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Szimbiózisban a Nemzeti 
Művelődési Intézet Csongrád-
Csanád Megyei Igazgatósága 

és a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

Művelődéstudományi Intézete
A  Szegedi Tudományegyetem 

és a Nemzeti Művelődési Intézet 
Csongrád-Csanád Megyei Igazga-
tósága hosszú évek óta szoros kap-
csolatban van egymással és számos 
közös szakmai programban együtt-
működik. Ez a kapcsolat többrétű, 
hiszen a Csongrád-Csanád Megyei 
Igazgatóság valamennyi munkatár-
sa itt szerezte diplomáját (az iroda 
munkatársai között jelenleg kul-
turális mediáció mesterképzésen 
tanuló végzős hallgatók és mester-
képzésen végzett munkatársak is 
vannak).

Itt végzett hallgatóként (akár 
alapszakról, akár mesterszakról 
beszélünk) és a szakma elhivatott-
jaiként mindig is fontosnak éreztük 
a szak népszerűsítését a felvételi 
előtt állók körében, ezért a kezde-
tek óta igyekszünk népszerűsíteni 
a közösségszervezés alapszakot és 
a kulturális mediáció mesterkép-
zést is.

A  Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

Művelődéstudományi Intézetében 
oktató tanáraink részint kollégáink 
is, így mindig gördülékeny a közös 
munka. Volt alkalom, amikor elő-
adóként, és volt, amikor hallgató-
ként vettünk részt egy-egy általuk 
szervezett programon. A  partner-
ség fontos, hiszen közös érdekünk, 
hogy a köztudatban ott legyen a 
szakma, és ezen felül ismerjék a 
fiatalok azokat a tevékenysége-
ket, amelyek a mi feladataink közé 
tartoznak. Éppen ezért az alábbi-
akban két fontos területet emelek 
ki: a  közösségszervezés alapszak 
népszerűsítéséhez kapcsolódó te-
vékenységünket a középiskolákban 
és szintén a szak népszerűsítésének 
(is) teret adó szakmai napokat.

(Az alapszak népszerűsítése 
mellett egyébként sok más kapcso-
lódási pont is van az egyetemmel. 
És nemcsak a Művelődéstudomá-
nyi Intézettel, hiszen tavaly má-
jusban a Szegedi Tudományegye-
tem Néprajzi és Kulturális Antro-
pológiai Tanszékének Kulturális 

Örökségvédelem specializációjú 
mesterszakos hallgatói a Nemze-
ti Művelődési Intézet Csongrád 
Megyei Igazgatóságára látogattak, 
hogy megismerjék a Nemzeti Mű-
velődési Intézet kulturális örökség 
és értékgyűjtés területén végzett 
tevékenységét és az igazgatóság 
munkáját.)

A  Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Művelődéstudományi Intézetében 
2018 óta indul közösségszervezés 
alapszak, amelynek elődei többek 
között az andragógia, művelődés-
szervező, valamint népművelő sza-
kok voltak. Azóta folyamatosan se-
gítjük a Kar munkáját abban, hogy 
ezt a szakot minél szélesebb kör-
ben megismerjék.

Örömmel szerveztük „Mobil 
szolgáltatások börzéje és Pár-be-
széd” szakmai napunkat is a Mű-
velődéstudományi Intézetbe, 
amelyet 2019 áprilisában a Nem-
zeti Művelődési Intézet Csong-
rád-Csanád Megyei Igazgatósága 
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az Új Nemzedék Központtal, vala-
mint a Szent-Györgyi Albert Agó-
rával együttműködve valósított 
meg. (1. kép)

