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A projekt bemutatása

Mindig is foglalkoztatott bennünket annak a kérdése, hogy a növekedés 
milyen hatással van egy közösség alakulására. Növeljük közönségünk 
számát, a fesztiválon fellépők és a vendégeink, látogatóink létszámát, 
növekedjünk minél nagyobbá, legyünk minél többen? Vagy inkább 
neveljünk? Kisebb létszámmal szervezzünk, és ne közönséget, hanem 
közösséget formáljunk, értéket átadva és létrehozva, alakítva az életmódot 
és a gondolkodást?! Kell-e, lehet-e e két fogalmat és folyamatot 
különválasztani? Vagy áramolhat egymás mellett is? Még számtalan, 
hasonló jellegű kérdésre kerestük a választ a projektünkben.

A NÖVELÉS vagy NEVELÉS? Közösségalakító tevékenységek Magyarország 
hátrányos helyzetű térségeiben című projekt megvalósítása konzorciumi 
partnerségben történt. A Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány és a Csaba 
Kulturális Egyesület a Táncművészetért civilszervezet együttműködésében. 
Ennek oka, hogy a két – az ország két távoli pontján elhelyezkedő – szervezet 
együttműködésével így az ország nagyobb területére juthatnak el a projekt 
során szerzett tapasztalatok.

A projektünk 2017. november 01-től 2019. november 31-ig közel 2 évig tartott. 
A projekt megvalósításába bevont külhoni civil partnerek cselekvő, aktív 
szervezetek, amelyek a helyi és térségi közösségük számára kulturális 
tevékenységeikkel segítik a külhoni magyar kultúra ápolását, erősítik a 
helyben maradást.

Együttműködő partnereink:

• Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért – Székelyudvarhely, Erdély, Románia
• Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület (EMKE) – Szilágysomlyó, Partium, Románia
• Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) – Sepsiszentgyörgy, Erdély, Románia
• Na'conxypan Polgári Társulás – Dunaszerdahely, Felvidék, Szlovákia

Különös fontosságú, hogy az együttműködéssel mélyüljenek a kapcsolatok az 
anyaországi és határon túli magyar kulturális szervezetek között. A 
partnerszervezeteket olyan térségekből választottuk, ahol a külhoni magyarság 
lélekszáma magas, így amellett, hogy a tudásukat meg tudják osztani a 
magyarországi konvergencia régiókban működő szakemberekkel, ők maguk is 
tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

A projekt keretében a közösségfejlesztés, közösségalapú életmód és 
kultúraterjesztés területén történő jó gyakorlatok, tapasztalatok átvétele és 
átadása történt. Fontosnak tartottuk, hogy a műhelymunkákon, tanulmányutakon 
bemutassuk a szakembereknek egy-egy szűkebb térség társadalmi problémáit is, 
annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsunk magyarországi és külföldi 
szakembereknek a jó gyakorlatok, tapasztalatok átadására, amelyek alkalmasak 
lehetnek a térség felzárkóztatására. A fejlesztés a projektbe bevont 
szervezeteknek is hasznos, hiszen olyan új módszerek sokaságát sajátították el, 
amelyet hatékonyan tudnak alkalmazni a saját szervezetük életében is, kilépve a 
saját eddig megszokott keretükből.

Az egyes tanulmányutakat, műhelymunkákat összefoglaló dokumentumfilmek 
rögzítik, amelyekből a projektet reklámozó, kivonatos szerkezetű promóciós 

filmek is készülnek. Ezek a projekt különböző szakaszait foglalják össze, és 
teszik fogyaszthatóvá utólagosan a szakemberek és a tágabb, érdeklődő 
közönség számára is a projekt weboldala, filmarchívumok, fotógalériák és a 
közösségi média különböző felületein. Mindennek célja a nemzetközi 
tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, és ajánlások kidolgozása a hazai 
alkalmazásra. A közösségfejlesztés azért is fontos, hogy ezzel is elősegítsük a 
vidéki térségekben élők helyben maradását, boldogulását.

A közvetlen, elsődleges célcsoportunk azon szakemberek köre, akik a 
közösségfejlesztés terén állami és nem állami intézményekben 
tevékenykednek, és hozzá tudnak járulni ahhoz az ismeretátadáshoz, amely a 
projektünk céljainak elérése érdekében szükséges.

A projekt megvalósítása során különös figyelmet fordítottunk az 
esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére, így már a közvetlen 
célcsoportba tartozó szakemberek kiválasztásánál előnyben részesítjük a 
hátrányos helyzetűeket, illetve megváltozott munkaképességű személyeket. A 
roma származású szakemberek bevonása projektünk jellegéből adódóan 
(kultúraátadás, kölcsönös megismertetés) alapvető fontosságú. Természetes, 
hogy a projekt eredményeinek hosszú távú haszonélvezői, a közvetett 
célcsoport tagjai között is meg fognak jelenni a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők és más, az esélyegyenlőség 
szempontjából releváns csoportok.

A cél egyik vezérfonala a szegénység elleni sikeres küzdelem, erős területi 
fókusszal a leghátrányosabb helyzetű, döntően vidékies kistérségekre 
vonatkozóan. A fejlesztések által érintett, a közösségfejlesztés által erősített 

fontosabb tématerületek közé tartozik a társadalmi együttműködés erősítésének 
elősegítése a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, 
hátrányos megkülönböztetés mérséklésével és szemléletformáló programokkal, a 
családok társadalmon belüli szerepének erősítésével.

Végezetül kiemelt tématerületünk az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra 
képes helyi és térségi közösségek kialakítása, a hátrányos helyzetű térségekben – 
többek között a társadalmi integráció elmélyítése, valamint olyan programok, 
együttlétek generálása, melyek a helyi közösségek bevonását és a közösségi 
élmények megteremtését hangsúlyozzák. Olyan programok ezek, melyek 
összekötik a különböző művészetek által képviselt kultúrát a lokális 
hagyományok hétköznapi értékeivel.

NÖVELÉS vagy NEVELÉS?
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A programok helyszínei

A konzorciumi tagok és a bevont partnerszervezetek korábbi kapcsolatrendszerére 
építve szűkebb földrajzi területeken vizsgáltuk a közösségfejlesztési lehetőségeket. 
Ezek:

1. Komárom-Esztergom megye, Komárom

Komárom-Esztergom megye nyugati térsége amiatt speciális, mert a „két” 
Komáromot kettéválasztó Duna folyamon – mely egyben országhatár is – itt 
található egyedüliként olyan híd, amelyik két nemzetközi régiót köt össze. Ez a híd 
abból a szempontból is különleges, hogy a vizsgálódási és megfigyelési terepül 
választott Tartóshullám Együttlét tevékenysége okán a kulturális és közösségi 
együttműködés hídjává kezd válni, nemzetközi szempontból is.

Műhelymunka és tanulmányút helyszíne és időpontja:

Monostori erőd – Dunai-bástya
2018. április 28. – május 1.
2019. május 1–4.

2. Győr-Moson-Sopron megye, Ravazd község

Az egyik legfejlettebbnek számító győri régió határán túl esik Ravazd község, 
amely a Bakonyalja terület legészakibb kistelepülése, ahol már egyáltalán nem 
érződik a szomszédos fejlettség hatása. Épp ezért érdekes megtekinteni és 
tanulmányozni a hagyományok megőrzését és modern továbbvitelét.
Tanulmányút helyszíne és időpontja:

Őrhegy udvarház, Ravazd
2018. május 19–21.

3. Dél-alföldi régió, Békés megye, Békéscsaba-Mezőmegyer

Békés megye az ország délkeleti részén helyezkedik el, a Dél-alföldi régió része. 
Békés megye lakónépessége, összhangban az ország egészére jellemző folyama-
tokkal, az elmúlt bő évtizedben folyamatos csökkenést mutat. A csökkenő 
lakónépesség az évtized egészére jellemző és a jelen felé egyértelműen erősödő 
természetes fogyásra, elöregedésre és vándorlási veszteségre vezethető vissza. 
A megye kedvezőtlen demográfiai mutatói különösen hangsúlyossá teszik a 
megye népességmegtartó erejének kérdését, melynek megőrzésében, erősítésé-
ben a kötődésnek, identitásnak, kulturális, közösségi tevékenységeknek kiemelt 
szerepe van. A kultúra azonban nemcsak identitásképző, hanem társadalomsze-
rvező és gazdaságfejlesztő erő is: közösségeket hoz létre, belső energiákat 
dinamizál, munkahelyeket teremt, fokozza a térség versenyképességét, kreativi-
tásra és innovációra ösztönöz.

A Kárpát-medence, a magyar nemzet és szűkebb értelemben Békés megye fő 
vonzerejét a hagyományok és a helyi kulturális értékek jelentik, melyek 
megőrzésében a helyi közösségeknek, szerveződéseknek is meghatározó 
szerepük van, ezért a CsabaKET által elindított népzenei találkozón kívántuk 
megtapasztalni és megtekinteni egy hátrányos helyzetű térségben a népi 
kultúra nemzetmegtartó erejének és a közösségi lét működésének 
lehetőségeit és formáit.

Műhelymunka és tanulmányút helyszíne és időpontja:

Békéscsaba-Mezőmegyer
Csabagyöngye Kulturális Központ – Arany János Művelődési Ház
2018. június 7–10.
2019. június 6–9.

4. Somogy megye, Somogyfajsz

Belső-Somogy köztudottan az ország leghátrányosabb helyzetű területei között 
van nyilvántartva. A program egyik helyszíne Somogyfajsz. Hiába van kb. 30 
kilométerre a Balaton déli partjától, a fejlett turizmussal rendelkező balatoni régió 
hatása itt már semmilyen szinten nem érzékelhető, ezért rendkívül fontos az ott 
zajló, újszerű közösségalapú kezdeményezés és annak megfigyelése, kutatása.

Műhelymunka és tanulmányút helyszíne és időpontja:

Somogy Természetvédő Szervezet
Somogyfajsz, Kund-kastély
2018. július 17–22.
2019. július 22–26.

5. Veszprém megye, Kiscsősz

Kiscsősz község Veszprém megyében, a Devecseri járásban helyezkedik el. 
Kiscsősz a maga 108 fős lakosságával a Somló térségének legkisebb faluja. Az 
elmúlt 3 évben Kiscsősz kulturális élete virágzásnak indult. Művészeti táborok, 
rendezvények zajlanak szinte havi rendszerességgel. Ezek a programok főként 
a népi kultúra népszerűsítését, ápolását célozzák. Az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület évtizedes fennállása óta a magyar néphagyomány kutatását, 
átörökítését tekinti fő feladatának. E célok mentén végzi tevékenységét, 
szervezi, bonyolítja programjait.

Tanulmányút helyszíne és időpontja:

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Kiscsősz Pajtafesztivál. Élő Értékek a Somló –Ság Kulturális Tengelyén
2019. július 10–12.

Az e térségekbe rendezett műhelymunkák és tanulmányutak jó lehetőséget 
adtak arra, hogy megvizsgáljuk, milyen lehetőség van a közösségalapú élet-
mód- és kultúraterjesztési formák, továbbá a vizuális művészeti ered-
mények felhasználásával a helyi közösség formálására, milyen jó gyakorla-
tokat tudunk átvenni partnereinktől, amelyek segíthetik e térségek 
felzárkóztatását.

Mivel hasonló gondokkal küzdő térség több is van az országban (pl. az 
Ormánság, Cserehát halmozottan hátrányos helyzetű – jórészt roma 
többségű – falvai vagy az elöregedő békési falvak), a tapasztalatok, jó 
gyakorlatok nemcsak itt használhatók, hanem adaptálhatók több hátrányos 
helyzetű térségbe is.

Projektünk eredménye lett a szakértők, szakemberek közötti együtt-
működés erősödése is, hiszen a partnerséggel, a műhelymunkákon és tanul-
mányutakon történő részvétellel tovább erősödnek a közösségfejlesztő 
szervezetek és szakembereik közötti szakmai kapcsolatok is.

A programok helyszínei
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A konzorciumi tagok és a bevont partnerszervezetek korábbi kapcsolatrendszerére 
építve szűkebb földrajzi területeken vizsgáltuk a közösségfejlesztési lehetőségeket. 
Ezek:

1. Komárom-Esztergom megye, Komárom

Komárom-Esztergom megye nyugati térsége amiatt speciális, mert a „két” 
Komáromot kettéválasztó Duna folyamon – mely egyben országhatár is – itt 
található egyedüliként olyan híd, amelyik két nemzetközi régiót köt össze. Ez a híd 
abból a szempontból is különleges, hogy a vizsgálódási és megfigyelési terepül 
választott Tartóshullám Együttlét tevékenysége okán a kulturális és közösségi 
együttműködés hídjává kezd válni, nemzetközi szempontból is.

Műhelymunka és tanulmányút helyszíne és időpontja:

Monostori erőd – Dunai-bástya
2018. április 28. – május 1.
2019. május 1–4.

2. Győr-Moson-Sopron megye, Ravazd község

Az egyik legfejlettebbnek számító győri régió határán túl esik Ravazd község, 
amely a Bakonyalja terület legészakibb kistelepülése, ahol már egyáltalán nem 
érződik a szomszédos fejlettség hatása. Épp ezért érdekes megtekinteni és 
tanulmányozni a hagyományok megőrzését és modern továbbvitelét.
Tanulmányút helyszíne és időpontja:

Őrhegy udvarház, Ravazd
2018. május 19–21.

3. Dél-alföldi régió, Békés megye, Békéscsaba-Mezőmegyer

Békés megye az ország délkeleti részén helyezkedik el, a Dél-alföldi régió része. 
Békés megye lakónépessége, összhangban az ország egészére jellemző folyama-
tokkal, az elmúlt bő évtizedben folyamatos csökkenést mutat. A csökkenő 
lakónépesség az évtized egészére jellemző és a jelen felé egyértelműen erősödő 
természetes fogyásra, elöregedésre és vándorlási veszteségre vezethető vissza. 
A megye kedvezőtlen demográfiai mutatói különösen hangsúlyossá teszik a 
megye népességmegtartó erejének kérdését, melynek megőrzésében, erősítésé-
ben a kötődésnek, identitásnak, kulturális, közösségi tevékenységeknek kiemelt 
szerepe van. A kultúra azonban nemcsak identitásképző, hanem társadalomsze-
rvező és gazdaságfejlesztő erő is: közösségeket hoz létre, belső energiákat 
dinamizál, munkahelyeket teremt, fokozza a térség versenyképességét, kreativi-
tásra és innovációra ösztönöz.

A Kárpát-medence, a magyar nemzet és szűkebb értelemben Békés megye fő 
vonzerejét a hagyományok és a helyi kulturális értékek jelentik, melyek 
megőrzésében a helyi közösségeknek, szerveződéseknek is meghatározó 
szerepük van, ezért a CsabaKET által elindított népzenei találkozón kívántuk 
megtapasztalni és megtekinteni egy hátrányos helyzetű térségben a népi 
kultúra nemzetmegtartó erejének és a közösségi lét működésének 
lehetőségeit és formáit.

Műhelymunka és tanulmányút helyszíne és időpontja:

Békéscsaba-Mezőmegyer
Csabagyöngye Kulturális Központ – Arany János Művelődési Ház
2018. június 7–10.
2019. június 6–9.

4. Somogy megye, Somogyfajsz

Belső-Somogy köztudottan az ország leghátrányosabb helyzetű területei között 
van nyilvántartva. A program egyik helyszíne Somogyfajsz. Hiába van kb. 30 
kilométerre a Balaton déli partjától, a fejlett turizmussal rendelkező balatoni régió 
hatása itt már semmilyen szinten nem érzékelhető, ezért rendkívül fontos az ott 
zajló, újszerű közösségalapú kezdeményezés és annak megfigyelése, kutatása.

Műhelymunka és tanulmányút helyszíne és időpontja:

Somogy Természetvédő Szervezet
Somogyfajsz, Kund-kastély
2018. július 17–22.
2019. július 22–26.

5. Veszprém megye, Kiscsősz

Kiscsősz község Veszprém megyében, a Devecseri járásban helyezkedik el. 
Kiscsősz a maga 108 fős lakosságával a Somló térségének legkisebb faluja. Az 
elmúlt 3 évben Kiscsősz kulturális élete virágzásnak indult. Művészeti táborok, 
rendezvények zajlanak szinte havi rendszerességgel. Ezek a programok főként 
a népi kultúra népszerűsítését, ápolását célozzák. Az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület évtizedes fennállása óta a magyar néphagyomány kutatását, 
átörökítését tekinti fő feladatának. E célok mentén végzi tevékenységét, 
szervezi, bonyolítja programjait.

Tanulmányút helyszíne és időpontja:

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Kiscsősz Pajtafesztivál. Élő Értékek a Somló –Ság Kulturális Tengelyén
2019. július 10–12.

Az e térségekbe rendezett műhelymunkák és tanulmányutak jó lehetőséget 
adtak arra, hogy megvizsgáljuk, milyen lehetőség van a közösségalapú élet-
mód- és kultúraterjesztési formák, továbbá a vizuális művészeti ered-
mények felhasználásával a helyi közösség formálására, milyen jó gyakorla-
tokat tudunk átvenni partnereinktől, amelyek segíthetik e térségek 
felzárkóztatását.

Mivel hasonló gondokkal küzdő térség több is van az országban (pl. az 
Ormánság, Cserehát halmozottan hátrányos helyzetű – jórészt roma 
többségű – falvai vagy az elöregedő békési falvak), a tapasztalatok, jó 
gyakorlatok nemcsak itt használhatók, hanem adaptálhatók több hátrányos 
helyzetű térségbe is.

Projektünk eredménye lett a szakértők, szakemberek közötti együtt-
működés erősödése is, hiszen a partnerséggel, a műhelymunkákon és tanul-
mányutakon történő részvétellel tovább erősödnek a közösségfejlesztő 
szervezetek és szakembereik közötti szakmai kapcsolatok is.
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erősítő) tevékenységek Magyarország hátrányos 
helyzetű térségeiben című projekt megvalósítása 
konzorciumi partnerségben történt és ennek 
megvalósítását két szervezet konzorciumi 
együttműködésében valósítottuk meg. Ennek 
eredménye, hogy a két – az ország két távoli pontján 
elhelyezkedő – szervezet együttműködésével az 
ország nagyobb területére eljutottak a projekt során 
szerzett tapasztalatok.

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
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Konzorciumi 
partnerség 

bemutatása 



Mediawave – Nemzetközi Vizuális 
Művészeti Alapítvány
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A Mediawave – Nemzetközi Vizuális 
Művészeti Alapítványt 1991-ben 
hozták létre helyi és országos 
hatáskörű, nonprofit filmes és 
zenei szervezetek. A Media-
wave független, civil kulturális 
kezdeményezés, a hetvenes-
nyolcvanas évek fordulóját 
követő évek alternatív 
művészeti mozgalmaiban 
gyökerezik. Az alapítvány 
Magyarországon bejegyzett, 
közhasznú szervezet, 
tevékenységeit önkéntes 
adományok, felajánlások 
hazai és nemzetközi pályázati 
támogatások segítségével végzi.

Az alapító okiratban meghatározott célok 
között szerepel a vizuális kultúra fejlesztése, 
előadások és gyakorlati oktatások, fesztiválok 
szervezése mellett többek között a kézműves hagyományok ápolása, megőrzése, de 
legnagyobb és nemzetközileg is leginkább ismert rendezvénye a Nemzetközi Film és 
Zenei Fesztivál. Ebben az évben 29. alkalommal szervezi meg és biztosít anyagi és 
szellemi hátteret az alapítvány a fesztivál megrendezésére, amelyet az elmúlt évek-
ben már Tartóshullám Mediawave Együttlétnek hívunk.
A névváltoztatás is kifejezi a szervezők azon szándékát, hogy a sokszor elhasznált, 
kiüresedett fesztivál formát megújítva, a közönség kiszolgálása helyett a közösség 
létrehozását segítse elő.

