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A kultúra együttműködései – 
az együttműködés kultúrája

A kultúra és a közösségi művelődés útját együttműködések, partnerségek, szövetségek mérföldkövei sze-

gélyezik és vezetik szinte a kezdetek óta. A kultúra teret ad az önmegvalósításnak és az egyéni tehetségnek, de 

az intézményhálózat nem csak a magánzók és szólisták mégoly meggyőző produkcióitól működik. A kultu-

rális ágazat motorját az együttműködések adják, méghozzá azok a társadalmat gyarapító partnerségek, ame-

lyeket elsősorban a közösen vallott értékek mentén megfogalmazott – nem anyagi jellegű – célok vezérelnek.

Egy-egy ilyen előremutató együttműködésben a partnerek speciális tudása összeadódik, s egymást ihlet-

ve új rétegekkel gazdagodik. Az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a benne részt vevők más szemmel 

nézzék ugyanazt a szakmai tartalmat, folyamatot, kezdeményezést. Segít feltárni a gyengeségeket, gyarapí-

tani az erőforrásokat az együttműködés közvetlen tárgyán túl is. Így a társadalomfejlesztés szinte szükség-

szerű velejárója, hozama az értékelvű együttműködéseknek.

Az együttműködés a közösségekkel foglalkozó szakmák számára tehát több, mint partnerség: szellemi-

ség, vezérelv, szervezeti- és munkakultúra is egyben.

A szakmai fejlesztőmunkát országos és Kárpát-medencei hálózatban folytató NMI Művelődési Intézet a 

tevékenységének megkezdése óta tudatosan építi kapcsolatrendszerét, s szinte minden szakmai kezdemé-

nyezését, tevékenységét országos vagy helyi partnerrel együttműködve valósítja meg. A Lakiteleki Népfő-

iskolával a Kárpát-medencei népfőiskola hálózat megerősítésén, gyarapításán dolgozunk együtt. A Magyar 

Teátrumi Társasággal az amatőr színjátszás, a Magyar Bábjátékos Egyesülettel az amatőr bábjátszás ügyét 

erősítjük a vidék Magyarországára és a kistelepülésekre koncentrálva. A Hagyományok Házával és a Nép-

művészeti Egyesületek Szövetségével többek között a hagyományőrzés általi nemzeti identitás erősítésé-

ben, a népi tárgyalkotó kismesterségek, valamint az ezek visszatanítását, továbbadását biztosító képzések 

szervezésében működünk együtt. A  Városok-Falvak Szövetsége helyi értékfeltáró és társadalomfejlesztő 

mintaprojektek megvalósításához nyújtott segítő kezet, az Állami Számvevőszékkel pedig a pénzügyi tu-

datosság népszerűsítésében működünk együtt. A Nemzetstratégiai Kutatóintézettel a kulturális alapú gaz-

daságfejlesztés lehetőségeit tárjuk fel, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségével pedig a 

hungarikumok, helyi, megyei és nemzeti értékek népszerűsítését végezzük. A  Magyar Művészeti Akadé-

mia partnersége pótolhatatlan az amatőr művészeti programjainkban, az Agora Országos Szakmai Műhely 

partnersége pedig a szakmafejlesztésben nélkülözhetetlen. A felsőoktatási intézmények közül a Debreceni 

Egyetemmel, a Neumann János Egyetemmel, az Eszterházy Károly Egyetemmel, valamint az ELTE PPK Fel-

nőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetével kötöttünk együttműködési megállapodást a szak-

ember-utánpótlás biztosítása, valamint a leendő szakemberek szakmai gyakorlatának biztosítása érdekében.

Együttműködéseink sorát bővítik a konzorciumban megvalósított projektjeinkben részt vevő intézmé-

nyek, szervezetek, valamint a megyei irodahálózat tagjainak számos helyi partnere. Végül, de nem utol-

só sorban ki kell emelni a kulturális közfoglalkoztatás széleskörű partnerségét, amelynek eredményessége, 

meggyőződésem szerint hozzájárult a szaktörvényben (1997. évi CXL. törvény) rögzített személyi feltételek 

meghatározásához. E közös munkában folyamatosan fejlődünk, tanulunk magunk is.