A „Mobil szolgáltatások börzéje 
és Pár-beszéd” szakmai napon nem 
csak Dr. T. Molnár Gizella a SZTE 
JGYPK Művelődéstudományi In-
tézet akkori vezetője, de Dohorné 
Kostyál Zsuzsanna, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Csongrád-Csanád 
Megyei Igazgatóság vezetője is be-
széltek a börze fő céljáról, amely az 
volt, hogy a falunapok, fesztiválok 
szervezésével foglalkozó kollégák 
megismerjék a mobil szolgáltatá-
sokban rejlő lehetőségeket, azaz 
olyan értékteremtő szolgáltatási 
módokat, amelyekkel bővíthetik, 

színesíthetik, valamint megerő-
síthetik a rendezvényeik szakmai 
szolgáltatásait. (2. kép)

A jelenlévők között voltak egye-
temi oktatók, régi és jelenlegi hall-
gatók, valamint szakmabéli kol-
légák.

A  szakmai nap alkalmával Dr. 
Juhász Tünde a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja, M. Toronykőy Márta a 
Csongrád Megyei Rendőr Főka-
pitányság bűnmegelőzési osztály 
vezetője, Hári László alezredes 
és Hegedűs Sándor a Csongrád 
Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház irodavezetője is elő-
adást tartott. A nap folyamán lehe-
tőség nyílt a mobil szolgáltatásokat 
testközelből megismerni, kipróbál-
ni a Művelődéstudományi Intézet 
udvarán. (3. kép)

Az esemény folytatásaként a 
Pár-Beszéd Szakmai Nap kereté-
ben olyan felsőoktatási intézmé-
nyek és gyakorlati terepeik mu-
tatkoztak be, ahol közművelődési 
szakemberképzés folyik. Bemutat-
kozott a Debreceni Egyetem BTK 
Művelődéstudományi és Humán 
Tanulmányok Tanszék, a  Debrece-
ni Művelődési Központ, a  Kodolá-
nyi János Egyetem és a Petőfi Sán-
dor Művelődési Központ Oroshá-

3. kép

2. kép

1. kép
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záról, valamint a szakmai napnak 
otthont adó Szegedi Tudomány-
egyetem JGYPK Művelődéstudo-
mányi Intézet.

A  következő évben a szaknép-
szerűsítés került a fókuszba. 2020. 
év elején több ütemben zajlott ez a 
tevékenységünk, így többek között 
a szegedi Szent-Györgyi Albert 
Agórában januárban megrendezett 
Kulturális Piacon is részt vett a 
Csongrád-Csanád Megyei Igazga-
tóság. (4. kép)

A  rendezvényen a jelenlévők 
nagy érdeklődéssel fogadták a 
munkatársak által megosztott in-
formációkat a közösségszervezés 
alapszakról és az intézet megyei 
programjairól, feladatairól egy-
aránt. (5. kép)

Februárban a közösségszer-
vezés BA szakot népszerűsítő 
roadshow vette kezdetét Csong-
rád-Csanád megye középiskolái-
ban annak érdekében, hogy a 11. és 
12. évfolyamos tanulók kellően tá-
jékozottak legyenek a szakot illető-
en, valamint motivációt érezzenek 
a szakma elsajátítására a felsőokta-
tás által. Gál Boglárka és Ábrahám 
Edit módszertani referensek feb-
ruár elején felkeresték a Dugonics 
András Piarista Gimnázium Alap-
fokú Művészeti Iskola és Kollégi-

um diákjait, ahol osztályfőnöki óra 
keretein belül két osztálynak tar-
tottak interaktív előadást és adtak 
át új ismereteket a közösségszerve-
zésről, valamint a közművelődés-
hez kötődő szakterületekről. Jártak 
a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnáziumban és a hódmezővá-
sárhelyi Bethlen Gábor Reformá-
tus Gimnáziumban is. (6. kép)

A  kollégák munkáját segítette 
az akkor másodéves, közösség-
szervezés szakos Czeglédi Viola. 