E szellemiség kialakulásának megnyilvánulása már a korai időktől megtalálható volt, 
a fesztivál gyakran vidéki helyszínekkel egészült ki. Ilyen volt pl. a Bakonyalji 
vigasságok címmel (1999–2008) a futó rendezvénysorozat, amely a megye-központ 
helyszínein zajló eseményeket a környező falvakban szervezett programokkal 
egészítette ki. Álljon itt egy részlet a fesztiváligazgató, Hartyándi Jenő ezzel kapcsola-
tos gondolataiból: „A Bakonyalji vigasságok egy lassan növekvő, megyehatárokat 

átívelő, régiós fesztivál- és 
alkotótábor-folyam, amely-
ben az önkéntesen részt-
vevő települések lakosai, 
civilszervezetei, vállalkozói, 
önkormányzatai megmu-
tathatják azt, amire büsz-
kék múltjukból és jelenükből, 
szellemi és természeti 
értékeik közül... Egy új, kifelé 
nyitott helyi ünnep, a hagyomány 
felelevenítése és annak jelenben való megőrzése és 
megmutatása a célja, amely aktivitást, azaz tevékeny 
részvételt feltételez a résztvevők irányából is... Mert 
régen a közösségi események, mulatságok, mai szóval 
bulik, attól voltak kis ünnepek, hogy mindenki belevitte 
azt, ami belőle pozitív volt a közösség számára, aminek 
örültek a többiek. Volt, aki keletlent vitt, volt, aki Otelló bort. 
Van, aki finom vadpörköltet tudott készíteni bográcsban. Van, aki a 
jópofaságát, vicceit, társaságot mulattató személyiségét tette a közösbe. Van, aki 
próbálta összeterelni a bizonytalankodókat, más a fedelet adta az ünnephez... olyan 
ünnep kíván lenni, ahol a helyiek és a kívülről jövő érdeklődők is jól érzik magukat, 
kapcsolatok, barátságok, együttműködések szövődhetnek. A rendezvény nem 
tömegeket akar vonzani, mert a tömegesedés ellentétes az előzőekben felsorolt 
célokkal, a tömegben az egyén csak szemlélődővé, nézővé válik, legjobb esetben is 
csak már meglévő ismerőseivel érintkezik. Ezért fontos az eltömegesedés ellen a több 
kis helyszín kialakítása, ahol mindenki a közösség aktív része lehet. Örülnénk, ha a 
programban szereplő községek lakosai és vezetői látogatnák egymás rendezvényeit, 

programokat cserélnének, mert egyszerűen 
fogalmazva, normális dolog az, ha kíváncsiak 
vagyunk egymásra, egymás tevékeny-
ségére, értékeire. Reményeink szerint 
Európa nem csak határokkal lezárt 
országok, megyehatárokkal elválasztott 
régiók, községhatárokkal elválasztott 
falvak összessége.”

A népi kultúra eredeti forrásainak keresése, 
a mai viszonyok közé történő hiteles 
átmentése, a modern művészetbe való 
beágyazásának lehetősége mára alap 
célkitűzéseink közé tartozik. Örömmel veszünk 
részt a határon túli magyar területek által 
szervezett eseményeken, magunk is aktív részeseivé 
válunk. Kiváló erdélyi, vajdasági, felvidéki kapcsolatokkal rendelkezünk, közös 
rendezvényeink is szép számmal akadnak. Nemcsak a hazai és nemzetközi 
filmes világban tartanak számon bennünket, de a zenei területen is elismerik a 
tevékenységünket. A magyar és az európai fesztiválszövetség tagjaiként 
ismertek vagyunk Európa országaiban.

Minőséget akarunk közvetíteni, nem mennyiségre törekedni, a kalmárszellem távol 
áll tőlünk. Ezt a célt szolgálta nemzetközi szinten az „utazó” Mediawave, amely 
Berlin, Prága, Párizs, Bukarest nagyvárosi környezetébe, majd kínai, mongol és az 
Urálon túli elzárt vidékek területére vitte el és terjesztette ezt a fajta közösségi 

szellemiséget, filmeseket, 
zenészeket. Barátságok, 
máig tartó kapcsolatok 
szövődtek, kevés 
olyan ország van, 
ahová nem jutott el a 
Mediawave híre. 

Az alapítvány évről 
évre szervez film és 
zenei workshopokat, nyári 
művészeti táborokat. A 
kezdetekben csak filmes 
oktatás folyt az 1991-től induló nyári Media-
wave-táborokban, amelyeken főleg hazai 
fiatalok vettek részt. A későbbiekben aztán a 
környező országok magyar fiataljaival bővült a 
paletta, majd teljesen nemzetközivé váltak a műhe-
lymunkák. A nemzetközi jelleg erősödése mellett a 
szakmai profilt tekintve is dinamikus folyamatok 
zajlottak, hiszen a filmes vonulat mellett más művésze-
ti műfajok (színház, fotó, zene, építészet) is meg-
honosodtak. A Mediawave arculata és szelle-
misége az elmúlt évtizedek alatt karakteres 
jelleget öltött, világosan kirajzolódik küldetése: 
a vizuális művészetek, valamint az improviza-
tív jazz és etno zene megismertetése 
mellett a közösségteremtő tevékenység a 
fő feladata, amely összhangban áll az 
alapító okiratában foglaltakkal.

Mediawave – közönségtől közösségig

Szerző: Durst György, az alapítvány elnöke
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A Mediawave – Nemzetközi Vizuális 
Művészeti Alapítványt 1991-ben 
hozták létre helyi és országos 
hatáskörű, nonprofit filmes és 
zenei szervezetek. A Media-
wave független, civil kulturális 
kezdeményezés, a hetvenes-
nyolcvanas évek fordulóját 
követő évek alternatív 
művészeti mozgalmaiban 
gyökerezik. Az alapítvány 
Magyarországon bejegyzett, 
közhasznú szervezet, 
tevékenységeit önkéntes 
adományok, felajánlások 
hazai és nemzetközi pályázati 
támogatások segítségével végzi.

Az alapító okiratban meghatározott célok 
között szerepel a vizuális kultúra fejlesztése, 
előadások és gyakorlati oktatások, fesztiválok 
szervezése mellett többek között a kézműves hagyományok ápolása, megőrzése, de 
legnagyobb és nemzetközileg is leginkább ismert rendezvénye a Nemzetközi Film és 
Zenei Fesztivál. Ebben az évben 29. alkalommal szervezi meg és biztosít anyagi és 
szellemi hátteret az alapítvány a fesztivál megrendezésére, amelyet az elmúlt évek-
ben már Tartóshullám Mediawave Együttlétnek hívunk.
A névváltoztatás is kifejezi a szervezők azon szándékát, hogy a sokszor elhasznált, 
kiüresedett fesztivál formát megújítva, a közönség kiszolgálása helyett a közösség 
létrehozását segítse elő.

E szellemiség kialakulásának megnyilvánulása már a korai időktől megtalálható volt, 
a fesztivál gyakran vidéki helyszínekkel egészült ki. Ilyen volt pl. a Bakonyalji 
vigasságok címmel (1999–2008) a futó rendezvénysorozat, amely a megye-központ 
helyszínein zajló eseményeket a környező falvakban szervezett programokkal 
egészítette ki. Álljon itt egy részlet a fesztiváligazgató, Hartyándi Jenő ezzel kapcsola-
tos gondolataiból: „A Bakonyalji vigasságok egy lassan növekvő, megyehatárokat 

átívelő, régiós fesztivál- és 
alkotótábor-folyam, amely-
ben az önkéntesen részt-
vevő települések lakosai, 
civilszervezetei, vállalkozói, 
önkormányzatai megmu-
tathatják azt, amire büsz-
kék múltjukból és jelenükből, 
szellemi és természeti 
értékeik közül... Egy új, kifelé 
nyitott helyi ünnep, a hagyomány 
felelevenítése és annak jelenben való megőrzése és 
megmutatása a célja, amely aktivitást, azaz tevékeny 
részvételt feltételez a résztvevők irányából is... Mert 
régen a közösségi események, mulatságok, mai szóval 
bulik, attól voltak kis ünnepek, hogy mindenki belevitte 
azt, ami belőle pozitív volt a közösség számára, aminek 
örültek a többiek. Volt, aki keletlent vitt, volt, aki Otelló bort. 
Van, aki finom vadpörköltet tudott készíteni bográcsban. Van, aki a 
jópofaságát, vicceit, társaságot mulattató személyiségét tette a közösbe. Van, aki 
próbálta összeterelni a bizonytalankodókat, más a fedelet adta az ünnephez... olyan 
ünnep kíván lenni, ahol a helyiek és a kívülről jövő érdeklődők is jól érzik magukat, 
kapcsolatok, barátságok, együttműködések szövődhetnek. A rendezvény nem 
tömegeket akar vonzani, mert a tömegesedés ellentétes az előzőekben felsorolt 
célokkal, a tömegben az egyén csak szemlélődővé, nézővé válik, legjobb esetben is 
csak már meglévő ismerőseivel érintkezik. Ezért fontos az eltömegesedés ellen a több 
kis helyszín kialakítása, ahol mindenki a közösség aktív része lehet. Örülnénk, ha a 
programban szereplő községek lakosai és vezetői látogatnák egymás rendezvényeit, 

programokat cserélnének, mert egyszerűen 
fogalmazva, normális dolog az, ha kíváncsiak 
vagyunk egymásra, egymás tevékeny-
ségére, értékeire. Reményeink szerint 
Európa nem csak határokkal lezárt 
országok, megyehatárokkal elválasztott 
régiók, községhatárokkal elválasztott 
falvak összessége.”

A népi kultúra eredeti forrásainak keresése, 
a mai viszonyok közé történő hiteles 
átmentése, a modern művészetbe való 
beágyazásának lehetősége mára alap 
célkitűzéseink közé tartozik. Örömmel veszünk 
részt a határon túli magyar területek által 
szervezett eseményeken, magunk is aktív részeseivé 
válunk. Kiváló erdélyi, vajdasági, felvidéki kapcsolatokkal rendelkezünk, közös 
rendezvényeink is szép számmal akadnak. Nemcsak a hazai és nemzetközi 
filmes világban tartanak számon bennünket, de a zenei területen is elismerik a 
tevékenységünket. A magyar és az európai fesztiválszövetség tagjaiként 
ismertek vagyunk Európa országaiban.

Minőséget akarunk közvetíteni, nem mennyiségre törekedni, a kalmárszellem távol 
áll tőlünk. Ezt a célt szolgálta nemzetközi szinten az „utazó” Mediawave, amely 
Berlin, Prága, Párizs, Bukarest nagyvárosi környezetébe, majd kínai, mongol és az 
Urálon túli elzárt vidékek területére vitte el és terjesztette ezt a fajta közösségi 

szellemiséget, filmeseket, 
zenészeket. Barátságok, 
máig tartó kapcsolatok 
szövődtek, kevés 
olyan ország van, 
ahová nem jutott el a 
Mediawave híre. 

Az alapítvány évről 
évre szervez film és 
zenei workshopokat, nyári 
művészeti táborokat. A 
kezdetekben csak filmes 
oktatás folyt az 1991-től induló nyári Media-
wave-táborokban, amelyeken főleg hazai 
fiatalok vettek részt. A későbbiekben aztán a 
környező országok magyar fiataljaival bővült a 
paletta, majd teljesen nemzetközivé váltak a műhe-
lymunkák. A nemzetközi jelleg erősödése mellett a 
szakmai profilt tekintve is dinamikus folyamatok 
zajlottak, hiszen a filmes vonulat mellett más művésze-
ti műfajok (színház, fotó, zene, építészet) is meg-
honosodtak. A Mediawave arculata és szelle-
misége az elmúlt évtizedek alatt karakteres 
jelleget öltött, világosan kirajzolódik küldetése: 
a vizuális művészetek, valamint az improviza-
tív jazz és etno zene megismertetése 
mellett a közösségteremtő tevékenység a 
fő feladata, amely összhangban áll az 
alapító okiratában foglaltakkal.

info@mediawave.hu

+36 30 969 0535

www.mediawave.hu

MEDIAWAVE- Nemzetközi Vizuális Művészeti Alaptívány
9028 Győr, Soproni u. 45.
Kontakt: Hartyándi Jenő
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A Csaba Kulturális Egyesület a 
Táncművészetért 1996-ban alakult. 
Feladata az amatőr táncművészeti 
mozgalom szakmai, erkölcsi és 
anyagi támogatása, a 
hagyományaink tárgyi és 
szellemi értékeinek feltárása, 
népszerűsítése, a felnövekvő 
nemzedék szemléletformálása, 
a nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel és a határon 
túli magyarsággal való 
kapcsolattartás és ezen 
keresztül a kulturális értékeink 
ápolása és tovább örökítése.

A célok ismeretében egy 
egységes, egész évet felölelő 
programot dolgoztunk ki 2003-tól, melyet 
minden évben megvalósítunk. Programunk 
a közösségi tevékenységek erősítésére, 
valamint a népi kultúra megismertetésére jött létre a néptánctanuláson keresztül. 
Célja, a hagyományos műveltségünk, népművészetünk népszerűsítése, 
értékrendjének közvetítése minden korosztály számára, a tánctanulás, az 
énektanulás, a szellemi és kulturális értékeink megóvására nevelés, valamint a 
megszerzett tudásunk átadása minden érdeklődő számára.

A szeptember elejétől június végéig tartó programjainkkal több generáció közös 
igényét próbáljuk kielégíteni, a kisgyermekes családok és az idősebb korúak is 
részt vehetnek rendezvényeinken. Az a tapasztalatunk, hogy akik fiatalon 
megismerték a néptánckultúránk sokszínűségét, és azt aktívan gyakorolták is, 
családalapítás után sem szakítják meg a kapcsolatot, és a kisgyermekeikkel 
együtt látogatják a rendezvényeinket.

Békéscsaba és környékének lakói számára kínálunk szórakozási lehetőséget a 

havonta megrendezésre 
kerülő táncház-
sorozatunkkal.

2005-ben a közösség 
t e v é k e n y s é g é t 
bővítette a „Mindenki 
n é p T á n c i s k o l á j a ” 
programmal, ami mára 
napi feladattá vált. A 
korosztály vegyes, de éppen 
ez adja az egyediségét, különlegességét, mivel 
a 16 évestől az 56 évesig mindenki nagyon 
élvezi ezt a közösséget. A „Mindenki 
népTánciskolájában” az idősebbek számára 
kikapcsolódási és mozgási lehetőséget teremtünk 
egész éven át. Olyan korosztályokat céloztunk meg, 
akiknek fiatal korban kimaradt a tánctanulás 
lehetősége, és olyan szinten szeretnék tánctudásukat 
megalapozni, hogy a táncházakban kamatoztatni tudják a tanultakat.

Kiemelt rendezvényünk a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó. Ezzel új 
lehetőség nyílik a népzenét megszólaltató zenekaroknak a találkozásra, közös zenélésre, 
a város és környéke lakóinak a népzenei kultúra megismerésére. A találkozó 
megvalósítása alkalmat ad arra, hogy az egyesület közösségi szellemét erősítsük, és jó 
lehetőség számos békéscsabai civilszervezettel való együttműködésre is.

Egyesületünk munkája immáron több 
mint 20 éves. Elismerésül 2016-ban a 
békéscsabai Csabagyöngye Kulturális 
Központ KÖZÖSSÉGI DÍJ-ban 
részesített bennünket. A díj célja, 
olyan közösségek és tevékenységek 
elismerése, melyek sokat 
adnak hozzá Békéscsaba 
kulturális életéhez, és jelentős 
színfontjai a mindennapoknak.

Fontos számunkra táncaink 
autentikus bemutatása, ezért 
egyesületünk támogatja a Csaba 
Nemzetiségi Néptáncegyüttest 
fellépések szervezésével, anyagi 
erőforrások előteremtésével. A táncegyüttes 
tevékenyen részt vesz Békéscsaba kulturális 
életében, a városi és országos rendezvényeken való fellépéseik hozzájárulnak 
néptánckultúránk megismertetéséhez, népszerűsítéséhez.

A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes (röviden „a Csabások”) 1986-ban jött 
létre, az akkor még létező Békéscsaba és Vidéke ÁFÉSZ támogatásával. Az 
akkori támogató azóta már megszűnt, de az idő viharait túlélve az együttes 
még ma is él és virágzik, több mint 30 éve. Az alapító Pintér Tibor nyugdíjba 

vonulásáig vezette 
az együttest. Jelenleg 
a művészeti és 
alkotómunka az 
új vezető, Szarka 
Zsolt néptánc-
pedagógus, koreográfus 
irányításával folyik.

Az együttes elsősorban 
Békéscsaba nemzetiségeinek 
néptánckultúrájából építi fel repertoárját. A 
szlovák, román és magyar koreográfiákon 
túl alkalmanként más nemzetiségek táncai 
és tematikus koreográfiák is gazdagították 
a repertoárt. Határainkon túl mintegy 45 
alkalommal láthatták az együttest Európa 13 
országában. 2018-ban az eredmények 
fényében a csapat SIKER DÍJ-ban részesült.

A 30 év alatt a néptánccsoport és az egyesület 
életében sok-sok öröm, eredmény, tapasztalat és 
élmény halmozódott fel, melyeket minden résztvevő a 
szívében-lelkében és nem utolsósorban a lábában őriz. Egy igazi csapat 
formálódott, a népi hagyományokat és táncokat szerető elkötelezett emberek 
végzik a – tánccsoporttal, az egyesület működtetésével kapcsolatos – feladatokat.

Az eredményeket nem értük volna el, ha nincs Pintér Tibi, ha nincsenek 
támogatók, segítők, önkéntesek, akik értékelik a múltat, támogatják a jövőt, 
akiknek számít, hogy a népzene és néptánc – mint nemzetmegtartó erő – 
fontos legyen a mai kor embere számára is.

Több mint 20 éve a folklór területén

Szerző: Varga Sándorné, az egyesület elnöke
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formálódott, a népi hagyományokat és táncokat szerető elkötelezett emberek 
végzik a – tánccsoporttal, az egyesület működtetésével kapcsolatos – feladatokat.
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A projekt keretében a közösségfejlesztés, közösségalapú 
életmód és kultúraterjesztés területén történt jó 
gyakorlatokat, tapasztalatokat, kísérleteket a bevont 
partner-szervezetek, illetve egyéb, a projekt sikeres 
végrehajtása érdekében meghívott szakemberek, 
magyarországi és környező országokban élő szakértők 
segítségével történt. Ennek összefoglalását, összegzését 
a nagy tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzser 
végezte. Projektünkben olyan nemzetközi 
hozzáállásokat, módszereket próbálunk meg 
tanulmányozni, közkinccsé, a magyarországi 
konvergencia régiók számára elérhető, adaptálható, 
megvalósítható szakmai anyaggá tenni, amelyek mai – 
általánosnak mondható – szolgáltatás alapú formákkal 
szemben, a „csináljuk együtt” közösségi módszert 
helyezik működésük központjába.

Szakmai-módszertani 
javaslatok, 

összegző gondolatok, 
megélt 

tapasztalatok

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
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BEVEZETŐ
a következőkben olvasható írásokhoz

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBENMÓDSZERTAN – Bevezető

A tízes évek közepére „hatalmasodott el” rajtam a közösségi 
gondolkodás, és egyre bátrabban próbáltam egyrészt 
megfogalmazni ezzel kapcsolatos gondolataimat, de ami ennél 
sokkal fontosabb, kísérletező gyakorlattá váltani a lerögzített 
elméleti gondolattöredékeket. Elsősorban a Tartóshullám / 
Mediawave Együttlét, majd a Nyári berekké keresztelt 
(Somogyfajsz), erősen megújított, „közösségesített” nyári 
táborunk keretében. Utóbbi egyre hangsúlyosabb és tudatosabb 
közösségi kísérleti műhelyünkké vált.

És az köztudott, hogy nem minden kísérlet sikerül. Sőt! Épp ez a 
módszer lényeges eleme. Számtalan kísérletünk megbukott, 
elhalt a kigondolt, módolt, túlgondolt út rögössége vagy akár 
járhatatlansága miatt. De azért is, mert nem voltunk elég 
kitartóak, nem bírtuk az erősödő ellenszelet, a változásokat 
nehezen emésztő, elfogadó közösség ellenállását.

A következő írások, amelyek egészét vagy részleteit itt hozunk 
nyilvánosságra (sok esetben először) az előzőekben felsorolt 
tépelődési, útkeresési folyamatok egyes állomásait mutatják be, 
és esetlegesen egymás után olvasva akár ellentmondásokat is 
tartalmaznak a közben átalakuló gondolatok hatására, 
amelyeket erősen befolyásoltak a gyakorlati szakaszok 
tanulságai.

Az írások közt nincs közvetlen összefüggés, legfeljebb az egyes 
megoldandó közösségi problémák újból és újból felmerülő 
elemei kötik össze őket esetenként.

Fontos, hogy egyik írás sem csak 
egyszerűen elméleti fejtegetésnek 
indult, hanem egy közeli gyakorlati 
probléma megoldásának gondja hozta ki, 
hogy könnyebb legyen megosztani a 
szervező kollégákkal az új gondokat és a 
megoldást kereső gondolatokat.

Úgyhogy a T. Olvasó is az előzőek 
tudatában olvassa eme szösszeneteket, 
gondolattöredékeket.
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Muszáj elmondani

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBENMÓDSZERTAN – Előszó

Még ha sokak számára szájbarágósnak is tűnhet, oka van annak, 
hogy 21 év művészetközvetítés után a Mediawave csapata 
fokozatosan próbál átállni a közösségalapú működésre. Nem 
feledve kulturális közvetítéssel kapcsolatos erényeit. Miért is?

