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Berlik MáriaBerlik Mária

A Kapunyitogató, mint a közösségi 
élet „kovásza” Somogyban

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
„Kapunyitogató” programja a kapcso-
latteremtés, a  megyei irodák megis-
mertetésének is ragyogó eszköze, de 
ennél is örömtelibb az a mérhető, ki-
mutatható eredmény, ami a somogyi 
Kapunyitogatók településein a közös-
ségek életében, új közösségek, esemé-
nyek születésében nyilvánul meg.

Somogyi át/rátekintés

Három évvel ezelőtt a hátrányos 
helyzetű kistelepülések kulturális 
és közösségi aktivitásának növelése 
érdekében indult útjára a Kapunyi-
togató programsorozat. Somogy me-
gyében – bár módszertanilag eltérő 
megközelítéssel – 2007 tele és 2012 
tavasza között már 33 településen 
volt jelen a megyei iroda jogelődje a 
művészeti nevelést, az aktív szórako-
zást segítő programokkal.

Az Intézet megyei irodáinak meg-
alakulását követően, 2013 és 2015 
között 31 településen valósult meg, 
ill. jelenleg is zajlik „Kapunyitogató” 
program, kivétel nélkül hátrányos 
helyzetű vagy ellátatlan települések 
közösségét célozva meg, azzal, hogy 
művelődési házak, közösségi színte-
rek élettel teljenek meg. A programok 
megvalósításában együttműködő 
partnereink a települési önkormány-
zatok, melyek az előkészítésben és le-
bonyolításban vesznek részt.

A  „Kapunyitogató” helyszínein a 
kistelepülések közösségi művelődési 
terei évek óta zárva vannak, állaguk 

leromlott. A civil jelenlét élő, de tevé-
kenységük túlnyomórészt ünnepkö-
rökhöz, faluszépítő akciókhoz kötött. 
A  közösségi terek életre keltéséhez 
nyújt jó mintát és bátorítást az Intézet 
a „Kapunyitogató” programmal, tele-
pülésenként 2-2 alkalommal. Többféle 
tevékenység megmutatásával, a  köz-
művelődés sajátos eszközrendszerével 
segítjük a települések közösségében a 
művelődési tevékenységek újraindí-
tását. A  „Kapunyitogató” során olyan 
közösségi programokat kezdemé-
nyezünk, melyek a lakosság együtt-
működésére, aktivitására építenek, 
ugyanakkor ismereteik bővítését és a 
szabadidő hasznos eltöltését is lehető-
vé teszik. A „Kapunyitogató” azon túl, 
hogy lehetőséget biztosít a szórakozva 
tanuláshoz, az ismeretek bővítéséhez, 
mindezt oly módon teszi, hogy teret 
ad a közönség bekapcsolódására, az 
interaktivitásra. A  program felépíté-
sében fontos, hangsúlyos elem a he-
lyi aktivitások, művészeti közösségek 
megmutatkozása. A  nyugdíjasok al-
kalmi dalárdája, az óvodások körjátéka, 
a hobby kézimunkázók kiállítása teszi 
egyedivé, az adott település lakossága 
számára hitelessé a programot.

Az Intézet által felkért és a telepü-
léseknek felkínált művészeti közremű-
ködők mind a megye elismert, minő-
ségi kultúrát, autentikus hagyományo-
kat ápoló és továbbtanító egyesületei. 
A  „Kapunyitogató” olyan művészeti 
csoportokat mutat be, melyek eléré-
se – forráshiány miatt – a településen 
lakók számára szinte lehetetlen. Akár 
a tárgyalkotás, akár a zene vagy tánc 

esetében munkásságuk példaértékű, 
személyes példájuk kedvet teremt a 
helyi hagyományőrző tevékenységek 
újjászervezéséhez. A  hordozott érték 
élményszintjét tovább emeli, hogy a 
közönség aktivitására épít, a nézőkből 
az előadás résztvevői válnak. Házigaz-
da és vendég együtt vesz részt az elő-
adásban, így minden helyszínen, min-
den alkalommal szinte új produkció 
születésének lehetünk részesei.

Szinergiák megteremté-
sének lehetősége

Miért épp a Kapunyitogató alkal-
mas arra, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézet programjai között szinergiá-
kat teremtsen? Mi az a plusz, ami eb-
ben a programban rejlik?

