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Közösségek Hete 2018

pákay viktória

Együtt lenni, együtt tenni jó!
– Közösségek Hete 2018-ban 

A közösségi akciók, a közös ter-
vezés és cselekvés állt az idén má-
sodik alkalommal meghirdetett 
Közösségek Hete középpontjában. 
Az országos rendezvénysorozat 
az együttműködő, értékközpontú 
társadalmat ünnepli, és felhívja 
a figyelmet a közösségi kezdemé-
nyezésekre: arra, hogy „Együtt 
lenni, együtt tenni jó!”. A progra-
mokkal a társadalmi együttműkö-
dés és a lakosság aktív szerepvál-
lalásának örömét kívántuk látha-
tóvá tenni, melyre idén megújult 
programstruktúrával 2018. május 
7-13. között került sor. Idén ünne-
peljük a Kulturális Örökség Euró-
pai Évét, amelynek gondolatiságá-
hoz és céljaihoz a Közösségek Hete 
számos programja is kapcsolódott.

A Közösségek Hetét hagyo-
mányteremtő céllal 2017-ben hir-
dette meg először a „Cselekvő kö-
zösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 
kiemelt projekt keretei között a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum, az NMI 
Művelődési Intézet és az Országos 
Széchényi Könyvtár konzorciuma. 
A programsorozat már az első év-
ben nagy sikert aratott, a közössé-

gek, intézmények, civil szervezetek 
országszerte sokszínű, ötletes prog-
ramokkal csatlakoztak, sokan to-
vább gondolva a hét üzenetét, a he-
lyi erősségekre, jellegzetességekre 
fókuszálva mutatkoztak be. Hagyo-
mányteremtő szándékkal indultak 
el új rendezvények, családi napok, 
szakmai találkozók, fórumok, mű-
helynapok, amelyek ebben az évben 
is folytatódtak. 

A kezdeményezéshez idén is 
kulturális intézmények, az azok-
ban működő vagy hozzájuk köthető 
baráti, amatőr művészeti, alkotó-, 
olvasó- és egyéb körök, közösségek, 
civil szervezetek csatlakozhattak 
olyan programokkal, amelyek kép-
viselik a Közösségek Hete eszmei-
ségét. A programszervezők tíz te-
matika közül választhattak, amely 
mentén az idei rendezvényeiket 
szervezhették: Együtt lenni, együtt 
tenni jó – Közösségi akció a kö-
zösségért; Európa kincses tárháza 

– Programok a Kulturális Örökség 
Európai Évében; Közösség-be-ve-
zető – Szakmaismereti műhely  
fiataloknak; Kreativitás, innováció, 
kihívások – Szakmai közösségek 
bemutatkozása; Kiváló közösség-
építő cím; Flash mob – Közösségi 

villámcsődület; Gyertek hozzánk 
vendégségbe! – Bemutatkoznak 
a települések közösségei; Teret 
adunk! – Nyílt nap a kultúra csar-
nokaiban; Ilyenek voltunk, ilyenek 
vagyunk – Közösségünk egykor és 
ma; A hely, ahol itthon vagyunk – 
Helytörténeti séta. 

Ennek segítségével az intézmé-
nyek, közösségek, szervezetek, tele-
pülések a gyakorlatban is be tudták 
mutatni a náluk folyó munkát, a kö-
zösségépítő és -fejlesztő folyamato-
kat, az intézményekben, települése-
ken működő közösségek tevékeny-
ségeit, az újító kezdeményezéseket, 
jó gyakorlatokat. A jelentkezők 
szakmai és közönségprogramokat 
önállóan vagy egymással karöltve a 
hét bármely, sőt, akár minden nap-
jára is szervezhettek.

A felhívásra 376 település-
ről 548 regisztráció érkezett 800 
programmal. A regisztrálók túl-
nyomó többségét, 55 százalékát a 
közművelődési, muzeális intéz-
mények, könyvtárak tették ki. A 
résztvevők 22 százaléka bejegyzett 
civil szervezet, 13 százaléka önkor-
mányzat, 10 százaléka közösség és 
egyéb szerveződés volt. A legtöbb 
regisztráció Heves megyéből ér-
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kezett, de kiemelkedően aktív volt 
Vas, Csongrád és Tolna megye is. A 
legtöbb programmal Eger, Veszp-
rém, Budapest, Miskolc és Debre-
cen készült.

