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Közösségek Hete

Közösségek Hete –  
Ez a hét rólunk szólt! 

A Közösségek Hete országos 
rendezvénysorozat mára már 
több száz település és még több 
közösség számára ismerősen 
csengő fogalom. Egy hét, ami 
rólunk, a településeinkről, kö-
zösségeinkről, értékeinkről szól. 
Egy hét, ahol nem az én, hanem 
a mi kerül előtérbe, hiszen az 
együtt megélt élmények, közös 
tevékenységek azok, amelyek 
igazi közösséggé kovácsolhatnak 
bennünket.

A Közösségek Hete a Cselek-
vő közösségek – aktív közössé-
gi szerepvállalás európai uniós 
projekt kiemelt rendezvénye, 
amelyet immár harmadik alka-
lommal rendezett meg a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum Múzeumi 
Oktatási és Módszertani Köz-
pont, az NMI Művelődési Inté-
zet Nonprofit Közhasznú Kft. és 
az Országos Széchényi Könyvtár 
konzorciuma 2019. május 6–12. 
között.

A rendezvény a településeken 
működő közösségekre, kulturá-
lis intézményekre, civil szerve-
zetekre fókuszálva, a közösségi 
kezdeményezések fontosságára, 
a közösségekben rejlő értékek-
re és az együttműködés lehető-
ségeire hívja fel a figyelmet. A 
rendezvény kiemelt célja a  kö-
zösségek megtartó erejének, az 
egymás iránti felelősségvállalás, 
összefogás jó példáinak bemuta-
tása.

Heim Krisztina
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A programokon keresztül a 
szervezők lehetőséget kapnak a 
bemutatkozásra, és tevékenységeik 
népszerűsítésére. 

A 2017-ben, hagyományteremtő 
céllal indult rendezvény évről évre 
egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vend. A számok is ezt bizonyítják, 
hiszen idén már 390 település csatla-
kozott, 551 programszervező, mint-
egy 760 színes, izgalmas program-
mal várta a látogatókat országszerte.

Minden évben 10 tematikát kí-
nálunk a programszervezőknek. A 
korábbi kedvenceket megtartva – 
Együtt lenni, együtt tenni jó, Gyer-
tek hozzánk vendégségbe!, A hely, 
ahol itthon vagyunk –, idén  megú-
jult programstruktúrából válogat-
hattak a rendezvényhez csatlakozó 
kulturális intézmények, civil szer-
vezetek, hagyományőrző csopor-
tok, baráti, amatőr művészeti, al-
kotó-, olvasó, sport és egyéb körök, 
közösségek. Keressük értékeinket, 
A hely, ahol jól érzed magad és Is-
merj meg! – csak néhány a számos 
egyéb izgalmas program közül.

Az esélyegyenlőség jegyében, 
„Adj esélyt!” mottónkkal olyan kö-
zösségek bemutatkozását tettük le-
hetővé, akikre korábban még nem 
irányult figyelem, de méltán meg-

érdemlik. Kiemelt célunk az esély-
egyenlőség elősegítése és mélyítése 
a hátrányos helyzetű csoportokkal 
szemben. Biztosak vagyunk abban, 
hogy mindenkiben van olyan ér-
ték, tudás, tehetség, amelyet át tud 
adni a közösségének. 

E programtípus keretében Za-
laegerszegen bemutatkozott pél-
dául a Down Mosolyambulancia, 
Szendrőn jótékonysági koncertet 
rendeztek, a „Rólunk, nélkülünk 
semmit” című rendezvény Kiskun-
félegyházán a mozgáskorlátozottak 
kerültek fókuszba. Közösségi cse-
rebere, jótékonysági ruhagyűjtés, 
társasjátékozás vakon, Braille írás 

kódfejtő, és csapatépítő játékok 
zajlottak Egerben közösségszerve-
ző és közösségi művelődés tanár 
szakos egyetemisták és a Vakok és 
Gyengénlátók Heves Megyei Egye-
sülete szervezésében.

A Közösségek Hete országos 
rendezvénysorozat 2019. má-
jus 6-án, a Szennai Skanzenben 
színvonalas nyitórendezvénnyel, 
néptánc és népzene bemutatóval, 
közös szövéssel, fotókiállítással 
és TOP nyertes pályázók bemu-
tatkozásával vette kezdetét. Az 
ünnepélyes megnyitón köszön-
tőt mondott Dr. Bereczki Ibolya, 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
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ágazati feladatokért felelős fő-
igazgató-helyettese, Lengyel 
Zoltán, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Projektfelügyeleti 
és Tervezési Főosztály vezetője, 
valamint Salamon Gyula, Szenna 
község polgármestere. 