Először is: magát a programot ko-
moly előkészítő tevékenység előzi meg. 
Az Intézet munkatársa, munkatársai 
ellátogatnak a településre, ahol a tele-
pülés vezetőivel, a helyi közösségi élet 
szervezőivel bejárják, megismerik a 
települést. Feltáró beszélgetés során 
megismerik a település természe-
ti, környezeti, történelmi, gazdasági, 
társadalmi és humán erőforrásait. Az 
előbbiek segítenek eligazodni a tele-
pülés adottságaiban, az utóbbiak vi-
szont a lehetőségek megismeréséhez 
szükségesek. Az a találkozási alkalom, 
amikor a település bemutathatja ma-
gát egy kívülről érkező szakembernek, 
olyan lehetőség, mely a helyieknek is 
segítséget jelent önmaguk jobb megis-
merésében. Hiszen, ami otthon van, az 
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az ott élők számára természetes, szinte 
észre sem veszik értékeiket, adottsága-
ikat. Amikor azonban egy „idegennek” 
kell beszélni róla, mintegy „bemutatni 
önmagunkat”, az sokszor új megvilá-
gításba helyezi a dolgokat – elgondol-
kodtat, arra késztet, hogy rendszerbe 
foglaljuk a mondanivalónkat. Az „ide-
gen” kíváncsisága, érdeklődése, vissza-
kérdezése új szempontokat vethet fel. 
A  kívülről jött ember képes meglátni 
azokat az értékeket, lehetőségeket, 
melyek a települést jellemezhetik, me-
lyek a közösségben rejlő humán erő-
forrást, helyi akaratot képesek feltárni. 
Ez az a segítő szerep, mely a Kapu-
nyitogatókat megelőző beszélgetések 
során jelen van, és amely sok esetben 
képes a helyi adottságok feltárására, 
fejlesztésére. A feltárás során előtérbe 
kerülnek a település civil szervezetei, 
amatőr művészeti csoportjai, alkotó 
emberei, amelyek és akik képesek a te-
lepülésért tenni. A  meglévő erőforrá-
sokra és a felmerülő igényekre alapoz-
va történik meg a program összeállí-
tása. Az igényekre reagáló programok, 
a  megvalósítás során születő ismeret-
ségek, beszélgetések látens igényeket 
hozhatnak felszínre, vagy segíthetnek 
feltárni valaha volt hagyományokat, 
tevékenységeket – elindíthatnak egy-
fajta közös gondolkodást, generálhat-
nak új igényeket.

A  segítő szerep nem ér véget a 
programokkal, folytatásra talál a fel-
merülő gondolatokban, elindítandó 
tevékenységekben. Így történhet meg 
a különböző közösségi kezdeménye-
zések felkarolása, szakmai segítése.

A Kapunyitogatók „híd” szerepe – 
ráépülő jellege – a kulturális közfog-
lalkoztatásra alapozottan is jól értel-
mezhető. A  Közfoglalkoztatási prog-
ram kapcsán nagyon sok településre 
eljut az Intézet, mely segítséget jelent 
a települések, az ott élő emberek jobb 
megismeréséhez. Azokon a telepü-
léseken, ahol talán a legjobban értel-
mezhető a program, a  közfoglalkoz-
tatás a humán erőforrást tudja bizto-
sítani a törvény adta kötelezettség és 
az állami normatív támogatás mellé. 
A  feladatot jól értő, a  településért 
tenni akaró munkatársak önálló kez-
deményezései, a közösségi művelődés 
területén elinduló kezdeményezések 
jó alapot tudnak teremteni a Kapu-
nyitogatókhoz. Segítenek abban, hogy 

a helyi akarat megnyilvánulhasson, 
hogy a helyben jellemző tevékenysé-
gek kialakuljanak vagy megmutatkoz-
zanak – ez tud lenni az a stabil alap, 
amire már lehet építkezni. Így történ-
het meg az, hogy egy kézimunka kiál-
lítás vagy egy ifj úsági kezdeményezés 
teremti meg a Kapunyitogató alapjait, 
vagy fordítva, a  közösen megvalósí-
tott Kapunyitogatóból a települést 
erősítő gazdaság fejlesztő folyama-
tot generálhat, művészeti csoportok 
megalakulásához, hagyományőrző 
tevékenység elindulásához vezethet, 
erősíti a helyi identitástudatot.

Az elvetett mag…

A  közösségi terek újra használat-
ba vétele, közösségek megerősödése, 
újak születése, az amatőr művészeti 
élet újra virágzása, a  helyi értékek 
felfedezése, a  gyűjtésükre és rendsze-
rezésükre irányuló tevékenység elin-
dulása, helyi/területi értéktárak lét-
rehozása: mind-mind a Kapunyitoga-
tóknak köszönhető egy-egy magocska 
szárba szökkenése.