Hittel valljuk, hogy miképp a közösség alapköve a személyek közötti együttműködés, úgy a közösségi 

művelődés alappillére a közösségek, szervezetek között létrejövő és erősödő kapcsolat. A 23. évfolyamot 

nyitó lapszámunkban sikeres – a szakmát és társadalmat gazdagító – kulturális partnerségek bemutatásával 

tisztelgünk az összefogás ereje és az együttműködés kultúrája előtt.

Kárpáti ÁrpádKárpáti Árpád
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Kulturális partnerségek

Szeltner LászlóSzeltner László

Két keréken, kultúrával 
a helyi közösségekért

Bringafesztivál Csömörön

A csömöri Bringafesztivál törté-

nete úgy kezdődött, hogy 2013-ban 

a helyi mountain bike szakvezetője 

gondolt egy nagyot, és bekopogta-

tott az önkormányzatba, hogy sze-

retne nemzetközi bringaversenyt 

megvalósítani. Az önkormányzat 

támogatta az ötletet – a közösség-

építés szellemében azzal a kikötés-

sel, hogy a lakosságot is vonják be 

az eseménybe. Ezért egyéb progra-

mokkal kiegészítve a tervet – ami-

hez a szabadtéri események szerve-

zésének ismerőjeként a művelődési 

ház szakemberei nyújtottak segít-

séget – létrejött egy rendezvény, 

amelynek színvonala évről-évre 

jobb, és egyre több látogatót vonz. 

A  helyi összefogás eredményeként 

megvalósult sikertörténetről a 

főszervező Valter Tiborral, a  Cu-

be-Csömör szakosztályvezetőjével, 

valamint Miklós Daniellával, az 

önkormányzat kommunikációs ve-

zetőjével beszélgettünk.

Csömör közel tízezer fős nagy-

község Budapest közvetlen köze-

lében. Zsáktelepülés, s  ennek kö-

szönhetően nincs átmenő forgal-

ma, így nyugodt sziget a nagyváros 

mellett. Csöndessége sokakat meg-

téveszt: főleg az újonnan beköltö-

zők hajlamosak aff éle alvófaluként 

tekinteni rá, pedig pezsgő kulturá-

lis és sportélete minden korosztály 

számára lehetővé teszi a tartalmas 

kikapcsolódást. Ilyen például a szá-

mos, a  Bringafesztiválhoz hasonló 

nagyobb program, mint a Csömö-

ri napok, a  Szüreti mulatság vagy 

éppen az adventi készülődés, me-

lyeken a község apraja-nagyja részt 

vesz.

Ezek a programok nem csak 

azért népszerűek, mert egy-egy na-

gyobb eseményhez kapcsolódnak 

és sok ember látogatja, hanem mert 

számos helyi civil csoport is tevé-

kenyen hozzájárul a programok 

megvalósításához, lebonyolításá-

hoz, ezzel is építve a közösséget.

Ám Csömör a jeles napokon 

kívül sem „alszik”, sőt, nagyon is 

eleven: számtalan kulturális, sport-, 

egyházi és civil megmozdulása biz-

tosítja a helyiek és a környékbeliek 

számára a kikapcsolódást. A  mű-

velődési házban már fél évvel előre 

nincs szabad hétvége a programok 

sokasága miatt.

A  sportélet is jelentősen fel-

lendült. Több új egyesület alakult 

és vetette meg lábát a községben. 

A  nemzeti bajnokság – futsal, ké-

zilabda – mellett sok kisebb egye-

sület és sportoló indult Csömörről, 

de a mountain bike szakosztály 

országos jelentőségű, olimpikonok 

sportolnak itt, és nemzetközi ver-

senyeket is megvalósít.

Szeltner László: Mikor alakult 

a mountain bike szakosztály Csö-

mörön?

Valter Tibor: 1999 januárjában 

alakultunk hivatalosan, a  sport-

csarnok és az önkormányzat segít-

ségével, mi voltunk a 4. szakosztály 

(férfi  kézi, női kézi, teremfoci és 

kerékpár).