A 2010-es évek eleji világválság „áldásos hatása” szemléletesen 
bizonyította számunkra, hogy van határa, korlátja az emberi és 
civilszervezeti fejlődésnek. Szemléletes népi mondással élve, 
„senki nem ugorhatja át a saját árnyékát”. Szerencsére mi 
észrevettük, hogy vége a rendszerváltást követő húsz év 
keltette illúziónak, amikor azt gondoltuk, hogy a 
fejlődéskényszeres európai világ bűvkörében élve, szinte 
mindent megtehetünk, csak saját magunk tehetsége és tudása 
lehet fejlődésünk korlátja. Cél a „csillagos ég” – gondoltuk. 
Azért neveztem áldásos hatásnak a válságidőszakot, mert e 
megtorpanás okán rá kellett eszmélnünk végességünk tényére, 
és nagyjából két menekülő út nyílt előttünk:

 • Feladjuk addigi céljainkat, mint oly sokan a rendszerváltás után 
létrejött civil kezdeményezésekből, mert nem látjuk biztosítva 
fejlődésünk, vagy legalább szinten tartásunk társadalmi 
támogatottsági hátterét.
 • Vagy másik útként – és mi ezt választottuk –, lassan, lépésről 
lépésre megpróbáljuk áthangolni magunkat egy nem 
növekedéskényszeres, sokkal inkább közösségalapú működési 
elvre, amelynek lényege, hogy a kor adta lehetőségeket 
maximálisan figyelembe véve, mindig akkorák leszünk, amekkorát 
a közösségünk és támogatóink képesek összeadni.

Olyasmi ez, mint egy nagy kaláka vagy 
egy nagy házibuli. Nem túl bonyolult 
ügy, amivel alapszinten mindenki 
tisztában van. Amit közösen 
belehordunk, összedobunk, azt tudjuk 
kivenni belőle, elfogyasztani, annak 
élvezetében részesülhetünk. Közben 
szembesülnünk kellett azzal, hogy a 
korábban űzött modell, amit a magyar 
fesztiválok nagy része ma is követ, 
többségében szolgáltatás- és „kvázi” 
üzleti alapú. Ennek leegyszerűsített, 
népiesen megfogalmazott lényege, hogy 
„nyaljuk a fogyasztó” seggét, hogy minél 
intenzívebben egye a termékünket, és 
minél többet fizessen érte. A felismerés 
nagyon riasztó számunkra. Ugyanakkor az is 
megjegyzendő, hogy sosem áll távol tőlünk 
a közösségi működés, hiszen a kialakult, 
kialakított hangulat adta meg a mindenkori 
Mediawave-ek lényegét. Ami a bele érkezők 
egyéni „beletevése”-iből állt össze, tette 
ösztönösen közösségivé az eseményt. Nem a 
jobb-rosszabb programok sorától lettünk jó 
nevű fesztivál.

2012, azaz hét éve űzött, lassú 
áthangolódásunk a közösségi működésre, a 
„klasszikus” magyar fesztiválmodell 
ellenkezőjét próbálja megvalósítani. 
(Természetesen ideális esetben, ha egyszer a 

jövőben elérjük azt.) A közösségi működés alapjának ma az 
együtt „csináljuk” metódust gondoljuk. Szervezőként mi ehhez 
inkább csak egy keretet biztosítunk, amelyet a bevonzott 
különböző közösségek töltenek meg tartalommal. Ideális esetben 
– persze nem tartunk még itt – nekünk jó juhászként csak 
terelgetni kellene a nyájat, egyfajta rendszert fenntartani, 
betartatni. És közösen örülni az elért, megvalósult közösségi 
élményeknek. Emiatt nem vágyunk bámészkodó, nézelődő 
közönségre, hiszen a cél nélkül érkező nem vagy nehezen találja 
meg a helyét nyüzsgő, szereppel bíró emberek halmazai közt. Azt 
gondolhatja, hogy azok zárt közösségek, baráti körök, ő abba 
hogyan lépjen bele? Ezért fontos dolog az előbb emlegetett 
„terelgetés”, hogy segítsük a sok, különböző aktivitással 
rendelkező kis csoport, közösség nyitottá tételét, 
befogadókészségét. Elkerülendő a bezáródást. Izgalmas 
folyamatok ezek, mert a közösségek épp egy másik ellenében 
tudják a leghatékonyabban megfogalmazni identitásukat.

Ezen gondolatok mentén talán jobban megérthető, hogy 
miért vetettük el öt éve a fesztivál elnevezést, és 
változtattuk demonstratíve „együttlét”-re, amely elsőre tán 
furcsának, jellegtelennek, esetenként erotikus tartalommal 
bírónak tűnt, de mára már részben sikerült áthangolni, más 
tartalommal megtölteni e kifejezés értelmét. Legalábbis mi 
így érezzük. A mára már szintén elavult, 25 éve a nemzetközi 
elfogadás segítése miatt választott Mediawave nevet is 
próbáljuk áthangolni mai jellegzetességeinkre. Ebből ered a 
„tartóshullám” elnevezés, mert az ember a kapott nevét 
nehezen tudja levetkezni, de a ragadvány- vagy becenév 
lehet megoldás erre.

Több olyan ősi közösségi elem 
„visszavezetésével” is kísérletezünk, melyek 
mankók lehetnek egy új közösségi élmény 
kialakításában. Ilyen a cserebere, az 
adok-kapok kölcsönösségi viszony 
tudatosítása, melyet lehet gyakorolni vagy 
kimaradni belőle, az argentin–magyar lagzi, 
három napon át tartó, az együttlétet átszövő 
eseménysorában.

Legyen tanulsága: A jóérzés pénzzel nem 
megvásárolható, azért sokkal inkább tenni kell!

Végezetül azt várnánk, annak örülnék 
közösségünk tagjai irányából, hogy ne a 
korábban emlegetett „fenéknyalást” várják 
tőlünk, hanem segítsenek nekünk, 
pontosabban csináljuk együtt…
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Mára a Tartóshullám/Mediawave Együttléten belül zajló üzleti 
tevékenységek teljesen káoszosan, ellenőrizetlenül, erős par-
tizánkodás hangulatát árasztva zajlanak. A többi jobbító változással 
együtt itt is szerencsés lenne felmérni, mi volt az utóbbi években, 
és kigondolni, mit szeretnénk a jövőben.

Összhangban azzal a koncepcióval, hogy tudatosan bevételtermel-
ésre kellene törekednünk, és ehhez sok és jó ötlet kellene, 
összhangban azzal, hogy közösség alapú rendezvényként több 
olyan formát nem célszerű alkalmaznunk, amelyek az üzleti alapon 
működő rendezvények esetében sikerrel alkalmazhatók.

Emiatt új formákon kell törni a fejünket, amelyek összeegyezteth-
etők hozhatók közösségalapú működésünkkel. Nem kis probléma 
ez, mert nincsenek követhető minták előttünk.

Én itt is a módszeres tudatformálásban látom a dolog nyitját, amit 
már évek óta elkezdtünk, tehát nem kell nulláról indulnunk, csak 
határozottan le kell törnünk az elhatalmasodó „osztogatás” jellegű 
jelenségeinket. Amelyek persze sok mindent leegyszerűsítenek 
számunkra, kevesebb munkával járnak, de közben egyértelműen 
rombolják felépítményünket és gazdaságos, a megmaradás 
reményében való újjászerveződésünket.

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK

A bevezetőben már említett helyzetet nem ismételném, de azt még 
hozzátenném, hogy a mi káoszosságunkat, komolytalan 
hozzáállásunkat látva ők is – finoman fogalmazva – a saját képükre 
formálták működésüket. És mivel mi ezt nem jeleztük feléjük, 
többségükben elszemtelenedtek, és beálltak az üzleti fesztiválok 

árszínvonalára, hiszen máshol is ez 
szokás… Ez nem az ő hibájuk, ők csak 
kihasználták a helyzetet.

Mivel nem egy réteget megszólító rendez-
vény vagyunk, ezért amikor megszólal a 
népi hang, akkor egyet kell értenem azzal, 
hogy miért nincs olcsó bor és fröccs. Az 
emberek a bulizáshoz, táncházhoz 
szükségét érzik az ital fogyasztásának, kell 
a lendület nekik, de nem akarnak, tudnak 
erre sokat költeni. A másik oldal pedig joggal 
kérdezi, hogy hol van akkor a kulturált borfo-
gyasztás, a borkultúra terjesztése. És persze 
neki is igaza van a saját szempontjából.

Ezt szem előtt tartva, nem a középutat és a 
kompromisszumot kell keresni ezen probléma 
feloldására, hanem e két szélsőséget meg kell 
próbálni kielégíteni, ha van rá vállalkozó. Akik 
persze nem fogják egymást jó szemmel nézni, 
konkurenciát látnak egymásban.

Az előző mondatból következik az, hogy olyan 
vendéglátósokat kellene, szabadna beenged-
nünk magunk közé, akik elfogadják a mi 
játékszabályainkat, és tudjuk róluk, hogy képe-
sek is annak hátteréül működni.

Szememben a külső, üzleti vendéglátás csak 
azért kell, mert a közösségi működés még csak a 
fejlődés bizonyos állapotában van, mint annak 
idején „a szocializmus, amely végcélja egy út 
megtétele, utána kommunizmus volt”. Még csak 
útközben vagyunk, és nem mindenki tette 
magáévá, vagy csak részben a közösségi szelle-

miséget, nem értük el a kommunizmust, ezért kell kiegészítésként a 
felkészületlenek számára a fizetős vendéglátást (is) biztosítanunk.

Szerintem tudunk ilyen vállalkozókat találni és kipróbálni ez évben, és 
legfeljebb jövőre mással próbálkozni. Mert úgy gondolom, hogy akkor 
lennénk ellátás szempontjából nagyon sérülékenyek, ha most 
kezdenénk. A közösségi vonal már van olyan erős, hogy nagyrészt 
megoldja az ellátást, kis kiegészítéssel már működőképes.

BEVÉTELKÉPZŐ FORMÁK

Amelyek nem ellentétesek a közösségi szellemiséggel

1./ ÜZLETI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓKTÓL BÉRLETI DÍJAT KÉRNI

Korábban bérleti díjat, majd mikor a résztvevők létszámának csök-
kenése miatt a nagy formákhoz és bevételhez szokott vállalkozók 
kezdtek elfordulni tőlünk, akkor egy idő után nem pénzt, hanem árut 
(bor, rétes), fogyasztást (sör, kávé) kértünk. Ami azért egyre kevésbé 
működött. A tapasztalatom az, hogy már saját pénzemből hívtam meg 
egyes vendégeket pl. sörre. Ha a megsarcolást választjuk, akkor ellen-
ben termékre nem lehet számítani, a repi ételre, italra külön keretet 
kell elkülönítenünk. (Én általában 15–20 liter saját pálinkát bedobtam 
az utóbbi években a közösbe, de ezt az idén nem tudom, mert a tábor 
és fiam esküvője miatt nem szedtem össze a cefrének valót, illetve 
ami volt, azt megitta a vendégsereg.)

2./ A KÖZÖSSÉGI LÉT KÖZÖS KÖLTSÉGEIRE VALÓ HITELES HIVATKOZÁSSAL 
ADOMÁNYT KÉRNI
Amit pl. jövőre közös költségre lehetne változtatni. A táborban már alkal-
mazzuk ezt, sátor-, vagy zuhany-, vagy szippantódíj elnevezéssel. Az 
Együttléten ezt nehezebb megvalósítani, bár hasonló költségek ugyanúgy 
vannak (zuhanykonténer, szemétdíj, mosogatószett elkészítésének 
költsége stb.). Ezeket mindenki alapdologként elvárja, csakhogy ezekkel 
az adottságokkal a hely nem rendelkezik. Egy jó megfogalmazással 

esetleg lehet hatni első körben, mintegy 
tesztként az emberekre. Majdnem biztos, 
hogy nem lesz túl sikeres, de előzetesen el 
lehet mondani az embereknek, hogy ha nem 
valósul meg önkéntesen a közös költség-
viselés, akkor a következő évben ezt beépít-
jük a szállásköltségbe, amit eddig nem 
szedtünk. De esetleg el lehet azon gondolkod-
ni, hogy már az idén is meglépjük egy elfog-
adható rendszert kitalálva.

Persze ez így nem teljesen kóser, mert kire 
alkalmazhatjuk ezt? Arra a filmesre, akinek 
nagyon örülünk, hogy eljön, hogy legyen filmes 
szakmaiság, vagy arra a muzsikusra, akit évek 
óta arra szocializálunk, és alig fizetünk neki, 
hogy több napig itt legyen és részt vegyen 
műhelyekben? Vagy azokra a közösségekre, 
amik éltetnek bennünket? 
Szóval ezen van mit végiggondolni!!!

3./ MARKETINGELEMEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Póló, sapka, kendő, bugyi, kitűző stb. csak pénzért 
való árulása, leválasztani a megszokott adakozó 
rendszerről, vagyis előlem elzárni! Én meg tudnám 
állni az ajándékozást, csak Ti se azt keressétek, 
hogy azért ennek, meg annak illik adni. Szerintem 
senkinek sem kell, ha úgy alakítjuk ki a rendszert.

Ha elő tudnánk állítani egy viszonylag széles 
választékot, semmiből sem kell nagyon sok, 
akkor ez akár lehetne sikeres bizniszlál is. Persze 
ebbe be kell fektetni, vagyis előre be kell 
kalkulálni a költségvetésbe… 1 zenekarral és 4 
filmessel kevesebb meghívás…

Az üzleti szegmenshez való hozzáállás

MÓDSZERTAN – Üzleti szegmens
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NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

Mára a Tartóshullám/Mediawave Együttléten belül zajló üzleti 
tevékenységek teljesen káoszosan, ellenőrizetlenül, erős par-
tizánkodás hangulatát árasztva zajlanak. A többi jobbító változással 
együtt itt is szerencsés lenne felmérni, mi volt az utóbbi években, 
és kigondolni, mit szeretnénk a jövőben.

Összhangban azzal a koncepcióval, hogy tudatosan bevételtermel-
ésre kellene törekednünk, és ehhez sok és jó ötlet kellene, 
összhangban azzal, hogy közösség alapú rendezvényként több 
olyan formát nem célszerű alkalmaznunk, amelyek az üzleti alapon 
működő rendezvények esetében sikerrel alkalmazhatók.

Emiatt új formákon kell törni a fejünket, amelyek összeegyezteth-
etők hozhatók közösségalapú működésünkkel. Nem kis probléma 
ez, mert nincsenek követhető minták előttünk.

Én itt is a módszeres tudatformálásban látom a dolog nyitját, amit 
már évek óta elkezdtünk, tehát nem kell nulláról indulnunk, csak 
határozottan le kell törnünk az elhatalmasodó „osztogatás” jellegű 
jelenségeinket. Amelyek persze sok mindent leegyszerűsítenek 
számunkra, kevesebb munkával járnak, de közben egyértelműen 
rombolják felépítményünket és gazdaságos, a megmaradás 
reményében való újjászerveződésünket.

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK

A bevezetőben már említett helyzetet nem ismételném, de azt még 
hozzátenném, hogy a mi káoszosságunkat, komolytalan 
hozzáállásunkat látva ők is – finoman fogalmazva – a saját képükre 
formálták működésüket. És mivel mi ezt nem jeleztük feléjük, 
többségükben elszemtelenedtek, és beálltak az üzleti fesztiválok 

árszínvonalára, hiszen máshol is ez 
szokás… Ez nem az ő hibájuk, ők csak 
kihasználták a helyzetet.

Mivel nem egy réteget megszólító rendez-
vény vagyunk, ezért amikor megszólal a 
népi hang, akkor egyet kell értenem azzal, 
hogy miért nincs olcsó bor és fröccs. Az 
emberek a bulizáshoz, táncházhoz 
szükségét érzik az ital fogyasztásának, kell 
a lendület nekik, de nem akarnak, tudnak 
erre sokat költeni. A másik oldal pedig joggal 
kérdezi, hogy hol van akkor a kulturált borfo-
gyasztás, a borkultúra terjesztése. És persze 
neki is igaza van a saját szempontjából.

Ezt szem előtt tartva, nem a középutat és a 
kompromisszumot kell keresni ezen probléma 
feloldására, hanem e két szélsőséget meg kell 
próbálni kielégíteni, ha van rá vállalkozó. Akik 
persze nem fogják egymást jó szemmel nézni, 
konkurenciát látnak egymásban.

Az előző mondatból következik az, hogy olyan 
vendéglátósokat kellene, szabadna beenged-
nünk magunk közé, akik elfogadják a mi 
játékszabályainkat, és tudjuk róluk, hogy képe-
sek is annak hátteréül működni.

Szememben a külső, üzleti vendéglátás csak 
azért kell, mert a közösségi működés még csak a 
fejlődés bizonyos állapotában van, mint annak 
idején „a szocializmus, amely végcélja egy út 
megtétele, utána kommunizmus volt”. Még csak 
útközben vagyunk, és nem mindenki tette 
magáévá, vagy csak részben a közösségi szelle-

miséget, nem értük el a kommunizmust, ezért kell kiegészítésként a 
felkészületlenek számára a fizetős vendéglátást (is) biztosítanunk.

Szerintem tudunk ilyen vállalkozókat találni és kipróbálni ez évben, és 
legfeljebb jövőre mással próbálkozni. Mert úgy gondolom, hogy akkor 
lennénk ellátás szempontjából nagyon sérülékenyek, ha most 
kezdenénk. A közösségi vonal már van olyan erős, hogy nagyrészt 
megoldja az ellátást, kis kiegészítéssel már működőképes.

BEVÉTELKÉPZŐ FORMÁK

Amelyek nem ellentétesek a közösségi szellemiséggel

1./ ÜZLETI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓKTÓL BÉRLETI DÍJAT KÉRNI

Korábban bérleti díjat, majd mikor a résztvevők létszámának csök-
kenése miatt a nagy formákhoz és bevételhez szokott vállalkozók 
kezdtek elfordulni tőlünk, akkor egy idő után nem pénzt, hanem árut 
(bor, rétes), fogyasztást (sör, kávé) kértünk. Ami azért egyre kevésbé 
működött. A tapasztalatom az, hogy már saját pénzemből hívtam meg 
egyes vendégeket pl. sörre. Ha a megsarcolást választjuk, akkor ellen-
ben termékre nem lehet számítani, a repi ételre, italra külön keretet 
kell elkülönítenünk. (Én általában 15–20 liter saját pálinkát bedobtam 
az utóbbi években a közösbe, de ezt az idén nem tudom, mert a tábor 
és fiam esküvője miatt nem szedtem össze a cefrének valót, illetve 
ami volt, azt megitta a vendégsereg.)

2./ A KÖZÖSSÉGI LÉT KÖZÖS KÖLTSÉGEIRE VALÓ HITELES HIVATKOZÁSSAL 
ADOMÁNYT KÉRNI
Amit pl. jövőre közös költségre lehetne változtatni. A táborban már alkal-
mazzuk ezt, sátor-, vagy zuhany-, vagy szippantódíj elnevezéssel. Az 
Együttléten ezt nehezebb megvalósítani, bár hasonló költségek ugyanúgy 
vannak (zuhanykonténer, szemétdíj, mosogatószett elkészítésének 
költsége stb.). Ezeket mindenki alapdologként elvárja, csakhogy ezekkel 
az adottságokkal a hely nem rendelkezik. Egy jó megfogalmazással 

esetleg lehet hatni első körben, mintegy 
tesztként az emberekre. Majdnem biztos, 
hogy nem lesz túl sikeres, de előzetesen el 
lehet mondani az embereknek, hogy ha nem 
valósul meg önkéntesen a közös költség-
viselés, akkor a következő évben ezt beépít-
jük a szállásköltségbe, amit eddig nem 
szedtünk. De esetleg el lehet azon gondolkod-
ni, hogy már az idén is meglépjük egy elfog-
adható rendszert kitalálva.

Persze ez így nem teljesen kóser, mert kire 
alkalmazhatjuk ezt? Arra a filmesre, akinek 
nagyon örülünk, hogy eljön, hogy legyen filmes 
szakmaiság, vagy arra a muzsikusra, akit évek 
óta arra szocializálunk, és alig fizetünk neki, 
hogy több napig itt legyen és részt vegyen 
műhelyekben? Vagy azokra a közösségekre, 
amik éltetnek bennünket? 
Szóval ezen van mit végiggondolni!!!