És a következőkben lássunk konk-
rétumokat. A  teljesség igénye nélkül 
nyolc somogyi településen mutatjuk 
be a Nemzeti Művelődési Intézet 

„Kapunyitogató” programja által ge-
nerált értékteremtő tevékenységeket, 
érzékeltetve a programok közötti szi-
nergiákat.

Kazsok
A  326 lelket számláló kistelepülés 

Kaposvártól nem messze, a kaposvári 
járásban található. Csinos házai, ren-
dezett udvarai azt üzenik az ide láto-
gatóknak: itt jó helyen jársz, barátokat 

találsz. A Nemzeti Művelődési Intézet 
2013-ban első alkalommal látogatott a 
településre Kapunyitogató programjá-
val. A Somogy Megyei Népművészeti 
Egyesület mesteremberei (fazekas, ko-
sárfonó, nemezes) hatására a picinyke 
somogyi faluban működő Margaréta 
Egyesület tagjai önképző körökben 
egymást segítve, aktív kézműves mű-
helyt teremtettek. A  település lakos-
ságát összefogva ők végzik a közösségi 
munka nemes feladatát. Szerveznek, 
nevelnek, szórakoztatnak, tanítanak és 
hagyományt teremtenek.

Pogányszentpéter
A  csurgói járás területén, a  zalai 

határ mellett fekvő 492 fős, hátrá-
nyos helyzetű település folyamatosan 
keresi a fejlődés lehetőségét. A 80-as 
években itt alakult meg az egyik első 
somogyi közművelődési egyesület. 
A 2013. évi Kapunyitogatón – többek 
között – kosárfonó mester mutatta 
meg tudását a helyieknek. A  progra-
mot követően a falu vezetése segít-
séget kért ennek a régi mesterségnek 
az újratanításához. 2014-ben elindult 
az Intézet segítségével a pogány-
szentpéteri kosárfonó tanfolyam 13 
fővel. A  program eredményeként he-
lyi adottságokra építő (fűzvessző ter-
mesztésére alkalmas föld, 13 képzett 
kosárfonó, piackutatás), hosszú távú 
gazdaságfejlesztő tevékenység meg-
valósításán a falu vezetése jelenleg is 
dolgozik.

Táska
Alig 400 fős, elöregedő kistele-

pülés a marcali járásban. A  valaha a 
megye legkiválóbbjai közé tartozó 
népdalköre 2013-ban már csak a múlt 
dicsőségének fogyó fényét élvezte. 

Élhető vidék… Bárdudvarnok
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A  Kapunyitogató eredményeként, kö-
zösségi beszélgetéseknek köszönhe-
tően, a helyben még élő akarat – erőt 
merítve – a népdalkör újraszervezé-
séhez vezetett. A maroknyi helyi fi atal 
bevonásával a Táskai Asszonykórus 
újjá született, munkát, időt nem saj-
nálva, végtelen jókedvvel és kitartás-
sal készültek a népdalköri minősítőre, 
ahol kiváló eredményt értek el.

Bárdudvarnok
Az országban egyedülálló szerke-

zetű település 16 egységet foglal ma-
gába, úgy mint: Bárdudvarnok, Bárd, 
Bárdibükk, Lipótfa, Dada, Kaposda-
da, Kaposszentbenedek, Kopaszhegy, 
Mihálypuszta, Nagypuszta, Olajhegy, 
Szendpuszta, Szendihegy, Csermány, 
Zsippó, Öregzsippó.

A  lakosság összlétszáma 1127 
fő, sok a betelepült fi atal család. Az 
elmúlt évtizedben a városokból el-
igyekvő, a természet közeli életmódot 
értékelő emberek otthonává vált a 
megyeszékhelytől alig 20 km-re fekvő 
község, melynek civil élete példásan 
gazdag. A  2014. évi Kapunyitogatók 
sorából agilis és kreatív lakosságával 
tűnt ki. A fi atalok aktív jelenléte a kö-
zösségekben biztató, a  múlt értékeit 
gyűjtik és dokumentálják, ugyanak-
kor új hagyományok megteremtésén 
is dolgoznak. Sok művész és gondol-
kodó ember választotta otthonául a 
dombokkal gazdagon megáldott tele-
pülést, életformájául pedig a gazdál-
kodást. A  földművelés és állattartás 
21. századi úttörői az élethosszig tar-
tó tanulás minden lehetőségét megra-
gadva csatlakoztak az Intézet „Élhető 
vidék, vidéki élet másképpen” prog-
ramjához, ahol korszerű gazdálkodá-
si és vállalkozási ismereteket kaptak. 
Megtermelt javaikat elcserélik, vagy 
a Petörke Portéka – a falu szélén el-
terülő Petörke-tó partján két hetente 
megtartott termelői piac, ahol friss és 
ízletes zöldséget, gyümölcsöt, sajtot, 
mézet, lekvárt, s  minden mást vásá-
rolhatnak – alkalmával értékesítik.