A Szennai Skanzen a hét min-
den napján izgalmas programok-
kal készült. A Csökölyi Kulturális 
Egyesület közreműködésével meg-
elevenedtek Csököly hagyományai, 
a látogatók megismerkedhettek 
például a híres csökölyi fehér gyász-
viselet hagyományával. Ezt követő-
en a Csürdöngölő Néptánccsoport 
mutatta be a komatálazás szoká-
sát. A szennai Rozmaring Nyugdí-
jas Egyesület a padkán a sült perec 
készítésének rejtelmeibe avatta be 
a látogatókat, s amíg a tészta kelt, 
bemutatták a bütykös harisnya vi-
seletét, valamint a nerckontyot is. 

Nyitott műhely keretében a gyap-
jútól a fonálig végig kísérhették az 
érdeklődők a feldolgozás folyamatá-
nak minden fázisát, természetesen 
aktív közreműködésre is lehetőség 
volt.  Nagy sikere volt a régi idők 
mozijának is, ahol az egykori szen-
nai mozigépész matuzsálemi korú 
mozigépén vetített, s közben mesélt 
a mozi pótolhatatlan hangulatáról 
és a filmek szeretetéről. Végül az el-
maradhatatlan csökölyi eper is elő-
került, gyümölcs és lekvár formájá-
ban kóstolhatták meg a résztvevők.

Szenna mellett, az ország több 
száz pontján, egész héten át renge-
teg izgalmas program várta a láto-
gatókat, volt palántabörze, helytör-
téneti séta, falupiknik, elszárma-
zottak találkozója, interaktív hor-
gászbemutató, geocaching, közös 
faluszépítés, táncház, önkéntes tár-
latvezetés, és még sok más. Nagy-

mágocson helytörténeti sétával, fa-
lupiknikkel, interaktív horgászbe-
mutatóval, tókerülő túrával, geolá-
da kincskereséssel várták a kicsiket 
és nagyokat. Közös kertrendezés, 
nyársalás, dalolászás, táncház volt 
az idei Közösségek Hete program 
a Heves megyei Domoszlón. Kö-
zös magvetésre, palántaültetésre és 
szakmai tanácsadásra várta a láto-
gatókat a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtár. A Magyar 
Nemzeti Galériában önkéntesek 
tartottak tárlatvezetést. Volt, ahol 
faültetést, virágosítást, közössé-
gi csereberét szerveznek, máshol 
pályaválasztás előtt álló fiatalokat 
szólítottak meg, betekintést enged-
ve a helyi közösségek értékteremtő, 
hagyományőrző és szemléletfor-
máló tevékenységébe.

A néha kellemetlen, őszies idő-
járás ellenére úgy gondoljuk, hogy 
a programszervezők lelkesedésé-
nek köszönhetően idén is egy na-
gyon sikeres hetet zártunk. Renge-
teg példaértékű, közösségépítő, a 
helyi értékeket bemutató program-
ra került sor.

Az elmúlt három évre vissza-
tekintve összességében elmond-
hatjuk, hogy mára már több ezer 
közösség érezheti magáénak ezt a 
nagyszerű kezdeményezést.

Mi mást is kívánhatnánk, mint 
hogy találkozzunk jövőre is a Kö-
zösségek Hetén! Addig is jó kedvet, 
munkát, és sok közös élményt kí-
vánunk!

HEIM KRISZTINA – Kommunikációs munkatárs. Korábban közgazdászként, a CIB Bank Könyvelési Osztályán volt csoportve-
zető, azonban a három gyermekével otthon töltött néhány év alatt megérlelődött benne a gondolat, hogy valami egészen mással 
foglalkozzon. Előbb a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumban (Duna Múzeum) látott el könyvtárosi és kommunikációs 
feladatokat, jelenleg pedig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum alkalmazásában, a Cselekvő közösségek projekt kommunikációs munka-
társaként, a projekt által meghatározott értékek népszerűsítésén dolgozik. A Közösségek Hete rendezvénysorozat koordinátoraként, 

– s szabadidejében egy kis közösség sportoktatójaként – gróf Széchenyi Istvánnal mély egyetértésben – vallja, hogy „Egynek minden 
nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”.




