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Közösségek Hete 2017

Ünnepeld a közösséged!

Ünnepeld a közösséged!
2017-ben először: Közösségek Hete

A közösségek helyi társadal-
makat formáló, megtartó, fejlesztő 
erejére kívánta felhívni a figyel-
met a Cselekvő közösségek pro-
jekt országos programsorozata, a 
Közösségek Hete. A nagyszabású, 
a közösségi létre érzékenyítő akci-
óhetet 2017. május 8. és 14. között 
hagyományteremtő céllal rendezte 
meg a Szabadtéri Néprajzi Múze-
um, az NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. és az 
Országos Széchényi Könyvtár kon-
zorciuma. 

A kezdeményezés a közösen 
gondolkodni tudó, egymás iránt 
nyitott, érzékeny társadalom esz-
ményének középpontba állításával 
az aktív közösségi szerepvállalásra 
biztat. Az évente megrendezésre 
kerülő Közösségek Hete kiváló le-
hetőséget kínál arra, hogy a kul-
turális intézményrendszer ráirá-
nyítsa a figyelmet a közösségeikben 
rejlő értékekre, az intézményekben 
működő közösségek tevékenysége-
ire, a kialakult partnerségekre, az 
együttműködésben rejlő társada-
lomformáló hatásra.

A konzorcium 2017 februárjá-
ban tette közzé felhívását az első 
Közösségek Hetéhez való csatla-

kozásra. A felhívással a konzorci-
umi tagok saját partneri köreiket 

– múzeumi, könyvtári, közművelő-
dési, kulturális és civil szervezete-
ket – célozták meg, arra buzdítva 
a megszólítottakat, hogy juttas-
sák el felhívást minél több csator-
nán keresztül az intézményükhöz 
bármilyen formában kötődő, és a 
településükön működő egyéb kö-
zösséghez, civil szervezetekhez is. 
Bátorítsák őket is a csatlakozás-
ra, hiszen a megrendezett prog-
ramok által lehetőséget kapnak a 

szélesebb körű bemutatkozásra és 
tevékenységeik népszerűsítésére. 
Kapcsolódjanak be tevőlegesen is 
e programsorozatba, hiszen a ren-
dezvény által képviselt értékek a 
kulturális intézményrendszer egé-
sze számára kiemelten fontosak. 

A jelentkezéseket 2017. ápri-
lis 25-ig fogadták a szervezők, s a 
programok, programgazdák, hely-
színek között a kozossegekhete.hu 
honlap, valamint a facebook.com/
kozossegekhete közösségi oldal 
mellett egy mobil applikáció segít-
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Közösségek Hete 2017

Ünnepeld a közösséged!

ségével is válogathattak az érdeklő-
dők. 

Intézmény, civil szervezet és 
közösség egyaránt csatlakozhatott 
a kezdeményezéshez. A rendez-
vénysorozatra minden olyan prog-
rammal lehetett jelentkezni, amely 

– képviselve a Közösségek Hete 
szellemiségét – felhívja a figyelmet 
a közösségi kezdeményezésekre, a 
közösségekben rejlő értékekre, az 
intézményekben és azokon kívül 
működő közösségek tevékenysé-
geire és helyi társadalomformáló 
erejükre. Ennek köszönhetően a 
legkülönfélébb csoportok vettek 
részt az országos eseményen: köz-
művelődési, muzeális és könyvtári 
intézmények, az azokban műkö-
dő vagy hozzájuk köthető baráti, 
amatőr művészeti, alkotó-, olva-
só- és egyéb körök, továbbá ha-
gyományőrző csoportok, egyházi 
közösségek, civil és jótékonysági 
szervezetek, valamint sportklubok 
is bekapcsolódtak a Közösségek 
Hetébe. 

A rendezvény indulásáig – bő-
ven túlteljesítve az előzetesen el-
várt számokat – 325 településről 
545 szervezet és közösség regiszt-
rált összesen 877 programmal, me-
lyeket a hét folyamán 1382 prog-
ramidőpontban kínáltak a látoga-
tóknak, részvevőknek. 

A regisztrálók túlnyomó több-
ségét – 59%-át – az intézmények 
alkották, mellettük 30% civil szer-

vezet jelentkezett programgazdá-
nak, a regisztrálók 11%-a pedig 
közösségként határozta meg magát 
(klubok, körök, informális társa-
ságok). A legtöbb regisztráció (67) 
Békés megyéből érkezett, s kiemel-
kedően aktív volt Borsod-Aba-
új-Zemplén megye és Csongrád 
megye (57 illetve 42 regisztráló) is 
a Közösségek Hetén. 