Iharos
Iharos a Kelet-Zalai-Dombság és 

a Belső-Somogy homokvidéke hatá-
rán, a csurgói járásban terül el. A „Ka-
punyitogató Somogyban” program-
sorozat 2014-ben látogatott a 460 fős 
településre. A  rendezvény sikeréből 

kiindulva fogalmazódott meg az igény 
a falu aktív nyugdíjasaiban, hogy „az 
unalmas téli estéken” is jó lenne olyan 
közösségi alkalmakat teremteni, ahol 
a régi fonók mintájára összegyűlhet a 
falu, és a mindennapi gondok mellett 
múltról és jövőről beszélgethetnek. 
Megszületett az „Iharosi beszélgeté-
sek” programsorozat terve, melyhez 
szakmai segítséget irodánktól kértek. 
Közösségfejlesztőt, a  falut övező ter-
mészeti értékekre a fi gyelmet ráirá-
nyító biológust, gazdaságkutatót, az 
épített örökség és a helyi legendák 
dokumentálásának fontosságát bizo-
nyító falukutatót és néprajzost bizto-
sított Intézetünk, akik előadásaikkal 
vettek részt az iharosi lakosok által 
szervezett találkozásokon. A közössé-
gi beszélgetések során felszínre került 
értékekkel gazdagodva, a  falu veze-
tése egy több szakaszból álló érték-
mentő, értékfeltáró folyamatot indí-
tott. Egy régi épület önerőből történő 
felújításával megteremtették a leendő 
helytörténeti gyűjtemény otthonát, 
megkezdték a tárgyak, eszközök, do-
kumentumok gyűjtését, döntöttek az 
értéktár bizottság megalakításáról.

Karád
Külső-Somogy területén, a  fo-

nyódi járáshoz tartozó település dim-
bes-dombos és főleg kanyargós utcái 
több mint ezer éves múltat hordoz-
nak. A  község társadalmi, gazdasá-
gi és infrastrukturális szempontból 
elmaradott település, ám történelmi, 
kultúrtörténeti értéke jelentős. Az 
itt élőknek vérükben van a zene és a 
tánc… Sokan emlékeznek még, mikor 
Kodály Zoltán és Vikár László házról 
házra járva énekeltette az embereket. 

Tablók őrzik a Gyöngyösbokréta kor-
szakát, amikor a karádi táncosok be-
járták Európát.

2014 őszén a Kapunyitogató prog-
ramon sok régen látott, ismerős arc 
mosolygott a megyei iroda munka-
társaira, hiszen az 1560 fős település 
több generációja vett részt korábban is 
néptáncos, hagyományőrző rendezvé-
nyeken. A karádi népdalok, a néptánc, 
a  karádi hímzés mind-mind kincs, 
a karádi emberek büszkesége. De ez a 
kedves falu nem a múltjában él. Nem 
pusztán őrzik, hanem újra tanulják, ta-
nítják népművészetünk eme értékeit. 
A Nemzeti Művelődési Intézettel kiala-
kított munkakapcsolat, a  településen 
élő és azért tenni akaró emberek meg-
ismerése oda vezetett, hogy az Intézet 
szakmai segítségével az elsők között 
hozták létre az értéktár bizottságot, az 

„Újra öltünk, örökítünk” programhoz 
csatlakozva alakítottak hímző szakkört. 
A  régi és új hímzések gazdag gyűjte-
ményéből vándorkiállításokat szervez-
nek megyeszerte, a  hímző asszonyok 
egyéni alkotói pályázatokon mérettetik 
meg tudásukat. S az utánpótlásról sem 
feledkeznek meg! 2015 tavaszán meg-
alakult a gyermek hímző kör.