3./ MARKETINGELEMEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Póló, sapka, kendő, bugyi, kitűző stb. csak pénzért 
való árulása, leválasztani a megszokott adakozó 
rendszerről, vagyis előlem elzárni! Én meg tudnám 
állni az ajándékozást, csak Ti se azt keressétek, 
hogy azért ennek, meg annak illik adni. Szerintem 
senkinek sem kell, ha úgy alakítjuk ki a rendszert.

Ha elő tudnánk állítani egy viszonylag széles 
választékot, semmiből sem kell nagyon sok, 
akkor ez akár lehetne sikeres bizniszlál is. Persze 
ebbe be kell fektetni, vagyis előre be kell 
kalkulálni a költségvetésbe… 1 zenekarral és 4 
filmessel kevesebb meghívás…

MÓDSZERTAN – Üzleti szegmens
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MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

ELŐBESZÉD

Az utóbbi 7-8 évben (2011-ben pattant ki a szikra), a kis lépések elvét követve, egyre 
határozottabb lépéseket tettünk azért, hogy a MEDIAWAVE-ről TARTÓSHULLÁM-má, 
Fesztiválból Együttlétté átkeresztelt összejöveteli formánkat, azaz egy bámészkodókból 
és a programot „fogyasztó” közönségből, valamint a fellépő művészekből álló szten-
derd fesztiválformát együttműködésekre alapozó, közösségi formává változtassuk, azaz 
közösséget építsünk, alakítsunk, formáljunk.

Személyesen úgy érzem, mert ezek most az én gondolataim, hogy az átalakulás útján 
jól haladtunk, azt pontosan nem tudom megmondani mennyire, mert nem ismerem az 
út végét. Remélem, munka- és sorstársaim tovább árnyalják majd a képet saját 
véleményükkel. Sőt, nagyon örülnék közösségünk többi tagjának vélemény-
formálásának is.

Azt képletesen kimondhatjuk, hogy talán félúton járunk. Véleményem szerint a fő 
kérdés jelenleg az, hogy lesz-e erőnk továbblépni, vagy belebukunk kísérletezésünkbe.
És akkor felvetül bennem a kérdés: milyen pozitív és negatív tapasztalatokkal járt e 
félút elérése? Javaslom, hogy ezen minden érdekelt gondolkodjon el, mindaz, aki 
közösségünk tagjának érzi magát, és az is, aki arra törekszik, hogy azzá váljon.
Járatlan utat jártunk/járunk! Számtalan hibát elkövettünk útközben, de számos pozitív 
tapasztalattal és jó érzéssel is gazdagodtunk, közösségileg és egyénileg is. Ezért 
érdemes most beszélni a továbblépések mikéntjéről!

Miközben személyesen a lassú, fokozatos háttérbevonuláson gondolkodom, mivel úgy 
érzem, hogy e formában mögöttem lévő közel harminc, de egyébként önkéntes kultúr-
munkásként (ma már inkább közösséggyűjtőnek gondolom magam) több mint 40 év 
azt mondatja velem, hogy „elég volt”! Persze nem volt elég, tán sosem elég! Ahhoz 
azonban összegyűlt bennem elégséges, sőt bőséges tapasztalat, hogy mint minden 
tartós folyamatban, jelen lépcsőfokunkon, határozottan végre kell hajtanunk egy megú-
julási lépést. Ebben még aktív szerepet szándékozok játszani, de a továbbiakban inkább 
csak tanácsadóként szeretném segíteni tetterős fiataljaink tevékenységét. Egyre 
kevesebb munkavégzéssel és egyre több okoskodással, azaz tanácsadással. Mindig 
irigyeltem a tanácsadókat, nekik elég volt csak beszélni, nekem mindig meg kellett 
valósítani a kigondolt dolgokat. Ezért talán nekem is kijár ennyi, levezetésként.

De visszatérve a jelen állapothoz, véleményem szerint, ha nem lendítjük tovább 
megkezdett közösségépítő folyamatunkat, nem próbálunk egy magasabb fokozatra 
lépni, félő, hogy beáll, bemerevedik az. És ez minden fejlődés halála. Ne feledjük, hogy 
a dinoszauruszok is kihaltak…

MI AZ, AMI JÓ IRÁNYBA HALAD?

A hangulat, a közösségi létben való lubickolás jól 
érzékelhetően erős hullámokat ver közösségünk 
tagjaiban. Lelkükben és tevékenységükben. Mindez 
kapcsolatteremtésük, közös munkálkodásuk 
felfokozott jellegében ölt testet. Mi szervezők, akik 
tevékenységének többségét – sajnos – a munkavég-
zés tölti ki, éppen kicsit kívülálló, terelgető üzemmó-
dunkból adódóan jól érzékeljük mindezt, és irigységgel 
tölt el bennünket.·
Persze nagyon jó érezni, hogy van értelme 
munkánknak. Kevésbé jó az, és itt átlépek a következő 
pont felvezetésébe, hogy mi, szervezők mindezt nem 
tudjuk megfelelő szinten élvezni, mert a közösség 
tagjainak többsége még mindig szolgáltató 
személyként tekint ránk, és rengeteg olyan feladatot 
akar megoldatni velünk, ami kis odafigyeléssel 
többségében magától is megoldódna. Pl. nem láttad a 
Bélát? (Ki az a Béla?) Leraktam valahová a szemüvegem, 
nem keresnéd meg? Stb. És ezek csak a cizellált formák. 
(Csak zárójelesen jegyzem meg: biztos így kell ennek 
lenni? Nem lehetne elérni egy új lépcsőfokon, hogy 
nekünk is jusson a jóból? És a közösség tagjai ne mással 
oldassák meg a közösségi tevékenység közben felmerülő 
gondokat, hanem inkább fejlesszék megoldó készletüket, 
a nagyobb problémák előállta esetén kérjék a közösség 
tagjainak segítségét – ne a szolgaszerepben lévő 
szervezőkét?)

Közösségi tag véleménye, válasza:
„Kedves Jenő, a kifakadásod jogos is, meg nem is. Aki 
közösségi életvezetést vállal, annak ezzel számolnia kell. 
Eseményeitek igencsak nagyszabásúak ahhoz, hogy a részt-
vevőik között ne legyen tájékozatlan, illetve a személyiség-
ből fakadó eltérések még a visszatérők viselkedését, 
hozzáállását sem fogják megváltoztatni. Egy teljes élet is 
kevés, hogy apró változásokat érjünk el, kellő önismerettel 
személyiség-fejlődésünkben. A művészvilág tagjai meg 
pláne kevésbé pragmatisták, inkább szélsőségesnek 
nevezném őket, és idomításra nem alkalmasak. Aztán a Ti 
fórumaitokra részben találkozni, ellazulni, közösködni járnak, 
de nem feltétlen »alkalmazkodni«. Valójában szeretnek ott 

lenni, de önzetlen oldalukat (ha van olyan nekik) kevesen fordítják felétek. Amennyiben 
részese akarsz lenni, ahhoz külsősként kell megjelenned, netán más, hasonló szervez-
kedésekhez fordulni kikapcsolódásra. Vendéglátó vagy, és ez a szerep soha nem fog 
másként alakulni. Talán jó lenne Mediawave-díjazásra (egy új díjkategória) jelölni az 
önzetlen tevékenységet végző önkéteseket, akiket ez a gesztus kellőbben motiválna. 
Hiszen sok projekt ott csúszik el, hogy a fellépőkre, az exponált személyekre fókuszál 
mindenki, de az alapokat rakó, kulimunkát végző emberek nem kapnak figyelmet, 
legfeljebb részvételi lehetőséget. De Kedveseim, ki nem szereti a fényezettséget, az 
elismerést? Amit egy személyes beszélgetésben már kifejtettem, lehetne idegen-
vezetőket képezni önkétesekből, ami, feltehetőleg jó trénerekkel, hasznosabbá tehetné 
munkájukat, ez által hátha szabadulna fel számotokra is idő, legalább részélményekkel 
gazdagítva Benneteket. Nőként és gyakori vendéglátóként tudom, hogy ha egy 10 fős 
csapatom van, már azzal sem feltétlen lehetek egyenrangú résztvevő… Itt is sok 
szemüveget meg Bélát kell keresnem.”

MI AZ, AMI ROSSZ IRÁNYBA HALAD?

Szerencsére a többség jól értelmezi a közösségé válás folyamatát, legfeljebb nem 
azonos szinten áll a belekerülés folyamatában. De ez így természetes!

NEM ÉRTENI VAGY FÉLREÉRTENI...

De vannak, akik nem értik vagy félreértik a közösségi munkálkodásban lévő előnyöket. 
Netán a maguk hasznára próbálják fordítani. Jó, vagy netán rossz példa erre a közösségi 
étkezés több éve tartó bevezetésének kísérlete, amely számtalan pozitív és negatív 
megnyilvánulást hozott elő. Van, szerencsére a többség, aki a mi megalapozó betétünk 
mellett sokat tesz bele, munkát, nyersanyagot, ha kell anyagiakat, és persze 
kedvességet, jó hangulatot. De sajnos vannak olyanok, akik mindezen pozitív folyama-
tot elsősorban kihasználják, közétkeztetésként, a szervezők ingyenes osztogatásaként 
fogják fel. Pedig egyértelműen nem ez a célunk vele! Sőt! Ellenben jól ismerjük a közös 
ételkészítés közösségfejlesztő erejét. Ezért örömködünk a módszerben, másrészt kínló-
dunk vele, látva a visszaélések sorát.

„Én miért nem kaphatok belőle, amikor a másik is kap?” – nem tudva, hogy az a 
bizonyos másik mit rakott bele az ételkészítésbe (munkát, nyersanyagot, anyagiakat), 
de citálhatnék ennél extrémebb példákat is. Az ilyen negatív megnyilvánulásokat látva 
eszem jut, hogy talán jobb lenne felhagyni eme kísérletezéssel. Nekünk, szervezőknek 
sokkal egyszerűbb dolgunk lenne. Mindenki megvenné piaci áron a vállalkozóktól, 
amire vágyik, aztán béke lenne. Igaz, egy fontos közösségépítő tényezőt elvesztenénk 
ezzel. De közben azt is pontosan tudjuk, mi, szervezők már a bőrünkön érzékeljük, hogy 
támogatáshiányosabb világ felé közelgünk, és egyre nehezebb lesz belerakni a 
közösségi jóérzés működésébe, fenntartásába (már az idén is) azt a pluszt, amely pótol-
ja az előbb említett és még elhallgatott negatív jelenségeket.

KÖZÖSSÉGI ÖNFENNTARTÁS...

Pedig tevékenységünk egyértelmű iránya a közösségi önfenntartás felé való haladás, 
és közösségünk tagjait is erre biztatnánk, még ha ez ma elméleti, ideákkal teli 
gondolkodásnak tűnik is. Ugyanakkor nem árt szembesülnünk az „állami csecstől” 
való erőteljes függésünk káros mivoltával, amely csökkentése jövőbemutató, távlatos 
cél lehet mindenki számára. Mert e függés csak rövid távú előnyök elérést teszi 
lehetővé, és a kifejhető lé mennyisége is erősen változó, ma apadó jelleget mutat.
Sokak nem tudják, de a második nagy háború előtt Magyarország és persze Európa 
nagy része tele volt kulturális és közösségi jóérzés segítésére létrehozott szervezetek-
kel, egyletekkel, körökkel. Nagyon fontos jellemzőjük volt, hogy függetlenek voltak. 
Közösségük kulturális, szórakozási és sportolási vágyait (koncert, színház, bál, sport-
verseny) tagjaik anyagi hozzájárulásából, egyéb bevételeikből elégítették ki. Azokban 
az időkben nem létezett állami csecs, de ennek ellenére e közösségi szervezeteknek 
székhelyek, székházak építésére is volt anyagi ereje. Majd’ minden településen ma is 
áll több olyan, általában jellegzetes és építészetileg érdekes épület (iparoskör, gazda-
kör épülete), amely ezen közösségek emlékét őrzi.

Ezeket a jól működő, de független közösségi szervezkedéseket szüntette meg, 
épületeiket államosította – talán egyik legnagyobb bűneként – a szocializmus. És 
helyette, ennek pótlásaként kezdett pénzt osztogatni az állam, és épített művelődési 
házakat, hogy ellenőrzötten tudja tartani a kikerülhetetlen közösségi működést. 
Mindez a működés mit sem változott a rendszerváltás után sem. Az állami csecs 
időszakosan szophatóvá válik. Úgyhogy ha történelmi előzményességet/távlatosságot 
akarunk látni közös tevékenységünkben, akkor mi most egy természetes, hagy-
ományos közösséget próbálunk rekonstruálni. Az állami csecs segítségével.

Közösségi tag véleménye, válasza:

„A közétkeztetési rágódást értem, de az az igazság, hogy én sem láttam át teljesen, 
még a háromszoros ottlétem alatt sem. A reggeli lézengésben bebillegő népség trehá-
nyságát érzékeltem, egy sokszor nem kellő higiéniával, beleturkálással történő 
fogyasztást láttam. Jómagam két alkalommal szerveztem egy asztalt, és olyan 
személyek, akiket egy fél mondatra sem ismertem, jöttek, pusztítottak, a meghívottak 
meg már éppen étkeztek valahol máskor, másutt, és nem méltattak kóstolásra. Ez 
eléggé frusztrált, leginkább azért, mert 700 km-nyi távolságból cipeltem magammal 
minőségi, kézműves termékeket. Aztán arra gondoltam, hogy ebben a kaotikus állapot-
ban nem lehet ezt jól csinálni.

Szerintem úgy tudna működni, ha hasonló esetben, kérésre, mondjuk a szervezők 
csoportja, vagy egy zenei brigád, vagy a filmes guruk, vagy… tudnák, hogy ma este 8 
órától vendégei a Bányász-asztalnak, és akkor csak ők… – nem tudom, valójában nem 
látom át, nem értem, csak a tapasztalatomat tudom megosztani. Talán asztalfoglalásos 
módszer, mert személy szerint szívesen vállalnám egy csoport vacsorájának 

A közösségi együttműködések és próbatételek rendszere
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megoldását, nem kérve cserébe egyebet, mint figyelmet, meghallgatva röviden vázol-
tan az ételeimmel kapcsolatos megjelenítést, kóstoltatást. Mert az étkezés több kell 
legyen közösségben egy puszta túlélési tevékenységnél, lehetne élményokozó, 
-fokozó! S aki ezt bevállalja, annak felelősségét is magára veszi – úgy a „szolgáltató”, 
mint a „fogyasztó”, és egyben érdeke is a szolgáltatónak, hogy jó hírét keltve távoz-
zanak „vendégei”. Ilyenkor a szolgálataó maga rakna rendet, és környezetét eredeti 
állapotban, tisztán, szemétmentesen hagyná…

„Közösségi önfenntartás” – A közösség előbb-utóbb kilöki a parazitákat.

Amikor önfenntartásra gondolunk, ott a mindenki képessége és tehetsége szerinti 
együttműködést értjük. Közösség önfenntartó csoport csak egy bizonyos számú egyednél 
lehetséges, ahol létezik egy kontroll az által, hogy mindenki mindenkit ismer, kialakul egy 
egészséges, dinamikus hierarchia… a denevérpopulációnál figyelték meg, ott természe-
tesen más okból, de lényegtelen, hogy aki nem közösködik a táplálék megosztásában, az 
kiűzettetik… egyszer lenyűgöző előadást hallgattam Freund Tamás idegsebésztől…

Aztán az is tény, hogy a közösségbe bekerülnek olyanok is, akiket „odataszít a muszáj”, 
nekik is kell ettől még alkalmazkodni.

Mindenképp szükséges az újak befogadása is, azon érdeklődőké, akik szimpatizálnak 
ezzel, de amint írtam, ezkere időt kell szánni és beavatni… Így időben el tudja dönteni, 
hogy fontos ez számára, netán eltávolodik, kihátrál még időben… TULAJDONKÉPPEN 
EZEKET MEGFOGALMAZTAD MÁR, TEHÁT NEM IS TAGLALAOM ISMÉTELTEN…”

MILYEN VÁLTOZÁSOK, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST SEGÍTŐ PRÓBATÉTELEK VÁRHATÓK AZ IDÉN?
DE MI IS A CÉL?

A közösségalapú vendéglátás és vendégfogadás alapvetésében, indíttatásában más, mint a 
napjainkra érvényes és általános, üzleti alapú működés. Utóbbira számtalan jó példa van, a 
mi kísérletünkre azonban nem találhatók átvehető minták. Tehát magunknak kell kikísér-
letezni a megoldást gyakorlandó verzióit. Talán annyi segítségünk lehet, hogy vannak ősi 
előzmények (kaláka, batyus bál), amelyek leporolása, a magunk képére formálása adhat egy 
megoldásai alapot.

A célunk az kell legyen, hogy a több év alatt fejlesztgetett közösségi alapú működés okozta 
egyértelműen pozitív és fejlődőképes hangulatalakulást ne rontsuk el/le az
 • ebbe való zavaros üzleti (vendéglátósok) megjelenéssel, ami az utóbbi időszak együt-
tléteit jellemzi,
 • továbbá hogy az egyébként szintén nagyon jó hangulatú és közösségépítő közösségi 
főzések, étkezések, ne keltsék az „ingyenkonyha” hatást, ami szintén jellemző napjainkra.

MIT LEHET TENNI?

1./ Tudati átformálás folytatása

Szerintem az egyik legfontosabb elem a tudati átformálás, amelyre komoly hangsúlyt 

kell helyezni elmondott, plakátolt, nyomtatott, 
osztogatott, Fb-n és weboldalon keresztüli, 
megkerülhetetlen információadással és 
figyelemfelkeltéssel. Ez vélhetően lassú folyamat, de 
módszeresen vinni kell!

Ennek előzetes terepe az Együttlétet megelőző 
másfél hónap masszív internetes jelenléte. A direkt és 
indirekt jelzések adása. Utóbbira jó példa lehet a 
tányér-, bögre- és evőeszközgyűjtésbe csempészett 
elemek.

2./ Rendszer létrehozása

A másik legfontosabb, hogy egy jól átlátható és 
céljaiban elfogadható, követhető és következetesen 
alkalmazható rendszert kell létrehozni. Ha ebben 
hagyunk lyukakat, kiskapukat, kivételeket, akkor a 
rendszer össze fog omolni, és hamarosan 
használhatatlanná fog válni. Ezért minél alaposabban 
fel kell mérni hibázási lehetőségeinket, és azokra 
megfelelő előzetes lépéseket kell kidolgozni. Ne 
feledjétek, az ember a legleleményesebb élőlény az 
állatvilágban. Minden rést meg fog találni a 
rendszerben, és az adódó lehetőségekkel élni is fog. 
Tegnapi megbeszélésünk erre kereste a választ, és 
nagyrészt meg is találta.

3./ Státuszok tisztázása – kapcsolódó juttatások

Sikerült közösen elfogadnunk, értelmeznünk az 
Együttlétre jellemző, speciális státuszokat, és ami 
még fontos és új elem, a státuszváltásokat. De egyedi 
problémák, döntési helyzet azért vélhetően fel fog 
merülni. Ezek előzetes eldöntéséhez fontos elem lehet 
„Rajmi résztvevő listája”! Pontosabban annak előzetes 
és lelkiismeretes feltöltése, ami mindenki feladat. Ha 
ott tisztázzuk eme státuszokat, akkor kisebb 
problémák maradhatnak csak a rendezvényre.
 • speciális vendég

• vendég
 • vendég vendége
 • közösség tagja
 • közönség
 • fiatalok, akik nem végeznek valamilyen önkéntes fizikai 

(szemétszedés, rakodás stb.) vagy szakmai (diákzsűri, kiállításrendezés, dokumentáló 
műhely stb.) munkát (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és 
ezt hangsúlyozni kell!)
 • önkéntes (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és ezt 
hangsúlyozni kell!)
 • munkatárs
 • főmunkatárs – vendégekkel foglalkozók

AZ ÉRKEZŐK STÁTUSZÁNAK TISZTÁZÁSA

Akik közönség szerepben akarnak meglátogatni bennünket…
azok helyzete nagyon egyszerű, mondhatni klasszikus hozzáállású. Megveszi a belépőj-
egyét a művészeti programok látogatására. A vendéglátós vállalkozóknál a szokásos 
fesztiváláron fogyaszthat. De nem vagy csak részlegesen tud részesülni a közösségi 
jóérzést erősítő programelemekből. Főleg nézheti csak őket. Hacsak nem próbál meg 
lépésről lépésre a közösség részévé válni, de azt neki kell kezdeményeznie. Mi nem 
fogjuk erőltetni, ezért hagytuk meg e klasszikus lehetőséget.
Akik ellenben a közösségi létben való lubickolást választják, több próbatételen kell 
átesniük, ha annak közös előnyeit élvezni szeretnék.