Május 8-án Mágocson, a Tarnai 
Nándor Városi Könyvtár és Kultu-
rális Intézményben volt az egész 

országot megmozgató eseményso-
rozat nyitánya: a helyszínválasztás 
szimbolikusnak mondható: általa 
egyrészt a vidék Magyarországán 
folyó értékes közösségi kezdemé-
nyezésekre és gazdag kultúrára 
kívánták felhívni a figyelmet a 
szervezők. Másrészt példaértékű 
volt a baranyai település által az 
alkalomból szervezett, a kultúra 
és helyi értékek széles spektrumát 
bemutató, teljes hetet felölelő prog-
ramsorában fellelhető szakterületi 
együttműködés és az újító jelleg. 

A minden tizedik magyar te-
lepülést elérő kezdeményezés hí-
ven reprezentálta a hazai közös-
ségei sokszínűségét, ötletességét 
és értékgazdagságát. A csatlakozó 
szervezetek számára a szervezők 
tematikus inspirációt is nyújtottak 
a felhívásban. A Közösségek Hete 
céljait szem előtt tartva összesen 
kilenc témaajánlást fogalmaztak 
meg a programgazdák számára: 1. 
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Ünnepeld a közösséged!

Szakmai közösségek bemutatkozá-
sa; 2. „Kiváló közösségépítő” cím 
odaítélése és átadása; 3. Flash mob; 

4. Gyertek hozzánk vendégségbe! 
– Bemutatkoznak az intézmények 
közösségei; 5. A kultúra csarno-
kai – nyílt nap; 6. Ilyenek voltunk, 
ilyenek vagyunk – közösségünk 
egykor és ma; 7. A hely, ahol itthon 
vagyunk – Helytörténeti séta; 8. 
Ünneplőben – Ünnepek a települé-
sen; 9. Kattanj a Közösségek Heté-
re! (e-kultúra programok).

Bár nem volt elvárás, hogy a 
csatlakozó közösségek besorolják 
a tevékenységüket, mégis a regiszt-
rálók hetven százaléka élt a lehe-
tőséggel, hogy a megadott témák 
közül válasszon. Az önállóan kita-
lált keretek közt zajló programok 

között szerepelt többek között sza-
lonna-szépségverseny, közösségi 
és civil piknik, elszármazottak ta-

lálkozója, majális, tehetségkutató, 
mini filmfesztivál, tanösvény-avató, 

falucsinosító akció, sőt, könyvborí-
tóval pózoló kreatív fotózás is. 

A rendezvény során, valamint 
utána érkezett visszajelzések és a 
kulturális közösségfejlesztő mento-
rok által készített helyi tudósítások 
alapján elmondható, hogy több he-
lyen – különösen azokon a telepü-
léseken, ahol a hét minden napjára 
szerveztek programokat – közös-
ségfejlesztő folyamatokat generált 
a programsorozat. A programgaz-
dák közül sokan továbbgondolták 
a Közösségek Hete üzenetét – így 
jöhettek létre olyan kezdeménye-
zések, mint az Osztályközösségek 
Hete – és kifejezetten hagyomány-
teremtő célzattal szerveztek az al-
kalomra programokat. 

A folytatás nem kérdéses – mél-
tán remélhető, hogy a népszerű 
témahetek, tematikus program-
sorozatok között gyökeret ver a 
közösségekben rejlő erőt ünneplő 
Közösségek Hete. Jövőre, veletek, 
ugyanitt! 

Az anyagot összeállította: Szabó 
Judit Nikoletta, NMI Művelődési 
Intézet / Cselekvő közösségek pro-
jekt marketing és kommunikációs 
csoportvezető. Köszönjük a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum projektkom-
munikációs csoportjának segítségét. 

Látogatói elégedettségi kérdőív felmérés eredményei 
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Ünnepeld a közösséged!

Elindult az országszerte csaknem  
900 programmal zajló Közösségek Hete

Ünnepeld a közösséged!

„Együtt tenni, együtt lenni jó” — a 
fiatal mágocsi tehetségek műsorával és 
jövőtervező workshoppal indult útjára 
a Közösségek Hete országos program-
sorozat, melyet idén rendeznek meg 
először, és így is csaknem 900 rendez-
vény között válogathatnak az érdek-
lődők.  A 2017. május 8. és 14. között 
meghirdetett rendezvénysorozat olyan 
programoknak ad teret, amelyek ki-
fejezik a közösségi összetartozást és 
a közösségben rejlő értékeket, vala-
mint ráirányítják a figyelmet a helyi 
kezdeményezésekre. A Közösségek 
Hete központi gondolata a közösségi 
kezdeményezés népszerűsítése, a kö-
zösségek sokszínűségének bemutatása 
rávilágítva arra, hogy elmagányosodó 
társadalmunkban is mindenki találhat 
érdeklődésének, értékrendjének meg-
felelő csoportot, melynek teljes értékű 
tagja lehet.

