 
izgalmassá tenni a versenyt, többel 
nagyon elhúzódik az eseménysorozat.

A  versengő csapatok a vetélkedő 
elején kapnak egy szabadon felhasz-
nálható pénzügyi keretet, a  vetélke-
dő hosszától és kötelező elemeitől 
függően ez kb. 100.000 Ft és 300.000 
Ft között lehet. Ennek a keretnek a 
felhasználása a csapatok döntésétől 
függ – természetesen minden költést 
bizonylatokkal kell igazolni a vetélke-
dő végén és tételesen el kell számolni 
az átvett összeggel. Ez a fajta megelő-
legezett bizalom (a jogszerűen kiadott 
előleg és a csapatvezetők által aláírt 
felelősségvállaló nyilatkozatok mel-
lett), valamint a döntési szabadság jó 
hatással van a kreativitásra, és előse-
gíti azt is, hogy a résztvevők a saját-
juknak érezzék a befektetett munka 
eredményét. A  felhasznált keret eb-
ben az esetben az önrész funkcióját 
tölti be. Ezt általában megtöbbszörözi 
az önkéntes munka, a  helyi vállalko-
zóktól begyűjtött szponzoráció és a 

lakosságtól természetben kapott tá-
mogatás, ami így jóval látványosabb 
hatást és szélesebb kört ér el, mintha 
az egész összeget közvetlenül ren-
dezvényszervezésre fordították volna. 
A  saját büdzsé felhasználása a közös-
ségi tervezés jó iskolája, emellett a 
menedzsment feladatok modellezésé-
re és kipróbálására valamint a vezetői, 
szervezési kompetenciák fejlesztésére 
is alkalmat biztosít.

A  részt vevő csapatok teljesítmé-
nyét a csapatok által delegált tagokból 
álló zsűri az előzőleg közösen össze-
állított kritériumok – pl.: a résztvevők 
száma, a  program sokszínűsége, új-
szerűség, a bevont önkéntesek száma, 
szponzorok stb. – alapján értékeli.

Fontos, hogy a zsűri döntése át-
látható szabályok szerint, számon 
kérhető módon történjen, és a zsűri 
tagjai köztiszteletben álló, a  csapatok 
bizalmát élvező személyek legyenek, 
akik döntésükért vállalják a felelőssé-
get. Ezen kívül a csapatok és csapat-
vezetők előtt világossá kell tenni, hogy 
a verseny eszköz, a  részvétel és a jó 
hangulat fontosabb, mint az eredmény. 
Ehhez a rendező intézmény vagy ön-
kormányzat erkölcsi, szakmai és anya-
gi támogatása nélkülözhe tetlen.

A  verseny gerincét érdemes a 
helyi értékfeltárásra építeni, de ez a 
résztvevőktől és a lakosok igényeitől 
is függ. Kötelező elem lehet általában 
valamilyen közterület karbantartása, 
takarítása, csinosítása, esetleg hely-
történettel kapcsolatos rendezvény-
elemek, kvízek lebonyolítása. Ezen 
kívül pedig bármi, amit a csapat ér-
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tékesnek, fontosnak, a helyi közösség 
körében érdeklődésre számot tartó-
nak ítél. A  pontozólapon nagyobb 
súllyal szerepel az értékelésnél a he-
lyi fellépők, kiállítók szerepeltetése. 
Könnyen mérhető, ezért jó összeha-
sonlítási alapként szolgál a szponzo-
rok, önkéntesek, szervezők, látogatók 
száma, a  rendezvények, programele-
mek száma, hossza.

A  vetélkedő nyertes csapata sze-
rény díjazásban részesül, amelyet pél-
dául utcabútorok, vagy virágok, fák 
beszerzésére fordíthat, így a nyere-
mény is a saját városrész valamely kö-
zösségi terében hasznosul. A verseny 
évenkénti megrendezése megadja az 
év közbeni készülődés, tervezgetés 
lehetőségét, így a fejlesztő hatás nem 
korlátozódik a programidőszakra, ha-
nem stabil közösségek, helyi hagyo-
mányok kialakulását is lehetővé teszi.

A Szigetvári Városrészek 
Vetélkedőjének 
összefoglalása

Az alábbi összefoglaló a Városré-
szek Vetélkedője című módszertani 
füzet felhasználásával készült (Város-
részek Vetélkedője rendezvénysorozat 
Szigetvár 2009–2012 Módszertani fü-
zet, Kiadta a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával a Szigetvári Kul-
túr- és Zöld Zóna Egyesület, Szigetvár 
2013. A  Vetélkedőt mindezidáig öt al-
kalommal szervezték meg, a módszer-
tani összefoglaló az első három alapján 
készült (2009, 2011, 2012).

Kiindulópont

A  program az alig több, mint 
10.000 főt számláló Szigetvár terüle-
tén valósult meg, beleértve Zsibót és 
Becefa részönkormányzatok terüle-
tét, valamint a külterületi Szőlőhe-
gyet. A Szigetvári kistérség egyike az 
ország 33 leghátrányosabb helyzetű 
térségének.

Szigetvár városa folyamatosan 
csökkenő lakosságszámot mutat – 
melynek egyaránt oka az elvándorlás és 
a természetes fogyás is – bár az elköl-
töző piacképes végzettséggel rendelke-
zőket folyamatosan pótolják a falvakból 

beköltözők, mindez azonban csak fo-
kozza a lemaradást, hiszen a városi hu-
mánerőforrás minősége is romlik.

Az egyes városrészek eltérő képet 
mutatnak.

Korosztály tekintetében a belvá-
ros jelenti az egyik szélsőséget, ahol 
főként nyugdíjasok, idősebbek laknak. 
A város lakosságának 36%-a nyugdíjas, 
vagy nyugdíjszerű ellátásban része-
sül. Legnagyobb lakosságszámot az 
észak-nyugati Szent István lakótelep 
éri el, ahol a város lakosságának több 
mint 10%-a él.

A  térség hátrányos helyzetéből, 
a  munkahelyek hiányából, a  rossz 
gazdasági körülményekből adódóan 
az egyének saját boldogulásukat, lét-
fenntartásukat helyezik középpontba. 
Ennek következményeként a közös-
séghez való tartozás, a  közösségi cé-
lok sokadik helyre sorolódnak a rang-
sorban. A  város jövőjének tervezése, 
valamint az egyre fokozódó elvándor-
lás okán kiemelten fontos a kiábrán-
dult, megélhetésért küzdő lakosság 
közügyek felé fordítása.

Az ötlet

A  programötlet a Szigetvári Kul-
túr- és Zöld Zóna Egyesülettől ered. 
Az 1998-ban alakult szervezet 2005 
óta látja el a város közművelődé-
si feladatait és több közösségi teret 

működtet. Számos közösségfejlesztő 
programot valósított meg sikeresen. 
A  térség legaktívabb és legnagyobb 
civil szervezeteként rendszeresen fel-
karol közösségi kezdeményezéseket.

A  kiinduló gondolat alapján mi 
más is lehetne alkalmasabb a lakosság 
megmozdítására, mint egy vetélkedő, 
ahol ki-ki kedve szerint, egy közös 
célért összefogva, vagy a másik város-
rész legyőzése érdekében szerveződve 
képességei, lehetőségei, érdeklődés 
szerint kiveheti a részét a program-
ból. Mindehhez értékes nyereménye-
ket kínáltak fel. Legnagyobb kihívást 
természetesen így is az önkéntesek 
bevonása, a jó ügy mellé állítása, mo-
tiválása jelentette.

A közösség bevonása

Első lépésként a „hangadókat” 
vonták be a folyamatokba. Városré-
szenként szólították meg a közügyek-
ben aktív személyeket és közössége-
ket, bízva abban, hogy élére állnak a 
kezdeményezésnek. Az első körben 
aktivizált önkéntesek városrészenként 
azonos összeget kaptak, melyet a kör-
zet aktivizálására kellett felhasználni-
uk. Segítségként konkrét teljesítendő 
feladatokat is meghatároztak. Ezek 
mind alkalmasak voltak a lakosság 
megmozdítására. Az összeget úgy 
állították be, hogy elegendő legyen a 

Sásdi Városrészek Vetélkedője – saját kezűleg készített portékák
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kötelező feladatok végrehajtására, de a 
„győzelem érdekében” mindenképpen 
építeni kelljen a helyi erőforrásokra, 
helyi tudástárra, „szívesség bankra”. 
Az újdonsült szervezők eltérő mód-
szerekkel, eszközökkel indultak el. Mi-
vel ezek a körzetek meglehetősen elté-
rő képet mutatnak, nem volt minden 
városrészre alkalmazható módszer. 
A  körzetekben helyi önszerveződő 
mozgalmak alakultak. Több alkalom-
mal éltek a nyilvános közösségi be-
szélgetések lehetőségével, jellemzően 
az önkormányzati képviselők által 
szervezett programnapokon.

Közösségi beavatkozás

Társadalmi akcióprogramok 
(parkosítás, szemétszedés, játszótér 
felújítás) szervezése volt az egyik kö-
telező feladat, mely megalapozta a 
lakosság bevonását, érdekeltté tételét 
a programban való részvételre. Ehhez 
a projekt viszonylag nagy értékben 
biztosított növényeket, alapanyago-
kat, illetve szakmai segítséget. Ez le-
hetővé tette azt a közösségi élményt, 
mely megalapozza a további fejlesz-
tést. A  sport, az előadói és alkotó-
művészet segítségével váltak teljessé 
a közösségi programok. A  fi atalok 
szinte valamennyi városrészben aktív 
közreműködői lettek a programok-
nak. Több városrészben is felmerült 
helyi (extrém) sportpálya kialakítá-

sának ötlete. A  szabadidő hasznos 
eltöltésének megszervezése az egyik 
leghatékonyabb prevenciós eszköz 
a veszélyeztetett csoportokkal való 
munkában. Alacsony küszöbű szol-
gáltatások biztosításával növelni lehet 
az elért fi atalok számát, fokozatosan 
több fi atalt lehet bevonni közösségi 
célú tevékenységekbe. A cél pedig az, 
hogy sikerüljön a fi atalokat megnyer-
ni a közös ügyeknek, és eredményes 
párbeszédet kialakítani a generációk 
között. Bebizonyosodott, hogy amely 
városrészek erőforrásként tekintettek 
a fi atalokra, eredményesebb progra-
mokat, együttműködéseket tudtak 
megvalósítani.

A  közösségek animálása, a  közös-
ségfejlesztés, a  közösségszervezés a 
helyi identitás fejlődéséhez is vezet, 
mindez növeli a város népességmeg-
tartó erejét is.

Partnerek

A  program tudatosan épített a 
széleskörű partnerségre. A  városi 
közterületeket üzemeltető Kft. a kez-
detektől fogva a program egyik aktív 
résztvevője volt. A  parkosítási akci-
ókhoz a szervezőkkel folyamatosan 
egyeztetve beszerezték a növényeket, 
eszközöket és szakértőket biztosítot-
tak valamennyi helyszínen.

A  Baranya Megyei Rendőr-főka-
pitányság Szigetvári Kapitányságá-

nak munkatársai szintén valamennyi 
helyszínen képviseltették magukat. 
Elméleti és ügyességi játékokkal (köz-
lekedésbiztonsági, drogprevenciós) va-
lamint egy-egy járőrautó és egyéb esz-
közök bemutatásával működtek közre.

Az oktatási intézmények a diákok 
körében történő népszerűsítésben vet-
ték ki a részüket, valamint bekapcso-
lódtak közösségi munkával, kulturális 
programokkal. Civil szerveződések 
közül a Szigetvár és térsége Ifj úsági 
Kerekasztal, valamint a városi nyug-
díjasklub minden helyszínen jelen volt 
szervezőként és fellépőként egyaránt.

A Szigetvári Várbaráti Kör a hely-
történeti programokhoz, a  Vöröske-
reszt Szigetvári Szervezete az egész-
ségügyi szűrésekhez nyújtott felbe-
csülhetetlen értékű segítséget. A  Vá-
rosi Tűzoltóság szintén valamennyi 
rendezvényen megjelent különböző 
játékokkal, bemutatókkal. Számos 
helyi vállalkozás nyújtott tárgyi segít-
séget (pl.: díjak a vetélkedőhöz, fuva-
rozás, üdítő stb.).

Eredmények

A  projekt hatására több város-
részben közösségek, klubok alakultak, 
melyek tartósan működnek és mára 
megindultak a formális szervezetté 
válás útján. Nem titkolt célja volt a 
programnak civil szervezetek létre-
jöttének ösztönzése a városfejlesztés, 
városszépítés helyi identitásfejlesztés 
mentén. A lakóközösségek felismerték 
felelősségüket saját környezetük iránt, 
képessé váltak arra, hogy egymást se-
gítve, egymás munkáját, lehetőségeit 
kiegészítve tegyenek az élhetőbb lakó-
környezete kialakításáért Több olyan 
közterületen valósultak meg progra-
mok, illetve kerültek beparkosításra 
területek, melyek korábban nem vol-
tak közösségi használatban. A városré-
szek összegyűjtötték, megismerték és 
bemutatták saját történetüket, környe-
zeti és kulturális értékeiket.

A  rendezvények elsősorban a kö-
zösségfejlesztés irányába hatottak: 
megerősítették és tovább erősítik 
a helyi identitást, és azt a kohéziót, 
amely a társadalmi csoportok közötti 
átjárást biztosítja az emberek számá-
ra, s  ezzel csökken a kirekesztettség, Sásdi Városrészek Vetélkedője – Belváros, helytörténeti kiállítás a kirakatüvegen
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elszigeteltség érzete. Fontos szerepe 
van abban, hogy a helyi társadalom 
demokratikusan működhessen.

Nem várt jellemzője volt a prog-
ramnak, hogy az egyes városrészek 
szervezői között a folyamatos vetélke-
dés ellenére is nagyon jó kapcsolatok 
alakultak ki, nagymértékben segítet-
ték egymás rendezvényét sokszor ösz-
szehangolva az erőforrásokat. Időn-
ként lelkes segítőként vettek részt az 

„ellenfél” rendezvényén is.

A Sásdi 2014-es Város-
részek Vetélkedőjének 
összefoglalása

A  2014 őszén a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Baranya Megyei Iro-
dájának kezdeményezésére Sásdon 
megtartott Városrészek Vetélkedője 
alapvető célkitűzése volt, hogy úgy 
használja fel a közösségi erőforráso-
kat, hogy minimális önrésszel a lehe-
tő legtöbb helyi erőforrást mozgassa 
meg. Ez a vártnál is jobban sikerült. 
A három családi napra szánt összesen 
br. 300.000 Ft olyan többletenergiát 
mozgatott meg, amilyenre – elmond-
ható – nem volt példa Sásdon az el-
múlt 30 évben.

A városrészek önkéntesei egyenlő 
mértékű segítséget kaptak (az anya-

gi segítség mindössze 80.000 Ft volt), 
hogy közösségi napok és közösségi 
munkák segítségével aktivizálják a vá-
rosrész és a város lakosságát. A  nye-
remény az volt, hogy kiválaszthatják, 
hogy a városrészükben milyen közte-
rületet újítson meg vagy szépítsen a 
stáb 60.000 Ft értékben.

A módszerátadás és adaptálás egy 
tréninggel kezdődött, ahol a mód-
szer egyik megalkotója Málek And-
rea, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna 
Egyesület trénere bemutatta a sziget-
vári megvalósítást. Ezt természetesen 
nem lehetett egy az egyben Sásdra 
alkalmazni a jóval alacsonyabb lakos-
ságszám, a  szabadtéri programoknak 
nem kedvező évszak és a korlátozot-
tabb anyagi lehetőségek miatt.

Első lépésben a részt vevő csapa-
tok számát, területét határozták meg 
a projekt lebonyolítói. A  települést 
közel azonos méretű, nagyjából ho-
mogén körzetekre osztották: Sásdon 
három körzetet jelöltek ki. Az Óvá-
rosra, a Belvárosra és az Újtelepre.

A  tréning második lépéseként a 
Szigetváron összeállított pontozó 
lapot a Sásdi viszonyokra szabták a 
részvevők. Ezen a lapon szerepelnek 
a kötelező programelemek és azok sú-
lyozása is.

Harmadszor megválasztották a 
zsűrit, akik elvégzik a csapatok telje-

sítményének pontozását. Ebbe a zsű-
ribe minden csapat egy főt delegált, 
ezen kívül a Nemzeti Művelődési 
Intézet és az ötletgazda képviselője 
lettek tagjai, de csak megfi gyelői, ta-
nácsadói státuszban. Tulajdonkép-
pen a csapatok önmagukat kell, hogy 
értékeljék, saját sorrendben kell 
megegyezniük. Ehhez vitás esetben 
a jelenléti ívek, a fotó- és videó doku-
mentáció áll a rendelkezésükre.

Végül a részvevők meghatározták a 
vetélkedő időtartamát (2014. novem-
ber 1-30-ig) és a három családi nap 
időpontját (november 8., 15., és 22.). 
Ez azért volt lényeges, hogy ne ütköz-
zenek a csapatok programjai, hiszen 
nagyon fontos, hogy minden rendez-
vény Sásd teljes lakosságának szól.

A  településszerkezet sajátossá-
ga, hogy az intézmények a központ-
ban találhatóak, az Újtelepen csak a 
sportpálya van, mint közösségi tér. 
Az Általános Művelődési Központ 
minden csapatnak felajánlotta az épü-
letet, a  családi nap megtartására és 
esőhelyszínként, ha esetleg az utol-
só pillanatban kell módosítani. Ezzel 
a lehetőséggel az első rendezvényt 
szervező Óvárosi csapat élt, a  Műve-
lődési Ház is az Óvárosban áll.

A  vetélkedő legfőbb eseményei a 
csapatok által szervezett Közösségi 
napok voltak, e  mellett azonban ön-
kéntes munkára is többször össze-
gyűltek a csapatok.

Értékelés:

A  hivatalos versenyidőszak 2014.
november 1-től 30-ig tartott, eddig 
lehetett közösségi napot és közössé-
gi munkát szervezni. December 4-én, 
Sásdon a Történeti Tékában a zsűri, 
a  csapatok képviselői, valamint a ta-
nácsadói státuszú zsűritagok össze-
ültek az értékelésre. A  megbeszéltek 
szerint minden csapat készült a doku-
mentációval, hozta a jelenléti íveket, 
fotókat, a  fellépők és programok lis-
táját. Volt, aki kimutatásokat, diagra-
mokat szerkesztett, a helyi és a város-
részen kívülről érkezettek arányáról.

Az összpontszámok alapján az Új-
telepi városrész csapata 352 ponttal 
nyert, második az Óváros csapata lett 
298 ponttal, a Belváros csapata pedig 
160 ponttal harmadik lett.

Sásdi Városrészek Vetélkedője – az Újtelep csapata
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A Vidéki Vetélkedő 
módszertani bemutatása

A  Vidéki Vetélkedő célkitűzései, 
módszertani alapjai és várt hatásai 
azonosak, mint a fentebb bemuta-
tott Városrészek Vetélkedője című 
kezdeményezésé. Van azonban né-
hány fontos különbség, amely meg-
nehezíti az adaptációt, átformálja 
a megvalósítást és az alkalmazható 
eszközrendszert. Legfontosabb kü-
lönbség, hogy egy mikrotérség több 
települése vesz részt a folyamatban, 
ez többféle identitást, kevesebb kap-
csolódási pontot, rosszabb informá-
cióáramlást jelent.

A  hátrányos helyzetű térség apró-
falvai és zsákfalvaira jellemző, hogy 
az a kevés kapcsolat, amivel még ren-
delkeznek, nem horizontális, hanem 
inkább vertikális jellegű, hiszen ha a 
lakosok utaznak, akkor mindig a járá-
si vagy megyei központok felé veszik 
az irányt. Szinte száz százalékban ott 
vannak a munkahelyek, iskolák, hiva-
talok vagy az egészségügyi intézmé-
nyek, arra a szomszédos kistelepü-
lésre, amelyen nem megy keresztül 
az autóbusz, a  legritkább esetben ve-
tődik el az, akinek nem él ott rokona, 
még akkor is, ha légvonalban nincs 
messzebb két-három kilométernél.

Nincs egy közös szervezet, ami 
összefogná a csapatokat, a körjegyző-
ség, vagy a közös Polgármesteri Hiva-
tal merőben adminisztratív feladatai-
nál fogva erre nem igazán alkalmas.

A  Városrészek Vetélkedőjénél 
fontos szempont volt, hogy ne csak a 
zsűri, hanem a többi városrész lakos-
sága is látogasson el egymás közös-
ségi napjaira. Külön településeknél 
ezt bajosabb megszervezni, bár nem 
lehetetlen.

Mindezek mellett leginkább a helyi 
közösségek igényei határozhatják meg 
a tervezett program tartalmát, azon-
ban a rendelkezésre álló források, a ter-
vezett hossz és az elérni kívánt hatások 
fényében már felvázolható néhány reá-
lisan megvalósítható alternatívát.

Vidéki Vetélkedő – 
„Olimpia” kategória

Jellemzője: minél több résztvevő, 
minél változatosabb program, nagy 
mobilitás, hosszabb időtartam, maga-
sabb költségvetés.

A  Városrészek Vetélkedőjének 
analógiájára szervezhető olyan prog-
ramsorozat, amelynek elsődleges cél-
ja minél több lakos megmozgatása és 
minél több személyes kapcsolat kiépí-
tése. Ennek során főként arra kell te-
kintettel lenni, hogy ha a szomszédos 
falvak lakosai egymás rendezvényein 
nagy létszámban szeretnének részt 
venni, akkor az odajutást valamilyen 
formában támogatni kell. Ezen kí-
vül egy kistelepülés ritkaságszámba 
menő, más települések lakói által is 
látogatott több száz fős rendezvényén 

kiemelt fi gyelmet kell fordítani az ét-
kezési és higiéniés feltételek biztosítá-
sára, valamint az egészségügyi és biz-
tonságtechnikai előírások betartására. 
Ehhez mindenképpen külső segítség-
re és anyagi fedezetre van szükség.

Vidéki Vetélkedő – 
„VB” kategória

Jellemzője: elsősorban helyi részt-
vevők, azonos tematikára épülő prog-
ramok, korlátozott mobilitás, rövidebb 
időtartam, alacsonyabb költségvetés.

Kísérletként talán érdemesebb 
lehet korlátozott célokkal rövidebb 
programként megkezdeni az adaptá-
ciót. Ebben az esetben ugyanúgy kü-
lönböző települések csapatai versen-
genek helyben szervezett programja-
ikkal, de nem kiemelt szempont, hogy 
a szomszédos falvakból minél több 
résztvevőt vonzzanak. Ehhez a ki-
írásban, az összemérhetőség kedvéért 
meg lehet határozni egy-két konkrét 
célt: pl. helytörténet, környezetvéde-
lem, értéktár, nemzetiségek bemuta-
tása vagy évforduló megünneplése. 
A zsűri és a részt vevő csapatok itt is 
elutaznak egymás közösségi napjaira, 
de a hangsúly ezúttal a helyi közösség 
megmozgatásán van, amit nyilván a 
lakosságszám alapján arányosítani 
kell a pontozáshoz. Nem kizárt itt 
sem, hogy a lakosok ellátogassanak 
a szomszédos településekre – mint 
ahogy az a legtöbb helyen egyébként 
falunapkor még szokás – de nem is 
követelmény.

Mindkét esetben, ahogy a Város-
részek Vetélkedőjében is, minden kö-
zösségi napon egy-egy tréfás ügyes-
ségi vetélkedő keretében, közönség 
előtt is összemérhetik erejüket a 
szervező csapatok – ez egyszersmind 
a szervező csapatok tagjait és szurko-
lóit egyaránt ösztönzi a többi csapat 
rendezvényén való részvételre.

