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Szerencsés lesz-e a tizenharmadik?
A  Kunbábonyban rendezett 13. 

Közösségfejlesztők Nyári Egyete-

me 2016. július 27–29. között sok 

tekintetben – szándékoltan – kü-

lönbözött az eddig megrendezett 

találkozásoktól. A  változtatás igen 

kockázatosnak tűnt, mert ez a 

rendezvény egy nagyon várt, talán 

már fogalommá is nemesedett ese-

ménnyé vált az évek során. Az ere-

deti cél annak idején az volt, hogy 

néhány napra találkozzanak a kö-

zösségfejlesztők a rokon szakmák-

ban tevékenykedőkkel – legyen egy 

olyan fórum, ahol megbeszélhetik, 

hogy mit tehetnek együtt a helyi 

közösségekért.

Idén azonban a szervezők úgy 

döntöttek, hogy csak a közösségfej-

lesztőket és legfontosabb partnere-

iket hívják Kunbábonyba, lehető-

séget biztosítva arra, hogy megbe-

széljék a számukra legidőszerűbb 

kérdéseket.

Ehhez egy, a  nyári egyetemen 

a korábbiakban sosem használt 

módszert, az Open Space elne-

vezésű, a  közös együttlétnek ins-

piratív keretet adó formát válasz-

tották – a módszer amúgy koránt-

sem volt ismeretlen a szakmabe-

liek előtt, s  hasznosságához sem 

fért kétség.

Ami őket érdekli

Az Open Space rendkívül egy-

szerű szabályaiból azonnal kiderül, 

hogy a szervezők miért gondolták 

ezt a legmegfelelőbbnek a nyári 

egyetem céljainak megvalósításá-

hoz. A  több nap szervezésére is 

alkalmasnak bizonyult keret célja 

ugyanis az, hogy a résztvevők ki-

fejezetten arról beszéljenek, kon-

zultáljanak, vitatkozzanak, osszák 

meg tapasztalataikat, ami őket ér-

dekli.

Témát bárki javasolhatott, aki 

vállalta, hogy házigazdája lesz az 

eszmecserének, és megjelöli az 

időpontot és a helyet, ahol az ér-

deklődőket várja. A témagazdának 

azt is vállalnia kell, hogy tartózko-

dik bármiféle rábeszélő akcióktól, 

hogy részvevőket toborozzon a 

disputára – ezt kizárólag a napin-

dító közös együttléten teheti meg, 

amikor a részvevők együtt egyez-

tetik a helyeket és az időpontokat a 

beszélgetésekhez, s  röviden össze-

foglalják a választható témákat. Az 

adott eszmecsere házigazdája csak 

azokkal beszélgethet, akik megje-

lennek majd a programján, a  be-

szélgetésről pedig rövid összefog-

lalót készít, amit bárki elolvashat 

majd.

Az egyes beszélgetések résztve-

vői bármikor elhagyhatják a beszél-

getést és szabadon csatlakozhatnak 

egy másikhoz. Egy ilyen együttlét-

nek akkor van vége, amikor a részt-

vevők úgy érzik, hogy nincs több 

mondanivalójuk, vagy – a téma-

gazda legnagyobb bánatára – min-

den résztvevő elhagyja a helyszínt. 

Ennek következtében egy-egy 

együttlétnek csak a kezdetét lehet 

pontosan tudni, a  végével nehéz 

tervezni.

A  négy nap során menet köz-

ben is lehetett témát javasolni: reg-

gelente eldőlt, hogy aznap melyek 

kerülnek sorra.

Szubjektív 
visszatekintés

Hevenyészett jegyzeteimet át-

nézve a számomra legérdekesebb 

műhelyek üzenetei az alábbiak sze-

rint foglalhatók össze.
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Helyi gazdaság-
fejlesztés

Szinte magától értetődő, hogy 

egy, a  települési közösségekkel 

foglalkozó szakmának valamilyen 

módon hozzá kell járulni a helyi 

gazdaság fejlesztéséhez, hiszen a 

munkanélküliség szinte mindenütt 

életbevágó probléma. A résztvevők 

egyetértettek azzal a gondolattal, 

hogy minden fenntartható megol-

dást számba kell venni, valamint 

minden, közel s távol rendelke-

zésre álló erőforrást fel kell hasz-

nálni a helyi gazdaságok fejleszté-

sére. Ezt a gyakorlatot mutatja az 

is, hogy a rendezvény kunbábonyi 

helyszínét, a  Civil Kollégium Kö-

zösségi Házát az Adacs-Bábony 

Szociális Szövetkezet működteti. 