Akik már közösségünk tagjai, vagy idén jelentkeztek közösségi programokkal…
2019-ben, a megújulás, az új lépcsőfokra lépés évében, több új közösségépítő elemmel 
találják majd szembe magukat, amelyek mindegyike a közösségi lét tudatosítását 
próbálja szolgálni. Többségük a régebbi, eddig alkalmazott közösségalakító módszere-
ink csiszolgatása, próbatétellé alakítása. De találtunk újakat is!

Továbbá gondolataink február eleji nyilvánosságra hozásával egy időben felhívást 
teszünk közzé, és várjuk közösségünk tagjai véleményét és ötleteit. Azaz a kezdésig 
még sok új ötlet, közösségi próbatétel kerülhet be a repertoárba, ha azok 
megvalósíthatónak tűnnek.

Próbatételeket mondok, mert e népmesékben gyakran használt módszer, a kis királyfi, 
a szegénylegény próbatételekkel való sikeres megküzdéseinek sora a fontos cél elérése 
érdekében, közösségünk tagjai számára is minta lehet. Lehet vele élni, próbálkozni, de 
nem kötelező. Aki minél több próbatételt sikerrel leküzd, az közelebb kerül a jó hangu-
latú közösségi együttlét eléréséhez. Aki kevesebbet, ezt is szeretjük. Drukkolunk neki, 
hogy legközelebb – átgondolva, megérlelve az előző alkalom tanulságait – előbbre 
jusson a számára esetleg fontossá váló közösségi folyamatban. De az sem baj, ha valaki 
nem érzi magát jól formálódó közösségünkben. Ő keressen másikat, vagy lássa be, 
hogy ő nem közösségbe való ember!

A mi fő kísérleti terepünk a „Nyári berek” – Mediawave Nyári Tábor és Közösségi Együt-
tlét (a következő: Somogyfajsz, 2019. július 22–26.), ahol tavaly már sok új elemet 
kipróbáltunk kicsiben, sikerrel, egyénekkel, családokkal. A „lassú víz…” mozgalom 
szülőhelye e Balatontól délre fekvő madárparadicsom, Matula bácsi világa.

Még van egy fontos kérdés, amit el kellett döntenünk új, átalakító terveink 
nyilvánosságra hozása előtt, mert ez egyre nagyobb zavarokat okozott így félúton járva:

Ki a vendég és ki a közösségünk tagja?

A vendég számunkra az, aki valamilyen művészeti produktummal (zene, film, egyéb 
művészetek) járul hozzá a Tartóshullám / Mediawave Együttlét fesztiválszerű 
működéséhez. Szerepe egyértelmű, mert sok év gyakorlásának eredményét mutatja 
meg nekünk. Az ő adását illik valamivel honorálni, hogy a kölcsönösség elve beálljon. 
Ennek egyik módja, hogy lehetőségeink függvényében ingyenesen biztosítjuk számára 
az étkezést. Ez nálunk reggelit és estebédet jelent.

Közösségünk tagja az, aki valamilyen közösségi folyamat megvalósítása miatt érkezik 
közénk. Ez az előzőhöz képest egy egészen más státusz. A mi – előzőekben már 
nagyjából felvázolt – gondolkodásunk alapján a közösség, az egyenlőség elve alapján, 
a kaláka vagy batyus bál hagyományának megújításaként, önmaga hozza össze saját 
jóérzéseinek alapját. Ebben mi is arányos részt vállalunk. Hangsúlyozom az arányosság 
elvét, tehát pl. az étkezés esetén, nem ingyenes étkezést biztosítunk, hanem 
arányosan hozzájárulunk a készülő közös ételhez. Plusz segítünk a szervezés 
koordinálásban. A többit majd az étkezések részletezésénél.

Tehát a megértés segítéseként, összefoglalásként annyit, hogy az egyenlőségalapú 
közösségi működés itt keveredik a fesztiválszerű működéssel. De lefordíthatjuk ezt egy 
családi összejövetel vagy egy baráti társaság bulijának nyelvére. Itt a családi vagy baráti 
közösség hozza össze a „buli” étkezési és italozási hátterét. Vagy pénzt dobnak össze, 
vagy mindenki otthon készíti el a buliba valót. Ha most ebbe a helyzetbe az egyik 
családtag hoz egy énekes-muzsikus vendéget, és az eljátszik pár dalt a vendégek 
szórakoztatására, az természetszerűleg ingyenesen részesül a közösség által összehozott 
javakból. Ezt mindenki természetesnek veszi. Tulajdonképpen ilyen egyszerű ez. Így 
gondolkozunk mi is ebben az általunk közösen kialakított, de kicsit bővebb közegben.

Még egy fontos megjegyzés. Ezen egyenlőségelvű hozzáállás azért szociális 
érzékenységű. Tehát toleráljuk a fiatalok, a kevésbé jól állók helyzetét, de azt is 
természetesnek vesszük, hogy akinek lehetősége adódik, az nagyobb mértékben is 
hozzájárulhat közös jóérzéseink kialakításához. Őket az üzenőfalunkon kiemelten 
megjelenítjük.

ÉS JÖJJENEK A KÖZÖSSÉGI PRÓBATÉTELEK

Közösségi reggeli

Hogy tiszta és átlátható legyen a konstrukció. Mi, szervezők biztosítjuk hozzá a 
vendégek megvendégeléséhez szükséges mennyiséget. Továbbá biztosítjuk az előző 
bekezdésben leírt közösségi hozzájárulást. Ez tekinthető mintegy reggeli 

alapkészletnek, amihez a közösségi munkálkodás céljából érkezők hozhatnak (illik 
hozni) kiegészítő, lehetőleg otthonról hozott kézműves ételeket (pecsenyezsír, kolbász, 
sonka, szalonna, sajt, lekvár, méz, szörp, zöldség, vega étkek, bármi olyan, ami a 
reggelihez jó lehet). De lehet csatlakozni munkával. Az eddigi gyakorlat szerint 
folyamatosan érkeznek kiegészítő ételek, amelyek egy részét raktározni kell, napokra 
elosztani, hogy mindig jó választék legyen. A reggelihez előkészítés is szükséges, és 
utána el is kell rakodni. A közösségi reggelit speciális karszalaggal vagy Mediawave 
üvegpénzzel lehet látogatni (még ezt eldöntjük). A normál közönség számára nem 
nyitott, legfeljebb azok számára, akik először szándékoznak megmerítkezni a közösségi 
létben, és hoznak hozzá megfelelő mennyiségű hazait. A „betétek” hozóit, a hozott 
dolgok neveivel felírjuk egy üzenőtáblára, hogy kellőképpen megtiszteljük őket.
Külön hangsúlyozom, hogy szükségünk lenne fiatal és felnőtt, talpraesett önkéntesekre 
a közösségi reggeli lebonyolításának segítésére! Várjuk az előzetesen jelentkezőket!

Közösségi étkezés – bográcsközösségek estebédre

Az évek alatt már kialakult több kiváló főzőképességgel megáldott bográcsközösség, 
amik előre meg tudják adni, mikor és mit fognak készíteni. De felhívásunkat 
megismerve az „újak” is alakíthatnak bográcsos vagy más típusú ételek készítésére 
közösségeket. Amennyiben előre megadják a paramétereket, akkor weboldalunkon 
közzétesszük azokat.
Fontos közölni a készítés tervezett idejét, nyersanyagigényét, és hogy miben várják a 
segítséget. Mit raknak ők bele, és mit várnak? Mi, szervezők pedig megpróbáljuk 
koordinálni ezen kezdeményezéseket.

Az is fontos, hogy a szervezők nem tudnak semmilyen eszközt biztosítani az 
ételkészítésekhez. Bogrács, tűz, vágó- és egyéb eszközök. De az is biztos, hogy nem fog 
mindenki állandóan főzni, ezért az eszköz-átláthatóságot biztosító webfelülettel 
próbáljuk segíteni, hogy kiegészítsék egymást az esetleg hiányos készletek. De egyben 
arra is kérünk benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert az ún. „profi”, a vendégek 
számára dolgozó ételkészítők komolyan szoktak morogni a felkészületlen, kuncsorgó, 
de kétségkívül jóakaratú bográcsközösségekre.

Ezen közösségi ételkészítés annyiban különbözik a közösségi reggelitől, hogy ebbe nem 
keverjük bele a vendégeket. Számukra külön készül étel, hogy a közösségi ételkészítés 
rendszerét ne bonyolítsuk meg. Itt tehát a főző felelőssége az, hogy annyi ételt 
készítsen, aminek előzetesen összeszedte a nyersanyag-, eszköz- és 
munkatárshátterét. Akik nem készülnek fel rendesen, vagy nem csatlakoznak 
előzetesen bográcsközösséghez, azok éhen maradnak, vagy vásárolnak a 
vállalkozóktól.

MEDI – mire jó a Mediawave üvegpénze?

Pár éve már megpróbálkoztunk vele, de akkor talán még nem érett meg rá az idő. Most 

ismét megpróbáljuk. Valójában azon lusta és/vagy 
figyelmetlen, esetleg távolról, külföldről érkezők 
számára nyújt menekülési utat, akik nem készültek 
fel, vagy a távolság miatt nehézkesen tudnák 
magukkal hozni a közösségi lét alapeszközeit. 
Továbbá fiatalok vagy szociálisan hátrányos 
helyzetűek számára juttat plusz étkezési lehetőséget 
a közösség számára szórakoztató formában.

Egyelőre még csak alapötleteim vannak, amelyek 
többsége az előzőekben kifejtett közösségi 
étkezésekhez kapcsolódik, de várom a kreatív 
ötleteket:

 • értékteremtő pódium – Kovács Öcsi, egyik fő 
közösségi műhelyvezetőnk tavaly már alkalmazta azt az 
elvet, hogy csak úgy nem ad senkinek étket az általa 
főzöttekből. Pénzt sem fogadott el. És akik nem értve a 
rendszert, kérlelték, azok számára ellentételül 
elvégzendő feladatokat adott meg (fekvőtámasz, 
mosogatás, vers, ének, zene stb.). Ebből elég sok érdekes 
helyzet adódott. Voltak, akik megsértődtek, míg mások 
ott ragadtak, visszajártak közösségi asztalához, és több 
mindenben elkezdtek együttműködni Öcsi bá’ zenei, 
kendo-, kézműves és főzőműhelyében. Az ő ötlete volt, 
hogy állítsunk fel egy minipódiumot a bástya udvaron, a 
közösségi főzések környezetében, és ott miniprodukciókat 
lehessen előadni cserébe a Mediawave-pénzért, azaz a 
MEDI-ért. A MEDI darabszámát a közösségi főzők és ott 
lévő nézők szavaznák meg. A MEDI-vel becsatlakozhat 
valamelyik bográcsközösségbe.

 • a közösségi érzés, étkezés megvásárlása – azok, akik 
normál közönségként érkeznek, azaz nem közösségünk 
tagjaiként, és kedvet kapnak a közösség által nyújtott 
hangulatba való csatlakozáshoz, azok „támogató jegy” 
vásárlásával MEDI-hez juthatnak (1 MEDI 1.000 Ft), és azzal 
részt vehetnek a közösségi reggeliben, vagy csatlakozhatnak 
bográcsközösségekhez. Olyasmi ez, mint a középkorban a 
búcsúcédulák, azaz az üdvözülés megvásárlása a katolikus 
liturgia szerint. Részben ezen való felháborodás miatt jöttek 
létre a protestáns, vallásmegújító mozgalmak. Szóval „mi sem 
vagyunk jobbak a Deákné vásznánál”.

 • evőeszközök vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a 
felkészületlenek miért nem tudnak étkezni eszközök híján

 • pohár vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a felkészületlenek 
miért nem tudnak majd italt inni saját pohár híján

 • a közösségi lét fenntarthatóságának támogatása – a közösségi lét jó 
hangulatának fenntarthatóságára törekvő szervezetünk a támogatások 
csökkenésével, egyre nehézkesebben tudja összefogni, előkészíteni Együttlétünket. 
Aki pénzügyileg teheti, „támogató jegy” vásárlásával segítheti tevékenységünk 
megtartását. A támogatás értékének 50%-át MEDI-ben visszaadjuk, amiből a 
támogató segítheti a fiatalok és szociálisan rászorulók étkezését.

 • Tartóshullám-ajándéktárgyak csereértéke – a „támogatási jegy”-ért cserébe 
kapott MEDI, Mediawave-ajándéktárgyak csereértékeként is szolgálhat.

ÉTKEZŐ ESZKÖZÖK

A környezettudatosság terjesztése szellemében tavaly, kicsit határozatlanul 
megpróbáltuk bevezetni „a hozz magaddal evőeszközt és poharat” mozgalmat. Az 
együttlétet ellepő szemét és műanyag csökkentésének reményével. Finoman 
fogalmazva, kis sikerrel. Megtapasztaltuk, hogy főmunkatársaink voltak ennek egyik fő 
megsértői, mert a közösségi étkek osztásánál, megsajnálva az eszköz nélkül érkezőket, 
előszedték tartalék műanyag tányérjaikat és eszközeiket. És hát be kell vallanom, hogy 
magam is visszaestem, mert ugyan felkészültem eszközökből, de ha valaki megkínált 
egy pohár házi borral, bizony nem mentem be az irodába a poharamért, akkor meg 
maradt a műanyag pohár.

Megtanultuk, hogy csak határozott fellépéssel és teljes körűen lehet mindezt bevezetni. 
Kipróbáltuk ezt a Nyári berek nyári táborunkba, és ott kemények voltunk, és mint 
várható volt, a társaság legalább fele nem vette komolyan a felhívást. De mi igen!

Az első este nagy káosz alakult ki a közösségi vacsora osztásakor, volt sok 
felháborodás, miért nem mondtátok, nem gondoltuk komolyan és hasonló sértődős 
megjegyzések röpködtek a levegőben. De kitartottunk! Az éhes ember azonban 
képes megoldani a problémákat. Különösen olyan világvégi helyen, mint 
Somogyfajsz, ahol bolt is csak ritkán működik, a legközelebbi Tesco meg 30 
kilométerre van. Úgyhogy nincs más lehetőség, mint a találékonyság. Pár előzetes 
megoldási ötlet, amit Fajszon megtapasztaltunk, a hozzánk felkészületlenül 
érkezőknek:

 • tejfölös doboz és teteje,
 • konzervdoboz,
 • (és talán a legszebb és legautentikusabb) meghajtott fakéreg tányérként és kisebb kanálként.

De másnapra szaporodott a saját készletek száma, és elkezdődött az egymás felé 
való kölcsönzés is. A harmadik nap már minden flottul ment.
Ellenben a többség megelégedettségére megállapíthattuk, alig maradt utánunk 
szemét, csak a szép számú gyermeksereg által eldobált csipszes zacskó.

KÖZÖSSÉGI (önkiszolgáló) BÜFÉ

Jól tudjuk, hogy az evés után a másik nagyon fontos elem az itallal való ellátás. Ismét 
nyári berkes, somogyfajszi, két éven keresztül már kipróbált megoldást tudok 
mintaként hozni.

Az önkiszolgáló büfé lényege, hogy volt egy sörcsap Staropramen sörrel, csallóközi 
barátaink révén, valamint balatoni bor kancsóban Jörg Tibi révén. Továbbá egy 
szódagép fröccs-csinálás céljából. Mindenki maga csapolt vagy öntött 
magának bort, és az önköltségnél alig magasabb árat bedobta egy műanyag 
gömbbe. A folyamatot nem ellenőrizte különösebben senki, legfeljebb Jörg Tibi 
és barátja segített, ha kellett, és cserélt hordót, töltötte fel a kancsót.

Ugyan nagyon puritán a készlet, de jó minőségű. Aki másra vágyik, az megve-
heti az bástya udvarban lévő vállalkozóktól, csak más árviszonyban. Mindez 
tulajdonképpen a közösségi lét egyik lehetséges kedvezménye, az él vele, aki 
akar, nem kötelező. Nem ingyenes, de erősen kedvezményes.

Somogyfajszon sem tudta előzetesen senki elképzelni, csak Jörg Tibivel ketten 
bíztunk benne, hogy a közösségi büfé nem lesz már az első nap veszteséges. 
Ugyan előzetesen, hangsúlyosan elmondtuk, hogy ha az első nap ráfizetéssel 
zárunk, akkor bezárjuk a „boltot”, ami az alig nyitva tartó kocsma és boltos 
faluban eléggé katasztrofális helyzetet idézett volna elő italozó tábori 
közösségünkben. Mindkét évben egyszer kellett figyelmeztetni a fogyasztó 
közösséget, hogy kicsit jobban figyeljenek az ellentétel biztosítására, és a 
végén azt a meglepő tényt tapasztaltuk, hogy önkiszolgáló büfénk szolid 
nyereséggel zárt.

ADOMÁNYOZZ POHARAT, TÁNYÉRT ÉS EVŐESZKÖZT

Ha otthon körülnézel az edényes szekrényedben, éléskamrádban, majdnem 
biztosan találsz olyan lecsorbult, kopott, valamiért nem kedvelt, használaton 
kívüli csetreszeket, amiktől nem fáj a szíved megszabadulni. Nekünk ezek jól 
jöhetnek, mert mondjuk jönnek vendégeink nagyon távoli országokból is, mint 
pl. India, Szibéria, Irán, akiknek egy fokkal bonyolultabb lesz alkalmazkodni a 
szemétmentesítést szolgáló kezdeményezésünkhöz – azaz hogy hozzanak 
magukkal otthoni étkészletet. Az ő számukra gyűjtést szervezünk.
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NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

ELŐBESZÉD

Az utóbbi 7-8 évben (2011-ben pattant ki a szikra), a kis lépések elvét követve, egyre 
határozottabb lépéseket tettünk azért, hogy a MEDIAWAVE-ről TARTÓSHULLÁM-má, 
Fesztiválból Együttlétté átkeresztelt összejöveteli formánkat, azaz egy bámészkodókból 
és a programot „fogyasztó” közönségből, valamint a fellépő művészekből álló szten-
derd fesztiválformát együttműködésekre alapozó, közösségi formává változtassuk, azaz 
közösséget építsünk, alakítsunk, formáljunk.

Személyesen úgy érzem, mert ezek most az én gondolataim, hogy az átalakulás útján 
jól haladtunk, azt pontosan nem tudom megmondani mennyire, mert nem ismerem az 
út végét. Remélem, munka- és sorstársaim tovább árnyalják majd a képet saját 
véleményükkel. Sőt, nagyon örülnék közösségünk többi tagjának vélemény-
formálásának is.

Azt képletesen kimondhatjuk, hogy talán félúton járunk. Véleményem szerint a fő 
kérdés jelenleg az, hogy lesz-e erőnk továbblépni, vagy belebukunk kísérletezésünkbe.
És akkor felvetül bennem a kérdés: milyen pozitív és negatív tapasztalatokkal járt e 
félút elérése? Javaslom, hogy ezen minden érdekelt gondolkodjon el, mindaz, aki 
közösségünk tagjának érzi magát, és az is, aki arra törekszik, hogy azzá váljon.
Járatlan utat jártunk/járunk! Számtalan hibát elkövettünk útközben, de számos pozitív 
tapasztalattal és jó érzéssel is gazdagodtunk, közösségileg és egyénileg is. Ezért 
érdemes most beszélni a továbblépések mikéntjéről!

Miközben személyesen a lassú, fokozatos háttérbevonuláson gondolkodom, mivel úgy 
érzem, hogy e formában mögöttem lévő közel harminc, de egyébként önkéntes kultúr-
munkásként (ma már inkább közösséggyűjtőnek gondolom magam) több mint 40 év 
azt mondatja velem, hogy „elég volt”! Persze nem volt elég, tán sosem elég! Ahhoz 
azonban összegyűlt bennem elégséges, sőt bőséges tapasztalat, hogy mint minden 
tartós folyamatban, jelen lépcsőfokunkon, határozottan végre kell hajtanunk egy megú-
julási lépést. Ebben még aktív szerepet szándékozok játszani, de a továbbiakban inkább 
csak tanácsadóként szeretném segíteni tetterős fiataljaink tevékenységét. Egyre 
kevesebb munkavégzéssel és egyre több okoskodással, azaz tanácsadással. Mindig 
irigyeltem a tanácsadókat, nekik elég volt csak beszélni, nekem mindig meg kellett 
valósítani a kigondolt dolgokat. Ezért talán nekem is kijár ennyi, levezetésként.

De visszatérve a jelen állapothoz, véleményem szerint, ha nem lendítjük tovább 
megkezdett közösségépítő folyamatunkat, nem próbálunk egy magasabb fokozatra 
lépni, félő, hogy beáll, bemerevedik az. És ez minden fejlődés halála. Ne feledjük, hogy 
a dinoszauruszok is kihaltak…

MI AZ, AMI JÓ IRÁNYBA HALAD?

