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Komárom-Bábolna kistérségben a közművelődési intézmények együttműködé-
sére alig volt példa a rendszerváltás után. Egymástól elszigetelten küzdöttek a 
továbbélésért a kulturális élet szereplői. Ebből a bezártságból mozdultunk ki 
sikeresen azzal, hogy tudatos kistérségi kulturális fejlesztő munka kezdődött 
meg 2005-ben. A kistérségi közművelődési feladatellátás tervét a Magyar Mű-
velődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus kezdeményezésére indult Kis-
térségi Kulturális Fejlesztő Műhelyben még a komáromi Csokonai Művelődési 
Központ akkori igazgatójaként készítettem, ennek alapján kezdődött meg a 
munka. 

2005. november 16-án a kistérség közművelődési szakembereinek első ta-
lálkozóján, Almásfüzitőn megalakítottuk Komárom-Bábolna Kistérség Kulturá-
lis Fórumát, meghatároztuk közelebbi és távolabbi terveinket. Célként megfo-
galmaztuk, hogy létrehozzuk a kulturális élet szereplőinek együttműködését, 
egymással partneri viszonyt kialakítva a kistérség kulturális életének a fejlesz-
tése érdekében, növelve a településeken élők életminőségét, egyenrangú félként 
kölcsönös előnyök alapján együttműködve. Fontosnak tartottuk, hogy jelentő-
sebb eseményeink időben ne kerüljenek fedésbe egymással, ezért egyeztettük 
2006. évi programjainkat. Ebben az időszakban még készülőben volt a Komá-
rom-Bábolna Kistérség Területfejlesztési Koncepciója, melyhez szívesen fo-
gadtak ötleteket, kiegészítéseket. Segítettük a civil szervezetekről szóló mellék-
let naprakésszé tételét, és javaslataink alapján bekerült a tervezetbe az épített és 
szellemi örökség védelme, a közművelődési intézményhálózat további romlá-
sának megállítása és a művelődés feltételeinek javítása. Az első találkozón még 
nem volt ott valamennyi településről a helyi közösségi tér képviseletében 
szakember, illetve az volt a jellemző, hogy a kisebb településeket a polgármes-
tere képviselte. A polgármesterek jelenléte, pozitív véleménye szakmai közös-
ségünkről sokat segített a későbbiekben a Többcélú Kistérségi Társulással való 
kapcsolattartás során. Első alkalommal elhatároztuk, hogy megpróbáljuk be-
vonni az aktív kulturális civil szervezetek képviselőit, a könyvtárakat és a há-
rom egyelőre távol maradt települést. A helyi igényekről és értékekről beszél-
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gettünk a legtöbbet, és arra jutottunk, hogy szükséges lenne egy olyan értéktár 
létrehozása, amely az alapját adhatja további terveinknek, együttműködésünk-
nek. Ennek készítése olyan folyamat, amely a Közkincs Pályázat elvárásával 
összhangban azóta is zajlik, hiszen sok mindent kell számba venni, többek kö-
zött az épített örökséget, a természeti kincseket, a helyi közösségeket, alkotó-
művészeket és a rendelkezésünkre álló eszközöket.  