A beszélgetésen részt vevő Németh 

László – aki a Szociális Szövetke-

zetek Országos Szövetsége elnö-

keként egyedülállóan nagy tapasz-

talatokkal rendelkezik a szociális 

gazdaság területén – arról számolt 

be, hogy több városi adománybol-

tot közösségi térként használnak a 

környezetében élők.

Közösségi munkával 
a szegénység ellen

Nem is oly régen magától ér-

tetődő volt, hogy egy településen, 

szomszédságban mindenki felelős 

és egyben cselekvő részese an-

nak, hogy a lehetőségeken belül 

mindenki számára élhetővé váljon 

a település. Nyilvánvaló példák 

mutatják, hogy az atomizálódó 

fogyasztói társadalomban is a kö-

zösségek ereje adhat támaszt a ne-

héz helyzetben lévőknek. Egyetlen 

család szegénysége, éhes gyermeke 

is több a megengedhetőnél – ám 

ennél manapság sajnos sokkal rosz-

szabb a helyzet. A  beszélgetésben 

részt vevők majd mindegyike ré-

szese vagy egyenesen kitalálója volt 

különféle mélyszegénység elleni 

programoknak, akcióknak.

A messziről jött ember

Az egyik műhely során megis-

merkedhettünk Dave Beckwith-tel, 

az USA-ból érkezett közösségfej-

lesztő-közösségszervezővel, aki a 

magyar gyakorlat iránt érdeklődött, 

így különösen érdekes párbeszéd-

nek lehettünk részesei. Dave-et a 

közösségi munkával lelkész édes-

apja ismertette meg, amikor Mar-

tin Luther King látogatott el tele-

pülésükre és önkénteskedhetett a 

fogadásakor.

Szakmai hitvallása szerint a 

változás nem történik magától, 

hanem változtatni kell: ehhez a 

közösségeket meg kell tanítani cé-

lokat kitűzni, és akarni azok meg-

valósulását. El kell érni, hogy a kö-

zösségek és a döntéshozók között 

párbeszéd alakuljon ki, a közösség-

fejlesztőnek azonban nem szabad 

közvetíteni közöttük: „el kell állni 

az útból” – mondta –, hogy valódi 

párbeszéd alakulhasson ki és ne a 

fejlesztőn „keresztül” kommuni-

káljanak. A változás akkor jön létre, 

amikor megállapodnak egy ügy kö-

zös lezárásában.

Összeadtu k, 
amit a közösségi 
tanulásról tudunk

Az utolsó témák egyike a kö-

zösségi tanulással foglalkozott, és 

én is tettestárs voltam a kitalálá-

Dave Beckwith, a messziről jött ember
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sánál. Gondoltunk egyet Molnár 

Arankával, az északi országrész 

közösségfejlesztő mesterével, és 

úgy döntöttünk, hogy a résztvevők 

tapasztalataival dolgozunk, amit 

magunkra nézvést is betartottunk 

– azaz tartózkodtunk a direkt isme-

retközléstől.

Azt is eldöntöttük, hogy ezt 

nem mondjuk el a műhely elején 

„csak” tesszük. Arra kértük a tizen-

négy jelenlévőt, hogy mondják el 

tapasztalataikat a nem hagyomá-

nyos tanulásról. (Hagyományos 

tanulásnak neveztük az iskolait és 

azt, amikor például a nagyitól vagy 

a papától közvetlenül tanulunk va-

lamit.)

Három izgalmas téma is előke-

rült: egy rövid beszámoló a koope-

ratív tanulásról, a  pécsi egyetem 

szakkollégiummá alakult önképző-

köréről és egy gödöllői baráti kör 

tanár nélküli angol tanulócsoport-

járól.