A hangulat, a közösségi létben való lubickolás jól 
érzékelhetően erős hullámokat ver közösségünk 
tagjaiban. Lelkükben és tevékenységükben. Mindez 
kapcsolatteremtésük, közös munkálkodásuk 
felfokozott jellegében ölt testet. Mi szervezők, akik 
tevékenységének többségét – sajnos – a munkavég-
zés tölti ki, éppen kicsit kívülálló, terelgető üzemmó-
dunkból adódóan jól érzékeljük mindezt, és irigységgel 
tölt el bennünket.·
Persze nagyon jó érezni, hogy van értelme 
munkánknak. Kevésbé jó az, és itt átlépek a következő 
pont felvezetésébe, hogy mi, szervezők mindezt nem 
tudjuk megfelelő szinten élvezni, mert a közösség 
tagjainak többsége még mindig szolgáltató 
személyként tekint ránk, és rengeteg olyan feladatot 
akar megoldatni velünk, ami kis odafigyeléssel 
többségében magától is megoldódna. Pl. nem láttad a 
Bélát? (Ki az a Béla?) Leraktam valahová a szemüvegem, 
nem keresnéd meg? Stb. És ezek csak a cizellált formák. 
(Csak zárójelesen jegyzem meg: biztos így kell ennek 
lenni? Nem lehetne elérni egy új lépcsőfokon, hogy 
nekünk is jusson a jóból? És a közösség tagjai ne mással 
oldassák meg a közösségi tevékenység közben felmerülő 
gondokat, hanem inkább fejlesszék megoldó készletüket, 
a nagyobb problémák előállta esetén kérjék a közösség 
tagjainak segítségét – ne a szolgaszerepben lévő 
szervezőkét?)

Közösségi tag véleménye, válasza:
„Kedves Jenő, a kifakadásod jogos is, meg nem is. Aki 
közösségi életvezetést vállal, annak ezzel számolnia kell. 
Eseményeitek igencsak nagyszabásúak ahhoz, hogy a részt-
vevőik között ne legyen tájékozatlan, illetve a személyiség-
ből fakadó eltérések még a visszatérők viselkedését, 
hozzáállását sem fogják megváltoztatni. Egy teljes élet is 
kevés, hogy apró változásokat érjünk el, kellő önismerettel 
személyiség-fejlődésünkben. A művészvilág tagjai meg 
pláne kevésbé pragmatisták, inkább szélsőségesnek 
nevezném őket, és idomításra nem alkalmasak. Aztán a Ti 
fórumaitokra részben találkozni, ellazulni, közösködni járnak, 
de nem feltétlen »alkalmazkodni«. Valójában szeretnek ott 

lenni, de önzetlen oldalukat (ha van olyan nekik) kevesen fordítják felétek. Amennyiben 
részese akarsz lenni, ahhoz külsősként kell megjelenned, netán más, hasonló szervez-
kedésekhez fordulni kikapcsolódásra. Vendéglátó vagy, és ez a szerep soha nem fog 
másként alakulni. Talán jó lenne Mediawave-díjazásra (egy új díjkategória) jelölni az 
önzetlen tevékenységet végző önkéteseket, akiket ez a gesztus kellőbben motiválna. 
Hiszen sok projekt ott csúszik el, hogy a fellépőkre, az exponált személyekre fókuszál 
mindenki, de az alapokat rakó, kulimunkát végző emberek nem kapnak figyelmet, 
legfeljebb részvételi lehetőséget. De Kedveseim, ki nem szereti a fényezettséget, az 
elismerést? Amit egy személyes beszélgetésben már kifejtettem, lehetne idegen-
vezetőket képezni önkétesekből, ami, feltehetőleg jó trénerekkel, hasznosabbá tehetné 
munkájukat, ez által hátha szabadulna fel számotokra is idő, legalább részélményekkel 
gazdagítva Benneteket. Nőként és gyakori vendéglátóként tudom, hogy ha egy 10 fős 
csapatom van, már azzal sem feltétlen lehetek egyenrangú résztvevő… Itt is sok 
szemüveget meg Bélát kell keresnem.”

MI AZ, AMI ROSSZ IRÁNYBA HALAD?

Szerencsére a többség jól értelmezi a közösségé válás folyamatát, legfeljebb nem 
azonos szinten áll a belekerülés folyamatában. De ez így természetes!

NEM ÉRTENI VAGY FÉLREÉRTENI...

De vannak, akik nem értik vagy félreértik a közösségi munkálkodásban lévő előnyöket. 
Netán a maguk hasznára próbálják fordítani. Jó, vagy netán rossz példa erre a közösségi 
étkezés több éve tartó bevezetésének kísérlete, amely számtalan pozitív és negatív 
megnyilvánulást hozott elő. Van, szerencsére a többség, aki a mi megalapozó betétünk 
mellett sokat tesz bele, munkát, nyersanyagot, ha kell anyagiakat, és persze 
kedvességet, jó hangulatot. De sajnos vannak olyanok, akik mindezen pozitív folyama-
tot elsősorban kihasználják, közétkeztetésként, a szervezők ingyenes osztogatásaként 
fogják fel. Pedig egyértelműen nem ez a célunk vele! Sőt! Ellenben jól ismerjük a közös 
ételkészítés közösségfejlesztő erejét. Ezért örömködünk a módszerben, másrészt kínló-
dunk vele, látva a visszaélések sorát.

„Én miért nem kaphatok belőle, amikor a másik is kap?” – nem tudva, hogy az a 
bizonyos másik mit rakott bele az ételkészítésbe (munkát, nyersanyagot, anyagiakat), 
de citálhatnék ennél extrémebb példákat is. Az ilyen negatív megnyilvánulásokat látva 
eszem jut, hogy talán jobb lenne felhagyni eme kísérletezéssel. Nekünk, szervezőknek 
sokkal egyszerűbb dolgunk lenne. Mindenki megvenné piaci áron a vállalkozóktól, 
amire vágyik, aztán béke lenne. Igaz, egy fontos közösségépítő tényezőt elvesztenénk 
ezzel. De közben azt is pontosan tudjuk, mi, szervezők már a bőrünkön érzékeljük, hogy 
támogatáshiányosabb világ felé közelgünk, és egyre nehezebb lesz belerakni a 
közösségi jóérzés működésébe, fenntartásába (már az idén is) azt a pluszt, amely pótol-
ja az előbb említett és még elhallgatott negatív jelenségeket.

KÖZÖSSÉGI ÖNFENNTARTÁS...

Pedig tevékenységünk egyértelmű iránya a közösségi önfenntartás felé való haladás, 
és közösségünk tagjait is erre biztatnánk, még ha ez ma elméleti, ideákkal teli 
gondolkodásnak tűnik is. Ugyanakkor nem árt szembesülnünk az „állami csecstől” 
való erőteljes függésünk káros mivoltával, amely csökkentése jövőbemutató, távlatos 
cél lehet mindenki számára. Mert e függés csak rövid távú előnyök elérést teszi 
lehetővé, és a kifejhető lé mennyisége is erősen változó, ma apadó jelleget mutat.
Sokak nem tudják, de a második nagy háború előtt Magyarország és persze Európa 
nagy része tele volt kulturális és közösségi jóérzés segítésére létrehozott szervezetek-
kel, egyletekkel, körökkel. Nagyon fontos jellemzőjük volt, hogy függetlenek voltak. 
Közösségük kulturális, szórakozási és sportolási vágyait (koncert, színház, bál, sport-
verseny) tagjaik anyagi hozzájárulásából, egyéb bevételeikből elégítették ki. Azokban 
az időkben nem létezett állami csecs, de ennek ellenére e közösségi szervezeteknek 
székhelyek, székházak építésére is volt anyagi ereje. Majd’ minden településen ma is 
áll több olyan, általában jellegzetes és építészetileg érdekes épület (iparoskör, gazda-
kör épülete), amely ezen közösségek emlékét őrzi.

Ezeket a jól működő, de független közösségi szervezkedéseket szüntette meg, 
épületeiket államosította – talán egyik legnagyobb bűneként – a szocializmus. És 
helyette, ennek pótlásaként kezdett pénzt osztogatni az állam, és épített művelődési 
házakat, hogy ellenőrzötten tudja tartani a kikerülhetetlen közösségi működést. 
Mindez a működés mit sem változott a rendszerváltás után sem. Az állami csecs 
időszakosan szophatóvá válik. Úgyhogy ha történelmi előzményességet/távlatosságot 
akarunk látni közös tevékenységünkben, akkor mi most egy természetes, hagy-
ományos közösséget próbálunk rekonstruálni. Az állami csecs segítségével.

Közösségi tag véleménye, válasza:

„A közétkeztetési rágódást értem, de az az igazság, hogy én sem láttam át teljesen, 
még a háromszoros ottlétem alatt sem. A reggeli lézengésben bebillegő népség trehá-
nyságát érzékeltem, egy sokszor nem kellő higiéniával, beleturkálással történő 
fogyasztást láttam. Jómagam két alkalommal szerveztem egy asztalt, és olyan 
személyek, akiket egy fél mondatra sem ismertem, jöttek, pusztítottak, a meghívottak 
meg már éppen étkeztek valahol máskor, másutt, és nem méltattak kóstolásra. Ez 
eléggé frusztrált, leginkább azért, mert 700 km-nyi távolságból cipeltem magammal 
minőségi, kézműves termékeket. Aztán arra gondoltam, hogy ebben a kaotikus állapot-
ban nem lehet ezt jól csinálni.

Szerintem úgy tudna működni, ha hasonló esetben, kérésre, mondjuk a szervezők 
csoportja, vagy egy zenei brigád, vagy a filmes guruk, vagy… tudnák, hogy ma este 8 
órától vendégei a Bányász-asztalnak, és akkor csak ők… – nem tudom, valójában nem 
látom át, nem értem, csak a tapasztalatomat tudom megosztani. Talán asztalfoglalásos 
módszer, mert személy szerint szívesen vállalnám egy csoport vacsorájának 

MÓDSZERTAN – Közösségi együttműködés

megoldását, nem kérve cserébe egyebet, mint figyelmet, meghallgatva röviden vázol-
tan az ételeimmel kapcsolatos megjelenítést, kóstoltatást. Mert az étkezés több kell 
legyen közösségben egy puszta túlélési tevékenységnél, lehetne élményokozó, 
-fokozó! S aki ezt bevállalja, annak felelősségét is magára veszi – úgy a „szolgáltató”, 
mint a „fogyasztó”, és egyben érdeke is a szolgáltatónak, hogy jó hírét keltve távoz-
zanak „vendégei”. Ilyenkor a szolgálataó maga rakna rendet, és környezetét eredeti 
állapotban, tisztán, szemétmentesen hagyná…

„Közösségi önfenntartás” – A közösség előbb-utóbb kilöki a parazitákat.

Amikor önfenntartásra gondolunk, ott a mindenki képessége és tehetsége szerinti 
együttműködést értjük. Közösség önfenntartó csoport csak egy bizonyos számú egyednél 
lehetséges, ahol létezik egy kontroll az által, hogy mindenki mindenkit ismer, kialakul egy 
egészséges, dinamikus hierarchia… a denevérpopulációnál figyelték meg, ott természe-
tesen más okból, de lényegtelen, hogy aki nem közösködik a táplálék megosztásában, az 
kiűzettetik… egyszer lenyűgöző előadást hallgattam Freund Tamás idegsebésztől…

Aztán az is tény, hogy a közösségbe bekerülnek olyanok is, akiket „odataszít a muszáj”, 
nekik is kell ettől még alkalmazkodni.

Mindenképp szükséges az újak befogadása is, azon érdeklődőké, akik szimpatizálnak 
ezzel, de amint írtam, ezkere időt kell szánni és beavatni… Így időben el tudja dönteni, 
hogy fontos ez számára, netán eltávolodik, kihátrál még időben… TULAJDONKÉPPEN 
EZEKET MEGFOGALMAZTAD MÁR, TEHÁT NEM IS TAGLALAOM ISMÉTELTEN…”

MILYEN VÁLTOZÁSOK, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST SEGÍTŐ PRÓBATÉTELEK VÁRHATÓK AZ IDÉN?
DE MI IS A CÉL?

A közösségalapú vendéglátás és vendégfogadás alapvetésében, indíttatásában más, mint a 
napjainkra érvényes és általános, üzleti alapú működés. Utóbbira számtalan jó példa van, a 
mi kísérletünkre azonban nem találhatók átvehető minták. Tehát magunknak kell kikísér-
letezni a megoldást gyakorlandó verzióit. Talán annyi segítségünk lehet, hogy vannak ősi 
előzmények (kaláka, batyus bál), amelyek leporolása, a magunk képére formálása adhat egy 
megoldásai alapot.

A célunk az kell legyen, hogy a több év alatt fejlesztgetett közösségi alapú működés okozta 
egyértelműen pozitív és fejlődőképes hangulatalakulást ne rontsuk el/le az
 • ebbe való zavaros üzleti (vendéglátósok) megjelenéssel, ami az utóbbi időszak együt-
tléteit jellemzi,
 • továbbá hogy az egyébként szintén nagyon jó hangulatú és közösségépítő közösségi 
főzések, étkezések, ne keltsék az „ingyenkonyha” hatást, ami szintén jellemző napjainkra.

MIT LEHET TENNI?

1./ Tudati átformálás folytatása

Szerintem az egyik legfontosabb elem a tudati átformálás, amelyre komoly hangsúlyt 

kell helyezni elmondott, plakátolt, nyomtatott, 
osztogatott, Fb-n és weboldalon keresztüli, 
megkerülhetetlen információadással és 
figyelemfelkeltéssel. Ez vélhetően lassú folyamat, de 
módszeresen vinni kell!

Ennek előzetes terepe az Együttlétet megelőző 
másfél hónap masszív internetes jelenléte. A direkt és 
indirekt jelzések adása. Utóbbira jó példa lehet a 
tányér-, bögre- és evőeszközgyűjtésbe csempészett 
elemek.

2./ Rendszer létrehozása

A másik legfontosabb, hogy egy jól átlátható és 
céljaiban elfogadható, követhető és következetesen 
alkalmazható rendszert kell létrehozni. Ha ebben 
hagyunk lyukakat, kiskapukat, kivételeket, akkor a 
rendszer össze fog omolni, és hamarosan 
használhatatlanná fog válni. Ezért minél alaposabban 
fel kell mérni hibázási lehetőségeinket, és azokra 
megfelelő előzetes lépéseket kell kidolgozni. Ne 
feledjétek, az ember a legleleményesebb élőlény az 
állatvilágban. Minden rést meg fog találni a 
rendszerben, és az adódó lehetőségekkel élni is fog. 
Tegnapi megbeszélésünk erre kereste a választ, és 
nagyrészt meg is találta.

3./ Státuszok tisztázása – kapcsolódó juttatások

Sikerült közösen elfogadnunk, értelmeznünk az 
Együttlétre jellemző, speciális státuszokat, és ami 
még fontos és új elem, a státuszváltásokat. De egyedi 
problémák, döntési helyzet azért vélhetően fel fog 
merülni. Ezek előzetes eldöntéséhez fontos elem lehet 
„Rajmi résztvevő listája”! Pontosabban annak előzetes 
és lelkiismeretes feltöltése, ami mindenki feladat. Ha 
ott tisztázzuk eme státuszokat, akkor kisebb 
problémák maradhatnak csak a rendezvényre.
 • speciális vendég

• vendég
 • vendég vendége
 • közösség tagja
 • közönség
 • fiatalok, akik nem végeznek valamilyen önkéntes fizikai 

(szemétszedés, rakodás stb.) vagy szakmai (diákzsűri, kiállításrendezés, dokumentáló 
műhely stb.) munkát (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és 
ezt hangsúlyozni kell!)
 • önkéntes (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és ezt 
hangsúlyozni kell!)
 • munkatárs
 • főmunkatárs – vendégekkel foglalkozók

AZ ÉRKEZŐK STÁTUSZÁNAK TISZTÁZÁSA

Akik közönség szerepben akarnak meglátogatni bennünket…
azok helyzete nagyon egyszerű, mondhatni klasszikus hozzáállású. Megveszi a belépőj-
egyét a művészeti programok látogatására. A vendéglátós vállalkozóknál a szokásos 
fesztiváláron fogyaszthat. De nem vagy csak részlegesen tud részesülni a közösségi 
jóérzést erősítő programelemekből. Főleg nézheti csak őket. Hacsak nem próbál meg 
lépésről lépésre a közösség részévé válni, de azt neki kell kezdeményeznie. Mi nem 
fogjuk erőltetni, ezért hagytuk meg e klasszikus lehetőséget.
Akik ellenben a közösségi létben való lubickolást választják, több próbatételen kell 
átesniük, ha annak közös előnyeit élvezni szeretnék.

Akik már közösségünk tagjai, vagy idén jelentkeztek közösségi programokkal…
2019-ben, a megújulás, az új lépcsőfokra lépés évében, több új közösségépítő elemmel 
találják majd szembe magukat, amelyek mindegyike a közösségi lét tudatosítását 
próbálja szolgálni. Többségük a régebbi, eddig alkalmazott közösségalakító módszere-
ink csiszolgatása, próbatétellé alakítása. De találtunk újakat is!

Továbbá gondolataink február eleji nyilvánosságra hozásával egy időben felhívást 
teszünk közzé, és várjuk közösségünk tagjai véleményét és ötleteit. Azaz a kezdésig 
még sok új ötlet, közösségi próbatétel kerülhet be a repertoárba, ha azok 
megvalósíthatónak tűnnek.

Próbatételeket mondok, mert e népmesékben gyakran használt módszer, a kis királyfi, 
a szegénylegény próbatételekkel való sikeres megküzdéseinek sora a fontos cél elérése 
érdekében, közösségünk tagjai számára is minta lehet. Lehet vele élni, próbálkozni, de 
nem kötelező. Aki minél több próbatételt sikerrel leküzd, az közelebb kerül a jó hangu-
latú közösségi együttlét eléréséhez. Aki kevesebbet, ezt is szeretjük. Drukkolunk neki, 
hogy legközelebb – átgondolva, megérlelve az előző alkalom tanulságait – előbbre 
jusson a számára esetleg fontossá váló közösségi folyamatban. De az sem baj, ha valaki 
nem érzi magát jól formálódó közösségünkben. Ő keressen másikat, vagy lássa be, 
hogy ő nem közösségbe való ember!

A mi fő kísérleti terepünk a „Nyári berek” – Mediawave Nyári Tábor és Közösségi Együt-
tlét (a következő: Somogyfajsz, 2019. július 22–26.), ahol tavaly már sok új elemet 
kipróbáltunk kicsiben, sikerrel, egyénekkel, családokkal. A „lassú víz…” mozgalom 
szülőhelye e Balatontól délre fekvő madárparadicsom, Matula bácsi világa.

Még van egy fontos kérdés, amit el kellett döntenünk új, átalakító terveink 
nyilvánosságra hozása előtt, mert ez egyre nagyobb zavarokat okozott így félúton járva:

Ki a vendég és ki a közösségünk tagja?

A vendég számunkra az, aki valamilyen művészeti produktummal (zene, film, egyéb 
művészetek) járul hozzá a Tartóshullám / Mediawave Együttlét fesztiválszerű 
működéséhez. Szerepe egyértelmű, mert sok év gyakorlásának eredményét mutatja 
meg nekünk. Az ő adását illik valamivel honorálni, hogy a kölcsönösség elve beálljon. 
Ennek egyik módja, hogy lehetőségeink függvényében ingyenesen biztosítjuk számára 
az étkezést. Ez nálunk reggelit és estebédet jelent.

Közösségünk tagja az, aki valamilyen közösségi folyamat megvalósítása miatt érkezik 
közénk. Ez az előzőhöz képest egy egészen más státusz. A mi – előzőekben már 
nagyjából felvázolt – gondolkodásunk alapján a közösség, az egyenlőség elve alapján, 
a kaláka vagy batyus bál hagyományának megújításaként, önmaga hozza össze saját 
jóérzéseinek alapját. Ebben mi is arányos részt vállalunk. Hangsúlyozom az arányosság 
elvét, tehát pl. az étkezés esetén, nem ingyenes étkezést biztosítunk, hanem 
arányosan hozzájárulunk a készülő közös ételhez. Plusz segítünk a szervezés 
koordinálásban. A többit majd az étkezések részletezésénél.