Összegzés:

A  két kategória elválasztása csu-
pán elméleti, de talán ennyiből is 
látható, hányféle módon alakítható 
a módszer az alapvető célok feladása 
nélkül. A  Vidéki Vetélkedő esetében Újtelepi közösségi nap: több mint 50 méteres „közösségi sál” volt az egyik attrakció
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hangsúlyos szerep hárul egy olyan 
szervezetre, ami az adaptációs folya-
matot és az információ-áramlást ösz-
szefogja és irányítja. Városrészek Ve-
télkedője megmutatta, hogy egy város 
teljes intézményrendszere, a  kommu-
nális szolgáltatótól a tűzoltóságon át 
a könyvtárig miként vette ki a részét 
a program sikerre viteléből. Egy kis-
város esetében a részt vevő csapatok 
ugyanazokat a lehetséges partnereket 
keresik fel, ráadásul ők a választók, 
az ügyfelek és a fogyasztók is. Szom-
szédos települések esetében már nem 
ilyen világosak a viszonyok, az adap-
tációt vivő szervezet körültekintésén 
is múlik, hogy olyan szabályrendszer 
alakuljon ki, amely nem kedvez egyol-
dalúan a jobb helyzetben lévő telepü-
lésnek és olyan segítséget adjon, ami 
minden csapat számára egyformán 
értékes, de nem befolyásolja a verseny 
végeredményét.

A Sásdi Városrészek 
Vetélkedője közösségi 
napjai

Az Óvárosi csapat kö-
zösségi napja:

A  Művelődési Ház bejáratánál 
Óvárosi lakcímkártyát és egy zöld, 
szív alakú kitűzőt kapott mindenki. 

A  szervezőket onnan lehetett meg-
ismerni, hogy piros szíves kitűzőt 
viseltek. A  Sásdi Művelődési Ház 
egybeépült a Sportcsarnokkal a szer-
vezők ezt ki is használták. Folyamatos 
párhuzamos programok zajlottak a 
csarnokban, az ebédlőben és az eme-
leti galériának használt folyosón is. 
A  sportcsarnokban sportvetélkedők, 
az ebédlőben gyermekek számára 
játszóházas foglalkozások, emellett 
pedig legalább ötféle helyi alkotóktól 
származó kiállítás és bemutató, vala-
mint egy helytörténeti fényképgyűjte-
mény került a falakra.

Kötelező programelem volt a csa-
patok közötti vetélkedő (vetélkedő 
a vetélkedőben), erre az Újtelepi csa-
pat már egyenpólóban, transzparens-
sel jelent meg. A közösségi nap részt-
vevőit ebéd várta, amit a konyhán 
önkéntes munkában főztek meg, az 
ebédhez a Dombóvári Zenész Egye-
sület 14 tagú fúvószenekara szolgál-
tatta a muzsikát. Az udvaron közben 
a rendőrök engedték át járműveiket a 
gyermekek számára, a  közeli mező-
gazdasági telepről egy traktor és egy 
markoló is e célból állt a bejárat mel-
lé. Az ebéd után a helyi íjász egyesü-
let szerelt fel a tornacsarnokban és a 
játszóházak is beköltöztek mellé. Az 
ebédlőben pedig sásdi idős emberek 
meséltek a kitelepítések időszaká-
ról és a sásdi 1956-os eseményekről 
megrázó hitelességgel. A  műsor ré-

sze volt a helyi tehetségek fellépése 
is. A részt vevő közönség lelkesen fo-
gadta azt a kezdeményezést is, hogy 
élőláncot alkotva öleljék körbe a Mű-
velődési Házat. A  sportcsarnokkal 
közös Művelődési Ház kerülete kb. 
500 méter, a  lánc kis híján körbeért! 
A  napot végül családi vetélkedő zár-
ta. Az Óváros csapata a jelenléti ívek 
alapján több, mint 200 résztvevővel 
zárta a programot, ami a helyiek el-
mondása alapján, Sásdon nagyszerű 
eredmény.

Az Újtelepi csapat 
 Közösségi Napja:

A  következő közösségi napot az 
Újtelep csapata szervezte a Sportpá-
lyán. Jelentős kockázat rejlett a no-
vember 15-i időjárásban, de ragasz-
kodtak ahhoz, hogy az újtelepi közös-
ségi nap az Újtelepen legyen. Biztos, 
ami biztos felállították a város rendez-
vénysátrát, amiben a színpad is helyet 
kapott. E mellett az aránylag nagymé-
retű öltöző is kiváló játszóházas hely-
színnek bizonyult. Végül az időjárás is 
a csapat mellé állt. A verőfényes őszi 
délutánon a program délután egykor 
indult, de már előtte körbezenélte az 
Újtelepet és a várost a Sásdi Rézfú-
vós zenekar egy kis teherkocsi plató-
ján. Az öltözőben négyféle kézműves 
program, a  falu híres szülötte, Plesz 
Antal építész életéről szóló helytörté-
neti kiállítás, ingyenes vérvizsgálat és 
közösségi alkotásként egy körülbelül 
50 méteres, a helyszínen is gyarapodó 
sál várta a látogatókat. A sportpályán 
a Komlói Állatmenhely dolgozói és 
az általuk istápolt kiskutyák és kisci-
cák várták a leendő gondos gazdákat. 
Az Újtelepi lótartók öt lóval lovagol-
tattak. A  sportpálya szélén párhuza-
mosan főzőverseny folyt, nagyjából 
10-12 csapat részvételével. A  helyi 
nyugdíjasklub zsíros kenyeret és forró 
italt biztosított minden résztvevő szá-
mára. A napot a helyi Kangoo csoport 
vidám fellépése indította, ezt a Vásá-
rosdombói Német Néptáncegyüttes 
fellépése követte. A Színpadon a ren-
dezvénysátorban folytatódott a műsor 
zenei fellépőkkel, ismeretterjesztő 
programmal.

A  rendezvénysátor után a sport-
pályán rendezték meg a városrészek 

Felkészítő tréning a Városrészek Vetélkedőjére
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csapatai közötti mókás vetélkedő kö-
vetkező fordulóját többek között tök-
gurítással, talicskatolással, zsákban fu-
tással a szlalompályán. A napot a helyi 
vállalkozók által felajánlott ajándékok-
ból álló tombola, tábortűz-gyújtás és 
bál zárta. A  helyszínen már-már fesz-
tiválszerű volt a hangulat, a  jelenléti 
íveket összesen 909 fő írta alá.

A Belvárosi csapat Kö-
zösségi napja:

A  Belváros csapata nem egy, ha-
nem két napot tervezett. November 
22-én a csapatok közötti vetélkedőt 
tartották meg, másnap 23-án, vasár-
nap pedig a közösségi napot. A csapa-
tok közötti vetélkedő szombat délelőtt 
vidám hangulatban a Művelődési Ház 
előtt folyt. Volt gyephoki szlalom, 
twister párbaj, repülőgép-hajtogatás 
egymás hátán és utána szembeszél-
ben repülőgépverseny, valamint gu-
micsizma hajítás.

A  másnapi rendezvény tematiká-
ját a negyven éves Deák tér – vagyis 
maga a Belváros – adta, amely hely-
színként is szolgált a programnak. 
A  buszmegállókban az áruház oldalá-
ra volt kiragasztva a korabeli fotókból 
és újságcikkekből összeállított hely-
történeti kiállítás. A  társasházak la-
kóközössége minden ház bejáratához 
Lépcsőházi tárlatot szervezett: eze-
ken az itt élő hobbialkotók, kézműve-
sek munkái szerepeltek, melyekről az 
alkotók szívesen el is beszélgettek az 
érdeklődőkkel. A  műsorban felléptek 
a Faodú Egyesület Tanodájának diák-
jai, helyben élő zenészek és énekesek, 
és a városrész felépítésének történe-

téről is hallhatott előadást a közönség. 
A városrésszel egyidős – negyvenéves 
– sásdiakat a hat társasházat formázó 
tortával köszöntötték. Meglepetés 
produkcióként egy Sásdon élő piló-
ta engedélyt kapott rá, hogy néhány 
tiszteletkört tegyen egy kisgéppel a 
Deák tér felett. Közben egy pónifogat 

váltott lovakkal hordta a panelok kö-
zött körbe-körbe a gyerekeket. A dél-
után derekára elkészült egy kondér 
halászlé és egy kondér vadpörkölt is. 
Három órától ismét a helyi zenészeké 
volt a főszerep, ezzel spontán utcabál 
kerekedett. A  résztvevők száma itt 
350 fő körül alakult.

KOVÁCS GÁBOR feleségével és két kislányukkal Hidason él. Szakirányú végzettségét 
2006-ban Pécsett szerezte, de már előtte, hallgatóként Kulturális Falukutató Programokat 
vitt az Ormánságba és mobil ifj úsági információs szolgálatban is közreműködött önkén-
tesekkel. Tanulmányai után a civil szektorban dolgozott, uniós pályázatokat írt, valamint 
települési és térségi komplex fejlesztési tervek megalkotásában vett részt. A megyei köz-
művelődési feladatellátáshoz 2012-ben csatlakozott. 2013 januárjától 2016 áprilisáig a 
Nemzeti Művelődési Intézet Baranya megyei módszertani referense. Az IKSZT-k (szol-
gáltató faluházak) szakmai munkájának segítése mellett a közösségfejlesztés, a gazdaság-
fejlesztés és a hátrányos helyzetű rétegek számara indított mintaprogramok kidolgozása 
és menedzselése tartozott felelősségi körébe. Jelenleg Szigetváron a városfejlesztési pályá-
zatok koordinálásában vesz részt.

Programelemek ütemezése

Módszerátadó és adaptációs tréning: a  módszertan ismertetése és kö-
zös szabályalkotás, pontozólap megszerkesztése és a zsűri megválasztása. 
A közösségi programok időpontjának egyeztetése, annak érdekében, hogy 
ugyanazon a napon ne legyen több helyszínen program, így a zsűri minden-
hova el tudjon látogatni és az esetleges érdeklődők is részt tudjanak venni 
mindegyiken (2-3 nap).

Közösségi programok megszervezése és lebonyolítása: Az előzetesen 
egyeztetett időpontokban A megválasztott zsűri ezeket a közösen megalko-
tott szabályok alapján lepontozza (2-4 hónap).

Értékelés és eredményhirdetés: A programok szervezésére adott időszak 
zárultával a zsűri és a csapatok képviselői összeülnek és a vezetett ponto-
zólapok, jelenléti ívek és a fényképes dokumentáció alapján értékelik a csa-
patok teljesítményét, majd egy záró programon eredményt hirdetnek (1-2 
nap).

Költségigény:

Nagyobb városok esetében 2-5.000.000 Ft (színpad, rendezvénysátor, 
technika, fellépők, anyag stb.)

Kisebb városok, vagy falvak közötti vetélkedők esetében: 1.000.000 – 
2.000.000 Ft

A  programköltség függ az időtartamtól is: három hónapnál rövidebb 
időbe egy öt csapatos folyamat nem zsúfolható be, ekkor minimálisan 
500.000 Ft-tal lehet számolni. Egy féléves folyamatban már nagyjából, a sza-
porodó közösségi programok fi nanszírozásához legalább 1.000.000 Ft szük-
séges. Az elérni kívánt lakosság arányában a költségek is növekednek. Fon-
tos azonban hozzátenni, hogy a több bevont önkéntes, bár nagyobb anyag 
és rendezvényköltséget jelent, arányaiban sokkal több hozzáadott értéket és 
erőforrást mozgósít települési szinten.
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„Öltözékünk üzenete”
Sárköz szellemi és kulturális öröksége

Az „Öltözékünk üzenete” divat-
bemutató nemcsak újragondolta és 
élővé tette a sárközi motívumvilágot, 
de nem várt népszerűséget is hozott a 
gazdag folklórkincsű falvak hagyomá-
nyos viseletének. Az azóta az ország 
több értékőrző rendezvényén is sikerrel 
szereplő program révén olyan folyama-
tok indultak el a Tolna megyei néprajzi 
tájegység öt településén, melyek akár 
a kulturális turizmus és a kreatívipar 
felvirágzását is előrevetíthetik.

Sárköz népművészete – szövés, 
hímzés, gyöngyfűzés, viselet – 2012-
ben felkerült a Szellemi Kulturális 
Örökség Nemzeti jegyzékére, ezzel 
automatikusan a Magyar Nemzeti Ér-

téktár részévé vált. A jegyzékre felter-
jesztés menetét, a települések közötti 
feltáró tevékenységet a Tolna Megyei 
Népművészeti Egyesület koordinálta 
és szakmailag segítette.

Az öt település – Őcsény, Decs, 
Sárpilis, Alsónyék és Báta – alkotta 
néprajzi tájegység egyedülálló nép-
művészetének, népi kézművességé-
nek kutatását, bemutatását, tovább-
adását a fi ataloknak a Tolna Megyei 
Népművészeti Egyesület fontos fel-
adatának tekinti 1996-os megalakulá-
sa óta, ezek megvalósulása érdekében 
tevékenységét, programjait, pályáza-
tokon történő részvételeit is e célok 
mentén szervezi.

Sárköz népművészetének szerve-
zett éltetője az 1953-ban megalakult 
Sárközi Népi Iparművészeti Szövet-
kezet volt 2001-ig. Az 1970-es évek 
végén még 1500 alkalmazottat és be-
dolgozót foglalkoztató szövetkezet 
megszűnésével a szövéssel, hímzéssel, 
viseletkészítéssel foglalkozó asszo-
nyok munkanélkülivé váltak. A  mes-
terek, akik a Szövetkezetben őrizték 
és alkalmazták azokat a technikai és 
technológiai tudásokat, amelyek a 
sárközi szőttesek, hímzések, viseletek 
jellegzetes arculatához is hozzátar-
toztak, megöregedtek, elhunytak. Így 
fontossá vált e tudások összegyűjtése, 
rendszerezése és átadása.

Ennek érdekében a Tolna Megyei 
Népművészeti Egyesület küldetésé-
nek tekinteti a sárközi örökség átörö-
kítését, és programjainak tervezése-
kor ennek szellemében tervezi prog-
ramjait, amelyek összhangban vannak 
az alapító okiratában megfogalmazott 
céljaival: „A  nemzeti tárgykultúra ér-
tékeire épített szakmai és esztétikai 
szempontból egyaránt hiteles kézmű-
ves, népművészeti, népi iparművésze-
ti, iparművészeti tevékenység szolgála-
ta és képviselete, a  jól használható és 
szép emberi környezet megteremtése.”

Hungarikum pályázat

Az egyesület felvállalt küldetésé-
nek eredményes megvalósításához 
nyújtott lehetőséget a 2013-ban meg-
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hirdetett első Hungarikum pályázat, 
melyet civil szervezetek részére is ki-
írtak.

A  Vidékfejlesztési Minisztérium 
részére benyújtott és támogatásra 
méltónak talált pályázat három prog-
ramrészből állt: az V. Berekai Éva 
Országos Népi Ékszer pályázatból, 
valamint az Öltözékünk üzenete di-
vatbemutatóból és azonos nevű kon-
ferenciából.

Az egyesület által szervezett és 
háromévente meghirdetett Népi ék-
szer pályázat célja a hazánkban és a 
határainkon túl élő népi ékszerkészí-
tők bemutatkozási lehetőségének biz-
tosítása és annak bemutatása, hogyan 
lehet átmenteni, beilleszteni a külön-
böző műfajokban alkotó népi ékszer-
készítők alkotásait a XXI. század vise-
letkultúrájába.

Az „Öltözékünk üzenete” pályá-
zatnál a sárközi hímzés és szövés 
mintakincsének újszerű felhasználá-
sa, Sárköz gazdag hímzés és szövés 
motívumainak és technikáinak alkal-
mazásán keresztül új, a  ma embere 
számára is hordható viseletkollekciók 
és kiegészítők létrejöttének elősegíté-
se, valamint mintakincsének tovább-
örökítése és népszerűsítése volt a 
megfogalmazott cél.

A  nyertes Hungarikum pályázat 
megvalósítására 2014. augusztus 29-
én került sor a Babits Mihály Kultu-
rális Központban. A délelőtt kezdődő 
konferencián az ország minden részé-
ből érkező alkotók elsőként Dr. habil. 
Nagy Janka Teodóra phd. etnográfus, 
főiskolai tanár „Viseljük-e vagy hord-
juk?” című előadásában a sárközi női 
viselet kialakulásáról, és annak gaz-
dasági, történelmi hátteréről beszélt, 
majd Stumf Imre viseletkészítő az 
egyéni látásmód érvényesítésének 
feltételeiről adott értékes információt 
a résztvevőknek. Molnár-Madarász 
Melinda saját munkáinak bemuta-
tásán keresztül a régi motívumok 
újszerű alkalmazásához, mutatott jó 
példákat, megoldásokat a konferencia 
résztvevőinek.

Divatbemutató

A  konferencia és a kiállításmeg-
nyitó után egy időutazásnak is beillő 
viselet- és divatbemutatón vehettek 

részt a programon részt vevők, amely 
három részből állt. Az első részben 
a hagyományos sárközi viseletek ke-
rültek bemutatásra falvanként, majd 
Somodi Beáta fi ataloknak tervezett, 
a  sárközi hímzések motívumvilágát 
felhasználó ruhái következtek. Vége-
zetül Göbölyös Márta Ferenczi Noé-
mi-díjas iparművész ruháin jelentek 
meg a sárköziek által kedvelt újrafo-
galmazott gránátalma motívumok.

Sárköz öt falujának viseletén ke-
resztül a divatbemutatón láthatóvá 
váltak a falvak közötti lokális különb-
ségek és azonosságok. A  viseletek 
alkalmat jelölő funkcióval rendelkez-
nek, de ezeket a jelzéseket ma már 
kevesen ismerik, és a fi atalok szá-
mára ismeretlen egy-egy kendőkötés 
közötti különbség jelentése. „Egy-egy 
közösségen belül kialakított és érvé-
nyes öltözködési szokások normává 
rögzítődtek, állandósultak. E  szabá-
lyok ismeretében a viselet a helybeliek 
számára érthető volt, számos fi nom 
jelzést közvetített, egyben megkülön-
böztette őket a másféle öltözködési 
jelzésekkel élő, másféle viseletben já-
róktól.” Ezért Matókné Kapási Júlia 
minden bemutatott ruháról rövid 
ismertetőt mondott, így az esztétikai 
látványosságon kívül olyan új isme-
retekhez is jutottak a nézők, amelyek 
birtokában érthetőbbé vált számukra 
a színek használata, a  díszítés erő-
teljesebb vagy visszafogottabb al-
kalmazása, a  különböző fejviseletek 
használatának rendje a különböző 
korú, társadalmi helyzetű lányoknál, 
asszonyoknál.
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A  divatbemutató nagy sikert ara-
tott, s hamar híre ment: az elmúlt két 
évben már több jelentős rendezvény-
re is meghívást kapott, (Szekszárdi 
Szüreti Fesztivál 2014., Mesterségek 
Ünnepe 2015., Sárközi Lakodalom 
– Őcsény, 2015., Magyarság Háza 
2015.) valamint idén a Művészetek 
Völgye programjai között is szerepel.

Pozitív változások

A  program eredményeképpen 
együttműködés jött létre a Tolna Me-
gyei Népművészeti Egyesület, a Szek-
szárdi Bartina Néptánc Egyesület és 
az öt sárközi település civilszervezetei 
között. A  tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a bemutatók során a fi atalok 
és az idősek között kialakult egyfajta 
szakmai párbeszéd, ami várhatóan 
elősegíti a viseleti örökség továbbélé-
sét és megújulását. A  fi atalok részé-
re tervezett ruhák sikere várhatóan 
újabb kollekciók tervezésre inspirálja 
a ruhatervezőket, és ezzel újabb hím-
zések elkészítésre kapnak megbízást 
a településeken hímző asszonyok. 
A  kezdeményezés révén az idősebb 
generáció tagjai lehetőséget kapnak 
tudásuk átadására és a fi atalok által 
képviselt új szemlélet megismerésére, 
míg a divatbemutatón szereplő fi ata-
lok megismerik hagyományaikat és 
átélhetik annak elismertségét, sikerét. 
A  gyakran egymás között rivalizáló 
sárközi települések hagyományaik 
megismertetése érdekében immár 
közösen szervezik meg minden évben 
más-más sárközi településen a Sárkö-
zi Lakodalmat.

A program várható pozitív hatásai 
között említhető, hogy a bemutatók 
alkalmával megtapasztalt közösséghez 
kapcsolódás élménye és biztonsága 
elősegíti a fi atalok vállalkozó kedvét. 
A  program által eredményezett nép-
szerűség hozzájárulhat, hogy a régen 
oly híres sárközi népviselet ismét is-
mertté váljon, és felkeltse az érdek-
lődést a sárközi falvak népművészete 
iránt. A  fi atalabb generációk számára 
kedvet adhat településük kulturális 
örökségének és tárgyi kultúrájának el-
sajátításához és az egyesület tárgymeg-
újító törekvéseinek megvalósításához.

Felhasznált irodalom:

Fél Edit: Női ruházkodás Marto-
son. Néprajzi Értesítő 1942. 93-140.

Tárgyalkotó Népművészet, Plané-
tás Kiadó 1998.

KOMJÁTHI TAMÁSNÉ a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense. 1977-től 
1996-ig a Sárközi Népi Iparművészeti Szövetkezetben dolgozott művészeti vezetőként, 
majd 1996-tól 2002-ig önálló alkotóként folytatta textiltervezői és kivitelezői munkáját. 
2002-ben felkérésre került a Tolna Megyei Közművelődési Irodához. Feladat volt a megyei 
közművelődési statisztikai adatgyűjtés koordinálása, településenkénti rögzítése és összeg-
zése, a megyei népművészeti alkotómunka, a megye kulturális térségi életében betöltött 
szerepe szerinti tevékenységének irányítása, valamint régiós és országos kapcsolatrend-
szerének gondozása. Továbbá a térségi szerepű művészeti kiállítások anyagának rende-
zése, vándoroltatása és a felmenő rendszerű kiállítások szervezése. A  Berzsenyi Dániel 
Főiskola művelődésszervező szakán, közösségfejlesztő és andragógia szakirányon szerzett 
diplomát, majd ezt követően múzeumpedagógus szaktanácsadói szakdiplomát szerezett 
az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán. 1987-ben népi iparművész címet kapott alko-
tói tevékenységéért. 1996-tól tagja, majd 1999-től elnöke a Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesületnek. 2004-től három évig a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Felügyelő Bi-
zottságának tagja, majd 2007-től alelnöke. 2011-től a Hagyományok Háza Népi Iparművé-
szeti Tanácsadó Testületnek tagja.
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Tolna Megyei Népmű-
vészeti Egyesület

A  Tolna Megyei Népművésze-
ti Egyesületet azok a megyében élő 
alkotó hívták életre, akik személyes 
identitásukból eredően fontosnak 
érezték megyéjük gazdag tárgyal-
kotó népművészeti örökségének 
fenntartását, folytatását és átadását. 
Az egyesület 1996-ban alakult szek-
szárdi székhellyel. Az egyesület 2008 
decemberében Sióagárdra jegyeztet-
te be új székhelyét és a Tolna Megyei 
Bíróságnál új alapszabály létesítésé-
vel közhasznú egyesületté minősült.

Húsz éve fogja össze a Tolna me-
gyében alkotó, népi kismestersége-
ket ápoló, az egyesülettel együttmű-
ködő, amatőr és hivatásos tárgyalko-
tó népi kézműveseket, fi atal- és idő-
sebb alkotókat. 111 fős tagsága Tolna 
megye több mint 35 településének 
népművészeti örökségét képviselik 
közel húsz szakma képviseletében 
(fazekas, kékfestő, fafaragó, szövő, 
hímző, viseletkészítő, babakészítő, 
gyöngyfűző, mézeskalács készítő, 
szíjgyártó, bőrműves, fajáték készí-
tő, kosárfonó, csipkeverő, csuhéfo-
nó, kovács). Az egyesület tagdíjakon 
kívül állandó pénzbevétellel, költ-
ségvetési támogatással nem rendel-
kezik, önfenntartó, a programjaihoz 
szükséges pénzügyi forrásokat pá-
lyázatokból fi nanszírozza és a tagok 
önkéntes munkájával valósítja meg.

