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Dr. Veres Zoltán

Közösségek a helyi identitás és  
a közjó szolgálatában

Gondolatok egy szakmai műhelynap alkalmából

1 Arapovics Mária - Vercseg Ilona (szerk.): Közösségfejlesztés módszertani útmutató. SZNM MOKK – NMI – OSZK, Buda-
pest, 2017. 26. o. A továbbiakban: Útmutató.

2 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 12.0), Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2012. 6. o.

Dr. Veres Zoltán, Komá-
rom-Esztergom megye önkor-
mányzatának jegyzője és hiva-
talvezetője a 2018. február 14-én 
Tatabányán megrendezett me-
gyei szakmai műhelynapon tar-
tott előadást „Cselekvő közös-
ségek a helyi identitás és a közjó 
szolgálatában” címmel, amely-
ben az összefogás, a tervezés, a 
közösségépítés alapvető kapcso-
latára hívta fel a figyelmet.

Talán sokan nem is gondolnak 
bele, milyen fontos alkalom, lehe-
tőség ez a szakmai nap! Miért is 
mondom ezt? Ennek megvilágítá-
sához az alábbi, részben a pályázati 
felhívások elnevezésében is sze-
replő fogalmakat hívom segítségül: 
közösség és identitás. Emellett van 
egy harmadik kifejezés, ami az el-
nevezésekben nem szerepel, mégis 
talán a legfontosabb: a közjó. Noha 
e fogalmak jelentése sokak szá-
mára talán evidenciának tűnhet, 
gazdag jelentéstartalmuk részletes 

megvitatására egy nap nem lenne 
elegendő. 

Talán érezzük, hogy ezek társa-
dalomszervezésünk alapvető építő-
kövei, így mind az állam, mind az 
önkormányzatok, mind polgáraik 
számára fontos, mit gondolunk 
ezekről. A következőkben röviden 
megkísérlem ezek sajátos összefüg-
gésrendszerét megvilágítani.

„A közösségről való tudás – a 
közösségi munka szempontjából – 
akkor igazán értékes, ha használják 
is, mégpedig arra, hogy elősegítsék 
a közjóért való cselekvést” – olvas-
hatjuk e mottónak is beillő gondo-
latot a Közösségfejlesztés módszer-
tani útmutatójában.1 

1. A közjó

A közjó, a közösség java, olyan 
célkitűzés, melyért a közösség 
minden tagjának tennie kell. De 
mit is értünk ez alatt? Bár konk-
rét jelentéstartalma sok esetben 

nehezen megállapítható – ezt jelzi, 
hogy maga az útmutató sem vál-
lalkozott e fogalom egzakt definí-
ciójának megalkotására – néhány 
lényegi elemmel érzékeltethető a 
közjó jelentése. A Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program 
ennek kapcsán az alábbi összetevő-
ket emeli ki:

„1) az állam jogszerű és méltá-
nyos egyensúlyt teremt a számta-
lan érdek és igény között, e célból 
igényérvényesítést tesz lehetővé, és 
védelmet nyújt; 

2) az állam kellő felelősséggel 
jár el az örökölt természeti és kul-
turális javak védelme, továbbörökí-
tése érdekében; 

3) az állam egyetlen önérdeke, 
hogy az előző két közjó elem érvé-
nyesítésére minden körülmények 
között és hatékonyan képes legyen, 
azaz megteremti a hatékony jogu-
ralmat, ennek részeként az intéz-
ményi működést, az egyéni és kö-
zösségi jogok tiszteletben tartását 
és számon kérhetőségét.”2
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A közjó a Katolikus Egyház tár-
sadalmi tanításának is régtől fogva 
fontos eleme. Ez a tanítás pedig azt 
emeli ki, hogy a közjó társadalmi, 
közösségi termék, amelynek bizto-
sításában az államnak bár kitünte-
tett szerepe van, de nem az hozza 
létre: a közjó ugyanis „a társada-
lom által saját tagjainak nyújtott 
segítség alapvető életfeladataik 
teljesítéséhez (tehát társadalmi tel-
jesítés és nem az egyéni javak és si-
kerek összessége).”3

A közjó megvalósítása tehát 
egyéni és közösségi cselekvést igé-
nyel. De mit is jelent a közösség?

2. Közösség

A közösség nem egyedek egy-
szerű és esetleges, számszerinti 
megsokszorozódása (ez különböz-
teti meg a tömegtől). A közösséget 
tagjainak szabad elhatározása hoz-
za létre: elfogadnak egy szabály-
rendszert, amely kötelező minden 

3 Magyar Katolikus Lexikon online változat. Elérhető: http://lexikon.katolikus.hu/K/k%C3%B6zj%C3%B3.html 
4 http://lexikon.katolikus.hu/K/k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g.html 
5 Útmutató 103. o.

személyre. Az emberi személynek 
ugyanis lényege szerint közösségi 
természete van, kapcsolatok há-
lózatában él és fejezi ki önmagát.4 
Ahogy az útmutató tömören meg-
fogalmazza, a közösség: létfeltétel. 