Útban 
a fenntarthatóság felé

A  Közösségfejlesztők Nyári 

Egyetemét a Közösségfejlesztők 

Egyesülete és a Civil Kollégium 

Alapítvány szervezi.

Az egyesületről már a korábbi 

híradásokban sokszor lehetett ol-

vasni, ezért e helyütt inkább a Civil 

Kollégium Alapítványról, annak is 

a kunbábonyi Közösségi Házáról, 

a  rendezvény helyszínéről írok. 

A  házat a kilencvenes évek köze-

pén adta át az alapítvány mint kép-

ző központot és a helyiek számára 

is használható közösségi teret. Az 

épület és a tevékenységek fenntar-

tása nemegyszer komoly fejtörést 

okozott a menedzsmentnek.

A  fenntarthatóságról kettős 

értelemben kell említést tenni. 

Egyrészt arról, hogy legyen min-

dig pénz a számlák kifi zetésére, 

másrészt, hogy az épület ökológi-

ai lábnyoma a lehető legkisebb le-

gyen. A kétféle nézőpontból eredő 

cselekvések persze erősíthetik egy-

mást.

Az utóbbi három évben jelentős 

előrelépések történtek mindkét te-

rületen.

Három éve történt, hogy Peták 

Péter a pécsi közösségfejlesztő-kö-

zösségszervező kollégánk az utolsó 

este szóvá tette, hogy a sátorozók 

számára rendszeresített fürdőszo-

ba konténer helyett jó lenne építeni 

egy szabad téri zuhanyozót. A  kö-

rülötte állók néhány beszólással 

tették közzé víziójukat a Péter féle 

zuhanyozóról: egy slag végén a lo-

csolókanna szórófejével, ami egy 

rúdra van felügyetlenkedve, majd 

megegyetek abban, hogy csináljon 

a Péter ha akar, legalább jövőre a 

megérkezéskor lesz min röhögni. 

Nos a fotó alapján könnyű elkép-

zelni miként fagyott meg a mosoly 

a kétkedők arcán a látványtól.

Egy éve nemzetközi önkéntesek 

nyári konyhát építettek a kertben, 

amelynek lelke egy hatalmas raké-

tatűzhely. Ennek a fajta, rendkívül 

egyszerű, ugyanakkor rendkívül 

hatékony alkalmatosságnak az a jó 

tulajdonsága, hogy néhány marék 

tüzelővel egy hadseregnek lehet 

főzni.

Le Mat kávézó

Megalakulása óta ez az egyik 

legjelentősebb fejlesztés, amely 

döntően hozzájárulhat az intéz-

mény hosszútávú fenntarthatósá-

gához. Néhány bekezdéssel koráb-

ban már említettem, hogy az épü-

letet a helyi szociális szövetkezet 

működteti, mert ez az egyetlen vál-

lalkozási forma, amelyben megva-

lósulhat a demokratikus cégveze-

tés, hiszen minden tagnak egy sza-

vazata van, így alapértékei a lehető Peták Péter, a zuhanyzó megálmodója, megépítője slaggal a kezében
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legjobban illeszkednek az alapítvá-

nyéihoz. A Le Mat Olaszországból 

indult és a különféle szállásokat 

működtető szociális szövetkezetek 

most kialakuló nemzetközi hálóza-

ta. Az épületet működtető szociális 

szövetkezet megismerve a Le Mat 

hálózat úgy döntött, hogy meg-

ismerkedik a szervezettel, és két-

napos konzultációra hívta annak 

képviselőit. A találkozó alkalmával 

a hálózat képviselői megállapítot-

ták, hogy minden alapfeltétel adott 

ahhoz, hogy a szövetkezet a háló-

zathoz csatlakozhasson. Körvona-

lazták azt is, hogy milyen változ-

tatásokat, fejlesztéseket javasolnak. 

Ennek első eredménye a kávézó. 

A hálózathoz csatlakozástól az épü-

let kihasználtságának és a helyiek 

foglalkoztatási lehetőségeinek nö-

vekedését várják.

Aztán egyszer   csak vége lett a 

nyári egyetemnek. A korábbiaknál 

is azt éreztem, hogy milyen gyor-

san eltelt ez a pár nap… túltelítve 

élményekkel.

