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Helyzetelemzés

Lunger Krisztina

Közösen gondolkodva  
céljainkért szűkebb hazánkban,  

Bács-Kiskunban

Munkánk kezdetekor vil-
lámcsapásként hasított belénk 
a felismerés, mekkora erő is rej-
lik a közösségfejlesztésben. A 
megvalósításán – a projektben 
együttműködő partnereinkkel – 
azóta is folyamatosan dolgozunk. 
Mind országos, mind megyei 
szinten tapasztalt szakemberek-
ből álló kollektíva alakult ki, ez a 
mentorhálózat a Cselekvő közös-
ségek projekt alapja. 

Bács-Kiskun megyében a 
TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és 

kohézió erősítése” című nyertes 
pályázatokban hatan látjuk el 21 
konzorcium 78 településének, il-
letve Kecskemét megyei jogú város 
helyszíni mentorálási tevékenysé-
gét. Bakodiné Tábori Leonórával 
(Jászszentlászló), Csorba Edinával 
(Kecskemét), Czeglédi Istvánnal 
(Felsőszentiván), Mezei Margittal 
(Baja) és Supka Évával (Kiskőrös) 
alkotjuk a kulturális közösségfej-
lesztő mentorcsapatot. Helyzetünk 
szerencsés: rendkívül nyitott és 
együttműködő önkormányzatok-
kal, közművelődési- és muzeális 

intézményekkel, könyvtárakkal, 
civil szervezetekkel dolgozhatunk 
együtt. A helyi igényekhez mér-
ten, segítő szándékkal, az adott 
település sajátosságait megismerve 
végezzük munkánkat. A telepü-
lések közösségeinek aktivizálása, 
a lakosság bevonása és a szemlé-
letformálás a legfőbb feladatok. A 
folyamatokban lakossági infor-
mációs fórumok szervezésével is 
igyekszünk jelen lenni. A telepü-
lések vállalt programjainak köre 
igen széleskörű: kalendáriumok, 
helytörténeti kiadványok készítése, 
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értékfeltárás, tankatalógus, belföl-
di tanulmányút, közösségi akciók 
szervezése szerepel a megvalósí-
tandó projektcélok között, a teljes-
ség igénye nélkül.

A Cselekvő közösségek projekt 
különösen népszerű a megyénkben. 
A mintaprojekt, amelynek alapjául 
Kiskőrös település fennállásának 
évfordulója szolgált Kiskőrös 300 
címmel valósult meg. 

A kulturális közösségfejlesztés 
gyakorlata képzés megyei helyszí-
nén, Lakiteleken, a Népfőiskolán 
kulturális szakemberek vettek 
részt, ahol gyakorlati ismereteket 
sajátíthattak el mindennapi mun-
kájukhoz. A közösségfejlesztés és a 
helyi közigazgatás kapcsolata, egy-
másra gyakorolt hatása című kép-
zésen Baján, a Városházán köz-
tisztviselő kollégák voltak jelen, és 

kaptak mélyebb betekintést a kö-
zösségfejlesztés folyamatába. Ta-
nulmányutunk helyszínein (Baja: 
Városháza és Türr István Múze-
um, Dunafalva: Községi Önkor-
mányzat, Kecskemét: Hírös Agóra, 
Kiskőrös: Petőfi Sándor Szülőház 
és Emlékmúzeum, Kiskunhalas: 
Csipkeház és Csipkemúzeum) be-
mutattuk megyénk értékeit, szép-
ségeit. 

A Hajósi Barokk Kastély adott 
otthont az aktív közösségek meg-
ismerkedését, tapasztalatcseréjét 
szolgáló szakmai műhelynapok-
nak. Az esemény közelebb hozta 
egymáshoz az egyesületek, közös-
ségek képviselőit, új kapcsolatok 
kiépítését tette lehetővé, a részt-
vevők előremutató célkitűzések-
kel gazdagodtak. A TOP18 nyer-
tes jó gyakorlatok szakmai napon 

Kiskunfélegyházán, a Móra Fe-
renc Művelődési Központban kö-
zösségfejlesztők, szakmai vezetők 
és a pályázatban érintettek érte-
keztek arról, hogy a terepmunka 
gyakran hogyan írja felül a tan-
könyvi példákat, ugyanakkor a 
közösségi kezdeményezések tele-
pülésmegtartó ereje is hangsúlyt 
kapott. Kecskeméten a Katona 
József Múzeum Cifrapalota Kiál-
lítóhelyén a „Múzeumok együtt a 
közösségekkel” elnevezésű konfe-
rencián múzeumi szakemberek a 
közösségi alapokon nyugvó mű-
ködésről cseréltek gondolatokat. 
A Közösségek Hete programso-
rozat 2018. évi országos nyitóren-
dezvényének kiemelt eseménye 
volt a Kiskőrösi Közúti Szakgyűj-
temény bemutatása. 2019-ben is 
jelen voltunk lakóhelyünk és a 
mentorált települések közössége-
inek programjain.

A havonta és negyedévente 
megrendezett szakmai napok, a 
szupervíziós alkalmak és a mento-
rok mentora tanácsadások a szak-
maiságon túlmenően emberileg 
is közelebb hozzák egymáshoz a 
mentorhálózat tagjait. Mentor iro-
dánk Kecskeméten a Hírös Agórá-
ban található, ahol keddi napokon 
várjuk partnereinket. Országos 
mentortalálkozót szervezünk 2019. 
június 27–28-án Baján, melyre sze-
retettel várjuk a Cselekvő Közössé-
gek minden munkatársát.
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