3. Identitás

A helyi közösség tagjainak ön-
magukról, mint közösségről alko-
tott képe (önmeghatározása) a he-

lyi identitás, „mely a tagok között 
folyamatosan zajló párbeszéd, a 
közös cselekvés és a közös értékek 
felfedezése révén jön létre.”5

*

A fenti fogalmak exponálása 
után gyakorlatiasabb szempontok-
ra irányítva figyelmünket megálla-
pítható, hogy az identitás erősítése 
megyénkben több szempontból is 
fontos kérdés:

Komárom-Esztergom megye  
– annak ellenére, hogy területe 

kicsi – több szempontból is szét-
tagolt. Sokszor a múltból eredő 
társadalmi konfliktusok napjaink-
ban is meghatározzák a gazdasági, 
kulturális, emberi kapcsolatokat, 
gátjai az együttműködéseknek, 
együttgondolkodásnak, a min-
denki számára vonzó megyekép 
kialakításának. A megyei kötődés 
kialakításához, megerősítéséhez 
az szükséges, hogy az itt lakók va-
lamiért a magukénak érezzék az 
egész megyét, és ne csak a szűken 

vett lokálpatriotizmus alakuljon 
ki bennük. Ennek eléréséhez meg 
kell találni azokat a történelmi, 
természeti, kulturális, gazdasági 
múltunkból eredő és emocioná-
lis értékeket, amelyek alkalmasak 
arra, hogy felépítsenek és megerő-
sítsenek egy városi, térségi, megyei 
brandet, közösséget. Kiemelt cél 
a Területi Operatív Programból 
megvalósult fejlesztések közössé-
gi befogadásának erősítése, a he-
lyi adottságokra, hagyományokra 
épülő közösségépítés, új tematiká-



45

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Dr. Veres Zoltán

jú, színes programok szervezése, a 
helyi és megyei értékek feltárása, 
megőrzése és átadása, az önkén-
tesség és a társadalmi szerepválla-
lás erősítése, a szomszéd térségek, 
a város és vidék együttműködése. 
További kiemelt cél a fiatalok és az 
aktív szépkorúak minél szélesebb 
körű aktivizálása, bevonása.6 

E célok megvalósítása érde-
kében alapvető jelentősége van a 
kommunikációnak. Ezért a me-
gyei lapban tematikus települé-
si oldalakon mutatjuk be a TOP 
(Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program) forrásokból 
megvalósult/tervezett fejlesztése-
ket, illetve a megyei értéktárba fel-
vett új értékekről is rendszeresen 
tudósít az újság. Emellett a világ-
háló adta lehetőségeket is igyek-
szünk kihasználni, és a személyes 
kapcsolatokra is nagy hangsúlyt 
helyezünk. Ezért rengeteg meg-
hívásnak teszünk eleget, ahol le-
hetőségünk van az eredmények 
megismertetésére, de az igények, 
visszajelzések befogadására is. Ér-
tékeink népszerűsítését nagyban 

6 Petrikné Molnár Erika, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési tanácsadójának gondolatai 
alapján.

7 További részletek a vetélkedőről a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár közösségi oldalán: https://www.facebook.com/
kemertektar/posts/408676849505255:0 és https://www.facebook.com/kemertektar/posts/422821458090794:0 

8 Petrikné Molnár Erika információi alapján.

segítik a Földművelésügyi Minisz-
térium pályázatai; ezek már eddig 
is lehetőséget adtak többek között 
honlapfejlesztésre, eszközbeszer-
zésre, rendezvények megtartására 
és egy nagyszabású, megyei vetél-
kedő lebonyolításra is, melyen a 
megye általános és középiskolásai 
mérték össze tudásukat több for-
dulóban. Középiskolás csapatunk 
az országos fordulóban is jól sze-
repelt, II. helyezést ért el.7

Ami a további pályázati lehe-
tőségeket illeti, közösségépítésre, 
identitásfejlesztésre hét közösség 

nyújtott be pályázatot a megyé-
ből 2016 őszén. A döntés remél-
hetőleg rövidesen megszületik. 
Megyei szinten is folyik egy pro-
jekt-előkészítés, amely építkezni 
szeretne néhány témában, a helyi 
projektekre fókuszálva. A Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat 100 millió Ft összegű 
dedikált forráskeret biztosításával 
a megyei identitás erősítését és a 
megye különböző térségi közössé-
geinek összekapcsolását előtérbe 
helyező, több tématerületre fó-
kuszáló, megvalósítandó progra-
mokkal és akciókkal kívánja elérni, 
hogy kialakuljon az a belső egység, 
amely, ha a megyehatáron kívül 
is érezhetővé válik, az „egynapos 
megye” képet is megváltoztathatja, 
komoly lökést adva megyénk tu-
rizmusának…8

*

Kívánom, hogy ezek a gondo-
latok – termékeny talajba hullva 

– minél több hasznos ötletet terem-
jenek, és azokat minél szélesebb 
kör bevonásával tudják felhasznál-
ni a közjó, a helyi és megyei identi-
tás erősítésére!
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