Tehát a megértés segítéseként, összefoglalásként annyit, hogy az egyenlőségalapú 
közösségi működés itt keveredik a fesztiválszerű működéssel. De lefordíthatjuk ezt egy 
családi összejövetel vagy egy baráti társaság bulijának nyelvére. Itt a családi vagy baráti 
közösség hozza össze a „buli” étkezési és italozási hátterét. Vagy pénzt dobnak össze, 
vagy mindenki otthon készíti el a buliba valót. Ha most ebbe a helyzetbe az egyik 
családtag hoz egy énekes-muzsikus vendéget, és az eljátszik pár dalt a vendégek 
szórakoztatására, az természetszerűleg ingyenesen részesül a közösség által összehozott 
javakból. Ezt mindenki természetesnek veszi. Tulajdonképpen ilyen egyszerű ez. Így 
gondolkozunk mi is ebben az általunk közösen kialakított, de kicsit bővebb közegben.

Még egy fontos megjegyzés. Ezen egyenlőségelvű hozzáállás azért szociális 
érzékenységű. Tehát toleráljuk a fiatalok, a kevésbé jól állók helyzetét, de azt is 
természetesnek vesszük, hogy akinek lehetősége adódik, az nagyobb mértékben is 
hozzájárulhat közös jóérzéseink kialakításához. Őket az üzenőfalunkon kiemelten 
megjelenítjük.

ÉS JÖJJENEK A KÖZÖSSÉGI PRÓBATÉTELEK

Közösségi reggeli

Hogy tiszta és átlátható legyen a konstrukció. Mi, szervezők biztosítjuk hozzá a 
vendégek megvendégeléséhez szükséges mennyiséget. Továbbá biztosítjuk az előző 
bekezdésben leírt közösségi hozzájárulást. Ez tekinthető mintegy reggeli 

alapkészletnek, amihez a közösségi munkálkodás céljából érkezők hozhatnak (illik 
hozni) kiegészítő, lehetőleg otthonról hozott kézműves ételeket (pecsenyezsír, kolbász, 
sonka, szalonna, sajt, lekvár, méz, szörp, zöldség, vega étkek, bármi olyan, ami a 
reggelihez jó lehet). De lehet csatlakozni munkával. Az eddigi gyakorlat szerint 
folyamatosan érkeznek kiegészítő ételek, amelyek egy részét raktározni kell, napokra 
elosztani, hogy mindig jó választék legyen. A reggelihez előkészítés is szükséges, és 
utána el is kell rakodni. A közösségi reggelit speciális karszalaggal vagy Mediawave 
üvegpénzzel lehet látogatni (még ezt eldöntjük). A normál közönség számára nem 
nyitott, legfeljebb azok számára, akik először szándékoznak megmerítkezni a közösségi 
létben, és hoznak hozzá megfelelő mennyiségű hazait. A „betétek” hozóit, a hozott 
dolgok neveivel felírjuk egy üzenőtáblára, hogy kellőképpen megtiszteljük őket.
Külön hangsúlyozom, hogy szükségünk lenne fiatal és felnőtt, talpraesett önkéntesekre 
a közösségi reggeli lebonyolításának segítésére! Várjuk az előzetesen jelentkezőket!

Közösségi étkezés – bográcsközösségek estebédre

Az évek alatt már kialakult több kiváló főzőképességgel megáldott bográcsközösség, 
amik előre meg tudják adni, mikor és mit fognak készíteni. De felhívásunkat 
megismerve az „újak” is alakíthatnak bográcsos vagy más típusú ételek készítésére 
közösségeket. Amennyiben előre megadják a paramétereket, akkor weboldalunkon 
közzétesszük azokat.
Fontos közölni a készítés tervezett idejét, nyersanyagigényét, és hogy miben várják a 
segítséget. Mit raknak ők bele, és mit várnak? Mi, szervezők pedig megpróbáljuk 
koordinálni ezen kezdeményezéseket.

Az is fontos, hogy a szervezők nem tudnak semmilyen eszközt biztosítani az 
ételkészítésekhez. Bogrács, tűz, vágó- és egyéb eszközök. De az is biztos, hogy nem fog 
mindenki állandóan főzni, ezért az eszköz-átláthatóságot biztosító webfelülettel 
próbáljuk segíteni, hogy kiegészítsék egymást az esetleg hiányos készletek. De egyben 
arra is kérünk benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert az ún. „profi”, a vendégek 
számára dolgozó ételkészítők komolyan szoktak morogni a felkészületlen, kuncsorgó, 
de kétségkívül jóakaratú bográcsközösségekre.

Ezen közösségi ételkészítés annyiban különbözik a közösségi reggelitől, hogy ebbe nem 
keverjük bele a vendégeket. Számukra külön készül étel, hogy a közösségi ételkészítés 
rendszerét ne bonyolítsuk meg. Itt tehát a főző felelőssége az, hogy annyi ételt 
készítsen, aminek előzetesen összeszedte a nyersanyag-, eszköz- és 
munkatárshátterét. Akik nem készülnek fel rendesen, vagy nem csatlakoznak 
előzetesen bográcsközösséghez, azok éhen maradnak, vagy vásárolnak a 
vállalkozóktól.

MEDI – mire jó a Mediawave üvegpénze?

Pár éve már megpróbálkoztunk vele, de akkor talán még nem érett meg rá az idő. Most 

ismét megpróbáljuk. Valójában azon lusta és/vagy 
figyelmetlen, esetleg távolról, külföldről érkezők 
számára nyújt menekülési utat, akik nem készültek 
fel, vagy a távolság miatt nehézkesen tudnák 
magukkal hozni a közösségi lét alapeszközeit. 
Továbbá fiatalok vagy szociálisan hátrányos 
helyzetűek számára juttat plusz étkezési lehetőséget 
a közösség számára szórakoztató formában.

Egyelőre még csak alapötleteim vannak, amelyek 
többsége az előzőekben kifejtett közösségi 
étkezésekhez kapcsolódik, de várom a kreatív 
ötleteket:

 • értékteremtő pódium – Kovács Öcsi, egyik fő 
közösségi műhelyvezetőnk tavaly már alkalmazta azt az 
elvet, hogy csak úgy nem ad senkinek étket az általa 
főzöttekből. Pénzt sem fogadott el. És akik nem értve a 
rendszert, kérlelték, azok számára ellentételül 
elvégzendő feladatokat adott meg (fekvőtámasz, 
mosogatás, vers, ének, zene stb.). Ebből elég sok érdekes 
helyzet adódott. Voltak, akik megsértődtek, míg mások 
ott ragadtak, visszajártak közösségi asztalához, és több 
mindenben elkezdtek együttműködni Öcsi bá’ zenei, 
kendo-, kézműves és főzőműhelyében. Az ő ötlete volt, 
hogy állítsunk fel egy minipódiumot a bástya udvaron, a 
közösségi főzések környezetében, és ott miniprodukciókat 
lehessen előadni cserébe a Mediawave-pénzért, azaz a 
MEDI-ért. A MEDI darabszámát a közösségi főzők és ott 
lévő nézők szavaznák meg. A MEDI-vel becsatlakozhat 
valamelyik bográcsközösségbe.

 • a közösségi érzés, étkezés megvásárlása – azok, akik 
normál közönségként érkeznek, azaz nem közösségünk 
tagjaiként, és kedvet kapnak a közösség által nyújtott 
hangulatba való csatlakozáshoz, azok „támogató jegy” 
vásárlásával MEDI-hez juthatnak (1 MEDI 1.000 Ft), és azzal 
részt vehetnek a közösségi reggeliben, vagy csatlakozhatnak 
bográcsközösségekhez. Olyasmi ez, mint a középkorban a 
búcsúcédulák, azaz az üdvözülés megvásárlása a katolikus 
liturgia szerint. Részben ezen való felháborodás miatt jöttek 
létre a protestáns, vallásmegújító mozgalmak. Szóval „mi sem 
vagyunk jobbak a Deákné vásznánál”.

 • evőeszközök vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a 
felkészületlenek miért nem tudnak étkezni eszközök híján

 • pohár vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a felkészületlenek 
miért nem tudnak majd italt inni saját pohár híján

 • a közösségi lét fenntarthatóságának támogatása – a közösségi lét jó 
hangulatának fenntarthatóságára törekvő szervezetünk a támogatások 
csökkenésével, egyre nehézkesebben tudja összefogni, előkészíteni Együttlétünket. 
Aki pénzügyileg teheti, „támogató jegy” vásárlásával segítheti tevékenységünk 
megtartását. A támogatás értékének 50%-át MEDI-ben visszaadjuk, amiből a 
támogató segítheti a fiatalok és szociálisan rászorulók étkezését.

 • Tartóshullám-ajándéktárgyak csereértéke – a „támogatási jegy”-ért cserébe 
kapott MEDI, Mediawave-ajándéktárgyak csereértékeként is szolgálhat.

ÉTKEZŐ ESZKÖZÖK

A környezettudatosság terjesztése szellemében tavaly, kicsit határozatlanul 
megpróbáltuk bevezetni „a hozz magaddal evőeszközt és poharat” mozgalmat. Az 
együttlétet ellepő szemét és műanyag csökkentésének reményével. Finoman 
fogalmazva, kis sikerrel. Megtapasztaltuk, hogy főmunkatársaink voltak ennek egyik fő 
megsértői, mert a közösségi étkek osztásánál, megsajnálva az eszköz nélkül érkezőket, 
előszedték tartalék műanyag tányérjaikat és eszközeiket. És hát be kell vallanom, hogy 
magam is visszaestem, mert ugyan felkészültem eszközökből, de ha valaki megkínált 
egy pohár házi borral, bizony nem mentem be az irodába a poharamért, akkor meg 
maradt a műanyag pohár.

Megtanultuk, hogy csak határozott fellépéssel és teljes körűen lehet mindezt bevezetni. 
Kipróbáltuk ezt a Nyári berek nyári táborunkba, és ott kemények voltunk, és mint 
várható volt, a társaság legalább fele nem vette komolyan a felhívást. De mi igen!

Az első este nagy káosz alakult ki a közösségi vacsora osztásakor, volt sok 
felháborodás, miért nem mondtátok, nem gondoltuk komolyan és hasonló sértődős 
megjegyzések röpködtek a levegőben. De kitartottunk! Az éhes ember azonban 
képes megoldani a problémákat. Különösen olyan világvégi helyen, mint 
Somogyfajsz, ahol bolt is csak ritkán működik, a legközelebbi Tesco meg 30 
kilométerre van. Úgyhogy nincs más lehetőség, mint a találékonyság. Pár előzetes 
megoldási ötlet, amit Fajszon megtapasztaltunk, a hozzánk felkészületlenül 
érkezőknek:

 • tejfölös doboz és teteje,
 • konzervdoboz,
 • (és talán a legszebb és legautentikusabb) meghajtott fakéreg tányérként és kisebb kanálként.

De másnapra szaporodott a saját készletek száma, és elkezdődött az egymás felé 
való kölcsönzés is. A harmadik nap már minden flottul ment.
Ellenben a többség megelégedettségére megállapíthattuk, alig maradt utánunk 
szemét, csak a szép számú gyermeksereg által eldobált csipszes zacskó.

KÖZÖSSÉGI (önkiszolgáló) BÜFÉ

Jól tudjuk, hogy az evés után a másik nagyon fontos elem az itallal való ellátás. Ismét 
nyári berkes, somogyfajszi, két éven keresztül már kipróbált megoldást tudok 
mintaként hozni.

Az önkiszolgáló büfé lényege, hogy volt egy sörcsap Staropramen sörrel, csallóközi 
barátaink révén, valamint balatoni bor kancsóban Jörg Tibi révén. Továbbá egy 
szódagép fröccs-csinálás céljából. Mindenki maga csapolt vagy öntött 
magának bort, és az önköltségnél alig magasabb árat bedobta egy műanyag 
gömbbe. A folyamatot nem ellenőrizte különösebben senki, legfeljebb Jörg Tibi 
és barátja segített, ha kellett, és cserélt hordót, töltötte fel a kancsót.

Ugyan nagyon puritán a készlet, de jó minőségű. Aki másra vágyik, az megve-
heti az bástya udvarban lévő vállalkozóktól, csak más árviszonyban. Mindez 
tulajdonképpen a közösségi lét egyik lehetséges kedvezménye, az él vele, aki 
akar, nem kötelező. Nem ingyenes, de erősen kedvezményes.

Somogyfajszon sem tudta előzetesen senki elképzelni, csak Jörg Tibivel ketten 
bíztunk benne, hogy a közösségi büfé nem lesz már az első nap veszteséges. 
Ugyan előzetesen, hangsúlyosan elmondtuk, hogy ha az első nap ráfizetéssel 
zárunk, akkor bezárjuk a „boltot”, ami az alig nyitva tartó kocsma és boltos 
faluban eléggé katasztrofális helyzetet idézett volna elő italozó tábori 
közösségünkben. Mindkét évben egyszer kellett figyelmeztetni a fogyasztó 
közösséget, hogy kicsit jobban figyeljenek az ellentétel biztosítására, és a 
végén azt a meglepő tényt tapasztaltuk, hogy önkiszolgáló büfénk szolid 
nyereséggel zárt.

ADOMÁNYOZZ POHARAT, TÁNYÉRT ÉS EVŐESZKÖZT

Ha otthon körülnézel az edényes szekrényedben, éléskamrádban, majdnem 
biztosan találsz olyan lecsorbult, kopott, valamiért nem kedvelt, használaton 
kívüli csetreszeket, amiktől nem fáj a szíved megszabadulni. Nekünk ezek jól 
jöhetnek, mert mondjuk jönnek vendégeink nagyon távoli országokból is, mint 
pl. India, Szibéria, Irán, akiknek egy fokkal bonyolultabb lesz alkalmazkodni a 
szemétmentesítést szolgáló kezdeményezésünkhöz – azaz hogy hozzanak 
magukkal otthoni étkészletet. Az ő számukra gyűjtést szervezünk.
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ELŐBESZÉD

Az utóbbi 7-8 évben (2011-ben pattant ki a szikra), a kis lépések elvét követve, egyre 
határozottabb lépéseket tettünk azért, hogy a MEDIAWAVE-ről TARTÓSHULLÁM-má, 
Fesztiválból Együttlétté átkeresztelt összejöveteli formánkat, azaz egy bámészkodókból 
és a programot „fogyasztó” közönségből, valamint a fellépő művészekből álló szten-
derd fesztiválformát együttműködésekre alapozó, közösségi formává változtassuk, azaz 
közösséget építsünk, alakítsunk, formáljunk.

Személyesen úgy érzem, mert ezek most az én gondolataim, hogy az átalakulás útján 
jól haladtunk, azt pontosan nem tudom megmondani mennyire, mert nem ismerem az 
út végét. Remélem, munka- és sorstársaim tovább árnyalják majd a képet saját 
véleményükkel. Sőt, nagyon örülnék közösségünk többi tagjának vélemény-
formálásának is.

Azt képletesen kimondhatjuk, hogy talán félúton járunk. Véleményem szerint a fő 
kérdés jelenleg az, hogy lesz-e erőnk továbblépni, vagy belebukunk kísérletezésünkbe.
És akkor felvetül bennem a kérdés: milyen pozitív és negatív tapasztalatokkal járt e 
félút elérése? Javaslom, hogy ezen minden érdekelt gondolkodjon el, mindaz, aki 
közösségünk tagjának érzi magát, és az is, aki arra törekszik, hogy azzá váljon.
Járatlan utat jártunk/járunk! Számtalan hibát elkövettünk útközben, de számos pozitív 
tapasztalattal és jó érzéssel is gazdagodtunk, közösségileg és egyénileg is. Ezért 
érdemes most beszélni a továbblépések mikéntjéről!

Miközben személyesen a lassú, fokozatos háttérbevonuláson gondolkodom, mivel úgy 
érzem, hogy e formában mögöttem lévő közel harminc, de egyébként önkéntes kultúr-
munkásként (ma már inkább közösséggyűjtőnek gondolom magam) több mint 40 év 
azt mondatja velem, hogy „elég volt”! Persze nem volt elég, tán sosem elég! Ahhoz 
azonban összegyűlt bennem elégséges, sőt bőséges tapasztalat, hogy mint minden 
tartós folyamatban, jelen lépcsőfokunkon, határozottan végre kell hajtanunk egy megú-
julási lépést. Ebben még aktív szerepet szándékozok játszani, de a továbbiakban inkább 
csak tanácsadóként szeretném segíteni tetterős fiataljaink tevékenységét. Egyre 
kevesebb munkavégzéssel és egyre több okoskodással, azaz tanácsadással. Mindig 
irigyeltem a tanácsadókat, nekik elég volt csak beszélni, nekem mindig meg kellett 
valósítani a kigondolt dolgokat. Ezért talán nekem is kijár ennyi, levezetésként.

De visszatérve a jelen állapothoz, véleményem szerint, ha nem lendítjük tovább 
megkezdett közösségépítő folyamatunkat, nem próbálunk egy magasabb fokozatra 
lépni, félő, hogy beáll, bemerevedik az. És ez minden fejlődés halála. Ne feledjük, hogy 
a dinoszauruszok is kihaltak…

MI AZ, AMI JÓ IRÁNYBA HALAD?

A hangulat, a közösségi létben való lubickolás jól 
érzékelhetően erős hullámokat ver közösségünk 
tagjaiban. Lelkükben és tevékenységükben. Mindez 
kapcsolatteremtésük, közös munkálkodásuk 
felfokozott jellegében ölt testet. Mi szervezők, akik 
tevékenységének többségét – sajnos – a munkavég-
zés tölti ki, éppen kicsit kívülálló, terelgető üzemmó-
dunkból adódóan jól érzékeljük mindezt, és irigységgel 
tölt el bennünket.·
Persze nagyon jó érezni, hogy van értelme 
munkánknak. Kevésbé jó az, és itt átlépek a következő 
pont felvezetésébe, hogy mi, szervezők mindezt nem 
tudjuk megfelelő szinten élvezni, mert a közösség 
tagjainak többsége még mindig szolgáltató 
személyként tekint ránk, és rengeteg olyan feladatot 
akar megoldatni velünk, ami kis odafigyeléssel 
többségében magától is megoldódna. Pl. nem láttad a 
Bélát? (Ki az a Béla?) Leraktam valahová a szemüvegem, 
nem keresnéd meg? Stb. És ezek csak a cizellált formák. 
(Csak zárójelesen jegyzem meg: biztos így kell ennek 
lenni? Nem lehetne elérni egy új lépcsőfokon, hogy 
nekünk is jusson a jóból? És a közösség tagjai ne mással 
oldassák meg a közösségi tevékenység közben felmerülő 
gondokat, hanem inkább fejlesszék megoldó készletüket, 
a nagyobb problémák előállta esetén kérjék a közösség 
tagjainak segítségét – ne a szolgaszerepben lévő 
szervezőkét?)

Közösségi tag véleménye, válasza:
„Kedves Jenő, a kifakadásod jogos is, meg nem is. Aki 
közösségi életvezetést vállal, annak ezzel számolnia kell. 
Eseményeitek igencsak nagyszabásúak ahhoz, hogy a részt-
vevőik között ne legyen tájékozatlan, illetve a személyiség-
ből fakadó eltérések még a visszatérők viselkedését, 
hozzáállását sem fogják megváltoztatni. Egy teljes élet is 
kevés, hogy apró változásokat érjünk el, kellő önismerettel 
személyiség-fejlődésünkben. A művészvilág tagjai meg 
pláne kevésbé pragmatisták, inkább szélsőségesnek 
nevezném őket, és idomításra nem alkalmasak. Aztán a Ti 
fórumaitokra részben találkozni, ellazulni, közösködni járnak, 
de nem feltétlen »alkalmazkodni«. Valójában szeretnek ott 

lenni, de önzetlen oldalukat (ha van olyan nekik) kevesen fordítják felétek. Amennyiben 
részese akarsz lenni, ahhoz külsősként kell megjelenned, netán más, hasonló szervez-
kedésekhez fordulni kikapcsolódásra. Vendéglátó vagy, és ez a szerep soha nem fog 
másként alakulni. Talán jó lenne Mediawave-díjazásra (egy új díjkategória) jelölni az 
önzetlen tevékenységet végző önkéteseket, akiket ez a gesztus kellőbben motiválna. 
Hiszen sok projekt ott csúszik el, hogy a fellépőkre, az exponált személyekre fókuszál 
mindenki, de az alapokat rakó, kulimunkát végző emberek nem kapnak figyelmet, 
legfeljebb részvételi lehetőséget. De Kedveseim, ki nem szereti a fényezettséget, az 
elismerést? Amit egy személyes beszélgetésben már kifejtettem, lehetne idegen-
vezetőket képezni önkétesekből, ami, feltehetőleg jó trénerekkel, hasznosabbá tehetné 
munkájukat, ez által hátha szabadulna fel számotokra is idő, legalább részélményekkel 
gazdagítva Benneteket. Nőként és gyakori vendéglátóként tudom, hogy ha egy 10 fős 
csapatom van, már azzal sem feltétlen lehetek egyenrangú résztvevő… Itt is sok 
szemüveget meg Bélát kell keresnem.”