Az egyesület tagja a Népművé-
szeti Egyesületek Szövetségének, 
munkájának aktív és elismert részt-
vevője. Az egyesület elismert alkotói 
2001 óta a szövetség szakmai bizott-
ságainak tagjai. Az egyesület elnöke 
2007 óta a szövetség egyik alelnöke.

Az egyesület tagjai részére szak-
mai fejlődésük érdekében lehetősé-
get biztosít és segítséget nyújt orszá-
gos konferenciákon való részvételre, 
képzéseket- és értékesítési lehetősé-
geket szervez, széleskörű informá-
ciókkal látja el tagjait vállalkozásuk 
folytatásához. Az egyesület alkotói 
rendszeresen szerepelnek országos 
pályázatokon, kiállításokon, konfe-
renciákon, szakmai találkozókon. 
Tagjai mesterség bemutatókkal, ját-

szóházakkal gazdagítják az országos 
fesztiválok és Tolna megye rendez-
vényeinek programkínálatát.

Az egyesület fontosnak tartja a 
helyi hagyományok ápolását, a tárgyi 
népművészet megőrzését, tovább-
adását, ezért évente képzéseket szer-
vez tagjai részére.

A  tagok tevékenységét és az 
egyesület szakmai tevékenységének 
minőségét a tagjainak minősítései és 
címei is mutatják: tagjai közül 5 al-
kotó Népművészet Mestere, 4 alko-
tó Népművészet Ifj ú Mestere és 27 
alkotó Népi Iparművész és 5alkotó 
Király Zsiga díjas alkotó.

Az egyesület munkáját a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2008-ban 
„Az Év Tolna Megyei Civil Szerveze-
te” díjjal ismerte el.

A Tolna Megyei Nép-
művészeti Egyesület 
tevékenysége

Kutatás
– A  Sárközi Népi Iparművészeti 

Szövetkezet dokumentum- és minta-
tárának teljes digitalizálása,

– a sárközi falvakban meglévő 
dokumentumok digitalizálása,

– a Sárközzel kapcsolatos nép-
rajzi tanulmányok, irodalmi, esetleg 
képzőművészeti alkotások össze-
gyűjtése,

– sárközi digitális adatbank lét-
rehozása,

– informatikai háttérrel megerő-
sített kutatószoba kialakítása, ahol a 
települések helyi népművészeti érté-
kei együtt is megjelenhetnek,

– a sárközi motívumkincs ere-
detének kutatása, délszláv hatások 
vizsgálata a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeummal és a Belgrádi Néprajzi 
Múzeummal együttműködve.

Oktatás
– Iskolarendszeren belüli és kí-

vüli oktatási formák maximális ki-
használása,

– a sárközi falvak iskoláival való 
folyamatos és eredményes együtt-
működés annak érdekében, hogy a 

hon- és népismereti órákon kívül is 
nagyobb szerepet kapjon a lokális 
kultúra,

– iskolai szakköri foglalkozások 
újbóli bevezetése szakmai irányítás-
sal,

– tájházi látogatások során mú-
zeumpedagógiai foglalkozások szer-
vezése gyerekeknek, felnőtteknek,

– a hímzés mintakincset újra al-
kalmazó varró, szabó és hímző tan-
folyamok indítása a sárközi települé-
seken,

– szövőszakkörök indítása gye-
rekeknek, felnőtteknek,

– a településeken működő műve-
lődési házak népi kézműves szakköri 
tevékenységének újraindítása szak-
mai irányítással.

Kiállítások, bemutatók
– A Tolna Megyei Népművészeti 

Egyesület további Sárközzel kapcso-
latos kiállításainak bővítése, kiszéle-
sítése országosan és országhatáron 
kívül;

– lehetőséget biztosítani a hazai 
és külföldi múzeumi anyag összeha-
sonlító bemutatására a mai alkotók 
munkáival együtt;

– a sárközi örökség további fel-
használási lehetőségeinek megfogal-
mazása motívumkincsének felhasz-
nálásával;

– az egyesület tagjai és a megyé-
ben élő alkotók részére pályázatok 
kiírása a sárközi hímzések, szövések 
újszerű alkalmazása, felhasználása 
érdekében;

– Sárköz hagyományos min-
takincsét feldolgozó ruhatervezők 
felkérése a megújítás megvalósulása 
érdekében;

– összművészeti bemutatókon, 
kortárs népművészeti kiállításokon 
Sárköz népművészetének népszerű-
sítése.

Eladhatóvá tétel
– Iparművészekkel közös ter-

mék skála kialakítása, a sárközi szö-
vés, hímzés jó hírének visszaállítása, 
amely újabb munka vagy önfoglal-
koztatás lehetőségét eredményezheti 
és bővítheti Tolna megye turisztikai 
látványosságainak kínálatát. 
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Éles KrisztinaÉles Krisztina

Közösségi gazdaságfejlesztés 
a Kneipp Témaúton

Öngondoskodás a közösség fenn-
maradásáért; öngondoskodás az 
egészség megőrzéséért; öngondosko-
dás az értékekre alapozó fejlesztése-
kért – az öngondoskodás volt annak 
a műhelyfoglalkozás sorozatnak a 
kulcsszava, amelyet a Vasi Hegyháton 
szervezett a Nemzeti Művelődési Inté-
zet megyei irodája.

Bomló kötések

A  Vasvári Járás tizenhárom te-
lepülését köti össze Magyarország 
egyetlen összefüggő Kneipp Témaút-
ja, amely 2012-ben hosszas előkészí-
tés után jött létre „A Kneipp összeköt 

– Határon átnyúló egészség-, és tu-
rizmusfejlesztés a klasszikus Kneipp 
természetgyógyászat jegyében” című 
projekt keretében. A  beruházás meg-
álmodóinak célja kettős volt: egyrészt 

szerették volna a turizmust fellendíte-
ni a faluközpontokat ékesítő Kneipp 
parkokkal; másrészt kiemelt cél volt 
a helyi közösség életminőségének ja-
vítása is. A  pályázat szempontjából 
sikeresen zárult a program, hiszen a 
kihelyezett Kneipp-műtárgyak – kö-
nyöklők, lábáztatók, száraz és vi-
zes taposók, vizes játékok, napórák, 
meditációs székek, egyensúlyozók, 
gyógynövénykertek, gyógynövény la-
birintus, inhalátor ház, táplálkozási 
piramis, Kneipp-szoba – olyan kiste-
lepülésekre kerültek, amelyek általuk 
a turisztikai szempontból jelentős 
egyéb értékeiket is megmutathatták. 
A  megvalósítást kísérték ismeretter-
jesztő előadások, táborok is, amelyek 
a Kneipp-módszert népszerűsítették 
a térségben. Készültek kiadványok és 
a környéket és a projektet bemuta-
tó honlap is. A  tájegység jelképeként 
ismert rododendron a parkok kapu-

jába kihelyezett üvegtáblákon jelzi a 
Kneipp Témaút egy újabb izgalmas 
állomását, ugyanakkor szimbóluma 
az összetartozásnak és a minőségnek.

Az elmúlt négy évben azonban a 
falvak eme páratlan kincsének fénye 
kezdett megfakulni, és ami ennél is el-
szomorítóbb: a hétköznapok folyama 
oldani kezdte azt a kötődést is, amit 
a Kneipp Témaút jelentett a községek 
számára. A  parkokat hellyel-közzel 
gondozták csak, gazdáik nem voltak, 
a  helyben élők nem igazán ismerték 
meg a módszer és az objektumok lé-
nyegét, a programban rejlő gazdasági 
potenciált pedig egyáltalán nem tud-
ták kihasználni a helyben élők.

Saját erőforrásaink fel-
fedezésének büszkesége

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas 
Megyei Irodája 2016 tavaszán indítot-
ta útjára az „Öngondoskodás Kneippel 

– Közösségi gazdaságfejlesztés a Kne-
ipp Témaúton” című programsoroza-
tát, amelynek célja új együttműködési 
formák, önszerveződő közösségek ge-
nerálása volt a térség önkormányzatai-
nak, intézményeinek, civil szerveződé-
seinek bevonásával, helyi közösségek 
érdeklődésének felkeltésével.

A programsorozat 11 alkalommal, 
6 helyszínen 14 előadóval és mindösz-
szesen 217 résztvevővel valósult meg. 
Az érdeklődők közül 22-32 fő szin-
te valamennyi műhelyfoglalkozáson 
részt vett, míg néhányan csak „sze-
mezgettek” a témák közül.Csoportos munka, Gersekarát
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A  programsorozatot ugyanis az 
előzetes igényfelmérés alapján három 
fő célkitűzés köré építette fel az iro-
da. A legfontosabb cél egy összetartó, 
együtt gondolkodó, egymást segí-
tő, stratégiát alkotni képes közösség 
létrehozása volt. A  Kneipp-módszer 
megismertetésével, az egészséges 
életmód szakavatott képviselőinek 
előadásával a legkisebb községekben 
élők életminőségének javítását segí-
tette elő a program. A  testi-lelki har-
mónia megteremtése a feltétele az 
egészséges, fejlődőképes, megtartó 
társadalom kialakulásának. A  helyi 
identitás erősítésével, az értékekre 
alapozó gazdaságfejlesztő tervek ki-
dolgozásának támogatásával pedig 
nemzetünk legkisebb egysége, a  falu 
fennmaradásához, közösségi gyara-
podásához járult hozzá a Nemzeti 
Művelődési Intézet. A  helyi szellemi, 
tárgyi és természeti adottságok, esz-
közök akkor válnak valódi értékké, 
ha a helyi közösség magáénak érzi, 
törődik velük, értékeli, gondozza és 
megpróbálja saját és mások haszná-
ra élvezhetővé, használhatóvá, a  jövő 
számára élővé tenni őket.

A három cél megvalósulásának si-
kere a foglalkozások vezetőin és hely-
színeken túl leginkább a résztvevő-
kön, az érdeklődő befogadókon múlt. 

Alsóújlak, Csehimindszent, Gersek-
arát, Győrvár, Hegyhátszentpéter, 
Kám, Mikosszéplak, Olaszfa, Oszkó, 
Petőmihályfa, Rábahídvég, Szemenye 
és Vasvár – a bevont 13 település – 
mellett érkeztek érdeklődők Csehiből 
és Csipkerekről is. Már az első kö-
zösségfejlesztő alkalmakkor kiderült, 
hogy egy egymásra kíváncsi, nyitott, 
a  szülőfalujuk boldogulása iránt elhi-
vatott csoport látogatja rendszeresen 
a találkozókat. A  résztvevők – akik 
között voltak polgármesterek, intéz-
ményvezetők, kulturális közfoglal-
koztatottak, pedagógusok és helyi 
termék előállítók, szellemi és fi zikai 
dolgozók – szinte valamennyien han-
got adtak örömüknek, milyen sok 
lehetőség rejlik abban, hogy kapcso-
latokat tudtak kiépíteni a program 
során. László Tamásné csipkereki 
helytörténész így fogalmazta ezt meg: 

„Most már legalább lesz a szomszéd 
falvakban is valaki, akihez fordul-
hatok, és a községünkben működő 
klubok rendezvényeinek, kirándulá-
sainak szervezésénél is számíthatok 
azok segítségére, akiket itt megis-
mertem.”

Sebastian Kneipp atya világhíres 
módszerével – amelynek alappillére 
a víz, a  mozgás, a  test-lélek-szellem 
harmóniája, az egészséges táplálkozás 

és a gyógynövények – Dr. Garda Ká-
roly gyermekorvos, a  Magyarországi 
Kneipp Szövetség elnöke ismertette 
meg a résztvevőket. Az ehető virágok 
és a gyógynövények világába pedig 
Gyenes Csilla fi toterapeuta kalauzol-
ta el a társaságot. Az összejövetelek 
eredményességét jelzi, hogy a fog-
lalkozásokat kísérő beszélgetéseknél 
egyre több gyógytea, egészséges ha-
rapnivaló került az asztalokra, ame-
lyek receptjét ki is cserélték egymás 
közt készítőik.

Az igazi áttörés akkor követke-
zett be, amikor a közreműködő falvak 
buszaival 34 fő ellátogatott Ölbőre a 
Szombathelyi Egyházmegyei Karitasz 
Gyógyfüves Házába és Kneipp Parkjá-
ba. Itt, a megye egy másik tájegységével, 
egy alig 770 főt számláló község értéke-
ivel, leginkább pedig egy megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató 
szociális gazdasággal, mint jó példával 
ismerkedhettek meg a hegyhátiak.

Az ölbői jól működő gyakorlat 
megismerése után többen feltették 
a kérdést: „Nálunk otthon ez mi-
ért nem működhet hasonlóan?” Új 
lendülettel, ötletekkel, tervekkel és 
a kirándulás kellemes közösségi él-
ményétől felcsigázva várták a prog-
ramsorozat azon szakaszát, amely 
konkrét stratégiák, projektek kidol-

Mikosszéplak, a témaút egyik állomása

Csoportos tervezés, Olaszfa

Oszkó, a témaút egyik állomása
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gozását helyezte fókuszba. Nagy Zsolt 
felnőttképző, projektmenedzser ve-
zetésével négy csoportra oszlottak a 
résztvevő 25 és 55 év közötti eltérő 
településekről érkezett férfi ak és nők. 
Feladatuk az volt, hogy találjanak ki, 
készítsenek elő egy olyan projektter-
vet, amely saját községük értékeire, 
azok megőrzésére, fejlesztésére épül; 
elősegíti a helyi közösség megerősö-
dését, civil szerveződések létrejöttét, 
és amely összekapcsolható a Kne-
ipp-szemlélettel, hasznosulnak benne 
a minden településen megtalálható 
Kneipp-műtárgyak. Iránymutatást is 
kaptak mindehhez a résztvevők a Fa-
lusi Turizmus Szövetsége, az Őrségi 
Nemzeti Park és az Országos Foglal-
koztatási Közhasznú Nonprofi t Kft. 
előadóinak eredményes példái által.

A  Petőmihályfán megrendezett 
programzáró kerekasztal-beszélgetés 
során a térség döntéshozói előtt mu-
tatták be a csoportok terveiket.

Az oszkóiak koordinálásával szü-
letett az „Egészségünk és a Kneipp” 
című projekt, amelynek lényege a 
Kneipp-módszer és a Kneipp-eszkö-
zök használatának népszerűsítése a 
helyi lakosok körében egy olyan kö-
zösségi alkalom szervezésével, amely 
felhívja a fi gyelmet az egészségtuda-
tos életmódra.

A csehiek és vasváriak által készített 
„Szabadon a Vasi Hegyháton – Bortúra” 
című projekttervezet a térségbe érkező 
turisták számára a Hegyhát pincéit, bo-
rait, a szőlőtermelés hagyományát sze-
retné bemutatni és a hozzá kapcsolódó 
rendezvények láncolatát kialakítani. 
A  kezdeményezésbe bevonnák, érde-
keltté tennék a borosgazdákat, hagyo-
mányőrző csoportokat és a turisztikai 
szakembereket. A  programcsomag kí-
nálata négy útvonalat tartalmaz, ame-

lyek gyalogosan, kerékpárral, lovon, 
illetve lovas szekérrel is bejárhatók. 
A  helyi pincetulajdonosok kísérőként 
végigvezetik az érdeklődőket az adott 
útvonalon és közben bemutatják szá-
mukra a helyi értékeket, gasztronómiát, 
hagyományokat.

A  Rábahídvég értékeit bemuta-
tó csoport olyan programokat ter-
vezett, ahol a rendkívül aktív, több 
hagyományőrző csoporttal és civil 
szervezettel büszkélkedő falu kincse-
it éppen a helyi lakosok mutatják be 
a vendégeknek. A  projektgazdák azt 
szeretnék elérni, hogy a községbe ér-
kező turista ne csak a rendezvények 
alkalmával kapjon teljes képet a falu-
ról, hanem bármikor érkezik is a te-
lepülésre, mindig legyenek felkészült 
helybeliek, akik kalauzolják.

A  Gersekarátért Baráti Kör tag-
jai „Kneipp és egészséges életmód 
Gersekaráton” címmel készítették el 
programtervüket, amelynek közép-
pontjában gyógynövénykert kialakítá-
sa és fejlesztése áll, a gyógynövények 
megismertetése a lakossággal és a 
helyi teaházban való elérhetővé téte-
le minél szélesebb körben. A  gyógy-
növényszárító mellett egy kerékpár-
kölcsönzőt is szeretnének létrehozni, 
amelynek közösségi üzemeltetésével 
fellendülhet a turizmus és a Gersek-
arátra látogatók a fürdésre és horgá-
szásra alkalmas tó mellett a környék 
valamennyi értékét megismerhetik. 
A  kerékpártúrák szervezésével pedig 
erősödik a helyi közösség is.

Eredményes együtt-
gondolkodás

A  Vasi Hegyháton megvalósult, 
több települést összekötő kulturális 
gazdaságfejlesztő program receptjé-
nek leírásánál a „hozzávalók” között a 
minél szélesebb körben megszólított 
helyi lakosságot soroljuk az első hely-
re. Fontos összetevők a kistelepülések 
önkormányzati képviselői, intézmény-
vezetői, közösségi szerepvállalói, akik 
gyakran több szerepet is vállalva mo-
torjai a falu életének. Kiemelt felada-
tokat kell szánni a szakértőknek, szak-
embereknek, akik hiteles példáikkal 
ösztönzik a résztvevőket és személyi-
ségükkel kialakítják bennük a bizalmat, 
hogy aztán a program végeztével is 
megmaradjon a segítő kapcsolat.

Az „elkészítés” legfontosabb eleme 
az egyszerű ötlet, amely esetünkben 
az egészséges életmód népszerűsítése, 
közösségi hatásainak megismerteté-
se és az értékfeltárás volt. Kiemelten 
fontos az összekötő kapocs megtalá-
lása, amely „közös nevezőre” hozza a 
közösség kezdeményezéseit. Ez lehet a 
természeti érték, egy korábban megva-
lósult, de már feledésbe merült projekt 
újragondolása, de akár egy hagyomány 
is. Emellett elengedhetetlen a jelen-
lét, minél több helyszín, minél több jó 
gyakorlat bemutatása. A  legnagyobb 
hangsúly azonban az interaktivitáson 
van: minden ötlet, kérdés, felvetés fon-
tos; közösen kell válaszokat keresni és 
meg kell teremteni a kommunikáció 
lehetőségét az érintettek között.

Az eredmény pedig egy olyan kö-
zösség létrejötte, amelynek tagjai bát-
ran fordulnak egymáshoz segítségért, 
közösen szerveznek rendezvényeket, 
és – mint a fent bemutatott projekt-
tervek bizonyítják – közösen tervezik 
jövőjüket. Az együttlét élményén és 
örömén túl megélhetésük biztosítá-
sán is közösen gondolkodnak; közö-
sen indulnak el az öngondoskodás gö-
röngyös, de az önállóan elért sikerek-
től értékes, önbecsülést fokozó útján.

ÉLES KRISZTINA 2002-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán művelődésszer-
vező szakon végzett PR-menedzser és nonprofi t menedzser képesítéssel. Ezt követően 
2006-ban a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán 
művelődésszervezésből egyetemi oklevelet is szerzett. A tanakajdi Petőfi  Sándor Művelő-
dési Ház vezetője, majd a Régiógazdaság és a Helyi Érték magazinok főszerkesztője volt. 
2014-től a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájának módszertani referense.

Kneipp eszközök kiprobálása
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Építő közösségek – közösségépítő 
kezdeményezések

Beszélgetés Kovács Vanda 
ifj úsági közösségfejlesztő szakemberrel

Új értelmet nyer a közösségépí-
tés szóösszetétel azokban az ifj úsági 
projektekben, melyek során fi atalok 
vagy gyermekek közösen terveznek és 
építenek meg egy-egy közösségi teret, 
játszóteret, díszletet, hogy aztán alko-
tásukat nem pusztán közszemlére, de 
közhasználatra is bocsássák. Kovács 
Vanda ifj úsági közösségfejlesztő szak-
ember számos „építő” program megva-
lósításában működött már közre – a 
módszerről inspiráló előadást tartott 
a Beke Pál Emlékkonferencián 2016 
áprilisában; a Szín Közösségi Művelő-
dés folyóirattal pedig a témában szer-
zett személyes tapasztatait, élményeit 
osztotta meg.

Szabó Judit Nikoletta: Kik állnak 
az építve közösségkovácsoló projektek 
mögött, van egy állandó csapat?

Kovács Vanda: Nem, többnyire 
minden projekt lebonyolításához új 
stáb verbuválódik. Gyakran dolgo-
zom civil szervezetekkel, ők képezik 
általában a helyi lábát egy-egy pro-
jektnek, és ők fogalmazzák meg azt 
a helyi igényt, amire egy közösségi 
folyamat életre hívásával lehet rea-
gálni. Ehhez adom hozzá közösség-
fejlesztő vállalkozóként a saját szak-
mai tudásomat, és ehhez keresek 
megfelelően kompetens együttmű-
ködőket – más szakterületről érke-

ző szakembereket, például építészt, 
kézművest.

Sz. J. N.: Milyen nemzetközi min-
tával rendelkeznek az építkezős ifj úsá-
gi projektek?

K. V.: Győrben több száz gyerme-
ket vontunk be egy építkező táborba. 
A  kezdeményezés egy külföldi mintá-
ból indult ki, amit Kokas Éva, a győri 
Gyermekek Háza – ma már Generá-
ciók Háza – vezetője tapasztalt meg 
Németországban. Lenyűgözte, hogy a 
gyerekek ezekben a táborokban való-
ban építenek, és a megszokotthoz ké-
pest egészen más jellegű, aktív, közös-
ségi együttműködésen alapuló gyer-
mektáborozási modellt ismerhetett 

meg. Évának volt egy nagy álma, hogy 
a hazai gyakorlattól eltérő, merőben 
újszerű gyermektábort valósítsunk 
meg. Így adaptáltuk a német példát – 
igaz, majd évtizedes várakozás után – 
a magyar gyakorlatba Győrben..

A NESTing – learning by building 
oldalán sok forprofi t vagy nonprofi t 
projekt ismerhető meg: személyes 
kedvencem egy angliai kezdeménye-
zés, melynek célja minél több helyi 
mikroprojektet elindítani. Erre talál-
tak ki egy mintát: azt próbálják végig-
gondolni, hogyan lehet egy üres vagy 
mostoha körülmények között lévő 
helyet szerethetővé tenni, és törődés-
sel, önkéntes csapatok verbuválásával 
hogyan lehet felfrissíteni, felújítani, 
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a  helyi társadalom szerves részévé 
tenni. Amerikában különösen izgal-
mas és színes programok folynak a 
témában, ott már hagyományai van-
nak a közösségi tervezésnek: az építő 
játszóterektől kezdve – ezek kreatív, 
nem a megszokott sémákból és mo-
dellekből épülő helyek – a romos te-
rületek kertté alakításáig és közösségi 
terek átalakításáig rengeteg jó gyakor-
lat valósult meg. A közösségi tervezés, 
mint tértervezés jóval megszokottabb 
feladat az amerikai helyi szervezők 
számára, mint nekünk

Sz. J. N.: A  már említett építkező 
gyermektábor Győrben kifejezetten 
nagyszabású kezdeményezésnek szá-
mít, hiszen több száz gyermeket érint 
évről évre. Hogyan épül fel a mesebiro-
dalom a gyerekek közreműködésével?