A  munkatársak egyébként további 
iskolákat is felkerestek a szak be-
mutatására. A  személyes hangvé-
telű bemutatkozások és a fiatalokat 
közvetlenül megszólító előadás 
alatt a tanulók intenzív figyelem-
mel kísérték végig az elhangzot-
takat: kérdeztek, érdeklődtek is. 
A  diákok ezáltal sokkal közvetle-
nebb módon ismerkedhettek meg 
a szakkal, az ott zajló élettel, illetve 
a megyei munkatársak hétköznapi 
munkájával egyaránt. A  látogatás 
zárásaként a diákok egy kapcso-
lati hálót jelenítettek meg szim-
bolikusan egy kendergombolyag 
körbeadásával, amikor mindenki 
egyénileg elmondhatta, mi az ő 
érdeklődési köre, milyen irányban 
tudná elképzelni a jövőjét. Monoki 
Mariann, a  Bethlen Gábor Refor-
mátus Gimnázium igazgatóhelyet-
tese hasznosnak és informatívnak 
nevezte a látogatást. Véleménye 
szerint fontos, hogy a tanulók az 
ehhez hasonló alkalmakon is tud-
janak információhoz jutni a jövőjü-
ket eldöntő kérdésekben. Az eddig 
felkeresett iskolák vezetői és osz-
tályfőnökei is úgy gondolják, hogy 
az ilyen találkozók, bemutatkozá-
sok a pályaválasztás éveiben külö-
nösen hasznosak. (7. kép)

4. kép

5. kép
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2020 tavaszán szerettük volna, 
de a járványügyi helyzet miatt nem 
valósult meg az „Itt élek” Szabad-
egyetem elnevezésű programunk, 
amelyben az értékfeltárás iránt ér-
deklődő szakembereknek, telepü-
lési vezetőknek, civil szervezetek-
nek, hallgatóknak terveztünk egy 3 
alkalomból álló programot a SZTE 
JGYPK Művelődéstudományi In-
tézetébe, hogy a résztvevők meg-
ismerkedjenek a hungarikumokról 
szóló törvénnyel, és megismerjék 
a megyei és települési értéktárak 
munkáját. Célunk volt továbbá a 
korszerű közösségfejlesztő mód-
szerek iránti igények felkeltése, va-
lamint tanulás és tapasztalatcsere 
szakemberek között a helyi értékek, 
és értékőrzés témában. Ezt a prog-
ramot 2021 februárjában online 
formában tartjuk meg.

Szintén 2021-ben újra terveink 
között szerepel a közösségszerve-
zés szak népszerűsítése. Ezúttal 
Szentesre, Makóra, Hódmezővá-
sárhelyre és Szegedre látogatunk 
majd el, hogy a 11. és 12. évfolya-
mos tanulóknak irányt mutassunk. 
Részt kívánunk venni ősszel a sze-
gedi pályaválasztási napokon is, 
minél több lehetőséget teremtve 
ezzel arra, hogy a fiatalok figyelmét 
szakmánkra irányítsuk.

Biztosak vagyunk benne, hogy a 
SZTE-JGYPK Művelődéstudomá-
nyi Intézettel való kapcsolatunk – 
az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

– a jövőben is gyümölcsöző lesz, és 
számos szakmai program kapcsán 
fogunk együttműködni még.

MAGNÉ SZAITZ ÉVA 2005-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Karán művelődésszervező szakon, kulturális menedzser szakirá-
nyon. 2011-ben elvégezte a Szent István Egyetem Gazdasági Karán a közösségi-civil szer-
vező szakot. 2020-ban a Szegedi Tudományegyetem kulturális mediáció mesterképzési 
szakján kulturális mediátor szakképzettséget szerzett. 2007-től Békéscsabán dolgozott 
a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének munkatársaként. Azóta tagja is az 
egyesületnek. 2013-tól módszertani referensként dolgozik a Nemzeti Művelődési Intézet 
Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságán, ezen belül 2 éven át kulturális koordinátorként 
tevékenykedett az intézet egyik kiemelt programjában, a TÁMOP 3.2.3.B-ben.

6. kép

7.kép