Az Open Space beváltotta a 

hozzá fűzött reményeket: keretet 

adott az együttlétnek, mindenki 

megszólalási lehetőséget kapott, 

akinek mondanivalója volt, a részt-

vevők tanulhattak mások jó és 

rossz tapasztalataiból, véleményt 

cserélhettek, s  ami talán a legfon-

tosabb: több, az eseményen túlmu-

tató kapcsolat szövődött.

HUSZERL JÓZSEF a Közösségi Kapcsolat Alapítvány ügyvezetője, a Közösségfejlesztők 
Egyesületének tagja, alapítója és főszerkesztője a Pályázatfi gyelő havilapnak és online 
rendszernek (pafi .hu). Tanári diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem matemati-
ka-fi zika szakán szerzett. Az egyetem elvégzése után 9 évig tanított matematikát, fi zikát 
és számítástechnikát a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolában, ahol pedagó-
giai vezetőtanár volt, s  részt vett az új szakközépiskolai fi zika nevelési és oktatási terv 
kialakításában. Együttműködött a Szocializáció, szerep, érték a népművelői pályán című 
kutatásban, amelyet az akkori Népművelési Intézet szervezett, és társszerzője a kutatás-
ról megjelent könyv egyik fejezetének. A 80-as évek végén az egyik kitalálója az első ma-
gyar kulturális elektronikus újságnak (Közművelődési Lemezújság), a médium szerkesztő 
és olvasó szoftverét kifejlesztő csoport vezetője, a  folyóirat első szerkesztőinek egyike. 
1992-től a Nemzeti Művelődési Intézet és annak jogelőd intézményei munkatársa külön-
böző munkakörökben. Egyik alapítója és kifejlesztője a Közösségi Adattárnak (kka.hu). 
Évtizedek óta szerkeszt oktatási kiadványokat, s több tananyag fejlesztetésében vesz részt 
aktívan ma is – többek között a Nemzeti Művelődési Intézet blended learning fejlesztő 
munkacsoportjának is tagja.

A  Közösségfejlesztők Or-

szágos Egyesületét 1989-ben 

alapította egy progresszív nép-

művelői szakmacsoport, akik-

nek meggyőződésükké vált, 

hogy hogy az embereknek jo-

guk és egyben dolguk is részt 

venni az őket körülvevő világ 

alakításában, de ehhez szak-

mai segítséget, bátorítást is kell 

adni. Az Egyesület tagjai ma is 

alapvetően a közösségfejlesztés 

iránt elkötelezett szakemberek, 

helyi közösségi munkások, ön-

kéntes érdeklődők, akiknek cél-

ja támogatni a településükön 

cselekedni akaró embereket. 

(kofe.hu)

A Civil Kollégium Alapítvány 

a cselekedni kívánó állampolgá-

rok és önszervező közösségek 

segítő-fejlesztő szervezete, vala-

mint a közösségi munka akkre-

ditált képző intézménye. A CKA 

a civil társadalom fejlesztésének 

régi szereplője, 1994 óta folya-

matosan fejleszti a civil társada-

lommal kapcsolatos tananyagait 

és juttatja el ezt a tudást ingyen 

vagy kedvezményesen a hátrá-

nyos helyzetű helyi közösségek 

fejlesztésében dolgozó állam-

polgároknak, szakembereknek. 

Tagja három nemzetközi, euró-

pai szakmai hálózatnak (Central 

and Eastern European Citizens 

Network, European Community 

Organizing Network, Pan-Euro-

pean eParticipation Network) 

és stratégiai partnere az Európai 

Közösségfejlesztő Hálózatnak 

(European Community Deve-

lopment Network). Helyi kapa-

citás-fejlesztő, szakmafejlesztő, 

mozgalmi és hálózati programo-

kat valósít meg, az eredménye-

ket beépít képzési tevékenysé-

gébe. Képzéseit, eseményeit egy 

általa felújított egykori tanyasi 

iskola épületében létrehozott 24 

fős bentlakásos képzési központ-

ban valósítja meg, Kunszentmik-

lós-Kunbábonyban. (cka.hu)