K. V.: Három hét alatt heti 120 
részvevővel összesen 360 általános 
iskolás korú gyermek vesz idén részt 
a táborban, melyet idén harmadszor 
rendezünk meg hétköznapokon, ötna-
pos turnusokban, napközis formában. 
Eleinte csak az alsó korhatárt szabtuk 
meg: a  részvételhez befejezett első 
osztály kellett. Az első évben ezért na-
gyon vegyesen voltak a korosztályok, 
aminek valóban izgalmas eredményei 
lettek, és érdekes tanulságokkal szol-
gált, ahogy idősebbek és a fi atalabbak 
együttműködtek. Ugyanakkor mégis 
azt tapasztaltuk, hogy a kiskamaszok 

– a hatodikosok, hetedikesek – már 
inkább a saját korosztályuk társaságát 

keresik. Ma már a befejezett elsőstől 
az ötödik osztályig hirdetjük meg a 
tábort. A tábornak mindig van egy ke-
retmeséje: az első évben Szent László 
király udvarával foglalkoztunk, a  má-
sodik évben a Hunyadiakkal. Idén 
valami „vadabbat” szerettünk volna 
kitalálni, így ez évben a felfedezések 
lesznek a középpontban. Amikor van, 
akkor igyekszünk egy valós történelmi 
ívet bejárni a történet kidolgozása so-
rán, melyet a gyerekek úgy követhet-
nek végig, mint valami mesét, ugyan-
akkor releváns történelmi ismeretek-
hez is juttatja őket.

Sz. J. N.: Ezt hogy kell elképzelni?
K. V.: Tavaly a Hunyadiaknál ott 

kezdtük, hogy Hunyadi Mátyást el-
viszi V. László. Mátyás az első hétvé-
gére hazatérhetett. A második héten 
már az uralkodás kezdetén jártunk, 
és a törökökkel vívtuk vad csatáin-
kat. A  harmadik héten megérkezett 
a menyasszony, Beatrix, hétvégén 
pedig nagy menyegzőt tartottunk. 
A  történelmi szálat kronológiailag 
nagyobb évtizedeket ugorva követ-
tük. Meseszerűen, ugyanakkor ra-
gaszkodva ahhoz, hogy azért adott 
esetben történelemórán egy „aha-él-
ményt” eredményezzen. Ennek egy 
nagyon kedves példája az, hogy 
egyik nap a tábor területén baran-
golva az egyik fa alatt találtunk egy 
pici keresztet, rajta egy felirat, hogy 

„R.I.P. Hunyadi László”. A  történetet 
nyomon követve a srácok szükségét 
érezték annak, hogy Hunyadi László 
haláláról a maguk módján megem-
lékezzenek, nyomot hagyjanak.. Ez 
a személyes bevonódás a történetbe 
egyébként nem egyedi eset, a  gyere-
kek sajátossága, hogy együtt élnek a 
játszott mesével: van egy szívmelen-
gető emlékem egy Bátor nevű kisfi -
úról, aki elhozta a táborba a kürtjét. 
Ragaszkodott hozzá, hogy Szilágyi 
Erzsébetet a várkapun ő köszöntse 
kürtszóval, így beleszőttük a mesébe, 
hogy Bátor, vadászkürtjét megfújva 
üdvözli a fenséges asszonyt.

A raklap jó alapanyag

Bátor kürtszóval köszönti a királynőt
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Sz. J. N.: A fő attrakciója a tábor-
nak azonban az építés. Hogyan kap-
csoljátok be ezt az elemet a játékba?

K. V.: A kerettörténethez kapcso-
lódva meghatározunk egy fokozato-
san megvalósítható nagyobb építési 
elemet, és mellette feladatokat, ki-
sebb játékokat. A  Szent László tör-
ténetét feldolgozó tábor kiindulási 
alapja az volt, hogy Szent László egy 
kedves lovagjának szeretne egy ud-
vart adományozni nászajándékba, és 
a gyerekek ezt az udvart fogják fel-
építeni. Az első táborozási csoport 
küldetése az volt, hogy építsenek 
műhelyeket. A  gyerekek kiscsoport-
ban dolgoztak, felnőtt vezetővel: 
a  csapatok egy-egy kis bunkert, mű-
helyt építettek különböző tematikák-
kal – például fűszeres boltot, fazekas- 
vagy ékszerkészítő műhelyt. A  tur-
nus végére ezeknek a műhelyeknek 
álltak az alapjai. A következő turnus 
az előző csoportok által megvetett 
alapokból indult ki, és a háromhetes 
tábor végére épült fel a középkori 
udvar.

Sz. J. N.: Milyen anyagokat hasz-
náltok a tábor folyamán, és honnan 
biztosítjátok ezeket?

K. V.: Az elmúlt két évben a rak-
lap volt az építkezés alfája és ómegája, 
de mellette használtunk tetőléceket, 
maradék faanyagokat, textilt és kötő-
zésre alkalmas anyagokat. Ez volt az 
építés alapja. Idén egy kicsit megtur-
bóztuk a dolgot: nem csupán rakla-

pok, de mindenféle újrahasznosítható 
dolgok szerepelnek az alapanyagok 
között az abroncsgumitól a nyomdai 
nagy papírgurigákon át a befőttesüve-
gekig, műanyag palackokig. Ezáltal 
nagyon sokfajta anyaggal dolgozhat-
nak majd a gyerekek, és ezáltal egy 
kicsit más utat is tud majd venni az 
építkezés. Az alapanyagokat jórészt 
adományokból biztosítjuk, melyet a 
Generációk Háza gyűjt össze külön-
böző csatornákon. A  tábor folyamán 
is előfordulnak spontán felajánlások: 
például egyszer egy anyuka rengeteg 
maradék anyagot hozott, hogy a gye-
rekek függönyöket is feltehessenek az 
ablakaikra.

Sz. J. N.: Hogyan tanulnak meg 
egymással együttműködni, a  szer-
számokat kezelni a gyerekek, hogyan 
sajátítják el az alapvető technikai is-
mereteket?

K. V.: Mindegyik turnus azzal 
indul, hogy a mini csoportok meg-
ismerkednek egymással, lefektetik 
az együttműködésük szabályait: mit 
szabad, mit nem szabad tenni, mik 
a tábor működési elvei. Valamikor 
a délután végére már ott tartanak a 
játékban, hogy mindenkinek tervez-
nie kell. Általában egyéni tervezéssel 
kezdődik a folyamat, minden kisgye-
reknek a saját nagy építményéhez 
kapcsolódóan készül egy terve. Aztán 
ezeket a különböző terveket próbálja 
összesimogatni a kiscsoport vezetője, 
ügyelve arra, hogy minden gyereknek 
a vágya valamilyen módon szerepel-
jen az egységesített tervben. Végig-
gondolják, hogyan lehet kivitelezni 
az építményeket, és az első nap végén 
már ott tartunk, hogy a raklapokat 
összekészíthetik a „műveleti terüle-
tükön”. Bemutatjuk a részvevőknek, 
milyen eszközökkel, dolgoznak majd, 
és melyek a rendvédelmi és munka-
védelmi szabályok – ezt az oktatást 
másnap megismételjük, és kezdődhet 
az építkezés.

Maga az építés a második napon 
kezdődik: általában két napot szá-
nunk tisztán építkezésre. Persze ez 
idő alatt is tartunk rövid szüneteket, 
kézműves programokat, és a történet 
továbbmesélése is megjelenik. Pihe-A lányok is örömmel fúrnak-faragnak

Anyagmozgatás csapatmunkában
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nésre mindenképpen nagy szükség 
van – valamikor a negyedik napon 
kell egy kicsit fújni, addigra alaposan 
elfárad vezető és gyerek egyaránt a 
táborban. Ezt a pihenőnapot az egész 
tábort megmozgató, egész napos kö-
zös nagy játékra szánjuk. Végül az 
utolsó napon arra fókuszálunk, hogy 
a történetet lekerekítsük, és a tábor-
élményt átadhatóvá tegyük: ilyenkor 
nyílt délutánt szervezünk, amire a 
szülőket is várjuk. A  pénteki nap ap-
ropójául szolgált már lakodalom és 
vásár is, mindenképpen olyan attrak-
ció, ami kapcsolódik a történethez.

A tábor három hétig folyamatosan 
bővül. Elengedhetetlen, hogy a cso-
portvezetőknek legyen annyi önural-
ma és csoportvezetői készsége, hogy 
akármekkora lendülettel is dolgoznak 
a srácok, ne engedje, hogy már az első 
héten kész paloták készüljenek. Teret 
kell engedni az utánuk következők 
kreativitásának, hogy az új csopor-
tok hozzá tudjanak tenni valamit az 
építményekhez. Ugyanakkor a teljes 
díszletet képtelenség is lenne rövid 
idő alatt felhúzni, hiszen a berendezé-
si tárgyak – például trónszék, lovagi 
asztal – elkészítése, vagy a harmadik 
hetet záró nagyrendezvény éppúgy 
része a tábornak. Értelemszerűen az 
első hét mindig a legizmosabb, ami-
kor a nulláról indulunk, és megszület-
nek a házkezdemények.

Sz. J. N.: Hogyan tud tervszerűen 
megvalósulni egy olyan projekt, amit 

lényegében helyben találnak ki a gye-
rekek?

K. V.: Keretek nélkül nem is mű-
ködne a tábor. Előre kitaláljuk, hogy 
melyik hétnek mi az építési terve.. 
Kiszámoljuk, hány raklappal, léccel 
és más alapanyaggal dolgozik heten-
te egy-egy csapat. Nem olyan nehéz 
arányosítani, hiszen például berende-
zési tárgyakhoz nincs annyi raklapra 
szükség, mint mondjuk az építmény 
alapvázának felépítéséhez. Tudnunk 
kell az utolsó turnusban részt vevő 
gyereknek is élményt és építési lehe-
tőséget adni. Ehhez mind az emberi, 
mind a fi zikai erőforrásokkal szigorú-
an terveznünk kell.

Sz. J. N.: Mi lesz az építmények 
sorsa? Lebontják, vagy ott marad aff é-
le játszótérnek?

K. V.: A tábor alatt – melynek az 
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 
mögötti erdős rész ad otthont – a gye-
rekek építményei mellett egy építész 
által tervezett és kivitelezett faépület 
is születik. Az első év végén egy nagy 
kapunk volt, Cseh András építész 
jóvoltából. Azt mindenképpen meg 
szerettük volna őrizni, és szerencsére 
sikerült is megtartani, jóllehet folya-
matosan felügyelni kellett. A második 
alkalommal egy könyvtárat emeltünk 
még hozzá. A többi házat, jellemzően 
a gyerekek épületeit, a  tábort köve-
tően lebontjuk – egyrészt mert azért 
ezek nem túl tartósak, így biztonsági 
okokból sem szerencsés megtartani 
őket, hiszen nem rendeltetésszerű 
használat esetén könnyen összedől-
hetnek, balesetveszélyessé válhatnak. 
Az építmények a tábor ideje alatt 
biztonságosak, ez alatt folyamatosan 
fi gyelünk rájuk, utána viszont nem 
tudunk felelősséget vállalni értük. Te-
hát a gyerekek pici építményei eltűn-
nek, az építész által tervezett és kivi-
telezett dolog megmarad. Bár idén 
nulláról indul minden, mert tavaly a 
tábort követően megrongálódtak az 
otthagyott építmények, és így le kel-
lett bontani őket.

Sz. J. N.: Egy gyerekeknek szóló tá-
bor inkább a közös játékról és a kész-
ségfejlesztésről szól. Van azonban egy 

Összeáll a keret

A munka összpontosítást igényel
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érdekesebb vetülete a módszernek, 
az építő közösségfejlesztés. Beszélnél 
 erről?

K. V.: A  „NESTing – learning by 
building!” egy ifj úsági projekt, ami az 
Erasmus+ program keretében valósult 
meg. A két projekt – a napközis épít-
kező gyermektábor és az ifj úsági építő 
program – között természetesen van-
nak közös vonások: az első gyermek-
tábor egyértelmű tapasztalata az volt, 
hogy nemcsak a gyerekek készségei 
fejlődtek, de nagyon komolyan, rövid 
időn belül elkezdtek kötődni egymás-
hoz és az építményhez is. Egyrészt 
ezt a szálat szerettük volna az ifj úsá-
gi munkába is adaptálni: gondoljunk 
csak a régi építőtáborokra, amelyek 

akarva-akaratlanul összehozták az 
embereket! Másrészt a közös építés-
ben egy nagyon erős tanulási poten-
ciál rejlik, érdemes hát tanulási folya-
matként (is) tekinteni és refl ektálni rá. 
A  projektet emellett az is motiválta, 
hogy Magyarország – akár szabadté-
ri, akár beltéri – ifj úsági terei között 
nagyon kevés tudatosan tervezett és 
célzottan létrehozott ifj úsági közössé-
gi tér van. Ha egy civil szervezet vagy 
egy intézmény egyáltalán forráshoz 
jut közösségi tér létrehozására, akkor 
általában a tervezésbe és kivitelezés-
be nincs lehetőség mélyen bevonni 
a helyi fi atalokat, és tértervezéssel és 
kivitelezéssel foglalkozó szakembere-
ket sem. Ezt a három hozadékot – a 

közösségi kötődést, a  tanulási folya-
matot és a tervezettséget – szerettük 
volna „összesimogatni” a NESTing 
projektben. A  partner Zalai Haza-
térők Egyesületének egy beltéri kö-
zösségi tér és egy nagy udvar áll ren-
delkezésre az ifj úsági munkához. Az 
udvar kicsit üresen, kicsit kopottan, 
kicsit szeretetlenül állt ott, és nem 
találta a funkcióját – lényegében egy 
üres rajzlap volt a kreatív munkához. 
A  projekthez csatlakozott a napközis 
gyermektábor építész szakembere, 
Cseh András. Így jött be harmadik 
elemként a tréning: hozzunk létre egy 
szabadtéri közösségi teret fi ataloknak, 
ami nemcsak egy ifj úsági munkás 
fejéből pattan ki, hanem egy másik 
szakma bevonásával, szakmai támo-
gatásával valósul meg, miközben a he-
lyi fi atalokat is mozgósítjuk, és az épí-
tést tanulási eszközként alkalmazzuk. 
A  projekt harmadik „lábaként” pedig 
mindezt tréninghelyzetbe helyeztük, 
és fi atalokkal dolgozó szakembereket 
vontunk be, akik a módszert saját kö-
zegükben tudják majd adaptálni. Így 
lett a „NESTing – learning by buil-
ding!” tréning, nem pedig ifj úsági cse-
re vagy tábor.

Sz. J. N.: Hogyan valósult meg az 
elképzelés?

K. V.: Erasmus+ projektként ad-
tuk be a pályázatot. Nemzetközi 
partnereket hívtunk meg, és már a 
projektterv összeállításába bevontuk 

A hangulat remek (Beate Balandina fotója) Végül minden a helyére kerül (Met Pinna fotója)

A zalaszentgróti építkezők
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a helyi fi atalokat. Két alkalommal lá-
togattunk Zalaszentgrótra Andrással, 
ahol két közösségi tervezést valósí-
tottunk meg a fi atalokkal. Első alka-
lommal tényleg csak a tér ismeretét, 
a srácok térhez való viszonyát mértük 
fel. Mik a legvadabb álmaik, mit sze-
retnének belőle kihozni, mi az, amit 
szeretnek benne, és mi az, amit nem. 
Körülbelül tíz srác vett részt ezen a 
megbeszélésen. Ezután hazamen-
tünk, és a vágyaik alapján elkészült 
egy alap terv, amit visszaküldtünk 
véleményezésre. Persze mindenki 
szerette, de nem nagyon indultak el 
a beszélgetések arról, hogy mi miért 
szerepel a tervben, vagy van-e vala-
mi, amit gondoljunk még át. Második 
látogatásunknak ezért már az volt 
a célja, hogy beszéljük át részletről 
részletre, hogy egyáltalán értik-e azt 
a tervet, és mi az, amin szeretnének 
változtatni, vagy alakítanának raj-
ta. A  folyamatot dokumentáltuk, és 
megosztottuk a nemzetközi résztve-
vőkkel, hogy felkészülten kapcsolód-
hassanak be a tréningfolyamatba, és 
tisztában legyenek az előkészítéssel. 
Csakhogy amikor a csapat megérke-
zett egy vasárnapi napon Zalaszent-
grótra, kiderült, hogy a tervezett 
teret drasztikusan csökkentették, és 
nem tudunk ugyanazokra a pontokra 
építeni, ahol egyébként a terv kulcs-
fontosságú elemei helyezkedtek el. 
Úgyhogy egy délután alatt az egészet 
újraterveztük, és gyorsan elfogadtat-

tuk, átbeszéltük a srácokkal. Azt kell 
mondanom egyébként, a  második 
terv klasszisokkal izgalmasabb lett, 
mint az első. A végső terv egy egész 
metaforát vitt végig: a  víz, a  Zala fo-
lyóhoz való viszonyulás volt a kiindu-
lása, ebből alakult ki, egy kis csónak, 
ami egy hintaágyat tart, egy nagyobb 
hajó lengőtekével, két függőággyal, 
ahova be lehet bújni, föl lehet rá 
mászni. Épült egy hajóhintához ha-
sonló alkalmatosság és egy dokksze-
rű, leülős, hempergős, kisszínpados 
rész is. A  megvalósításban pedig a 
helyi fi atalok működtek közre velünk.

Sz. J. N.: Profi k voltak elsőre?
K. V.: Dehogyis! De ki az? Az 

egyik hajó például legalább három-
szor dőlt össze a kivitelezés során.. És 
ez aztán igazán szép tanulási helyzet, 
hogy negyedszer is megpróbálják fel-
állítani. A fi ataloknak meg kellett mu-
tatni, hogyan használják a szerszámo-
kat, megismertetni a munkavédelmi 
előírásokat – addig el se kezdhetünk 
dolgozni. Ezek az építmények mégse 
Legóból vannak, ha hibát követünk el 

– és nem korrigáljuk! –, akkor nem-
csak magunkat veszélyeztetjük, ha-
nem a későbbi felhasználót is.

Sz. J. N.: Mi lett a közösségi tér 
sorsa, belakták a fi atalok?

K. V.: Bár alapvetően fi ataloknak 
terveztük, meglepő fordulatként egy 
jóval fi atalabb korosztály harapott rá. 
A kisebb gyerekek vették birtokba, és 
azóta az udvar a születésnapi zsúrok 
állandó helyszínévé vált. A  fi atalok 
pedig előszeretettel tartanak itt meg-
beszéléseket, szívesen ülnek ki az 
udvarra beszélgetni, hiszen jóval ins-
pirálóbb környezetet jelent, mint egy 
belső tér. A  lényeg, hogy használják, 
nem árvultak el az építmények, és vi-
gyáznak is rájuk.

Sz. J. N.: Mik a terveid, milyen jö-
vőt látsz a közösségi tervezésben Ma-
gyarországon?

K. V.: Többféle alternatívát is lá-
tok a továbbgondolkodásra. Egyrészt Munkában… (Umutcan Aydemit fotója)

Pihenőidő (Fotó: Cseh András)
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mindenképpen szeretnénk egy beltéri 
közösségi építő projektet elindítani: 
ez nem a nagy tér kialakításáról, ha-
nem fi nomhangolásról szólna – pél-
dául, hogy hogyan lehet kreatív teret 
létrehozni, szeparálni beszélgetős 
zugokat, és mindezt úgy, hogy az el-
készítése és a végeredmény is meg-
mozgassa a közösséget. Egy olyan 
projekt megvalósítása áll előttünk, 
amikor egy ifj úsági közösségi tér bel-
sejével dolgozunk. Egy tanárok, illet-
ve ifj úsági szakemberek és közösség-
fejlesztők részére tartott képzésben 
is gondolkodunk, amelynek témája a 
térhasználat, illetve az építés, mint ta-
nulást segítő eszköz. A tanárok szem-
pontjából leginkább az lehet fontos, 
hogy hogyan tudják nem-formális 
eszközökkel tudatosítani akár már az 
alsósokat a körülöttünk lévő tér ala-
kulására. Önmagában egy építészeti 
stílus – például a barokk – nem je-
lent sokat egy gyermek számára, az 
viszont, hogy funkcionálisan hogyan 
épülnek ki dolgok, mekkora a térigé-
nyünk, milyen eszközökkel vagyunk 
körülvéve, mi mekkora, egy szabad 
térben meddig érezzük magunkat 
biztonságban, mit jelent számunkra 
az, hogy otthonos, már felkelti az ér-
deklődését és tudatos térhasználatra 
sarkallja. Ezzel kapcsolatban létezik is 
egy módszertani segédlet, kicsiknek 
szóló feladatgyűjtemény. Az ifj úsági 
szakemberek és a közösségfejlesztők 
bevonása már nagyobb feladat: az 

ideális helyzet az lenne, ha egy közös-
ségi tér tervezésekor egy olyan katali-
zátorszeméllyel is számolna a tervező 
csapat, aki a tér használóit – a közös-
séget – meg tudja mozdítani és segí-
teni tudja a közösségi folyamatokat.

Azt gondolom, hogy a közösségfej-
lesztő szakmának jobban láthatóvá kell 
tennie magát a más szakmákkal való 
partnerségek – közte az építészet – szá-
mára. El kell érni, hogy tudjanak rólunk, 
hogy szükségessé tegyük magunkat – a 
közösségi építő projektekkel többek kö-
zött ezt is szeretnénk elérni.

Függőágy a bárkán (Fotó: Cseh András)

KOVÁCS VANDA ifj úságfejlesztő, tréner, grafi kus facilitátor. Kommunikáció-művelő-
désszervező végzettséget a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán szerzett 
Esztergomban. Ifj úsági munka tanulmányokat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ta-
nító- és Óvóképző Karán folytatott Budapesten. Foglalkozott újságírással, volt fesztivál-
szervező, oktatott a győri Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Intézetben. Hivatását az ifj úsági közösségfejlesztő programok megva-
lósításában lelte meg. Jelenleg a KisRigós Kreatív Közösségi Szolgáltató Kft. tulajdonosa-
ként projektmenedzseri, facilitátori, tréneri munkákat végez különböző hazai és nemzet-
közi kezdeményezésekben, programokban.

SZABÓ JUDIT NIKOLETTA kulturális és közművelődési szakember, újságíró. Tanulmá-
nyait a Casus Kortárs Művészeti Menedzserképző Kollégiumban, majd a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-esztétika szakpárján végezte. 
2001 és 2011 között a Budapesti Művelődési Központban információs munkatárs, később 
pr-marketing menedzser. 2002 óta publikál különböző sajtóorgánumokban. 2011 és 2013 
között szabadúszó újságíró és kommunikációs tanácsadó. 2013-tól a Nemzeti Művelődési 
Intézet kommunikációs osztályának munkatársa, jelenleg osztályvezető-helyettes.

Szakirodalom

Sebestyén Ágnes – Tóth 
Eszer [2013]: Épített környezeti 
nevelés, kultúrAktív Egyesület

Cseh András – Tóthpál Ju-
dit [2014]: Építészeti eszköztár, 
Építész Műteremház Széche-
nyi István Egyetem, Győr a 
https://dl.dropbox usercontent.
com/u/40111500/playce_epite-
szeti_eszkoztar.pdf címen, In-
ternet, 2016. június 20.