Összejöveteleinket mindig más településen tartottuk, ennek köszönhetően is 
sikeresen bővült a résztvevők köre civilekkel és könyvtárosokkal, már csak a 
két legkisebb településről nem érkezett résztvevő, onnan, ahol senki sem látja el 
helyben a közművelődési munkát. Részt vett a megbeszélésen a komáromi 
Tourinform iroda vezetője, akik a márciusi Utazás kiállításra a kistérség és a 
szlovákiai Komárom éves rendezvényeinek kiadványban való megjelentetését 
tervezték. Így az általunk már megkezdett éves rendezvény-egyeztetés és a ren-
dezvény lista készítése előkészítette és gyorsabbá tette az adatgyűjtést az elkö-
vetkezendő hetekben a kiadvány megjelenéséig, amely azóta is minden évben 
elkészül a kistérség, valamint Észak- és Dél-Komárom éves eseménynaptára-
ként. Három közös rendezvény megvalósítását határoztuk el 2006-ban. Komá-
romban a Komáromi Napok keretén belül a kistérség amatőr művészeti együtte-
seinek bemutatkozását a „Gyerünk a ligetbe… rendezvényen, augusztusban 
Nagyigmándon, a Hegyi Napon a Kistérségi szomszédolást. Ide minden tele-
pülésről vártak résztvevőket a főzőversenyre, ügyességi vetélkedőkre, és a nap-
közbeni színpadi bemutatókra. E két rendezvény sikeresen lezajlott, bár a ter-
vezettnél szerényebb körülmények között, mert a Nemzeti Kulturális Alaphoz 
benyújtott pályázaton nem nyertünk támogatást. Új lendületet adott a mun-
kánkhoz a Közkincs Pályázat tavaszi kiírása. 2006 májusában Nagyigmándon 
látták vendégül Komárom-Bábolna Kistérség Kulturális Fórumát, ahol főleg ar-
ról beszélgettünk, milyen eszközökre lenne szükségünk. A korábbi találkozó-
inkon részt vevő polgármestereken keresztül könnyű volt meggyőzni a Tár-
sulást, hogy közös közművelődési eszközparkunk megalapozása érdekében 
vegyen rész a pályázaton. A Társulás ülésén a Közkincs program és a kistérségi 
feladat ellátási terv ismertetése mellett már fórumunk addigi eredményeiről is 
beszámolhattunk, bizonyára ennek is köszönhető, hogy megszavazták az ön-
részt. A pályázat sikeres volt, így összesen 2550000 forintot költ a kistérség egy 
könnyen szállítható elemes színpad, sörgarnitúrák és vásári pavilonok készít-
tetésére, illetve vásárlására. A kistérségi eszközpark ingyenes igénybevételével 
és a pályázatokba való bevonással az addig passzív kistelepüléseket is érdekeltté 
tudtuk tenni a közös munkában.  

Fórumunk a 2007. évi Közkincs Pályázat kiírásakor alakult át Közkincs Ke-
rekasztallá. Munkamódszerünk az, hogy emlékeztetők készülnek a Kerekasztal 
összejöveteleken, amelyeket e-mail-ben nem csak a jelenlévőknek, hanem vala-
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mennyi tagnak és az önkormányzatoknak rendszeresen megküldünk, hogy fo-
lyamatosan figyelemmel tudják kísérni a munkát, abba a következő alkalommal 
újra be tudjanak kapcsolódni, illetve véleményezni, kiegészíteni tudják a Ke-
rekasztal döntéseit, munkáját. A Kerekasztal működésének első évében elké-
szítettük a kulturális koncepció tervezetet, valamint frissítettük a települések 
értéktárát, ennek részeként kulturális szolgáltatásainak listáját. Folyamatosan 
bővült a partnerként bevont, szakemberek, intézmények, civil szervezetek köre. 
Mára már több mint 40 fő vesz részt a munkában a kistérség 9 településéről. 
Összetételére jellemző, hogy benne intézmények, civil szervezetek és önkor-
mányzatok munkatársai vesznek részt nem csak a közművelődési, hanem a 
múzeumi és könyvtári szakterületről is. 