Gölle
Fekete István faluja Somogy és 

Tolna megye határán fekszik. Híresek 
voltak jó termőföldjei és jó minőségű 
haszonállatai. A régmúltban a falubeli 
gazdák több kiállításon is érmet nyer-
tek állataikkal. A  jelenleg 957 lelkes 
községben már csak az épületek őrzik 
a régi idők gazdagságát. 2014-ben a 
sikeres Kapunyitogató program te-
remtette meg a település és az Intézet 
között azt az igen csak biztató és még 

Iharos, értéktár
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sok lehetőséget magában rejtő kap-
csolatot, melynek egyik „gyümölcse-
ként” a göllei asszonyok újra tanultak 
hímezni, felfedezték saját motívum-
kincsüket, megalakították az értéktár 
bizottságot, Szent Márton napjához 
kötődően új hagyomány magját ve-
tették el. Az önkormányzat a helytör-
téneti gyűjtemény mielőbbi kiállítása 
érdekében megvásárolta a falu fő ut-
cájának egyik impozáns házát, mely-
nek felújítását szintén önerőből vég-
zik. A HUNG-2014 C kódjelű Hunga-
rikum pályázaton az egyedüli sikeres 
somogyi pályázók lettek „Parasztvilág 
emlékei Göllében Fekete István írásai 
alapján” című projektjükkel.

Kálmáncsa
A  Kaposvártól 55 kilométerre, 

a  barcsi járásban található 654 fős 
zsáktelepülés gyönyörű természe-
ti környezetben éli mindennapjait. 
2014-ben teljesen ismeretlenül, elő-
zetes munkakapcsolat nélkül toppant 
be Kapunyitogató programjával a falu 
életébe a Nemzeti Művelődési Intézet. 
A helybeliek nyitottsága és a közös cél 
elérése iránti tenni akarás pillanatok 
alatt megteremtette a sikeres együtt-
működés alapjait. Igazán emlékezetes, 
értékes, a  helyi közösségekre építő 
programok valósultak meg a tele-
pülés fejlesztése érdekében. A  Fehér 
Akác Szociális Otthon lakói sérült, 
fogyatékkal élő felnőttek, az Otthon 
vezetőjével és a gondozókkal történt 
beszélgetésünk során fogalmazódott 
meg az igény egy olyan tevékenység 
megvalósítására, ami a szociális ott-
hon fogyatékos felnőttei részére kínál 
élményt adó elfoglaltságot a művé-
szet eszköztárából merítve, elősegít-

ve integrációjukat a falu közösségébe. 
A  „Kavicsból drágakő” nevet viselő 
projekt mindenkiben maradandó em-
léket hagyott. A  sérült, fogyatékkal 
élő emberekben rejlő csoda hétről 
hétre bátrabban mutatta meg magát. 
A község lakóival való együtt dolgozás, 
a másik segítése, a közös alkotás nyúj-
totta öröm láthatatlan falakat bontott 
le. A  „Kavicsból drágakő…” program 
hozzájárult a speciális hátrányokkal 
küzdő kálmáncsai gondozottak in-
tegrációjához, másságuk elfogadta-
tásához, a  bennük lévő pozitívumok, 
rejtett képességek megismertetésé-

hez. A  program tartalmas elfoglalt-
ságot, célt adott mindenkinek. 2015 
őszén újabb közös programra készü-
lünk. Kálmáncsa maroknyi gyermeke 
és az érdeklődő felnőttek a népzene 
rejtelmeibe tekinthetnek bele. Citera 
szakkör elindítását segíti Intézetünk 
szakemberrel, szeretettel.

A fenti példák csokra nem egyedi. 
Meggyőződésem, hogy minden me-
gyében, minden településen, ahol a 
Nemzeti Művelődési Intézet jelen van, 
hasonló folyamatokat találhatunk. 
Ám Somogyban, somogyi szakem-
berként büszkén tekintünk vissza az 
elmúlt évek eredményeire.

A  2015-ös programok előkészítése 
és megvalósítása során a települések és 
az Intézet munkamegosztásában mi-
nőségi változás jelentkezett. A  fogadó 
községek helyi szervezői az előző évek-
hez viszonyítva sokkal önállóbb és aktí-
vabb szerepet vállalnak. Magyarázatért 
nem kell messzire menni: minden tele-
pülés partner a kulturális közfoglalkoz-
tatásban! A  kulturális közfoglalkozta-
tottak az Intézet szakmai támogatásá-
nak eredményeként, feladatukkal azo-
nosulva gazdái lettek, katalizátoraivá 
váltak a helyi kulturális életnek.

Kálmáncsa, Kapunyitogató

Göllei gyermekek és az asztali bábjáték találkozása
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