Kapcsolódó weboldalak

Mészáros Zsuzska projektjei 
a Budapesti Fazekas Mihály Ál-
talános Iskolában és Gimnázi-
umban: https://designped.com/

A  NESTing tréninghez ösz-
szegyűjtött nemzetközi jó példák 
közösségi terekről és közösségi 
tervezésről: http://nestingtrain-
ing.weebly.com/library.html

A  NESTing projekt lépése-
it összefoglaló 2016-os naptár: 
https://issuu.com/vandakovacs/
docs/nesting_calendar_2016

Az amerikai Public Work-
shop egyik kiemelkedő közösségi 
építő projektje gyerekek bevoná-
sával: http://publicworkshop.us/
blog/2013/11/15/an-adventure-
playspace-designed- built-by-
philly-youth-the-2013-usgbc-
greenbuild-legacy-project/
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A fi lm, mint erőforrás – kell a mozi!
Közösségi médiaműhely országos program és 

fi lmmódszertani szolgáltatások a Nemzeti 
Művelődési Intézet szervezésében

Idén 120 éves a magyar mozgókép, 
115 éve kezdődött a magyar fi lmgyár-
tás, 85 éves az első hazai gyártású 
hangosfi lm, 75 éves a színes magyar 
fi lm. A magyarok kreativitása, kezde-
ményező készsége nélkül a világ fi lm-
művészete talán csak egy fekete-fehér 
„némafi lm” lenne. A  fi atal generáció 
számára a saját élethelyzetüket doku-
mentáló mozgókép önkifejezési eszköz, 
új népművészet, így minden adott, 
hogy a fi lmkultúra a vidéken élők és a 
fi atal generációk kreativitását, kom-
petenciáit fejlessze. Hozzájáruljon 
a helyi képi és mozgóképes örökség 
megőrzéséhez, gyarapításához, erősít-
se a közösségben a generációs íveket. 
A fi lmnyelvet értő médiafogyasztó tu-
datosabban örökíti át az értékeket a 
következő generációknak. A  Nemzeti 
Művelődési Intézet az előbbi gondo-
latokból kiindulva ezért is kínálja a 
magyar társadalom fejlesztéséért, az 
identitás megőrzéséért fi lmmódszer-
tani szolgáltatásait.

Kizárólag a tudásalapú, kreatív, 
egyéni és társas kompetenciáiban fej-
lett társadalom lehet versenyképes, 
a  tudásalapú társadalom az egyetlen 
módja a gazdasági felemelkedésnek. 
Ebből a szempontból a kulturális vi-
dékfejlesztés kitörési pont, amely 
egyszerre erősíti az identitást és ka-

talizálja az erőforrásokat. A  közmű-
velődés eszközei megalapozzák az 
esélyegyenlőséget, a  kulturális javak 
használatának, hasznosulásának és 
gyarapításának lehetőségét. A kiépült 
intézményrendszer biztosítja a társa-
dalom számára azt az alapvető jogot, 
hogy annak minden tagja a lehető 
legjobb körülmények között férjen 
hozzá – hozzáértő szakemberek köz-
reműködésével és segítségével – a 
tanuláshoz, művelődéshez, hogy ala-
kíthassa közösségeit, tegye élhetőbbé 
és otthonosabbá települését. Az em-
beri erőforrások fejlesztése, az élet-
minőség javítása, a szellemi és anyagi 
gyarapodás a kulturális közvagyon 
társadalmiasítása nélkül – beleértve a 
magyar fi lmkultúra teljes spektrumát 
– nem elvégezhető feladat.

A  felgyorsult világban a hagyo-
mányos egyéni kompetenciák közül a 
digitális kompetencia egyre nagyobb 
jelentőséget kap. Aki biztosan kezeli 
a digitális világ eszközeit, módszereit, 
érti a mozgóképes kultúra összefüg-
géseit, nagyobb biztonsággal igazodik 
el a világban, nagyobb eséllyel képes 
biztos megélhetéshez jutni, akár egy 
kistelepülésről is végezhet kreatívipa-
ri fejlesztést.

A Nemzeti Művelődési Intézet az 
eddigi módszertani innovációi mel-
lett 2016 tavaszán, a  vidékfejlesztés 

céljait szolgálva elindította a „Közös-
ségi mozi és médiaműhely – országos 
program a cselekvő közösségekért” 
című mintaprogramot, amelynek 
keretében 19 megye 19 helyszínén 
„pörögni” kezdtek a fi lmfelvevő ké-
szülékek. („Gyerekek, álljunk le! Előre 
szaladtunk, vegyük újra!” – forgatáso-
kon gyakorta elhangzó rendezői meg-
jegyzés)

Csapó 1… 
magyarok a moziban

Tény, hogy a Kárpát-medence 
kivételes fi lmművészeket és alkotá-
sokat adott a világnak. A  fi lmkultú-
ra, a mozi élménye, a világ kulturális 
öröksége a magyar alkotók nélkül 
csak egy fekete-fehér némafi lm lenne. 
A  magyar kultúrára jellemző sokszí-
nűség, a kreatív gondolkodás adta és 
adja ma is az alapot, hogy a világ fi lm-
művészetében a magyar fi lmek ran-
gos helyet foglaljanak el. Ezt a nívót – 
elveszve a globális vizualitás virtuális 
terében – azonban a magyar társada-
lom, különösen a fi atalabb korosztály 
nemigen ismeri.

A  mozi hajnalán és napjainkban 
is jelentős számú magyarországi és 
Magyarországról elszármazott mű-
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vész és kreatív alkotó teremtette és 
határozta meg a vizuális művészet 
kétségkívül legjelentősebb formáját. 
Gondolhatunk a hollywoodi magyar 
alapító atyákra, a Paramount Pictures 
legendás Zukor Adolfj ára, vagy a Fox 
Filmstúdió tulajdonosára, Friedman 
Vilmosra, aki az első hangos western-
fi lm atyja, vagy a legendás Warners 
Brothers magyar fi lmeseire, Kertész 
Mihályra, a  Casablanca halhatatlan 
rendezőjére. Meg kell említeni Nagy-
lóc híres fi át, a három Oscar-díjjal ki-
tűntetett zeneszerzőt, Rózsa Miklóst, 
aki az egyik aranyszobrot a felejthe-
tetlen Ben Hur fi lmzenéért kapta, va-
lamint az amerikai újhullám megha-
tározó operatőrét, Zsigmond Vilmost, 
aki a fi lmképi értelmezést emelte ma-
gasabb szintre.

A  magyar fi lmtörténetben meg-
határozó volt a kárpátaljai születésű, 
kolozsvári fi lmgyártás-óriás, Janovics 
Jenő, aki 1913-tól a színház igazga-
tójaként irodalmi művek megfi lme-
sítésére vállalkozott. Felejthetetlen 
értékeket sűrítettek celluloid szalagra 
a Korda fi vérek – Sándor, Zoltán és 
Vince – akik 1919-ig az európai fi lm-
gyártás fellegvárává tették Budapes-
tet. Olyan alkotásokkal, mint Babits 
Mihály, Heltai Jenő, Karinthy Frigyes 
szüzséi, vagy Jókai Mór „Az aranyem-
ber” című regényének fi lmváltozata, 
amelyet a Corvin Filmgyár 1918-ban 
forgatott le. Budapestről történt tá-
vozásuk után Kordáék meghatározói 
lettek az angol, osztrák és némiképp 
az amerikai fi lmgyártásnak is.

Csapó 2… 
a magyarok mozija

A  magyar fi lmszínház története 
1896-ban kezdődött. Ekkor készül-
tek az első magyar mozgóképek a 
millenniumi ünnepségeken, és ekkor 
nyílt meg az első – ekkor még az úri 
közönség által megvetéssel szemlélt 
és lenézett szórakozási forma –, s ké-
sőbb a kávéházakban gyorsan nép-
szerűvé lett mozi. Tíz évvel később 
már 270 fi lmszínház várta a közön-
séget csak Budapesten. Nyíltak a vi-
déki mozik, amelyek között az egyik 
legkülönlegesebb vállalkozás Lifka 
Sándoré, aki 1901-ben megépítette 
a nyolc vagonból álló „mutatványos” 
szerelvényét, amely bejárta Fiumét, 
Csáktornyát, Ljubljanát, Bjelovart, 
Eszéket, s  melyben 1902-ben Vuko-
várban, Belgrádban, Zimonyban, Új-
vidéken, Szabadkán, Nagykikindán, 
az elkövetkező 1903-ban Splitben, 
Pancsován, Nagybecskereken, Verse-
cen is moziztak a népek.

Az első magyar mozifi lm, A táncz 
1901-ben készült. Az Uránia Tudo-
mányos Színház tetőteraszán meg-
épített alkalmi stúdióban, valamint a 
Városligeti műjégpályán. Zsitkovszky 
Béla elismert fotóművész a maga épí-
tette fi lmfelvevő gépével rögzítette a 
Párizsi Világkiállítást is megjárt Pekár 
Gyula „forgatókönyvét” a tánc 3000 
éves történetét bemutató képsoroza-
tában. A fi lm rögzítése 1901. február 
19-én kezdődött, a  díszbemutatóra 
április 30-án került sor. Az Ausztri-
ában és Párizsban is bemutatott fi lm 
150 előadást élt meg.

Az első magyar hangosfi lmet Já-
vor Pál főszereplésével 1931. április 
29-én kezdték el forgatni a Corvin 
Filmgyárban. A  kék bálványt 1931. 
szeptember 25-én már be is mutatták 
a közönségnek. Az alkotás, amely egy 
birtokát elvesztő, Amerikába kiván-
dorló, majd egy szerencsés fordulat-
tal hazatérő báró történetét mesélte 
el, nem nyerte meg a nézőket. Nem 
így a második magyar hangosfi lm a 
Hyppolit, a lakáj, amelyben Kabos és 
Csortos Gyula vígjátéka utat lelt a si-

FORTEPAN / Hunnia fi lmgyár, a Lángok című fi lm felvétele, a zongoránál 
Jávor Pál, mellette Mezey Mária. (1940)

Korda Sándor Janovics ko-
lozsvári műhelyeiben tanulta 
meg a fi lmszakmát, majd kez-
detben Janovicstól megvásárolt 
Corvin Filmgyárban, később az 
általa alapított zuglói stúdió-
ban – a későbbi Hunnia Film-
stúdió – állította kamera elé a 
színésznagyságokat. Persze új 
műfaj lévén kezdetben a nem-
zet nagyjai, köztük Blaha Lujza 
sem fogadta meg Korda rende-
zői utasításait. Ám amikor a fel-
vételt megtekintették, Blaháné 
odafordult Kordához: „Úgy lát-
szik, Sanyi fi am, te mégis jobban 
értesz ehhez a mókához, mint 
én… Nem jó ez így… Nem lehet-
ne még egyszer felvenni ezeket a 
jeleneteket? Majd úgy játszom, 
ahogy te mondod…” Korda Sán-
dort Winston Churchill ajánlá-
sára 1942-ben lovaggá ütötték 
a brit fi lmnek tett szolgálataiért. 
Korda Zoltán az osztrák fi lm-
művészet meghatározójaként, 
majd a Hollywoodban az 1942-
ben forgatott A  dzsungel köny-
ve című fi lmjével lett világhírű. 
A  kezdetben festőművésznek 
készülő Vince már 1939-ben, 
Angliában a London Films mű-
vészeti igazgatója lett. (Gajdó 
Tamás: A Korda fi vérek. In: Út-
közben – Magyarországi zsi-
dó művészek a XX. században. 
http://baderech.hjm.org.il/Ar-
ticle.aspx/Hu/KordaBrothers)

FORTEPAN / Kövendy Katalin adomá-
nyozó - Kolozsvár, Bocskai tér (Piata 
Avram Iancu), a Színház szerelmese 
című fi lm forgatása. (1944)
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ker felé, a közönség szívébe. A színes 
fi lmtechnika 1941-ben már Magyar-
országon van: az első, teljes hosszá-
ban színes magyar fi lmet, a  Ludas 
Matyit 1950-ben mutatták be. (Ren-
dező: „Gyerekek, álljunk le! Sok a szö-
veg, menjen már az a fi lm! Tessék!”)

Csapó 3… 
identitás, kreativitás

A  Nemzeti Művelődési Intézet a 
vidék megtartó erejének erősítéséért, 
a társadalmi megújulás elősegítéséért 
lehetőséget teremtett, hogy az érdek-
lődő fi atalok, tehetséges amatőr al-

kotók a fi lmkultúra megismerésével, 
élethelyzetük átgondolásával, és az 
észlelt problémák közösségi megoldá-
sával kezdeményezzenek közös cse-
lekvést. A  „Közösségi mozi és média-
műhely – országos program a cselekvő 
közösségekért” mintaprojekt a helyi 
társadalom problémáira refl ektál-
va, helyszínenként más-más aktuális 
tematikát alkalmazva, a  fi lm, a  fi lm-
művészet, a  média eszközrendszerén 
keresztül segíti elő a fi atalság motivá-
lását, fi lmes cselekvését. A  program 
elsődleges célja annak tudatosítása, 
hogy helyi szinten, együtt, közösen 
képesek tenni a saját sorsukért, közös 
megoldásokat keresni egyéni, vagy a 
közösségi problémákra. A  program 
további célja, hogy olyan cselekvő he-
lyi közösségeket hozzon létre, melyek 
megismerve és értelmezve a magyar 
fi lmkultúra örökségét, lehetőséget 
kapnak arra, hogy alkotóképessége-
ikre alapozva akár saját fi lmeket is 
készítsenek. Ennek érdekében hét hó-
napon át műhelyfoglalkozások kere-
tében közösen ismerik meg a magyar 
fi lmművészet alkotásait és sajátítják el 
a fi lmkészítés fortélyait.

A  tavasz folyamán elindult ifj ú-
ságfejlesztési mintaprogram a helyi 
közösséget összefogó csoportvezetők 
és az adott megye fi lmes szakembe-
reinek együttműködésével a 13-25 év 
közötti fi atalokat értő nézővé, tudatos 
médiafogyasztóvá, alkotóközösséggé 
fejleszti. A  találkozók során a tagok 

FORTEPAN / Kövendy Katalin adományozó - Kolozsvár, Bocskai tér (Piata Avram 
Iancu), a Színház szerelmese című fi lm forgatása. (1944)

FORTEPAN / Nemzetes Ferenc adományozó - Dömsöd, Soós Imre színművész 
helybeliekkel a Lúdas Matyi című fi lm forgatásakor. (1949)

A  következő évszázadban a 
mozgókép – és vele a közönség 
is – szép pillanatokat élt meg, 
sírt és nevetett Bacsó Péter, Ba-
lázs Béla, Bódy Gábor, Dargay 
Attila, Dárday István, Ember Ju-
dit, Fábri Zoltán, Gothár Péter, 
Grunwalsky Ferenc, Gyarmathy 
Lívia, Hajdu Szabolcs, Huszárik 
Zoltán, Jancsó Miklós, Janko-
vics Marcell, Makk Károly, Mé-
száros Márta, Sára Sándor, Sza-
bó István, Szomjas György, Tarr 
Béla, Xantus János, Nemes Jeles 
László és még további kivételes 
alkotók fi lmjein.
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nemcsak fi lmeket néznek, elemeznek 
és dolgoznak fel, hanem kreativitásu-
kat közös cselekvéssé is generálhatják 
a helyi értékek feltárása, környezeti, 
természetvédelemi, épített vagy meg-
őrzött örökség bemutatása, saját élet-
helyzetük, gondolataik, cselekvéseik 
megfi lmesítése segítségével. E  tevé-
kenységen keresztül erősödik az egy-
máshoz és lakóhelyükhöz való kötő-
désük: a  fi lmek által ismertté válhat-
nak a közösség szempontjából meg-
határozó értékek és azon személyek, 
akik a fi atalok számára példaképpé 
lehetnek. Kiegészítő tevékenységként 
a műhely tagjai feltárják a helyi doku-
mentumértékkel bíró fi lmfelvételeket, 
a  videokazettákon, szupernyolca-
sokon fellelhető archív felvételeket, 
amelyeket digitalizálhatnak is. A min-
taprojekt a Nemzeti Művelődési In-
tézet módszertani irodáiban dolgozó 
szakmai munkatársak koordinálásá-
ban, csoportonként egy ifj úságsegítő, 
egy fi lmes szakember vezetésével és 
mentorálásával zajlik. A  helyi szintű 
megvalósulást a Nemzeti Művelődési 
Intézet szakmai támogatásával tele-
pülési kulturális közfoglalkoztatott 
segíti, szervezi. Így az országos prog-
ramban közel 80 szakember, helyszíni 
segítő, 150-180 fi atal vesz részt. A fej-
lesztési program szakmai partnere és 
támogatója a Magyar Művészeti Aka-
démia. (Rendező: „Gyerekek, egyedül 
nem megy… még a fi lm sem.”)

Csapó 4… 
a fi lm, mint trójai faló

A fi lmművészetre felépített, helyi, 
cselekvő közösségeket erősítő prog-
ram, fejlesztési módszer nemcsak 
szórakoztat, hanem eszközt nyújt a 
társadalmi szövet megerősítésére, 
a  helyben élők lokális kötődésének 
megőrzésére, a generációk összeköté-
sére, de oktatási és fejlesztő program-
ként is jól hasznosítható. A  fi lm mé-
diumként elemi módon képes hatni a 
gyermek- és fi atal felnőtt korosztály-
ra, s a mozi-élmény képes társadalmi, 
strukturális, közösségi változásokat 
létrehozni, hiszen nemcsak vizuális 
látványosság, hanem kifejezési, önki-
fejezési, hírközlési, ízlés- és gondolat-
formáló eszköz, amely sokoldalúsága 
miatt meghatározó a kultúra egészé-

nek rendszerében. Segíti a társadalom 
önismeretének fejlődését: nevel, fej-
leszt, művel, tájékoztat és szórakoztat 
is egyben. A fi lm ilyen módon egyfaj-
ta „trójai faló”, az ifj úsági közösségi 
mozi-hálózat pedig az eszköz. Mivel 
a digitális korszak fi atal korosztályai-
nak ízlésére elemi erővel hat a vizuali-
tás és az abban átélhető érzelmi hely-
zet, ezt az érzelmi helyzetet érdemes 
felhasználni az egyéni és társas kom-
petenciák fejlesztéséhez. A  program 
nemcsak a fi lmek klubban történő 
passzív megtekintéséről szól, hanem a 
fi lmek eljuttatásáról az ifj úsági közös-
ségekbe. A mozgókép átélhető valósá-
gában mutatja meg a körülöttünk lévő 
világot, a  társadalmi, emberi folya-
matokat, hitelesen őrzi és archiválja 
a művelődéstörténetet. A  fi lmművé-
szet, a képnyelv, a technikai eszközök 
magabiztos használata lehetőséget ad 
az „Y” és „Z” generációnak, hogy új 
minőségű személyes élmények meg-
élésével ne csak passzív szemlélője, 
hanem aktív alakítója legyen környe-
zetének és a saját életének, életmi-
nőségének is. A  fi atal generáció a 
Facebook és egyéb közösségi média 
mellett is igényli a közösségi együttlé-
tet, a  közösségi-alkotói fi lmklubokat. 
A  Művelődési Intézet mintaprog-
ramja a fi lm élményén túl az alkotás, 

a közös cselekvés élményét is megadja 
számukra, így a digitális korosztály a 
közösség kezdeményező, értékterem-
tő tagjává válhat. (Rendező: „Gyerekek, 
most már tényleg pörögjön az a fi lm!”)

Csapó 5… 
a hálózat ereje

A  mintaprogram első periódu-
sa számtalan kedvező tapasztalatot 
hozott, így minden lehetőség adott, 
hogy a magyar fi lmkultúrára alapo-
zott fejlesztési program a későbbiek-
ben a kulturális alapellátás részévé 
váljon. A  kiterjedt országos rendszer 
megteremtéséhez az aktív fi lmvetítési 
helyzet jó alkalom, a  közművelődés 
eszközrendszere pedig megfelelő ke-

A  mintaprogramba be-
vont települések: Kiskunmajsa, 
Pécs, Pécsbánya, Békés, Encs, 
Apátfalva, Vértesacsa, Moson-
magyaróvár, Nyíracsád, Heves, 
Szolnok, Nyergesújfalu, Somos-
kőújfalu, Újhartyán, Kaposvár, 
Nyírkércs, Paks, Répcelak, Tót-
vázsony, Nemesrádó.

FORTEPAN / Kotnyek Antal adományozó, Szegedi Erika színművész, Makk Ká-
roly: Az utolsó előtti ember c. fi lmjének forgatásán. (1962)
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ret. A  fenntarthatóság érdekében az 
országos fi lmforgalmazás megújult 
rendszerében egy, a  magyar állam 
által fi nanszírozott nagyjátékfi lm 
költségvetésének célzott forrásrende-
lésével nemcsak a fi lmművészeti alko-
tásokat lehetne közkinccsé tenni, ha-
nem a fi lmet alkotó művészek is sze-
mélyesen hatnának a közönségre, így 
is fejlesztve a tudatos médiafogyasz-
tást és a digitális kompetenciákat. 
A vetítéseket követően a közönségnek 
módja lenne beszélgetni az alkotók-
kal a látott fi lmről, így térve vissza a 
társadalomfejlesztési folyamatokat 
támogató fi lmforgalmazási rendszer-
hez. Az így helyzetbe hozott fi lmklu-
bok életképes működése, a szakembe-
rek összefogása, irányítása és a Műve-
lődési Intézet szakmai koordinációja 
révén a program képes lehet helyi, 
járási, megyei, országos és határokon 
átívelő ifj úsági-fi lmes programok, ta-
lálkozók, fesztiválok, rendezvények 
fogadására, lebonyolítására. A  klu-
bokban készített mozgóképes, fotós, 
kísérleti- és dokumentumfi lmes vagy 
összművészeti alkotásokból felme-
nő rendszerű fesztivál hozható létre, 
amely kapcsolódhat a fi lmes nagy-
rendezvényhez. A klubok alkalmasak 
médiaműhelyek elindítására, ahol él-
ményszerűen lehet elsajátítani a fi lm-
mel kapcsolatos szakmai alapokat, így 
a pályaorientációt, a munkaerőpiacon 

való elhelyezkedést is segítené a prog-
ram. A  vetítéseket a legkülönfélébb 
helyi kulturális hagyományokhoz, 
a  történelmi megemlékezésekhez, 
a  kulturális eseményekhez is kap-
csolni lehet, így a nemzeti, közösségi 
értékek a fi atalok számára is átélhe-
tővé válhatnak. A  közösségi mozizás 
értékteremtő funkciója mellett olcsó 
és hatékony útja lehet a kultúraközve-
títésnek, aktívan hozzájárulva a gene-
rációk közötti szakadék áthidalásához 
és a tradíciók interaktív, élményköz-
pontú megéléséhez. (Rendező: „Gyere-
kek! Na erről beszélek.”)

Csapó 6… 
kedvezményes vetítési 
rendszer

Szakmai szolgáltatási rendszeré-
nek keretében a Nemzeti Művelődé-
si Intézet a kreatív ipar és a magyar 
vidéki társdalom kulturális alapú 
fejlesztéséért, valamint a mintaprog-
ramok helyszíneként választott klu-
bok zavartalan működése érdekében 
megállapodást kötött három megha-
tározó hazai művészfi lm-forgalmazó-
val: az Anjou Lafayette Bt-vel, a Cirko 
Film Kft-vel és a Mozinet Kulturális 
Szolgáltató Kft-vel. A  szolgáltatás 
keretében, folyamatosan bővülő – 

jelenleg 200 fi lmből álló – kataló-
gusból kedvezményes joghasználat 
mellett valamennyi szakmai partner, 
civil egyesület, egyház, oktatási és 
önkormányzati intézmény igényel-
het kortárs fi lmalkotásokat a helyi, 
települési fi lmvetítésekhez. A  Műve-
lődési Intézet által nyújtott szakmai 
szolgáltatás keretében rövidesen a 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum-
ban (MANDA) jelenleg őrzött 1300 
fi lmből felújított 250 kópia is hozzá-
férhető lesz kedvezményes joghasz-
nálati feltételekkel, illetve a Nemzeti 
Audiovizuális Archívum (NAVA) és 
az Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap (MTVA) archívu-
mai is bekapcsolhatnak a fejlesztési 
programba. A  MANDA-ban őrzött 
nagyjátékfi lmeken túl az emblemati-
kus Balázs Béla Stúdió által gyártott 
kísérleti fi lmek és számos természet-
fi lm, illetve a Magyar Televízió által 
az elmúlt évtizedekben saját gyártás-
ban létrejött alkotások – gyermek, 
ifj úsági fi lmek – is vetíthetővé válnak 
a jelenleg fi lmszínházi eszközökkel 
nem rendelkező települési színterek-
ben is. A Művelődési Intézet a hazai 
fi lmkincs közhasznúsítása mellett a 
legnagyobb amerikai tulajdonú, nem-
zetközi fi lmforgalmazási szabadalmi 
jogokat birtokló és képviselő szer-
vezet közel ezer fi lmgyártója, fi lm-
forgalmazója által forgalmazott több 
tízezer fi lm jogtiszta felhasználását is 
elő kívánja segíteni a jövőben.

