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Baloghné Uracs MariannaBaloghné Uracs Marianna

Kárpát-medencei fiatalok  
bevonása a cél

Megalakult a Magyar Közösségépítők 
Értékszövetsége Egyesület

Új szakmai szervezet kezdte 
meg működését ebben az évben a 
közművelődés területén, Magyar 
Közösségépítők Értékszövetsége 
Egyesület néven. Az Egyesületet 
olyan, a  közösségi művelődésben 
több évtizede dolgozó szakembe-
rek hozták létre, akik a szakmában 
tapasztalható szakemberhiány, az 
utánpótlás-nevelés támogatására 
keresik a megfelelő módszereket, 
lehetőségeket. A civil szervezethez 
másrészt olyan Kárpát-medencei 
fiatal szakemberek is csatlakoz-
tak, akik már megtapasztalták a 
széleskörű szakmai kapcsolatok, 
a  hálózati együttműködés előnye-
it, valamint azok szakmamegtar-
tó és -fejlesztő erejét. Az alapítók 
(Baloghné Uracs Marianna, Dr. 
Juhász Erika, Jantyik Zsolt, Kárpáti 
Árpád, Molnár Lajos Milán, Sutus 
Áron, Szigetvári József, Szedlacsek 
Emília, Török Rita, Závogyán Mag-
dolna) által megfogalmazott cél 
a Kárpát-medence és a diaszpóra 
magyar közösségi művelődésének 
fejlesztése, népszerűsítése. Legfon-
tosabb feladatként pedig az után-
pótlás megteremtését, a  fiatalok 
elérését, a  szakma irányában való 
érzékenyítését határozták meg. 

Ezen a téren vállal az Egyesület fel-
adatokat, kínálja együttműködését.

A  szervezet fontosnak tart-
ja, hogy megteremtse a kulturális 
érdeklődéssel rendelkező, a  kö-
zösségi együttműködésre nyitott 
fiatalok megszólításának alkalma-
it. Ezért Kárpát-medencei szinten 
tervezünk érzékenyítő, tapaszta-
latátadó, tudásmegosztó szakmai 
programokat, melyek során a fiata-
lok találkozhatnak a mindennapok 
működő gyakorlataival, a  közössé-
gekkel végzett munka szépségével, 
és ezek során akár aktívan be is 
kapcsolódhatnak a folyamatok-
ba. A  szakmai érzékenyítés során 
a bevont fiatalok megismerhetik a 

közösségi művelődés eredményeit, 
a  karrierépítés lehetőségeit annak 
érdekében, hogy hosszú távú élet-
céljukká váljon annak hivatásszerű 
gyakorlása.

A  frissen megalakult egyesület 
taglétszáma jelenleg mintegy 150 
fő, pályakezdő fiatalok és nyugdí-
jas kollégák, kistelepülés közösségi 
színterében és agorában dolgozók 
egyaránt gazdagítják tagságunkat, 
és fontos számukra, hogy maguk is 
tegyenek a szakmai utánpótlás-ne-
velés érdekében.

Ezt a tenni akarást érezhet-
ték mindazok, akik részt vettek az 
Egyesület első alkalommal meg-
rendezett szakmai napján, melynek 
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a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi 
Művelődési Központ adott helyet. 
A  közel 50 résztvevő a személyes 
bemutatkozások során egyetértett 
abban, hogy a közművelődés terén 
dolgozó kollégáknak kulcsszerepük 
van saját környezetük, településük 
élhetővé tételében, és ebbe a mun-
kába a fiatal szakemberek új színt, 
másfajta látásmódot, kommuni-
kációt, eszközrendszert tudnak 
behozni. Emellett azonban arra 
is szükség van, hogy a tapasztalt, 
gyakorlott közművelődési szakem-
berek átadják számukra tudásukat, 
tapasztalataikat. Ennek a megfelelő 
módszereit, alkalmait szükséges 
kialakítani, működtetni, elsőként 
akár egy-egy mintaprogramként, 
melyek kidolgozása el is kezdődött.