A 2007–2008. évi kistérségi rendezvénysorozatunkhoz a Közkincs progra-
mon nyertünk támogatást. A közös rendezvényeken kívül kistérségi szinten 
továbbra is egyeztettük rendezvényeinket, melyekhez 2007-től már használhat-
juk a Társulás által a Közkincs pályázaton elnyert eszközöket. Évente négy–öt 
szakmai megbeszélést tart Kerekasztalunk, továbbra is a kistérségen belül más-
más településen. Ezeket a találkozásokat több alkalommal aktuális informáci-
ókat nyújtó képzésekkel egészítettük ki. Legsikeresebb a projekttervezéssel és 
pályázatírással foglalkozó képzés volt, amelyre az egész megyéből érkeztek ér-
deklődők. A stratégia készítés folyamatában pedig a közösségi tervezési mód-
szerekkel ismertetett meg minket Péterfi Ferenc. Mivel 2005 óta folyik a kultu-
rális együttműködés, a taglétszám bővülése törvényszerűen lelassult. Újonnan 
alakult civil szervezetekkel bővült a kör, valamint turisztikai szereplőkkel a 
megalakítandó kistérségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet kap-
csán, és a megyei fenntartású komáromi Klapka Múzeum vezetőjével. Összes-
ségében szélesebb és komplexebb lett a Kerekasztal szakmai összetétele. Ösz-
szejöveteleink továbbra is projekt-szemléletűek, azok jönnek el, akiket a téma 
érint, érdekel. A Társulás 2009. márciusi ülésén elfogadta a Kerekasztal szak-
mai munkájával létrejött Kistérségi Kulturális Koncepciót, azzal a kiegészítés-
sel, hogy a rövid, közép és hosszú távú projektötletek részletesebb kidolgozását 
várják a fejlesztés alapját képező stratégia mellékleteként. Ez is találkozott a 
következő Közkincs Pályázat elvárásával, hiszen a cselekvési terv elkészítése és 
elfogadása volt a feladat a 2010. év projektciklusának végéig.  

2008. augusztus 21-e óta foglalkoztat a Társulás a Közkincs Pályázat támo-
gatásával közművelődési és múzeumi referensként. Legfontosabb feladatom a 
Társulás által elfogadott Kistérségi Kulturális Stratégia és annak cselekvési 
terve, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a bértámogatás kap-
csán előírt feladatok alapján, a projektek generálása, pályázatok írása, és a prog-
ramok lebonyolítása volt, együttműködésben az önkormányzatokkal, a kistérség 
kulturális szereplőivel, elsősorban a Kistérségi Közkincs Kerekasztal tagjaival. 
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Évente négy alkalommal szervezem a Közkincs Kerekasztal összejöveteleit, 
ezen kívül egyes pályázatok kapcsán az abban érintettekkel egyéb alkalmakkor 
is van Kerekasztal.  

A pályázatok készítésének munkamódszere az, hogy annak részanyagait a 
pályázati partnerek megküldik, s ez alapján készítem el a pályázatot, majd a se-
gítem a nyertes projektek szervezését, pénzügyi lebonyolítását, valamint a be-
számolók készítését. A Társulás keretén belüli pályázatoknál ezt egyedül vég-
zem a munkaszervezet pénzügyi ügyintézőjével együttműködve. Legjelentősebb 
a bértámogatásokon kívül a Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együtt-
működési Program keretén belül benyújtott „Tudással a kulturális értékekért” 
pályázat volt. Rendszeresen elektronikus hírlevélben tájékoztattam a Közkincs 
Kerekasztal tagjait és az önkormányzatokat a kulturális pályázati lehetőségek-
ről, és a megyei, regionális, valamint országos közművelődési szakmai ese-
ményekről. Ennek eredményeként élénkült meg a kulturális forrásszerzés és a 
tudatos kulturális munka a kistérségben. 2010-ben is bekapcsolódott a kistérség 
a „Kultúrházak éjjel-nappal” országos közművelődési akcióba szeptember 
harmadik hétvégéjén. A részvevő települések Komárom, Mocsa, Almásfüzitő és 
Ács voltak. A közművelődésben dolgozók közül kilencen vettünk részt a kis-
térségből a Magyar Népművelők Egyesülete vándorgyűlésén 2010 októberében, 
ahol tájékoztatást kaptak a közművelődés várható tendenciáiról, prioritásaikról a 
következő időszakban.  