Országos rendezvényt indított el 
Közösségek Hete elnevezéssel a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum, az NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Köz-
hasznú Kft. és az Országos Széchényi 
Könyvtár konzorciuma a Cselekvő kö-
zösségek – aktív közösségi szerepválla-
lás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt 
projekt keretében 2017. május 8-án 
Mágocson a Tarnai Nándor Városi 
Könyvtár és Kulturális Intézményben.

Intézmény, civil szervezet és kö-
zösség egyaránt csatlakozhatott a kez-
deményezéshez. A rendezvénysorozat-
ra minden  olyan programmal lehetett 
jelentkezni, amely – képviselve a Kö-
zösségek Hete szellemiségét – felhívja 

a figyelmet a közösségi kezdeményezé-
sekre, a közösségekben rejlő értékekre, 
az intézményekben és azokon kívül 
működő közösségek tevékenységeire 
és helyi társadalomformáló erejükre. 
Ennek köszönhetően a legkülönfélébb 
csoportok vesznek részt az országos 
eseményen: közművelődési, muzeális 
és könyvtári intézmények, az azokban 
működő vagy hozzájuk köthető baráti, 
amatőr művészeti, alkotó-, olvasó- és 
egyéb körök, továbbá hagyományőrző 
csoportok, egyházi közösségek, civil 
és jótékonysági szervezetek, valamint 
sportklubok is bekapcsolódtak a Kö-
zösségek Hetébe.

A programsorozatot Kárpáti Ár-
pád, az NMI Művelődési Intézet ügy-
vezető igazgatója nyitotta meg Mágo-
cson, majd Dr. Tüske László, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár főigazgatója, 
és Dr. Arapovics Mária, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum Cselekvő közössé-
gek projektért felelős szakmai vezetője 
mondott köszöntőt.  

A mintegy hatszáz regisztráló ösz-
szesen 877 különböző programmal 
jelentkezett az eseménysorozatra, az 
ország 325 pontjáról. Békés, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Pest, Csongrád és 
Bács-Kiskun megyéből érkezett a leg-
több jelentkezés.

Miskolc, Budapest és Szekszárd 
készült a legtöbb programmal a ren-
dezvénysorozatra. Miskolcon népmű-
vészeti i�úsági tehetségkutató versenyt 
szerveznek „Dunán innen Tiszán túl” 
címmel, Orosházán négyezer darab 
monogramos téglát készítenek, ame-
lyekből később egy mini középkori 
templomot fognak felépíteni, a Magyar 

Nemzeti Galériában önkéntesek által 
ajánlott múzeumi útvonalakat látogat-
hat végig az érdeklődő, a szentendrei 
Skanzen portáin néptánc- és énekta-
nítás, játék- és népviseleti bemutató 
lesz. A Győr-Moson-Sopron megyei 
Écsen a betelepülőknek szervezik meg 
a „Gyüttmentek” bemutatkozó estjét 
egy Ki Mit Tud? keretében, míg Mo-
sonmagyaróváron vásári komédiával 
fűszerezett népi vásárt rendeznek.

Mágocson az ünnepélyes megnyi-
tó alkalmával Kiss Ferenc Péter alpol-
gármester átadta a mágocsi Kiváló Kö-
zösségépítő címet, majd ezt követően a 
városban is folytatódott a Közösségek 
Hete: a helyi lakosok, önkéntesek, civil 
szervezeti- és intézményvezetők, vala-
mint dolgozók ültek össze közös mű-
helymunkára.

A csaknem 900 programról a www.
kozossegekhete.hu-n tájékozódhat-
nak bővebben az érdeklődők, ahol az 
eligazodást dátum és helyszín szerinti 
szűrés segíti. Emellett külön erre a kez-
deményezésre interaktív okostelefonos 
alkalmazást is fejlesztettek (webes el-
érhetőség: http://guideathand.com/hu/
downloads/kozossegek-hete) amely a 
rengeteg program közötti válogatáson 
túlmenően szórakoztató játékokkal 
igyekszik az emberekhez minél kö-
zelebb hozni a kezdeményezést. Az 
applikáció ráadásul offline-módban is 
használható. Számos színes program-
ajánló található továbbá az esemény 
facebook oldalán is: www.facebook.
com/kozossegekhete.

A rendezvény indulásáról tájékoztató 
sajtóközlemény (2017. május)