A  kulturális alapellátás részévé 
vált mintaprogram és a Művelődé-
si Intézet fi lmszakmai szolgáltatásai 
révén a kistelepülések számára egy 
speciális ablak nyílik a világra, a fi lm-
művészetre, mely képes alternatívát is 
kínálni a bulvár képi világával szem-
ben. Az értő, médiakritikus nézővé 
nevelés a programba bevont fi atalok-
nak új eszközöket ad az önkifejezésre, 
távlatokat nyújt egyéni életpályájuk-
hoz, hozzájárul az egészséges önbe-
csülés kialakulásához, a  személyiség 
közösségben való meghatározásához. 
Ha a program révén a következő év-
tizedekben egy fi lmet értő felnövő 
generációból újabb – akár világhírű 
– alkotók lépnek elő, akkor a magyar 
fi lmnek nemcsak veretes múltja, ha-
nem szép holnapja is lesz. (Rendező: 
„Gyerekek! Most befejeztük, menjünk 
a büfébe.”)

A fi lmfelvételre képes mobiltelefon által válhatott kortárs népművészetté a fi lm 
– Közösségi mozi és médiaműhely forgatás Hartyándi Jenő fi lmes szakember veze-
tésével
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Az idő misztikus mani-
pulációja

A  Komárom-Esztergom megyé-
ben megvalósuló Közösségi mozi és 
médiaműhely foglalkozásain a nesz-
mélyi Launai Miklós Református Is-
kola diákjai vesznek részt. Az alapfokú 
művészetoktatási intézményben zajló 
programon – a fi lmes szakmával kap-
csolatos elméleti tudnivalók elsajátí-
tása mellett – a fi ataloknak többször 
nyílt már lehetősége a fi lmkészítés 
gyakorlati részének kipróbálására, 
közös gondolkodásra, kreativitásuk, 
ötleteik hasznosítására. A nemegyszer 
azonnal kézzelfoghatóvá váló ered-
ményekkel járó alkotótevékenység, az 
annak során esetlegesen felmerülő hi-
bák korrigálása, az újszerű szituációk 
mind-mind különleges élményt jelen-
tenek a résztvevők számára.

Első alkalommal a sokszínű 
programot kínáló Mediawave Nem-
zetközi Film és Zenei Együttlét idei 
rendezvényére látogatott el a csa-
pat. A  nemzetközi fesztiválon régi 
fi lmtechnikai eszközöket láthattak, 
de kiállításon, fi lmvetítésen és egy 
zenei workshopon is részt vehet-
tek. A  helyszínen fi gyelemmel kí-
sérhették, mi zajlik egy forgatáson, 
emellett fi lmes műhelyben jártak, 
megismerkedtek a vágás technikai 
részleteivel – ezekről a helyzetekről, 
tapasztalatokról utólag is beszéltek, 
a  különféleképpen kivitelezett ötle-
tek elgondolkodtatták őket.

A következő alkalommal a fi atalok 
a fi lmes eszközök kipróbálása során 
további újszerű élményekkel gazda-
godtak. Egy autóból mobiltelefonnal 
felvett, később elkészített öninterjúhoz 
háttérként szolgáló képsor rögzítésével 
bepillantást nyertek a gondolkodtatás, 
az idő manipulálásának technikáiba, 
abba, hogy a fi lmben nem minden élő 
és egyszerre történik.

A  Neszmély határában lévő – 
ma táborhelyként, diákszállóként 
funkcionáló – egykori apácazárda 
többszintes, hosszú folyosós épüle-
te, mint forgatási helyszín többórás 
bejárása, megtekintése különösen 
inspiráló hatású volt – a falu e jel-
legzetes helyének üressége, elhagya-
tottsága a diákoknak azonnal egy 
misztikus fi lmet juttatott az eszébe. 
Az először a foglalkozásvezetők által 
megadott 5-8 perces vicces jelene-
tek, a  semmiből kinyúló kéz, hirte-
len becsapó ajtó, az ágyon ugrálás 
gyerekekre ripakodó házvezetőnő 
felvétele után további, saját ötletek is 
születtek, amelyek közös továbbgon-
dolása a program végére elkészíten-
dő kisfi lm végleges témája is.

A  megyei módszertani mintakí-
sérletről szóló összefoglalót és fotókat 
Nádasi Dóra készítette.

Hamala

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Irodája a Tótvázso-
nyi Ifj úsági Egyesülettel karöltve áp-
rilisban indította el a Közösségi mozi 
és médiaműhely ifj úsági közösségfej-
lesztő mintaprogramot, Tótvázsonyi 

Filmműhely azaz FILM (Filmkészítési 
Intuitív-vagymi Látásmódfejlesztő 
Mozinézési) Klub néven – számol 
be Szendrei Szilárd, a  fi lmprogram 
vezetője a helyi tapasztalatokról. 
A  tótvázsonyi fi atalok számára nem 
volt teljesen új a fi lmes tevékenység: 
három évvel ezelőtt „Őrizd meg a 
csodát – sváb-székely nemzetközi ha-
gyománygyűjtő program” keretében 
mozgóképen rögzítették a kulturális 
örökséget. A  Nemzeti Művelődési In-
tézet által kezdeményezett fi lmklubos 
mintaprogram mégis új megközelítést, 
új módszertani megoldásokat kívánt 
a foglalkozások tervezésében: arra 
kellett rávenni a fi atalokat, hogy saját 
ötleteik, gondolataik megfogalmazása 
által mozgóképes megoldásokkal is 
kifejezzék érzéseiket. Kezdetben nem 
volt könnyű a kreativitás előcsaloga-
tása, ilyen feladatot még nem kellett 
megoldani a jövő fi lmeseinek. Láttak 
számos képi megoldási módot, fi lmet, 
fi lmötletet, de az ötletroham mégsem 
jött magától, a  fi atalok életét befo-
lyásoló vizuális kliséktől nehéz elsza-
kadni – már-már úgy tűnt, nagyot 
vállaltunk. Aztán néhány fi lmklubo-
zás után este kilenckor megzörrent 
a telefonom. Nik, az egyik fi atal írt 
rám: „Szia. Van egy ötletem a fi lmes 
projekthez. Lehet, hogy koppintás, de 
szerintem vicces is lehet a végén, és 
talán annyira nem is nehéz elkészíte-
ni a videó(ka)t. Írd be azt youtube-ra, 
hogy hamala. Egy hete ezt nézem és 
kívülről fújom, tetszik és másnak is 
bejöhet.” Siettem a gép elé, hogy lás-
sam, mire gondol. Remek ötlet, kisgye-
rekekkel beszélgetős fi lmek készítése a 
hamala. Igen, elindult! Megnyertük a 
fi atalokat, készülhet a fi lm.

BRETUS IMRE pedagógiai, közművelődési, kommunikációs tanulmányait követően 
közművelődési munkáját 1992-ben Tiszakécskén kezdte, majd Csömörön volt intéz-
ményvezető. 2014-ben a Ferencvárosban vett részt a közművelődési intézményrendszer 
kommunikációs, pályázati és közművelődési munkájának újraszervezésében. 1997-től 
tapasztalatokat szerzett az üzleti világban, majd olyan országos projektek tervezését és 
megvalósítását irányította, amelyek a közösségfejlesztés, a  különböző kulturális terüle-
tek és az üzleti mecenatúra egymást erősítő hatásait innoválták, alkalmazták. Kutatás- és 
projektvezetője, kurátora volt számos művészeti, képzőművészeti, CSR, társadalomfej-
lesztési és a környezettudatosságot erősítő fejlesztési programnak. Jelenleg a Nemzeti 
Művelődési Intézet Stratégiai Fejlesztési Főosztályának vezetője.

BERKE ZSANETT a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon 
végzett mint andragógus és kulturális mediátor. Többek között Élőkönyvtár témában vég-
zett kutatásokat Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Módszerta-
ni Főosztály Módszertani Fejlesztési Osztályán segíti az országos hálózat koordinációját, 
mint szakmai módszertani referens.Ismerkedés a kamerával – Közösségi 

mozi és médiaműhely foglalkozás
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Gamifi cation
A játékosítás közösségi távlatai

A  gamifi cation 2010-es megjelené-
se óta kiemelkedően népszerű techno-
lógiai trend lett, amely mára átszőtte 
az élet szinte minden területét. De mit 
is takar a fogalom, hol és hogy hasz-
nálhatjuk fel, és milyen jövője lehet? 
Ezekre a kérdésekre keressük a választ 
cikkünkben.

Gamifi cation alapok

A  legegyszerűbb defi níció szerint 
akkor beszélhetünk gamifi cationről, 
ha játékelemeket alkalmazunk az élet 
játékon kívüli területein, hogy javít-
suk a felhasználói élményt, és elköte-
leződést váltsunk ki az emberekből. 
Ennél kicsivel bonyolultabbnak, ám 
konkrétabbnak tűnhet a Gamifi cation 
Wiki defi níciója, mely szerint a gami-
fi cation egy olyan stratégia, amiben 
játéktervezési technikákat alkalma-
zunk nem-játékos környezetben vala-
milyen elvárt felhasználói viselkedés 
kiváltására.

Amikor játékosításról beszélünk, 
akkor általában előkerül két megke-
rülhetetlen fogalom: a  játékelemek 
és a játékmechanizmusok. Ezt a két 
fogalmat gyakran összevonva hasz-
nálják (a fenti második defi níció ezért 
használja a „játéktervezési technika” 
kifejezést), ugyanis nagyon nehéz el-
választani őket egymástól. gamifi cati-
on-projekteket megvalósítók a játék-
elemeket leginkább úgy defi niálják, 
mint a hagyományos és videojátékok-

ból vett eszközöket (például: pontok, 
ranglisták, avatarok, jutalmak), míg a 
játékmechanizmusok az emberi agy 
játékokkal kapcsolatos pszichológiai 
és motivációs folyamatainak megér-
tése, és a játékok működési elvének 
alkalmazása (például: visszajelzés, 
versenyeztetés, jutalmazás, kooperá-
ció).

A  gamifi cation trendje leginkább 
annak köszönhető, hogy számos terü-
leten felismerték, hogy a videojátékok 
(főleg a fi atalabb generációk körében) 
olyan eredményeket képesek elérni a 
motiváció és az elköteleződés terén, 
ami az élet más területeiben is hasz-
nos lenne. Ennek hatására kezdték el 
a legegyszerűbb játékelemeket széles 
körben alkalmazni, melyek a követke-
zők voltak: pontok, jelvények (badge) 
és ranglisták (leaderboard). Miután 
a Foursquare egy jelvény-rendszerre 
fókuszálva pillanatok alatt megterem-
tette a lokáció-alapú social network 
fogalmát, egyre több helyen kezdték 
alkalmazni a PBL (points, badges, 
leaderboards) triádot. Az ilyen alkal-
mazások számos jó hatásuk mellett 
egyébként ahhoz vezettek, hogy a 
PBL hatékonysága mára visszaesett, 
és nincs olyan kitüntetett szerepe, 
mint pár évvel ezelőtt, de ezzel a ké-
sőbbiekben még foglalkozni fogunk.

Mit jelenthet ezek után a defi níció 
azon része, hogy az „élet játékon kívüli 
folyamatai”? Furcsának tűnhet, hogy a 
játékok összetevői a való életben is se-
gíthetnek nekünk, pedig így van.

Míg egyik esetben a játékelemek 
a játékon belüli játékélményt hiva-
tottak fokozni, addig a játékosított 
alkalmazásban nagyon hasonló já-
tékelemek jelennek meg, de ezek in-
kább azért kerültek a felületre, hogy 
az életben kitűzött egyéb céljainkat 
sikerüljön elérni. Játék és játékosítás 
között a legnagyobb különbség, hogy 
valamit a játékban, a játék élvezetéért 
csinálunk, vagy a való életben egy 
előre meghatározott cél elérésének 
érdekében. Iskolába ment a karak-
tered a SIMS-ben, vagy játszottál 
pár pályát a Duolingón? Teniszez-
tél egyet a pároddal a Kinect Virtua 
Tennis játékával, vagy elmentél ko-
cogni a Nike+ Fuelbanddel? Az esz-
közök nagyon hasonlóak lesznek, de 
míg az egyik esetben csak a virtuális 
térben hajtottál végre valamit, addig 
a játékosított alkalmazások esetében 
valós tettekkel kerülsz közelebb cél-
jaidhoz.

Talán látható, a  játékosítás folya-
mata igen összetett, és vékony határ-
vonal választja el más fogalmaktól 
és műfajoktól, így a szakemberek a 
gamifi cation fogalmát időről időre 
megpróbálják a piac fejlődésével új-
radefi niálni. Így történt ez 2015 ápri-
lisában a Gartner informatikai kutató 
és tanácsadó cég egyik elemzőjének 
híressé vált blogbejegyzése után is, 
ami komoly szakmai vitát generált, 
ám konklúzióként leszűrhető volt, 
hogy bármit is mondjanak az elem-
zők, a végcél mindig is a felhasználói 
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élmény javítása lesz játékos eszközök 
segítségével. Az, hogy a gamifi cation 
csak digitális térben működik, vagy 
az offl  ine gamifi cationt is nevezhet-
jük-e gamifi cationnek sokkal kevésbé 
fontos, mint hogy a játékosítás segít-
ségével képesek vagyunk-e megte-
remteni egy élhetőbb és élvezhetőbb 
környezetet.

Viselkedés változtatása 
és készségek fejlesztése

A  Gartner 2011-ben rendkívül 
ambiciózus növekedést jósolt a játé-
kosításnak. Akkori előrejelzéseikben 
azt prognosztizálták, hogy 2014-re a 
világ legnagyobb vállalatait tömörí-
tő, Global 2000 tagjainak legalább 70 
százaléka fog valamilyen játékosított 
alkalmazást használni, a  nemzetközi 
piac mérete pedig megközelíti a 2,8 
milliárd dollárt.

Aztán kicsit máshogy alakultak a 
dolgok. Brian Burke, a  Gartner kuta-
tási alelnöke szerint a játékosítási pró-
bálkozások 80 százaléka kudarcra van 
ítélve, az Infosys IT-cég bankszektor-
ra vonatkozó felmérése szerint pedig 
a szakma legerősebb piacán, az Egye-
sült Államokban 160 megkérdezett 
pénzintézet közül pusztán 9 százalék 
használt eddig gamifi cationt.

Vajon mivel volt képes a gamifi -
cation meggyőzni az elemzőket piaci 
potenciáljáról? A  terület sikerességét 
két fontos eredmény predesztinálja: 
a  módszer viselkedési változások ki-
alakításában illetve készségek fejlesz-
tésében mutatott hatása.

A játékosítás kíváncsiságunkra, hi-
ányérzetünkre és hiúságunkra építve 
vesz rá minket a cselekvésre. Gondol-
junk csak a játékosítás alapját képező 
pontgyűjtő akciókra: biztosan kell 
nekünk az a csavarhúzókészlet, amit 
a tankolásaink alapján olcsóbban ve-
hetünk meg? Nem, de úgy érezzük, 
hogy a lehetőség kihagyásával elveszí-
tenénk valamit. Vagy ott van a szege-
di startup csapat által fejlesztett TEP 
nevű alkalmazás, amelyben a valós 
futással szerzett pontokból vehetünk 
virtuális eledelt virtuális zsiráfunknak. 
Milyen ember az, aki éhezni hagyna 
egy aranyos zsiráfbébit, csak mert 
lusta futni menni?

A  játékosított megoldások másik 
fontos haszna a készségek fejlesz-
tésében mutatkozik meg: a  gamifi -
cationt egyre gyakrabban használják 
a közoktatásban és a vállalati képzési 
programokban is. Egyik legismertebb 
oktatási felhasználása a nyelvtanu-
lás támogatására fejlesztett Duolin-

go, amelyben előre átlátható tanulási 
útvonalat járhatunk be önmagunkra 
szabott ütemben, miközben baráta-
inkkal is versenyzünk.

A  játékosított tanulás kiváló pél-
dája a Deloitte Leadership Academy, 
amelyben tanulási tevékenységein-
ket a rendszer pontokkal jutalmazza, 
majd eredményeink alapján ranglis-
tákat képez. A  megoldás nemcsak a 
felhasználói számot, de többek között 
a felhasználói aktivitást is jelentősen 
növeli.

Szintugrás az egyszerű 
pontgyűjtésről

Az elmúlt évek gyakorlati felhasz-
nálásaiban egyértelműen kiderült, 
hogy nem elég jópofa, motiváló alkal-
mazásokat építeni. A szakmának szá-
mokkal kell igazolnia a döntéshozók-
nak, milyen előnyökkel járhat a tech-
nológia alkalmazása egy szervezeti 
helyzet megoldásában, illetve milyen 
formában hatnak e fejlesztések a fel-
használókra. Szerencsére egyre több 
olyan szervezet van, amely vállalta az 
újszerűségben rejlő többletkockáza-
tot, és elindult a játékosítás irányába.

Az amerikai GymPact fi tness cég 
gyakorlata például egyszerre szem-
lélteti, hogy a gamifi cation megtérül-
het, és nem csak a világ legnagyobb 
cégeinek úri huncutsága. A GymPact 
cég két fi atal ötlete alapján okoste-
lefon-alkalmazást fejlesztett ki az 
edzőtermekbe járás ösztönzésére. 
A  probléma egyszerű: a  legtöbb em-
ber inkább választ egy kényelmes 
esti programot, mintsem hogy újra 
izzadni menjen a terembe. De mi tör-
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ténik akkor, ha a testmozgókat úgy 
motiváljuk, hogy a kihagyott edzé-
sekért levonunk tőlük 5 dollárt, az 
edzésterv betartását viszont külön 
jutalmazzuk? A  statisztikák szerint a 
többség inkább elmegy edzeni. A  já-
tékosításnak köszönhetően a fi tnesz 
cégnek bevétele volt abban az esetben 
is, amikor a felhasználók megjelentek 
az edzésen, és akkor is, amikor nem!

Hibás elgondolás tehát a gamifi ca-
tion alkalmazásokra csupán egyének 
versenyeként gondolni. Egyre izgal-
masabb felhasználások jelennek meg, 
amelyek többek között közösségi ösz-
szefogásra, a közösségben rejlő tudás-
ra és közös célokra építenek.

Középpontban 
a felhasználók

A  gamifi cation evolúciójának kez-
deti próbálkozásait övező PBL-megol-
dások (Points, Badges, Leaderboards 

– Pontok, Jelvények, Ranglisták) 2015-
re teljesen átalakultak. A  tapasztala-
tok nemcsak azt mutatták meg, hogy 
a PBL-rendszer nem alkalmazható 
univerzálisan, hanem hogy hosszú tá-
von nehéz vele megtartani a felhasz-
nálókat. A  problémára Brian Burke 
is kitért: meglátása szerint a sikerte-
len játékosított projektek bukásának 
egyik meghatározó oka a felhasználó 
számára jelentéssel nem bíró, öncélú 
pontok és badge-k használata.

Mára egyértelműen látható, hogy 
bár a játékok működésének alapját 
képező pontok, jelvények és ranglis-
ták egyszerűen integrálhatók szinte 
minden folyamatba, az átgondolatlan 
pontozás használata csak növeli a fel-

használói ellenkezést. Vagyis a gami-
fi cation nem ad értéket, ha a játékosí-
tott szolgáltatásnak vagy folyamatnak 
a felhasználó szemszögéből nincs ön-
magában is értéke.

Abban az esetben azonban, ha a 
folyamatok és felületek kialakításánál 
a legapróbb részletekig érvényesítjük 
majdani felhasználóink szempontjait, 
vagyis ha tudjuk, mi képez értéket a 
számukra, a módszert igen magas ha-
tékonyságú értékkiemelő megoldás-
ként alkalmazhatjuk.

Egy mágus színre lép

Ahogy a szervezetek és a fejlesz-
tők is egyre mélyebbre merészkednek 
a gamifi cation felhasználásában, úgy 
bővülnek a felhasználási területek, és 
erősödik meg a felhasználóközpontú 
gondolkodás. A rövidtávú motivációt 
igénylő kommunikációs és promóci-
ós alkalmazások mellett egyre több 

olyan igény merül fel, amelyben fel-
használókat, vevőket kell hosszú tá-
von bevonni vagy elkötelezni.

A  szakmai blogokon és konferen-
ciákon a terület szakértői egyre ha-
tározottabban indultak el az elméleti 
fejtegetések felől a gyakorlati tapasz-
talatok megosztása irányába. Azáltal, 
hogy egyre több adat áll a döntés-
hozók rendelkezésére – jó és rossz 
példák egyaránt – a kevésbé kocká-
zatvállaló szervezetek is nyitottabbá 
váltak a terület iránt.

Ezt a folyamatot erősítheti, hogy 
a gamifi cation szolgáltatói piac eddi-
gi, zömében kisebb szereplője mellett 
megjelent egy igazi óriás, az SAP is. 
Az integrált vállalatirányítási rendsze-
reiről ismert cég már a kezdetek óta 
jelen van a játékosításban, de elsősor-
ban saját megoldásainak hatékonyság-
növelésére használta a módszertant. 
Tavaly tavasszal bevezetett, HCP Ga-
mifi cation Service nevű megoldásával 
azonban az SAP alapvetően felforgat-
hatja az eddig kialakult erőviszonyo-
kat. Megjelenésének eredményeként 
a megoldások üzleti értéke jelentősen 
növekedhet a vállalati integráltságnak 
köszönhetően. A  szoftveróriás piacra 
lépése egyértelmű üzenet a nagyválla-
latoknak: a  játékosítás stratégiai alkal-
mazása hosszú távon kiemelheti alkal-
mazóját a versenytársak közül, sőt az 
üzletfejlesztésre is látványos hatással 
bírhat. Az üzleti életben elért sikeres 
megoldások pedig egyértelmű fejlesz-
tő hatással lehetnek a nonprofi t szfé-
rában alkalmazható megoldásokra is.

Ma még kérdéses, hogy a gamifi -
cation felhasználói köre el fogja-e érni 
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Mit hoz a jövő?

Alex Rogan egy átlagos tiné-
dzser valahol egy átlagos kisvá-
rosban, ahol édesanyjával és kis-
öccsével él. Unalmas óráiban Az 
utolsó csillagharcos című video-
játékkal játszik, amelyben olyan 
tökélyre viszi a technikai tudását, 
hogy megdönti a megdönthetet-
lennek hitt rekordot! Itt véget is 
érhetne a történet, de hamarosan 
megjelenik a rendszer tervezője, 
és Alex megtudja: a  játék, amivel 
játszott, nem más, mint egy in-
tergalaktikus hadsereg toborzá-
si megoldása. Alan Dean Foster 
Utolsó csillagharcos című köny-
vének fi lmadaptációja 1984-ben 
debütált a mozikban. Ki gondolta 
volna akkor, hogy 25 év múlva az 
Egyesült Államok hadserege egy 
hasonló online játékkal fogja tá-
mogatni toborzási feladatait?