A szakmai nap keretében a pár-
beszéd munkacsoportokban foly-
tatódott, amelyek három fontos 
kérdéskört jártak körbe, a  beszél-
getéseket vezető, az adott témá-
ban elismert kolléga segítségével. 
A  mentorálás, mentori hálózat 
kialakításának témájában zajló be-
szélgetést Szedlacsek Emília vezet-
te. A  pályakezdők gyakorlati tudá-

sának megszerzéséhez, a megfelelő 
módszertani kultúra kialakításához, 
a  szakmai hálózatba való beágya-
zódáshoz fontos mentorálás lehe-
tőségeit gondolták végig a kollégák: 
mit kínál és kinek, milyen szakmai 
kompetenciák mentén válhat vala-
ki mentorrá, milyen rendszerben 
működhet a folyamat. A  látóutak 

– látópontok létrehozása mentén 
elindult gondolkodás vezetői Fróna 
Kata és Jantyik Zsolt voltak. Ez a 
módszer a megfelelő, hiteles min-
ták, a  jó gyakorlatok bemutatásá-
nak és átadásának legjobb módja, 
melynek szintén rendszerben való 
kidolgozását tartották jónak a kol-
légák. A  szakmarketing – szakmá-
ban tartás témában zajló beszélge-

tést pedig Molnár Lajos Milán ve-
zette. Fontos kérdésként vetődött 
itt fel a szakmával kapcsolatos von-
zó kép megteremtése, amely ori-
entálhatja a fiatalokat erre a pályá-
ra – de fontos azért is tenni, hogy 
meg is maradjanak a szakmában. 
Számos konkrét elképzelés fogal-
mazódott meg azzal kapcsolatban, 
milyen programokat indíthat az 
Egyesület a közeljövőben, megkez-
dődött ezek tervezése. A  résztve-
vők megállapodtak a munka folyta-
tásában, a  megfogalmazott részfel-
adatok kidolgozását önkéntesként 
vállalták többen is, így eljuthatnak 
egészen a konkrét projektötletek 
megfogalmazásáig. Ezzel egyúttal 
elindult a szakosztályokba szerve-
ződés is a felvetett témák mentén.

Jó hangulatú, valódi szakmai 
eszmecserékben bővelkedő alka-
lomban volt részünk, az Elnökség 
hamarosan dönt az elkészült szak-
mai javaslatokról és a szervezet 
szakosztályainak megalakításáról, 
amelyekbe várjuk a tagság jelent-
kezését.

A  Magyar Közösségépítők Ér-
tékszövetsége Egyesület a fenti 
célok mentén keresi azokat a part-
nereket, szervezeteket, intézmé-
nyeket, melyekkel együttműköd-
ve közelebb juthat kiemelt célja 
eléréséhez, a  szakmai utánpótlás 
biztosításához. Az egyesületbe pe-
dig szeretettel várjuk minden Kár-
pát-medencei kulturális szakem-
ber, közösségek iránt elkötelezett 
 érdeklődő csatlakozási szándékát!

További információk:  
www.kozosertek.hu

BALOGHNÉ URACS MARIANNA 1988-ban végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolán, magyar-népművelés szakon. A későbbiekben folyamatosan képezte magát, külö-
nösen a felnőttképzés, pályázatírás, drámapedagógia, vezetés témakörei után érdeklődik 
kiemelten mind a mai napig. Több mint 30 éve dolgozik a közművelődésben. 24 éven 
keresztül a pápai Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ művelődésszervezője, 
szakmai csoportvezetője, majd pedig igazgatója volt. Munkája során különböző közössé-
gekkel, civilekkel, amatőr művészeti csoportokkal, valamint rendezvények szervezésével, 
színházi-nevelési programokkal, pályázatok írásával és lebonyolításával, illetve felnőtt-
képzéssel foglalkozott. 2015 óta vezeti a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei 
Igazgatóságát. 2017 óta elnöke a Pápai Művelődéstörténeti Társaságnak, 2019 óta a Ma-
gyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesületnek.