A tematikák közül az idei év 
mottóját is adó „Együtt lenni, 
együtt tenni jó!” volt a legnép-
szerűbb, számos helyen készültek 
közösségi akcióval. Népszerű te-
matika volt még a „Teret adunk – 
nyílt nap a kultúra csarnokaiban”, 
a „Gyertek hozzánk vendégség-
be – Bemutatkoznak a települések 
közösségei” és a „Hely, ahol itthon 
vagyunk – Helytörténeti séta”. A 
felsőtárkányi fiatalok Egerbe bicik-
liztek, ahol a Dobó szobor körül 
élő láncot alkottak, ezzel hívták fel 
a figyelmet arra, hogy a közössé-
geknek milyen fontos szerepük van 
a kulturális értékek megőrzésében, 
megismertetésében. A Lábdi Piac 
termelői közössége a tavalyi Kö-
zösségek Hete során átadott Me-
zítlábas ösvényt fejlesztette tovább, 
és létesített mellette egy gyógy- 
és fűszernövény kertet. A Kiliti 
Konyhatündér Örömfőző Közös-
ség igazi falusi vendéglátásra invi-
tált mindenkit, ahol a finom ételek 
és italok mellett a Lajta Néptánc-
együttes táncolt, a helyi Színjátszó 

Társulat pedig verseket szavalt. 
A Kisfaludi Érték-Mentők klub-
ja a Kisfaludi Vadaspark tavaszi 
munkálatokban, festésben, park-
rendezésben vett részt. A munka 
után egy közös bográcsgulyás elfo-
gyasztására és jóízű beszélgetésre 
is sort kerítettek. A Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtár a szekszárdi 
Kolping Iskola tanulóinak közre-
működésével szépült meg a Közös-
ségek Hetén. A könyvtár udvarán 
található Mattióni ház külső falát 
fedték és festették le az osztály ta-
nulói, majd rajzokat készítenek rá 
a könyvtárhoz illő témában. Az év 
közben sok rendezvénynek helyet 
adó udvar kerítése, korlátja is új 
színt kapott. A jól elvégzett mun-

ka után minden szorgos résztvevő 
zsíros kenyér partira volt hivatalos. 
A barkó népművészettel és hagyo-
mányokkal ismerkedhettek meg a 
Tokaji Múzeum és Világörökségi 
Bormúzeum igazgatónőjének se-
gítségével a Klapka György Álta-
lános Iskola tanulói. A gyerekek 
kézműves-foglalkozás keretében 
barkó mintákkal díszített kelen-
gyeládát készítettek.

A sort folytathatnák tovább, hi-
szen rengeteg példaértékű, közös-
ségépítő, a helyi értékeket bemu-
tató program született az egy hét 
alatt. Aki szeretne bővebben tájé-
kozódni, a www.kozossegekhete.
hu és a Facebook/Közösségek 
Hete oldalon teheti meg. 

PÁKAY VIKTÓRIA – Kommunikációs szakember, rendezvényszervező, nép-
rajzkutató. Jelenleg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Mód-
szertani Központ kommunikációs munkatársa a Cselekvő közösségek – aktív kö-
zösségi szerepvállalás című projektben. 

Először a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói diplomát, majd a 
Janus Pannonius Tudományegyetemen művelődésszervező szakán diplomázott. 
Ezt követően az ELTE néprajz szakán végzett, majd az ELTE Magyar és összeha-
sonlító folklorisztika doktori programjában vett részt. Szakmai tapasztalatait a 
civil szektorban szerezte, ahol projektvezetői, kommunikációs, szervezői, képzési 
feladatokat látott el. Foglalkozott még pályázatírással, illetve pályázati projektek 
lebonyolításával. 

Néprajzkutatóként éveken keresztül gyűjtött és kutatott Kárpátalja ugocsai és 
beregi falvaiban, ahol többek között a népi gyógyító hagyományokat, ezen belül is 
a kiemelkedő gyógyító egyéniségeket, valamint a betlehemezés szokását vizsgálta. 
Eredményeit számos konferencián bemutatta, publikációban közölte.