Joggal merülhet fel a kér-
dés: mi vár ránk a játékosított 
közeljövőben, ha a 20-30 évvel 
ezelőtti sci-fi  fi lmek ma már a 
mindennapjaink részét képezik, 
és Dick Tracy óráját akciósan is 
megvehetjük? A  technika fejlő-
dése olyan gyorsan zajlik, hogy 
pislogni sincs időnk. Egy lehet-
séges, gamifi cationnel behálózott 
jövőbéli „Szép új világ”-ot ábrázol 
zseniálisan két izraeli diák, Eran 
May-raz és Daniel Lazo 8 perces 
alkotása, a Sight, amelyben egy fi -
atal szoftvermérnök átlagos nap-
ját élhetjük át:

Reggel wingsuit edzésünk 
van, ahol hihetetlen sebességgel 
repülünk át a kijelölt útvonalon, 
modern Super Marióként telje-
sítve az elénk tornyosuló kihívá-

sokat. Miután befejeztük a szó-
rakozást, puritán lakásunk fehér 
falain gyorsan szertefoszlik a ki-
terjesztett valóság által generált 
gyönyörű táj, és megjelennek rajta 
a napi feladatok, valamint a szo-
kásainknak megfelelő reklámok. 
A kontaktlencsébe épített mester-
séges intelligencia gyorsan felépíti 
a napi tennivalókat: azonosítja a 
hűtőben az ételeket, kitalálja, mit 
lehetne reggelire készíteni belő-
lük. Szeletelés közben a szemünk 
előtt szabályos sávok jelennek 
meg az uborkán az egyenletesen 
darabolás érdekében, a  tükörto-
jás készítéséből pedig egy pillanat 
alatt ügyességi játékot varázsol a 
játékosított okosserpenyő. És ter-
mészetesen mindeközben folya-
matosan kapjuk a jutalomponto-
kat és trófeákat. A nap végén esti 

partnerünk egy bájos ifj ú hölgy. 
Beszélgetés közben az alkalmazás 
valós időben értékeli a lány reak-
cióit, és internetes adatbázisokban 
kutakodva ad bókolási javaslato-
kat. A  szemünk előtt pörögnek 
a százalékok, ahogy partnerünk 
egyre jobban odavan értünk, de 
elbizakodottságunk végül lebuktat 
minket, amikor a lány a szobánk 
falán látható trófeák segítségével 
leleplezi motivá ciónkat.

Hogy egy emberi értékek nél-
küli felszínes utópia víziója, vagy 
a technika által élhetőbb boldog 
jövő képei ezek, mindenki eldönt-
heti saját ízlése szerint. Én azon-
ban kíváncsi lennék az amerikai 
hadseregben szolgáló Alex Roga-
nok véleményére.

https://vimeo.com/46304267

az egykor neki jósolt csillagászati ma-
gasságokat. Az viszont nem kétséges, 
hogy a játékosítás mellett már nem 
lehet szó nélkül elmenni. Azzal, hogy 
a gamifi cation kilépett az elmúlt évek 
médiafelhajtásának lila ködéből, és 
elfogadott módszerré vált, a  felhasz-
náló- és folyamatközpontú fejlesz-
tésekkel észrevétlenül átszövi majd 
életünket.

VENDLER BALÁZS eredeti végzettségét tekintve pedagógus, diplomáját 2000-ben sze-
rezte meg a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Azóta a kreatív ipar-
ban dolgozik, és 2006 óta foglalkozik különböző folyamatok játékos eszközökkel történő 
támogatásával. 2013 óta a Games for Business alapítójaként és a hazai gamifi cation szak-
ma egyik úttörőjeként Balázs rendszeresen publikál és ad elő a témában, hogy a szerve-
zetek és a HR világ számára is könnyebbé tegye az útkeresést a jövőbe. Közel 70 játéko-
sítási projektjükben 700.000-nél több felhasználó használta fejlesztéseiket. A Games for 
Business – Learning Platformra alapuló megoldásaikról az amerikai Forbes több ízben 
beszámolt.

Fogalommagyarázat:

• SIMS – stratégiai élet-szimulációs játék
• Duolingo – játékos nyelvtanuló alkalmazás és szoftver
• Kinect Virtua Tennis – tenisz-szimulációs játék, mely a játékos valós 

idejű mozgására épít
• Nike+ Fuelband – egy különleges csuklópánt, amely mér mindenfajta 

mozgást, amelyeket aztán pontokká konvertál, ezzel motiválva használóját 
az aktív életmódra.

• wingsuit – szárnyasruha- vagy szárnyasöltöny-repülés, egyfajta ext-
rémsport
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Savolt ZoltánSavolt Zoltán

Tegyünk együtt! – 
Aktív fi atalok a településért

Komplex ifj úságfejlesztés Újkígyóson

Hallom – elfelejtem.
Látom – emlékszem.
Csinálom – megértem.
Konfuciusz

Elöljáróban…

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Békés Megyei Irodája a megye köz-
művelődésének fontos szereplője, 
aktivizálója, szakmai módszertani 
koordinálója. A  megyei módszertani 
feladatellátásban hangsúlyos szerepet 
tölt be a kiemelt célcsoportokra irá-
nyuló munka. Ezek egyike az ifj úsági 
korosztály. A fi atalokkal, a  jövő gene-
ráció képviselőivel kulcsfontosságú 
az együttműködés, többek között az 
értékek átörökítése, a  társadalmi tu-
datosság szintjének emelése, a  kultú-
rára való érzékenyítés kapcsán. A  té-
mához kapcsolódóan az iroda céljai, 
feladatai között említhető még a te-
lepülési közösségek fejlesztését szol-
gáló kezdeményezések mentorálása, 
mintaprojektek kidolgozása, mellyel 
a települési szintű feladatellátást is 
segítjük. E  kettős cél vezetett egy if-
júsági közösségfejlesztési folyamat 
megvalósításához, melynek helyszí-
néül a közép-békési, mintegy ötezer 
fős lakossággal rendelkező település, 
Újkígyós szolgált. A  folyamat alulról 
jövő kezdeményezésként, a  település-
vezetés, a  közművelődési intézmény 

és a civil oldal összefogásával, közös 
akarat eredményeként jött létre, hely-
ben megfogalmazódott szükségletek-
re, igényekre építve, a  fi atalokat kez-
detektől bevonva a megvalósításba.

Röviden a programról…

A  „Tegyünk együtt! – Aktív fi ata-
lok a településért” elnevezésű ifj úsági 
közösségfejlesztő program a Nemzeti 
Művelődési Intézet Békés Megyei Iro-
dájának 2014. szeptember közepétől 
induló projektje volt, melynek során a 
fi atalok bevonását, mozgósítását, ak-
tivizálását tűzték ki célul a szervezők. 
A  projekt részeként először egy ku-
tatás zajlott, melynek eredményeire, 
tapasztalataira alapozódtak a további 
folyamatok. A program egésze a fi ata-
lok aktív közreműködésével valósult 
meg, a  „fi atalokkal a fi atalokért” elv-
re alapozódva. A  közösségi felmérés 
eredményeire építve, egy fi atal aktív 
mag kezdett el együttgondolkodni és 
indult el az önszerveződő közösség-
hez vezető úton. A  rövid távú cél az 
önálló közösségi alkalmak megvaló-
sítása volt, mely már 2015-ben reali-
zálódott. Az események sikeres meg-
valósításához a Nemzeti Művelődési 
Intézet Békés Megyei Irodája folya-
matos tanácsadással, mentorálással 
járult hozzá. Az iroda munkatársai 
mind a mai napig fi gyelemmel kísérik 

a csapat működését. A  számos apró 
cél között a program legfőbb, de talán 
nem is annyira nyilvánvaló eredmé-
nye a bizonyosság, hogy a fi atalabb 
nemzedék képes tenni akaró, krea-
tív közösséget alkotva szűkebb kör-
nyezete számára hasznos társadalmi 
szerepvállalásra – jó példát mutatva 
ezzel korosztálya és egész települése 
számára.

A közösséggé válás 
 rögös útjain…

Miből lesz a cserebogár? A  folya-
mat bemutatása során körvonalazó-
dik, hogy az alkalmazott módszerek 
hogyan tudtak hathatós eredménye-
ket, jövőképet teremteni Újkígyóson, 
s  ezzel az iménti közhelyes kérdés 
eltűnjön az olvasó fejéből és kirajzo-
lódjon a tudatosan felépített folyamat, 
valamint megismerhetőek legyenek 
az alkalmazott aktivizáló módszerek.

A folyamat előzményei – 
egy fontos módszer

2014. augusztusában megtörtént a 
kapcsolatfelvétel a Nemzeti Művelődé-
si Intézet Békés Megyei Irodájának ré-
széről, megszólítva a település vezetését, 
közösségi színterét, valamint a helyi ci-
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vil szervezetek képviselőit, és magukat 
a fi atalokat. Az első találkozás határo-
zott elképzeléseket, igényeket eredmé-
nyezett minden résztvevő részéről.

Az első lépés helyzetfeltárás és 
értékelés volt. Ahhoz, hogy egy jól 
felépített, tudatos fejlesztés valósul-
hasson meg, elengedhetetlen egyfajta 
előzetes tudás, helyzetelemzés.

Az ifj úságfejlesztő folyamatot 
megalapozó közösségi felmérés a Kö-
zösségfejlesztők Békés Megyei Egye-
sületének szakmai iránymutatásai 
mentén folyt. A  kérdőíves és mély-
interjús kutatásba számos önkéntes 
fi atal bekapcsolódott, több kulturális 
közfoglalkoztatásban tevékenykedő 
közösségi munkás kollégával együtt. 
A  helyi ifj úsági korosztály kulturális 
szokásait, igényeit, szükségleteit vizs-
gáló kérdőívek, interjúkérdések tartal-
mi összeállítása, a lekérdezés, valamint 
a feldolgozás a fi atalok közreműködé-
sével történt. A munka folyamán kiala-
kult egy, a téma és a fejlesztő folyamat 
iránt elkötelezett közösség. A felmérés 
eredményeként egy összegző tanul-
mány készült, amelyet az azt elkészí-
tő Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesületének tagjai visszacsatoltak 
a település számára. Ezek az eredmé-
nyek, tapasztalatok határozták meg a 
fejlesztés további irányát.

Hogyan válik az egyének 
sokasága egy közösséggé?

Ez a neheze. Az egymást nem, 
vagy alig ismerő fi atalok első közös-
ségformáló találkozására 2015 janu-
árjában került sor. Az ismerkedés, 
csapatépítés fontos kezdő lépése a 
közösségé formálódásnak. Ifj úságfej-
lesztő tréner és irodánk módszertani 
referense segítségével azoknak a fo-
lyamatoknak, ötleteknek, gondola-
toknak a feltárása kezdődött el, mely-
nek végén a fi atalok képessé váltak 
azokat önállóan, szervezett formában 
megvalósítani.

A  csapatépítő alkalmak első ese-
ményei során a fi atalok az aktivizáló, 
együttműködést segítő, helyi nyilvá-
nosságot szervező módszerek inter-
aktív megismerésével foglalkoztak, 
majd ezt követően elindultak a konk-
rétumok megvalósítása felé. A kreatív 
és dinamikus személyiségekből álló 

csapat tagjai lelkesen sorolták elkép-
zeléseiket, ötleteiket: hol, mit, mikor, 
kinek szeretnének megvalósítani.

Mindent összevetve elmondható, 
hogy ezeken az alkalmakon történt 
meg, hogy a fi atalok defi niálták magu-
kat, céljaikat és – bár még nem tudták 

– miniprojektek tervezésébe kezdtek. 
Fontos volt, hogy motiváltságukat mi-
nél magasabb szinten tartsuk, vala-
mint minden módszertani segítséget 
megadjunk számukra (tárgyalási tech-
nikák, forrásszerzés, rendezvényszer-
vezés, adminisztráció, stb.).

A  folyamatban kulcsidőszak volt 
2015 év eleje. A  közösség szempont-
jából fontos volt arra kapacitálnunk 
őket (egyébként a kezdetektől), hogy 
önkénteseket, tagokat toborozzanak, 
ötleteiket, kezdeményezéseiket minél 
szélesebb körben terjesszék, népsze-
rűsítsék. Mindeközben kapcsolataikat 
mind a település vezetése, mind a te-
lepülésen tevékenykedő más, telepü-
lési véleményformáló, jelentős civil 
szervezetek vezetői felé is építsék.

A  folyamatos szakmai segítség-
nyújtás és a sok-sok saját erőfeszítés, 

befektetett munka eredményeként 
már 2015 márciusában megmutatták 
magukat a fi atalok: önálló ötletből 
fakadó rövid műsort és koszorúzást 
szervezve vettek részt a forradalom 
és szabadságharc tiszteletére megren-
dezésre kerülő városi eseményen. Ez, 
noha kis lépésnek tűnik, de annál na-
gyobb hatással volt a fi atalokra. Megél-
ték az előkészítés és lebonyolítás fázi-
sait, megkapták a pozitív megerősítést, 
megtapasztalták a siker ízét, mely után 
óriási önbizalom sugárzott belőlük a 
következő találkozás alkalmával.

Az eseményt követően sorra jöt-
tek a további kezdeményezések, nagy 
lendületet vett a csapat. Volt olyan 
ötlet, ami megvalósult, van olyan, 
ami tervezés, előkészítés alatt van. 
A  módszertani szempontból kivá-
ló „gyakorló” események, rendezvé-
nyek között szerepelt többek között 
közösségi szemétszedés, hadisírok 
takarítása, vetélkedő, rajzpályázat és 
kiállítás,kézműves foglalkozás, ifj úsá-
gi klub közös berendezése, hozzá fel-
ajánlások települési szintű felkutatása, 
értékgyűjtő munka generálása.

Az újkígyósi aktív fi atalok

Kézműves foglalkozás az Advent jegyében
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Fontos még megemlíteni az aktív 
fi atalok találkozási alkalmainak hely-
színeiként szolgáló közösségi tereket. 
A helyi művelődési ház kezdetektől be-
fogadó helyszíne, az elmúlt két évben 
bázisa lett a fi ataloknak. Egyik ifj úsági 
miniprojekt eredményeként a fi atalok 
közösségi összefogással, helyi felaján-
lásokkal saját ifj úsági klubhelyiséget 
rendeztek be maguknak. Felpezsdült az 
élet, rendszeressé váltak a találkozási al-
kalmak a helyi fi atalok részvételével.

Folyamatos ifj úsági közösségi esz-
mecserének, állandó ötletelésnek, ter-
vezési folyamatnak is nevezhetjük az 
eltelt időszakot. Szakmai szempont-
ból fantasztikus eredménye az, hogy 
a településen fi atalok szerveznek fi a-
taloknak szóló közösségi művelődési 
eseményeket, s ez a folyamat állandó-
sulni látszik.

Fontos hozadék

A program a jelenleg is folyamato-
san működő, tervező és megvalósító 
fi atal közösség mellett egy másik szín-
téren is kifejtette hatását: a  módsze-
rek eljutottak más közeli településre 
is. Az „újkígyósi fi atalok” között van 
egy csapattag, aki a szomszédos kis 
faluban él, és közösségi munkásként 
a Nemzeti Művelődési Intézet mun-
katársa. „Hazavitte” magával az Új-
kígyóson tapasztaltakat, és önerőből 
kezdett hozzá egy hasonló fejlesztő 
folyamathoz a saját településén. Ter-

mészetesen bármilyen kérdésével, 
ötletével bátran fordulhat a megyei 
iroda munkatársaihoz. Megkereste a 
helyi képviselő-testületet, a  település 
civil szervezeti vezetőit, a  hangadó-
kat és magukat – az egyébként nem 
túl nagy számban jelen lévő – helyi 
fi atalokat. Kezdeményezése célba 
ért, és másik helyszínen, ugyanolyan 
dinamikával elkezdődött szintén egy 
fejlesztő folyamat.

Összegzésül…

A  folyamat célja az volt, hogy a 
fi atalok megtanulják elképzeléseiket 
konkrét ötletté fogalmazni, képesek 
legyenek szervezett formában, máso-
kat is bevonva különböző tevékenysé-
geket megtervezni és megvalósítani. 
Fontos eredmény, hogy megindult és 
állandósult a párbeszéd. A  fi atalok 
folyamatosan egyeztetnek elképzelé-
seikről, terveikről a település polgár-
mesterével, és megnyugtatóan hat, 
hogy gondolataik meghallgattattak. 
Mind a település vezetője, mind pedig 
a művelődési ház igazgatója és más 
civil szervezetek vezetői, helyi peda-
gógusok, vállalkozók támogatják a fi -
atalokat céljaik elérésében.

A multiplikáló hatás révén immár 
más településen is kézzelfogható ho-
zadéka van a megvalósított modell-
nek, bizakodásra adva okot a hosszú 
távú eredményességet illetőleg.

„Unatkozz máskor” – vetélkedő

Újkígyós értékei gyerekszemmel – rajzpályázat

SAVOLT ZOLTÁN a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelem-művelődésszervező, 
ifj úságsegítő szakon végzett. 2009-től a megyei módszertanban dolgozik. Jelenleg a Nem-
zeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájának a munkatársa.

„Ha a fi ataloknak van egyet-
len közös üzenete, akkor az az, 
hogy hallatni szeretnék a hang-
jukat, és szeretnék, hogy a fo-
lyamat teljes jogú résztvevőinek 
tekintsék őket; ki akarják venni 
a részüket Európa építéséből; 
hatással akarnak lenni a fejlődés 
irányát eldöntő vitára.”

Az Európai Bizottság 
Fehér Könyve
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Közösségben önmagunkért
Generációkat átfogó 

közösségfejlesztő folyamatok Bérbaltaváron

Álmaiból bágyadtan ébredezik a 
Vasi Hegyhát domborulataira felkú-
szó falucska, Bérbaltavár. A  forráshi-
ány, az elvándorlás és sok más ténye-
ző által meghiúsult tervek vastagadó 
pókhálószövetéből egy megújuló kö-
zösség takarja ki, amelynek meghatá-
rozó, stabil tagja Schmidtauer Kriszti-
án közfoglalkoztatott. Egyfajta hidat 
képez ő az elszármazottak és a Bér-
baltaváron élő tenni akarók; a  szép-
korú lokálpatrióták és a helyi óvodába 
járó, legifj abb generáció között.

Éles Krisztina: A  III. Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program során 
megvalósított szakmai képzés és a 
Nemzeti Művelődési Intézet Vas Me-
gyei Irodája által mentorált progra-
mok alkalmával gyakran beszélget-
tünk arról, hogy milyen sok változást 

hozott saját és szülőfalud életébe a 
kulturális közfoglalkoztatás. Vázoljuk 
fel a Szín Közösségi Művelődés folyó-
irat olvasói számára is a mögötted 
álló tartalmas másfél évet! Hogyan 
kerültél kapcsolatba a programmal?

Schmidtauer Krisztián: 2014-ben 
csatlakoztam a II. Kulturális Közfog-
lalkoztatási Programhoz, ami akkor 
szinte megváltásnak tűnt. 1982-ben 
születtem; műszaki számítástech-
nikai technikus végzettséggel ren-
delkezem, és korábban egy inter-
net-szolgáltatással foglalkozó cégnél 
dolgoztam, de a munkakörülmények 
(hétvégi ügyelet, rengeteg utazás, bal-
esetveszély, nem megfelelő ár-érték 
arány) egyre vállalhatatlanabbá váltak. 
Családi körülményeim miatt is olyan 
munkát kerestem és keresek ma is, 
amely otthonomhoz közel végezhető. 
Nagy segítség így számomra, hogy 
helyben foglalkoztatnak addig, amíg 
vissza nem jutok a munkaerőpiacra.

É. K.: Bérbaltavár Község Ön-
kormányzata lett a partnerszervezet, 
amelynél dolgozni kezdtél. Milyen, 
a  szülőfalud gyarapodását szolgáló 
tervekkel, álmokkal láttál munkához?

S. K.: Bérbaltavár a Vasi Hegy-
hát egy csiszolatlan gyémántja. Gaz-
dag, de meg nem becsült történelme 
egészen az őskorig, az ember előtti 
időkig nyúlik vissza. Bizonyítéka en-
nek az a rengeteg őslénytani lelet, 

amelyekből a világ leghíresebb mú-
zeumaiban rendeztek már kiállítást 
neves hazai és külföldi régészek. Épp 
csak nálunk porosodott az a néhány 
még megmaradt emlék, csont és do-
kumentum egy kicsiny, múzeumnak 
csúfolt teremben. Kisbéren született 

Schmidtauer Krisztián a Vas Megyei 
Értéktár oklevéllel
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Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros, 
akinek életéről vagy községünkhöz 
való kötődéséről vajmi keveset tanul-
nak a legkisebbek. Ugyanígy minimá-
lis ismerettel rendelkeznek a helyiek a 
híres betyár Sobri Jóskáról, a szőlőhe-
gyünkről, Nagy Gáspárról, az egykori 
úri kaszinó, vagy éppen temploma-
ink történetéről és akkor még nem 
is említettem népdalainkat, legendá-
inkat, hagyományainkat. A kulturális 
közfoglalkoztatásnak köszönhetően 
alkalmam nyílt településünk értékeit 
számba véve keresni támogatóim-
mal a fejlődés lehetőségeit. Hiszem, 
hogy a Vas megye déli szegletében 
elhelyezkedő, demográfi ai és munka-
erőpiaci szempontból hátrányos hely-
zetű, természeti, szellemi és épített 
kincsekben azonban annál inkább bő-
velkedő községünk fennmaradásának 
záloga az összefogás.

É. K.: Kik voltak a segítőid, a helyi 
összefogás motorjai?

S. K.: Partnerszervezetem, a  helyi 
önkormányzat képviselői, a  polgár-
mester úr és családja mellett a legtöbb 
ötletet, információt és instrukciót, 
kézzelfogható támogatást a Bérbalta-
váriak Szülőfalujukért Egyesület tagja-
itól, főképpen annak elnökétől, Farkas 
Máriától kaptam. Az egyesület legfőbb 
célkitűzése Bérbaltavár értékeinek 
megmentése. Szeretnék elérni, hogy 
a település visszanyerje régi fényét és 
korlátozott kereteik között lehetőséget 
szeretnének teremteni az ifj úság szá-
mára, hogy ők is tehessenek valamit 
lakóhelyükért. Úgy gondolom, nekünk, 

bérbaltavári fi ataloknak meg kell ra-
gadnunk ezt a kinyújtott kezet, és újra 
kell építenünk a huszonnegyedik órá-
ban szinte romjaiból kis falunkat.

É. K.: Mi volt az első feladat, 
amelynek megvalósításával úgy érez-
ted, tettél valamit a helyi közösségé-
ért?

S. K.: 2014-ben közösen szer-
veztem az akkori polgármester úrral 
a III. Bo-Rock Fesztivált, amelynek 
célja a szórakoztatáson túl a szőlőhe-
gyünkön és a Hegyháton termő borok 
bemutatása is volt. Közösen írtuk a 
forgatókönyvet, meghívókat, plakáto-
kat készítettem – rendkívül izgalmas 
feladat volt. 2015 nyarán aztán külső 
segítséget is kapott a község: a Nem-
zeti Művelődési Intézet Vas Megyei 
Irodája által szervezett „Nagyi tuli-

pános ládája – Elődeink hozománya” 
című programsorozat első állomása 
a mi településünk volt. Az irodával 
ekkor szinte napi kapcsolatban álltam, 
és nagyon könnyen magamévá tettem 
a program üzenetét. A cél ugyanis az 
volt, hogy a Vasi Hegyhát öt települé-
sén együttgondolkodó közösségeket 
hozzunk létre. A helyben fontos alap-
értékek gyakran apróságoknak tűn-
nek, viszont refl ektorfénybe kerülve 
a község, a  család és az egyén életét, 
céljait, szerepvállalását is megváltoz-
tathatják. Az értékfeltárás és tudás-
átadás során a helyi társadalom kü-
lönböző rétegei közeledtek egymás-
hoz. Célunk volt, hogy az évszázadok 
alatt felhalmozott ismereteket a XXI. 
századi közösségi elvárásoknak és 
igényeknek megfelelően hasznossá 
tegyük. Bérbaltaváron az együttlét 
élménye – amelyet korábban csak 
nagyon ritkán tapasztalhattunk meg – 
erősítette a helyi identitást. Idősebbek 
és fi atalok egyaránt kopogtak már be 
azóta a polgármesteri hivatal ajtaján 
(itt látom ugyanis el napi feladatai-
mat), s  megosztották velem jobbító 
szándékú elképzeléseiket.

É. K.: Milyen tapasztalatokat sze-
reztél a lokális társadalomfejlesztő 
program előkészítése és megvalósítása 
során?