További feladatom volt részt venni a kistérségi turisztikai koncepció átdol-
gozásának folyamatában. A településeken tett látogatások során frissítették a 
turisztikai vonzerő leltárt, együttműködve a turisztikai szereplőkkel és a Köz-
kincs Kerekasztal tagjaival. Kapcsolatot tartok a komáromi Tourinform Irodával 
és a Komáromban megalakult Turisztikai Desztináció Menedzsment Szerve-
zettel az éves programfüzet kiadása és a kistérségi kulturális turisztikai utak 
megvalósítása érdekében, amelyeket a Tourinform Iroda kérésére 2009-ben dol-
goztam ki. A Kerekasztallal együttműködve alapvetően a cselekvési tervünkben 
meghatározottak szerint dolgozunk, amelyet alkalmanként aktuális pályázati 
kiírások módosítottak, valamint nagyon sok megyei regionális és országos szak-
mai esemény volt, amelyet előre nem tudtunk, de azokon is igyekeztünk minél 
nagyobb számban részt venni. Folyamatosan frissítjük a kistérségi értékleltárt és 
a szolgáltatásjegyzéket. Ez lett a szlovák-magyar határ menti együttműködés 
pályázatunk lényege is, 2010 júniusának végéig elkészült a kistérség települé-
seinek és szlovákiai társtelepüléseiknek a közös értéktára elektronikus formá-
ban, amelyeket két záró találkozó során ismertettünk a részvevőkkel és a nyil-
vánossággal. Kerekasztalunk NKA és OKM pályázatai nagyrészt sikeresek 
voltak, támogatást kaptak, ez a forrás a vállalt programokkal összhangban volt: 
addig nyújtózkodtunk, ameddig a takaró ért. 
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2009-ben és 2010-ben olyan identitástudatot növelő programokat valósítot-
tunk meg, mint a települések épített örökségét bemutató fotókiállítás, a települé-
sek rendezvényeiről készült fotók kiállítása, helytörténeti vetélkedő és kirándu-
lás lebonyolítása általános iskolásoknak. A „Kilencek komplex kistérségi na-
pok” rendezvény, amelyet közösségeink találkozójával, kistérségi szellemi to-
tóval, a kistérségről szóló vetítésekkel, vándorkiállításaikkal minden településen 
megszerveztünk. Néptáncos, zenei és színjátékos találkozókra nyertünk el tá-
mogatást, és három napot kistérségünkben töltött a pécsi MárkusZínház, össze-
sen négy előadást tartva a kistérség megfelelő adottságú művelődési házaiban, 
ahová a vonzáskörükbe tartozó kisebb településekről szervezetten utaztak be a 
nézők az ingyenes előadásokra. 

A kistérség egyetlen önállóan működő és gazdálkodó közművelődési in-
tézménye a komáromi Csokonai Művelődési Központ, mely vállalja az olyan 
pályázatok benyújtását, amelyre a Társulás nem jogosult. Különösen sikeres 
pályázati időszak volt a 2009–2010-es idény. A Társulás önrész hozzájárulásá-
val megvalósuló pályázatok 1885650 Ft-os önrésszel 8250000 Ft támogatást 
hoztak. A Közkincs Kerekasztal és referensi együttműködésem kapcsán meg-
valósuló kistérségi pályázatok, amelyek a kistérség intézményeinek vagy ön-
kormányzatainak lebonyolításában zajlottak 803000 Ft önrésszel 3652 000 Ft 
forrást generáltak. 

Összességében az a tapasztalatunk, hogy sokkal gyakoribb és élőbb lett a 
kapcsolattartás a tagok között, közelebb kerültünk egymáshoz szakmailag és 
emberileg is. A rendszeres információcsere nyitottabbá tette a tagokat, tudják, 
hogy problémáik megoldásában nincsenek egyedül, számíthatunk egymás szak-
értelmére, eszközeire. Természetes részévé vált a helyi munkának a többiekhez 
való illeszkedés.  

 