S. K.: A  program előkészítésénél 
kerültem szorosabb kapcsolatba a 
Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egye-
sülettel. Már az első megbeszélések 
során megállapítottuk, milyen sok le-
hetőséget rejt magában az az egysze-

Schmidtauer Krisztián munka közben

Győrvári Értékbemutató
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rű ötlet, hogy végigsétálunk a falun. 
Megállóhelyeket beiktatva felidézzük 
a múltat és tervezzük közösen a jövőt. 
Felfi gyel az akcióra a helyi közösség. 
Lesznek, akik előre nem tervezetten 
csatlakoznak a túrázókhoz; lesznek, 
akik a függöny mögül kíváncsiskod-
va idéznek fel régi meséket; lesznek 
persze olyanok is, akik a hiányossá-
gokat vetik majd szemünkre, s  kö-
zülük talán néhányan tesznek azok 
kijavításáért. Elterveztük tehát, hogy 
a tőlünk telhető módon felkészülünk: 
volt, aki éneket tanult; mások mázol-
tak; útbaigazító táblákat helyeztünk 
ki; élvezhetőbbé tettük az őslénytani 
kiállítást; volt, aki sütött vagy bort 
hozott; s  volt, aki gereblyét ragadott. 
Megmozdult a falu.

É. K.: Nagyon komoly szerepet vál-
laltál ezen a napon Te is.

S. K.: Igen, újrarendeztem a tárló-
kat, és Farkas Máriával hosszú órákat 
töltöttünk egy kisfi lm elkészítésével, 
amelyet végül az őslénytani kiállí-
tást megtekintőknek be is mutattam. 
Ő  adta az ötletet, együtt gyűjtöttük 
az anyagot, és én igyekeztem minden 
informatikai tudásomat hozzátenni a 
projekthez.

É. K.: Szakmai ismereteidet tud-
tad a későbbiekben is kamatoztatni 
közösségi munkásként?

S. K.: Igen, több kisfi lmet készí-
tettem már Bérbaltavárról, valamint 
az adventi, karácsonyi rendezvénye-
inkről. Néhány alkalommal prezen-
tációimat már be is mutattam itthon 

és a szomszédos településeken. Részt 
veszek honlapunk szerkesztésében is. 
Rendkívül büszke vagyok rá, hogy én 
állíthattam össze azt a dokumentációt, 
amely alapján az Őslénytani Kiállítás 
bekerült a Vas Megyei Értéktárba. El-
képesztően jó volt látni, ahogy gyűltek 
a fenyőágak a felhívásomra a falu ad-
venti koszorújához, és Betlehemet is 
építettünk. Legutóbb pedig hagyomá-
nyos falusi disznóölést szerveztünk.

É. K.: Milyen hatása lett még a 
Nemzeti Művelődési Intézet által ge-
nerált folyamatoknak Bérbaltaváron?

S. K.: A  falusétán részt vett szép-
korúak elhatározták, hogy minden 
emléküket megosztják a legifj abbakkal. 
Népdalkör alakult és a helyi gyűjtésű 
dalokkal, mondókákkal beköszöntöttek 
a nagyszülők az óvodába, rendhagyó 
énekórákat tartottak a csehimindszen-
ti iskolában, Nagy Gáspár költő-tanár 
egykori évfolyamtársai verseket tanul-
tak és tanítottak. Adományokat gyűj-
töttünk a Szent Miklós templom felújí-
tására, Nagytilajjal közösen elevenítet-
tünk fel olyan régi néphagyományokat, 
mint a tollfosztás vagy a korbácsolás.

É. K.: Rendkívül eredményes és 
mozgalmas évet zártál, és Veled együtt 

a „felbolydult” bérbaltavári „méhkas” 
is. A  közösségi felelősség lélekemelő 
élménye által megfertőzve milyen ter-
vekkel folytatod közösségi és önkéntes 
tevékenységed?

S. K.: Valóban új utakra lépett 
községünk, és a Kulturális Közfoglal-
koztatási Programnak köszönhetően 
sokat fejlődtem én is. Változott az 
önértékelésem, nőtt az önbizalmam, 
a céloktól pedig a tettvágyam. A kép-
zés során is sok új ismeretet szerez-
tem, amit az élet bármely területén 
hasznosítani tudok majd. Kezdemé-
nyezés, terv van bőven. Bérbaltaváron 
elég sok roma él nehéz körülmények 
között. Ők is hasznos tagjai lehetnek 
a helyi társadalomnak, ha jobban oda-
fi gyelünk rájuk. Velük együtt számta-
lan előremutató elképzelést dolgoz-
hatunk ki a helyzetük javítására. Az 
egyesülettel és a romák képviselőivel 
közösen úgy határoztunk, hogy a régi 
iskolában berendezünk számukra 
egy közösségi teret, ahol szabadide-
jük hasznos eltöltésére lesz módjuk. 
Szervezünk számukra ismeretterjesz-
tő előadásokat, próbálunk forrásokat 
keresni képzésekhez, és biztosítjuk a 
feltételeket a magyar és a roma kul-
túra találkozásához. Egy közösségi 
kert, s  vele egy szociális szövetkezet 
létrehozásában is gondolkodunk. Hi-
szem, hogy a közös cél megmozgat-
ja az egész falut. Hiszem, hogy ha a 
fi atalok látják, mennyi értékkel bír 
szülőfalujuk és azok megmentésén 
mennyit fáradoznak szüleik, nagyszü-
leik; beállnak a sorba és gyarapítani 
fogják Bérbaltavár kincseit. Akár vál-
lalkozásokba is foghatnak például a 
mezőgazdaságban, vagy a turistáknak 
is megmutathatják, miért érdemes 
ellátogatni községünkbe. Hosszú tü-
relemjáték ez, de hiszem, hogy Bér-
baltavárnak fenn kell maradni. A Kul-
turális Közfoglalkoztatási Program 
pedig remek lehetőséget biztosított 
számomra, hogy a Nemzeti Művelő-
dési Intézet munkatársainak segítsé-
gével buzdítsam a helyi közösséget.

ÉLES KRISZTINA 2002-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán művelődésszer-
vező szakon végzett PR-menedzser és nonprofi t menedzser képesítéssel. Ezt követően 
2006-ban a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán 
művelődésszervezésből egyetemi oklevelet is szerzett. A tanakajdi Petőfi  Sándor Művelő-
dési Ház vezetője, majd a Régiógazdaság és a Helyi Érték magazinok főszerkesztője volt. 
2014-től a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájának módszertani referense.

Schmidtauer Krisztián az Őlénytani Múzeumban
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Együtt minden könnyebb!

Egy nehéz és bizonytalan élet-
helyzetben talált támaszra az önkén-
tességben Bobák Éva, hogy később 
ezeket a támogató energiákat meg-
többszörözve adja tovább segítségre 
szoruló családoknak. A  Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program arra 
adott lehetőséget, hogy munkájáért 
javadalmazást is kapjon, s teljes mun-
kaidőben foglalkozhasson az üggyel 

– így indulhatott el Gyöngyösön egy 
támogató szülőklub, mely sérült vagy 
speciális nevelési igényű gyermeket 
nevelő családok helyzetén próbál meg 
könnyíteni.

Csathóné Sebők Erika: Hogyan 
kerültél kapcsolatba a Kulturális Köz-
foglalkoztatási Programmal?

Bobák Éva: Pár évvel harmadik 
gyermekem születése után állást ke-
restem, mert eredeti szakmámba a 
váltott műszak és hétvégi munkarend 
miatt nem tudtam visszatérni. Ekkor 
találtam rá a Gyöngyösi Otthon Se-

gítünk Alapítvány hirdetésére, mely-
ben önkénteseket keresett kisgyer-
mekes családok segítésére – rögtön 
jelentkeztem rá. Ebben a bizonytalan 
időszakomban magabiztosabbá tett, 
hogy gyermeknevelési tapasztalatai-
mat átadva hasznára lehetek mások-
nak. Az idő elteltével egyre több fel-
adatot kaptam a családok segítésén 
kívül, például pályázatok, e-mailek 
követése, számlák rendszerezése, ren-
dezvények szervezése. Örültem, ami-
kor az Alapítvány csatlakozott a III. 
Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ramhoz, és szervezetünk vezetője fel-
kért a munkám folytatására, de már 
fi zetésért és napi 8 órában.

CS-né S. E.: Mi az Alapítvány 
alaptevékenysége, milyen feladatokat 
lát el a helyi közösségben?

B. É.: A  budapesti székhelyű Ott-
hon Segítünk Alapítvány olyan segítő 
szolgálatok hálózatát hozta létre az 
országban, amelyek a család harmo-
nikus működéséért, a  szülői szerep 
megbecsülésért helyi szinten támo-
gatják az iskoláskor alatti gyermeket 
nevelő családokat. Magyarországon 
jelenleg tíz megyében van önálló 
tagszervezete – Heves megyében a 
Gyöngyösi Otthon Segítünk Alapít-
vány. Az önkéntesek és a szervező 
ingyenes munkájával a kisgyermekek 
nevelésének értékközpontú segíté-
se valósul meg. A  családjukban való 
helyzetüket szeretnénk segíteni azál-
tal, hogy saját otthonukban látogatjuk 
őket, szülői tapasztalatainkra támasz-
kodunk, és gyakorlati segítséget nyúj-
tunk (pl: közös játék, közös házimun-
ka, hivatalos ügyek közös intézése) 

hetente 2-4 órában, a  család igényei 
szerint. Az önkéntesek szakmai fel-
készítéséről a szervező gondoskodik, 
biztosítja a kapcsolattartást a csalá-
dok, az önkéntesek, szakmai szerve-
zetek, civil szervezetek, egyesületek, 
iskolák, óvodák, orvosok, baba-mama 
klubok felé. Nagyon jó az együttmű-
ködésünk a civil szervezetekkel, főleg 
a helyi civil házat működtető Mátra 
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesüle-
ten keresztül. A szakszolgálatokkal is 
szorosan együtt dolgozunk: logopé-
dia, nevelési tanácsadó, védőnői háló-
zat. Legtöbb esetben rajtuk keresztül 
jutnak el hozzánk a segítséget igénylő 
családok. Gyakran előfordul, hogy a 
szülők szembesülnek a bizonytalan-
ság, tanácstalanság érzésével, roko-
naik, barátaik ritkán tudnak csak se-
gíteni. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni 
azzal, hogy derűt viszünk a családok 
életébe, megelőzve ezzel a komolyabb 
problémák kialakulását.

CS-né S. E.: Megtudhatunk né-
hány dolgot arról a projektről, amiben 
nagyon aktívan vettél részt az elmúlt 
egy évben?

B. É.: 2015-ben pesti központunk 
„Kéz a Kézben” címmel pályázatot 
nyert, melyben sérült és speciális ne-
velési igényű (SNI) gyermeket nevelő 
szülők csoportjának kialakítását és 
működtetését vállalta nyolc vidéki 
szervezetünkkel együtt. A  gyöngyösi 
csoport koordinálásának feladatai-
val engem bíztak meg. A  munka mi-
nél több család igényeit feltérképező 
kérdőívek kitöltetésével kezdődött 
Gyöngyösön és vonzáskörzetében. 
Sok segítő intézményt felkerestünk, 
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valamint óvodákat, iskolákat is. A sa-
ját meggyőződésem teljes mértékben 
egyezik a pályázat céljaival, mivel a 
sérült és SNI-s gyermekek rehabili-
tációjában még nagyobb jelentőségű, 
hogy kik veszik körül őket, mennyi-
ben segítik a társadalomba történő 
beilleszkedésüket. A  begyűjtött kér-
dőívek összegzése után kialakítottuk 
a foglalkozások programját. Első ta-
lálkozónkra 2015. novemberében ke-
rült sor és azóta rendszeresen tartunk 
foglalkozásokat. Egy-két alkalommal 
a gyerekek öt szeretet-nyelvéről be-
szélgettünk. Nagyon érdekes eszme-
csere volt, melyhez sok hasznos infor-
mációt szakkönyvekből merítettünk. 
Több délutánon keresztül játékos is-
merkedés zajlott, hiszen a megjelent 
szülőknek erre volt igényük a kikap-
csolódásukhoz, lelki feltöltődésükhöz. 
Örültek az anyukák, apukák, hogy 
részt vehetnek a programok kialakí-
tásában. Ez év februárjában a pályázat 
tematikájának megfelelően megtar-
tottuk önkénteseink továbbképzését 
is. Nagyon vártam ezt az alkalmat, 
mert sérültekkel foglakozni nehéz és 
minél több szaktudást igénylő feladat. 
Fontos, hogy önmagunkat is folyama-
tosan képezzük és megbeszéljük egy-
mással tapasztalatainkat.

Számos kérés érkezett be hozzánk 
azzal kapcsolatban, hogy gyermekük 
koncentrációján szeretnének a szülők 
javítani játékos formában. Ezért kö-
vetkező alkalommal okosító tornával 
foglalkozunk majd, és előkészületben 

áll a mindfulness (tudatos jelenlét) 
fejlesztését, gyakorlását bővítő fog-
lalkozás is. Mindkettő segít megnyu-
godni, összeszedettebbé válni, szo-
rongást csökkenteni.

CS-né S. E.: Ki volt a konkrét cél-
csoportja a folyamatnak?

B. É.: Gyöngyös kis város, ezért 
nemcsak helyileg, hanem az egész 
járás területéről szívesen fogadjuk a 
hozzánk forduló embereket, szerve-
zeteket. Családsegítésre a környező 
településekre is járnak önkéntese-
ink. Szülőcsoportunkban pedig részt 
vesz olyan nagyszülő is, aki vállalja a 
közel húsz km-es utazást minden al-
kalommal.

CS-né S. E.: Mennyire tudtad sa-
ját ötleteidet megvalósítani egy készen 
kapott folyamatban, mennyire kaptál 
szabad kezet a szervezésben, a  lebo-
nyolításban?

B. É.: Ez a feladat folyamatosan 
új kihívások elé állít engem, és sok-
szor kell gyorsan döntenem, krea-
tivitásomat kell használnom annak 
érdekében, hogy minél jobban meg 
tudjam valósítani a pályázat kitűzött 
célját és saját elképzeléseimet. Min-
den év decemberében hagyományo-
san megtartjuk évzáró Mikulás napi 
ünnepségünket. Legutóbb erre az 
alkalomra meghívtam a csoportunk-
ba járó szülőket családjukkal együtt. 
Bár nagy különbségek voltak az ott 
megjelent gyermekek egészségi álla-
potában, mégis öröm volt látni, hogy 
mindenki mennyire elfogadó a má-
sikkal, és milyen remekül szórakoz-
nak a lurkók.

CS-né S. E.: Mennyire ismerted a 
résztvevők problémáit a program előtt, 
tudtál azonosulni a nehézségeikkel?

B. É.: Ismerőseim körében két csa-
ládban is nevelnek sérült gyermeket, 
így problémáikat, szükségleteiket sa-
ját szememmel látom hosszú évek óta. 
Tapasztalom, hogy a szülők milyen 
hatalmas energiákkal rendelkeznek és 
mindent megtesznek gyermekük gyó-
gyulása érdekében. Miközben a teljes 
napjukat kitölti a velük való fogalako-
zás, fejlesztésekre járás, nem marad 
idejük más kapcsolatokat ápolni. Sze-
mélyes beszélgetések alkalmával döb-
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bentem rá, hogy a betegség felisme-
résétől kezdve milyen mély, megren-
dítő folyamatokon mennek át a sérült 
gyermekek hozzátartozói. Többnyire 
jelen van a magány, elszigeteltség 
érzése, a  tagadás (ez velem nem tör-
ténhet meg), az okok keresése, vala-
mint a bűntudat és harag érzése. Vé-
leményem szerint ezeknek a negatív 
érzéseknek a feldolgozásában sokat 
tud segíteni egy jól működő közösség. 
Ezek a szülők állandóan készenlétben 
vannak, felüdülést jelenthet számukra 
egy másfajta tevékenység. A  klubot 
látogató szülők támogató barátokra 
lelhetnek egymásban.

CS-né S. E.: A  résztvevők milyen 
visszajelzéseket adtak a folyamat so-
rán?

B. É.: Mindig a szülők igényei, 
visszajelzései alapján alakítom a prog-
ramot. Ezért volt több alkalommal 
társasjátékozás, miközben belemele-
gedtünk a beszélgetésbe, ezáltal ol-
dódott a hangulat, könnyebben ment 
az ismerkedés. Látszólag pici dolgok 
ezek, mégis utólag derül ki, hogy mi-
lyen nagy jelentősége tud lenni a min-
dennapi terhek elviselésében, problé-
mák feldolgozásában. Lehetőségem 
van neves előadók meghívására is, és 
a szakkönyvek beszerzésében szintén 
számíthatok a pesti központunk se-
gítségére.

CS-né S. E.: Milyen nehézségekbe 
ütköztél?

B. É.: Több-kevesebb nehézség 
minden munkában van. Erre igye-
keztem felkészülni a szervezés elején. 
Mindig talpra kell állni és folytatni 
a feladatot, hiszen eredmény csak 
akkor várható. Nagyszámú igényfel-
mérő kérdőívet küldtünk el online és 
személyesen is, ennek ellenére ele-
inte csak kevés érkezett vissza hoz-
zánk. Ezután még szélesebb réteget 
próbáltunk elérni a kérdéseinkkel, 
segítő szándékunkkal. Azt tapaszta-
lom, hogy a személyes megkeresés 
és az ismerősök, barátok ajánlása a 
leghatékonyabb ebben a munkában 
is. Természetesen a foglalkozások 
időpontjának meghatározása sem 
egyszerű, hiszen minden jelentke-
zőnk különböző időbeosztással ren-
delkezik. Sokrétű és embert próbáló 
feladat ez nekem, de ugyanakkor 
nagy lehetőség, hogy ilyen nemes 
cél megvalósításában vehetek részt. 
A  kulturális közfoglalkoztatás célki-
tűzései, a  napi 8 órás munkaidő és 
az egy éves foglalkoztatás felbecsül-
hetetlen lehetőséget adott a projekt 
megvalósításához.

CS-né S. E.: Mit tanultál a részt-
vevőktől, amit a saját életedben hasz-
nosíthatsz?

B. É.: A  szülőktől és munkatársa-
imtól rengeteg emberi érzelmet tanu-
lok, ezáltal úgy érzem, a munkámban 
és magánéletemben is hasznosabb 
tudok lenni. Kiemelném az empáti-

át, hiszen amikor hallgatom a szülők 
elbeszélését saját nehézségeikről, örö-
meikről, beleképzelem magamat az ő 
helyzetükbe, így mélyebben átérzem 
mondandójukat. Az elfogadás feltéte-
lek és fenntartások nélkül egymás iránt 
szintén rendkívül fontos, különösen 
akkor van erre szükség, amikor a dol-
gok „rosszul mennek”. Kitartásom is 
erősödött, hiszen – ahogy a mondás 
tartja – „teher alatt nő a pálma”. Türel-
mem és akaraterőm növekedett, mert 
a kitűzéseim megvalósításához próbá-
lok új és új utakat keresni.

CS-né S. E.: Hosszú távon milyen 
elképzelései vannak az Alapítvány-
nak és személy szerint neked a folyta-
tásról?

B. É.: Az Alapítvány és az én sze-
mélyes célom is az, hogy a segítségre 
szoruló, sérült vagy SNI-s gyermeket 
nevelő szülők mentálisan megerő-
södjenek: ehhez nyújtunk gyakorlati 
segítséget önkénteseink bevonásával. 
Érdekérvényesítő képességeiken is 
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szeretnénk javítani, valamint csök-
kenteni akarjuk társadalmi elszige-
teltségüket. Támogatott családjaink 
teljes értékű állampolgárnak érezzék 
magukat, segítsék egymást, tapasz-
talataikra támaszkodva erősödjenek 
szülői szerepükben, civil közössé-
gükben. Az országos alapítvány pá-
lyázata április végén befejeződik. Mi 
itt Gyöngyösön az önkormányzathoz 
nyújtottunk be kérelmet, melyben az 
ő segítségüket remélve folytatni tud-
juk szülőklubunkat. A  távolabbi cé-
lunk pedig az, hogy ez a csoport ön-
járó legyen, és a mi külső segítségünk 
nélkül is hatékonyan működjön. Azt 
szeretnénk, hogy kis csapatunkban 
őszinte, új emberi kapcsolatok alakul-
nának ki, ahol mindenki bizalommal 
fordulna a másik felé a jövőben is.

BOBÁK ÉVA gyógyszerellátási szakasszisztensi képesítését Budapesten a Szentágothai 
János Egészségügyi Szakközépiskolában, irodavezetői tanúsítványát pedig Gyöngyösön 
a Trívium Alapítványi Szakközépiskolában szerezte. Önkéntes tevékenységet öt éve vé-
gez, a harmadik Kulturális Közfoglalkoztatási Program kezdetétől közfoglalkoztatottként 
dolgozik a Gyöngyösi Otthon Segítünk Alapítványnál. Helyi civil szervezetekkel, család-
segítő intézményekkel tartja a kapcsolatot. Kisgyermekes családok aktív segítésében vesz 
részt, és az alapítvány rendezvényeit szervezi. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően je-
lenleg sérült vagy SNI-s gyermeket nevelő szülők számára létrehozott csoportot működ-
tet és koordinál Gyöngyösön.

CSATHÓNÉ SEBŐK ERIKA tanító, művelődésszervező, kulturális menedzser. A  Nem-
zeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának területi koordinátora, előtte megala-
kulásától a Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény 
közművelődési szaktanácsadója volt. Az első Kulturális Közfoglalkoztatási Program kez-
detétől foglalkozik a program koordinálásával. Egerszóláti lakosként a Községi Könyvtár 
munkatársa volt, ahol rálátása volt a közgyűjteményi feladatokra is. Több civil szervezet 
aktív tagja, közreműködött a helyi Civil Kerekasztal létrehozásában és működésében, 
s közreműködött az első egri közösségi alapítvány létrehozásában.



Kedvezményes 
fi lmvetítési rendszer 

a közösségeknek
Az Anjou Lafayette Bt., a Cirko Film Kft. és a Mozi-
net Kulturális Szolgáltató Kft. fi lmforgalmazó cégek 
a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködés-
ben  kedvezményes vetítési rendszert dolgoztak ki 
a közművelődési intézmények, közösségi színterek, 
iskolák és fi lmklubok részére. 
 
Az első magyar mozifi lm elkészülésének 115. évfordu-
lója, valamint az első magyar mozgókép megszületésé-
nek 120. évfordulója alkalmából az ajánlat keretében 
egy 200 fi lmet tartalmazó válogatásból szemezgethet-
nek az az érdeklődő közösségek.  
 
Az évfordulóra összeállított 200 fi lm vetítési díja 
egységesen 10.000 Ft + áfa.

A 200 fi lmből összeállított tematizált, a világ vezető 
fi lmfesztiváljain nyertes fi lmeket is tartalmazó művész-
fi lm-csomagban díjnyertes magyar alkotások – köztük 
az Oscar-díjas Saul fi a – és nemzetközi kuriózumok 
egyaránt megtalálhatók.

A kedvezményes vetítési rendszer lehetővé teszi, hogy a 
független és művészfi lmek, illetve azok kulturális misz-
sziója olyan településekre is elérjenek, melyeken más-
képpen nincs közösségi alkalom a fi lmnézésre.

További információ és a fi lmek megrendelése:
fi lmetrendelek@gmail.com 

A jogtulajdonos fi lmforgalmazók részére a fi lmvetítések utáni vetítési 

jogdíjat az ár tartalmazza, a belépődíj nélküli fi lmvetítés esetén azonban 

– a nézők száma alapján számított – szerzői zenei jogdíjat meg kell fi zet-

ni az ARTISJUS felé.



Zöld az élet aranyfája – Életkép a „Kezemben a Kobakom” Pest megyei Gyermek-
bábos Találkozón a Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár udvarán. 

Fotó: Marlók Barbara

www.nmi.hu

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelenik meg
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