MI AZ, AMI ROSSZ IRÁNYBA HALAD?

Szerencsére a többség jól értelmezi a közösségé válás folyamatát, legfeljebb nem 
azonos szinten áll a belekerülés folyamatában. De ez így természetes!

NEM ÉRTENI VAGY FÉLREÉRTENI...

De vannak, akik nem értik vagy félreértik a közösségi munkálkodásban lévő előnyöket. 
Netán a maguk hasznára próbálják fordítani. Jó, vagy netán rossz példa erre a közösségi 
étkezés több éve tartó bevezetésének kísérlete, amely számtalan pozitív és negatív 
megnyilvánulást hozott elő. Van, szerencsére a többség, aki a mi megalapozó betétünk 
mellett sokat tesz bele, munkát, nyersanyagot, ha kell anyagiakat, és persze 
kedvességet, jó hangulatot. De sajnos vannak olyanok, akik mindezen pozitív folyama-
tot elsősorban kihasználják, közétkeztetésként, a szervezők ingyenes osztogatásaként 
fogják fel. Pedig egyértelműen nem ez a célunk vele! Sőt! Ellenben jól ismerjük a közös 
ételkészítés közösségfejlesztő erejét. Ezért örömködünk a módszerben, másrészt kínló-
dunk vele, látva a visszaélések sorát.

„Én miért nem kaphatok belőle, amikor a másik is kap?” – nem tudva, hogy az a 
bizonyos másik mit rakott bele az ételkészítésbe (munkát, nyersanyagot, anyagiakat), 
de citálhatnék ennél extrémebb példákat is. Az ilyen negatív megnyilvánulásokat látva 
eszem jut, hogy talán jobb lenne felhagyni eme kísérletezéssel. Nekünk, szervezőknek 
sokkal egyszerűbb dolgunk lenne. Mindenki megvenné piaci áron a vállalkozóktól, 
amire vágyik, aztán béke lenne. Igaz, egy fontos közösségépítő tényezőt elvesztenénk 
ezzel. De közben azt is pontosan tudjuk, mi, szervezők már a bőrünkön érzékeljük, hogy 
támogatáshiányosabb világ felé közelgünk, és egyre nehezebb lesz belerakni a 
közösségi jóérzés működésébe, fenntartásába (már az idén is) azt a pluszt, amely pótol-
ja az előbb említett és még elhallgatott negatív jelenségeket.

KÖZÖSSÉGI ÖNFENNTARTÁS...

Pedig tevékenységünk egyértelmű iránya a közösségi önfenntartás felé való haladás, 
és közösségünk tagjait is erre biztatnánk, még ha ez ma elméleti, ideákkal teli 
gondolkodásnak tűnik is. Ugyanakkor nem árt szembesülnünk az „állami csecstől” 
való erőteljes függésünk káros mivoltával, amely csökkentése jövőbemutató, távlatos 
cél lehet mindenki számára. Mert e függés csak rövid távú előnyök elérést teszi 
lehetővé, és a kifejhető lé mennyisége is erősen változó, ma apadó jelleget mutat.
Sokak nem tudják, de a második nagy háború előtt Magyarország és persze Európa 
nagy része tele volt kulturális és közösségi jóérzés segítésére létrehozott szervezetek-
kel, egyletekkel, körökkel. Nagyon fontos jellemzőjük volt, hogy függetlenek voltak. 
Közösségük kulturális, szórakozási és sportolási vágyait (koncert, színház, bál, sport-
verseny) tagjaik anyagi hozzájárulásából, egyéb bevételeikből elégítették ki. Azokban 
az időkben nem létezett állami csecs, de ennek ellenére e közösségi szervezeteknek 
székhelyek, székházak építésére is volt anyagi ereje. Majd’ minden településen ma is 
áll több olyan, általában jellegzetes és építészetileg érdekes épület (iparoskör, gazda-
kör épülete), amely ezen közösségek emlékét őrzi.

Ezeket a jól működő, de független közösségi szervezkedéseket szüntette meg, 
épületeiket államosította – talán egyik legnagyobb bűneként – a szocializmus. És 
helyette, ennek pótlásaként kezdett pénzt osztogatni az állam, és épített művelődési 
házakat, hogy ellenőrzötten tudja tartani a kikerülhetetlen közösségi működést. 
Mindez a működés mit sem változott a rendszerváltás után sem. Az állami csecs 
időszakosan szophatóvá válik. Úgyhogy ha történelmi előzményességet/távlatosságot 
akarunk látni közös tevékenységünkben, akkor mi most egy természetes, hagy-
ományos közösséget próbálunk rekonstruálni. Az állami csecs segítségével.

Közösségi tag véleménye, válasza:

„A közétkeztetési rágódást értem, de az az igazság, hogy én sem láttam át teljesen, 
még a háromszoros ottlétem alatt sem. A reggeli lézengésben bebillegő népség trehá-
nyságát érzékeltem, egy sokszor nem kellő higiéniával, beleturkálással történő 
fogyasztást láttam. Jómagam két alkalommal szerveztem egy asztalt, és olyan 
személyek, akiket egy fél mondatra sem ismertem, jöttek, pusztítottak, a meghívottak 
meg már éppen étkeztek valahol máskor, másutt, és nem méltattak kóstolásra. Ez 
eléggé frusztrált, leginkább azért, mert 700 km-nyi távolságból cipeltem magammal 
minőségi, kézműves termékeket. Aztán arra gondoltam, hogy ebben a kaotikus állapot-
ban nem lehet ezt jól csinálni.

Szerintem úgy tudna működni, ha hasonló esetben, kérésre, mondjuk a szervezők 
csoportja, vagy egy zenei brigád, vagy a filmes guruk, vagy… tudnák, hogy ma este 8 
órától vendégei a Bányász-asztalnak, és akkor csak ők… – nem tudom, valójában nem 
látom át, nem értem, csak a tapasztalatomat tudom megosztani. Talán asztalfoglalásos 
módszer, mert személy szerint szívesen vállalnám egy csoport vacsorájának 
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megoldását, nem kérve cserébe egyebet, mint figyelmet, meghallgatva röviden vázol-
tan az ételeimmel kapcsolatos megjelenítést, kóstoltatást. Mert az étkezés több kell 
legyen közösségben egy puszta túlélési tevékenységnél, lehetne élményokozó, 
-fokozó! S aki ezt bevállalja, annak felelősségét is magára veszi – úgy a „szolgáltató”, 
mint a „fogyasztó”, és egyben érdeke is a szolgáltatónak, hogy jó hírét keltve távoz-
zanak „vendégei”. Ilyenkor a szolgálataó maga rakna rendet, és környezetét eredeti 
állapotban, tisztán, szemétmentesen hagyná…

„Közösségi önfenntartás” – A közösség előbb-utóbb kilöki a parazitákat.

Amikor önfenntartásra gondolunk, ott a mindenki képessége és tehetsége szerinti 
együttműködést értjük. Közösség önfenntartó csoport csak egy bizonyos számú egyednél 
lehetséges, ahol létezik egy kontroll az által, hogy mindenki mindenkit ismer, kialakul egy 
egészséges, dinamikus hierarchia… a denevérpopulációnál figyelték meg, ott természe-
tesen más okból, de lényegtelen, hogy aki nem közösködik a táplálék megosztásában, az 
kiűzettetik… egyszer lenyűgöző előadást hallgattam Freund Tamás idegsebésztől…

Aztán az is tény, hogy a közösségbe bekerülnek olyanok is, akiket „odataszít a muszáj”, 
nekik is kell ettől még alkalmazkodni.

Mindenképp szükséges az újak befogadása is, azon érdeklődőké, akik szimpatizálnak 
ezzel, de amint írtam, ezkere időt kell szánni és beavatni… Így időben el tudja dönteni, 
hogy fontos ez számára, netán eltávolodik, kihátrál még időben… TULAJDONKÉPPEN 
EZEKET MEGFOGALMAZTAD MÁR, TEHÁT NEM IS TAGLALAOM ISMÉTELTEN…”

MILYEN VÁLTOZÁSOK, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST SEGÍTŐ PRÓBATÉTELEK VÁRHATÓK AZ IDÉN?
DE MI IS A CÉL?

A közösségalapú vendéglátás és vendégfogadás alapvetésében, indíttatásában más, mint a 
napjainkra érvényes és általános, üzleti alapú működés. Utóbbira számtalan jó példa van, a 
mi kísérletünkre azonban nem találhatók átvehető minták. Tehát magunknak kell kikísér-
letezni a megoldást gyakorlandó verzióit. Talán annyi segítségünk lehet, hogy vannak ősi 
előzmények (kaláka, batyus bál), amelyek leporolása, a magunk képére formálása adhat egy 
megoldásai alapot.

A célunk az kell legyen, hogy a több év alatt fejlesztgetett közösségi alapú működés okozta 
egyértelműen pozitív és fejlődőképes hangulatalakulást ne rontsuk el/le az
 • ebbe való zavaros üzleti (vendéglátósok) megjelenéssel, ami az utóbbi időszak együt-
tléteit jellemzi,
 • továbbá hogy az egyébként szintén nagyon jó hangulatú és közösségépítő közösségi 
főzések, étkezések, ne keltsék az „ingyenkonyha” hatást, ami szintén jellemző napjainkra.

MIT LEHET TENNI?

1./ Tudati átformálás folytatása

Szerintem az egyik legfontosabb elem a tudati átformálás, amelyre komoly hangsúlyt 

kell helyezni elmondott, plakátolt, nyomtatott, 
osztogatott, Fb-n és weboldalon keresztüli, 
megkerülhetetlen információadással és 
figyelemfelkeltéssel. Ez vélhetően lassú folyamat, de 
módszeresen vinni kell!

Ennek előzetes terepe az Együttlétet megelőző 
másfél hónap masszív internetes jelenléte. A direkt és 
indirekt jelzések adása. Utóbbira jó példa lehet a 
tányér-, bögre- és evőeszközgyűjtésbe csempészett 
elemek.

2./ Rendszer létrehozása

A másik legfontosabb, hogy egy jól átlátható és 
céljaiban elfogadható, követhető és következetesen 
alkalmazható rendszert kell létrehozni. Ha ebben 
hagyunk lyukakat, kiskapukat, kivételeket, akkor a 
rendszer össze fog omolni, és hamarosan 
használhatatlanná fog válni. Ezért minél alaposabban 
fel kell mérni hibázási lehetőségeinket, és azokra 
megfelelő előzetes lépéseket kell kidolgozni. Ne 
feledjétek, az ember a legleleményesebb élőlény az 
állatvilágban. Minden rést meg fog találni a 
rendszerben, és az adódó lehetőségekkel élni is fog. 
Tegnapi megbeszélésünk erre kereste a választ, és 
nagyrészt meg is találta.

3./ Státuszok tisztázása – kapcsolódó juttatások

Sikerült közösen elfogadnunk, értelmeznünk az 
Együttlétre jellemző, speciális státuszokat, és ami 
még fontos és új elem, a státuszváltásokat. De egyedi 
problémák, döntési helyzet azért vélhetően fel fog 
merülni. Ezek előzetes eldöntéséhez fontos elem lehet 
„Rajmi résztvevő listája”! Pontosabban annak előzetes 
és lelkiismeretes feltöltése, ami mindenki feladat. Ha 
ott tisztázzuk eme státuszokat, akkor kisebb 
problémák maradhatnak csak a rendezvényre.
 • speciális vendég

• vendég
 • vendég vendége
 • közösség tagja
 • közönség
 • fiatalok, akik nem végeznek valamilyen önkéntes fizikai 
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(szemétszedés, rakodás stb.) vagy szakmai (diákzsűri, kiállításrendezés, dokumentáló 
műhely stb.) munkát (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és 
ezt hangsúlyozni kell!)
 • önkéntes (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és ezt 
hangsúlyozni kell!)
 • munkatárs
 • főmunkatárs – vendégekkel foglalkozók

AZ ÉRKEZŐK STÁTUSZÁNAK TISZTÁZÁSA

Akik közönség szerepben akarnak meglátogatni bennünket…
azok helyzete nagyon egyszerű, mondhatni klasszikus hozzáállású. Megveszi a belépőj-
egyét a művészeti programok látogatására. A vendéglátós vállalkozóknál a szokásos 
fesztiváláron fogyaszthat. De nem vagy csak részlegesen tud részesülni a közösségi 
jóérzést erősítő programelemekből. Főleg nézheti csak őket. Hacsak nem próbál meg 
lépésről lépésre a közösség részévé válni, de azt neki kell kezdeményeznie. Mi nem 
fogjuk erőltetni, ezért hagytuk meg e klasszikus lehetőséget.
Akik ellenben a közösségi létben való lubickolást választják, több próbatételen kell 
átesniük, ha annak közös előnyeit élvezni szeretnék.

Akik már közösségünk tagjai, vagy idén jelentkeztek közösségi programokkal…
2019-ben, a megújulás, az új lépcsőfokra lépés évében, több új közösségépítő elemmel 
találják majd szembe magukat, amelyek mindegyike a közösségi lét tudatosítását 
próbálja szolgálni. Többségük a régebbi, eddig alkalmazott közösségalakító módszere-
ink csiszolgatása, próbatétellé alakítása. De találtunk újakat is!

Továbbá gondolataink február eleji nyilvánosságra hozásával egy időben felhívást 
teszünk közzé, és várjuk közösségünk tagjai véleményét és ötleteit. Azaz a kezdésig 
még sok új ötlet, közösségi próbatétel kerülhet be a repertoárba, ha azok 
megvalósíthatónak tűnnek.

Próbatételeket mondok, mert e népmesékben gyakran használt módszer, a kis királyfi, 
a szegénylegény próbatételekkel való sikeres megküzdéseinek sora a fontos cél elérése 
érdekében, közösségünk tagjai számára is minta lehet. Lehet vele élni, próbálkozni, de 
nem kötelező. Aki minél több próbatételt sikerrel leküzd, az közelebb kerül a jó hangu-
latú közösségi együttlét eléréséhez. Aki kevesebbet, ezt is szeretjük. Drukkolunk neki, 
hogy legközelebb – átgondolva, megérlelve az előző alkalom tanulságait – előbbre 
jusson a számára esetleg fontossá váló közösségi folyamatban. De az sem baj, ha valaki 
nem érzi magát jól formálódó közösségünkben. Ő keressen másikat, vagy lássa be, 
hogy ő nem közösségbe való ember!

A mi fő kísérleti terepünk a „Nyári berek” – Mediawave Nyári Tábor és Közösségi Együt-
tlét (a következő: Somogyfajsz, 2019. július 22–26.), ahol tavaly már sok új elemet 
kipróbáltunk kicsiben, sikerrel, egyénekkel, családokkal. A „lassú víz…” mozgalom 
szülőhelye e Balatontól délre fekvő madárparadicsom, Matula bácsi világa.

Még van egy fontos kérdés, amit el kellett döntenünk új, átalakító terveink 
nyilvánosságra hozása előtt, mert ez egyre nagyobb zavarokat okozott így félúton járva:

Ki a vendég és ki a közösségünk tagja?

A vendég számunkra az, aki valamilyen művészeti produktummal (zene, film, egyéb 
művészetek) járul hozzá a Tartóshullám / Mediawave Együttlét fesztiválszerű 
működéséhez. Szerepe egyértelmű, mert sok év gyakorlásának eredményét mutatja 
meg nekünk. Az ő adását illik valamivel honorálni, hogy a kölcsönösség elve beálljon. 
Ennek egyik módja, hogy lehetőségeink függvényében ingyenesen biztosítjuk számára 
az étkezést. Ez nálunk reggelit és estebédet jelent.

Közösségünk tagja az, aki valamilyen közösségi folyamat megvalósítása miatt érkezik 
közénk. Ez az előzőhöz képest egy egészen más státusz. A mi – előzőekben már 
nagyjából felvázolt – gondolkodásunk alapján a közösség, az egyenlőség elve alapján, 
a kaláka vagy batyus bál hagyományának megújításaként, önmaga hozza össze saját 
jóérzéseinek alapját. Ebben mi is arányos részt vállalunk. Hangsúlyozom az arányosság 
elvét, tehát pl. az étkezés esetén, nem ingyenes étkezést biztosítunk, hanem 
arányosan hozzájárulunk a készülő közös ételhez. Plusz segítünk a szervezés 
koordinálásban. A többit majd az étkezések részletezésénél.

Tehát a megértés segítéseként, összefoglalásként annyit, hogy az egyenlőségalapú 
közösségi működés itt keveredik a fesztiválszerű működéssel. De lefordíthatjuk ezt egy 
családi összejövetel vagy egy baráti társaság bulijának nyelvére. Itt a családi vagy baráti 
közösség hozza össze a „buli” étkezési és italozási hátterét. Vagy pénzt dobnak össze, 
vagy mindenki otthon készíti el a buliba valót. Ha most ebbe a helyzetbe az egyik 
családtag hoz egy énekes-muzsikus vendéget, és az eljátszik pár dalt a vendégek 
szórakoztatására, az természetszerűleg ingyenesen részesül a közösség által összehozott 
javakból. Ezt mindenki természetesnek veszi. Tulajdonképpen ilyen egyszerű ez. Így 
gondolkozunk mi is ebben az általunk közösen kialakított, de kicsit bővebb közegben.

Még egy fontos megjegyzés. Ezen egyenlőségelvű hozzáállás azért szociális 
érzékenységű. Tehát toleráljuk a fiatalok, a kevésbé jól állók helyzetét, de azt is 
természetesnek vesszük, hogy akinek lehetősége adódik, az nagyobb mértékben is 
hozzájárulhat közös jóérzéseink kialakításához. Őket az üzenőfalunkon kiemelten 
megjelenítjük.

ÉS JÖJJENEK A KÖZÖSSÉGI PRÓBATÉTELEK

Közösségi reggeli

Hogy tiszta és átlátható legyen a konstrukció. Mi, szervezők biztosítjuk hozzá a 
vendégek megvendégeléséhez szükséges mennyiséget. Továbbá biztosítjuk az előző 
bekezdésben leírt közösségi hozzájárulást. Ez tekinthető mintegy reggeli 

alapkészletnek, amihez a közösségi munkálkodás céljából érkezők hozhatnak (illik 
hozni) kiegészítő, lehetőleg otthonról hozott kézműves ételeket (pecsenyezsír, kolbász, 
sonka, szalonna, sajt, lekvár, méz, szörp, zöldség, vega étkek, bármi olyan, ami a 
reggelihez jó lehet). De lehet csatlakozni munkával. Az eddigi gyakorlat szerint 
folyamatosan érkeznek kiegészítő ételek, amelyek egy részét raktározni kell, napokra 
elosztani, hogy mindig jó választék legyen. A reggelihez előkészítés is szükséges, és 
utána el is kell rakodni. A közösségi reggelit speciális karszalaggal vagy Mediawave 
üvegpénzzel lehet látogatni (még ezt eldöntjük). A normál közönség számára nem 
nyitott, legfeljebb azok számára, akik először szándékoznak megmerítkezni a közösségi 
létben, és hoznak hozzá megfelelő mennyiségű hazait. A „betétek” hozóit, a hozott 
dolgok neveivel felírjuk egy üzenőtáblára, hogy kellőképpen megtiszteljük őket.
Külön hangsúlyozom, hogy szükségünk lenne fiatal és felnőtt, talpraesett önkéntesekre 
a közösségi reggeli lebonyolításának segítésére! Várjuk az előzetesen jelentkezőket!

Közösségi étkezés – bográcsközösségek estebédre

Az évek alatt már kialakult több kiváló főzőképességgel megáldott bográcsközösség, 
amik előre meg tudják adni, mikor és mit fognak készíteni. De felhívásunkat 
megismerve az „újak” is alakíthatnak bográcsos vagy más típusú ételek készítésére 
közösségeket. Amennyiben előre megadják a paramétereket, akkor weboldalunkon 
közzétesszük azokat.
Fontos közölni a készítés tervezett idejét, nyersanyagigényét, és hogy miben várják a 
segítséget. Mit raknak ők bele, és mit várnak? Mi, szervezők pedig megpróbáljuk 
koordinálni ezen kezdeményezéseket.

Az is fontos, hogy a szervezők nem tudnak semmilyen eszközt biztosítani az 
ételkészítésekhez. Bogrács, tűz, vágó- és egyéb eszközök. De az is biztos, hogy nem fog 
mindenki állandóan főzni, ezért az eszköz-átláthatóságot biztosító webfelülettel 
próbáljuk segíteni, hogy kiegészítsék egymást az esetleg hiányos készletek. De egyben 
arra is kérünk benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert az ún. „profi”, a vendégek 
számára dolgozó ételkészítők komolyan szoktak morogni a felkészületlen, kuncsorgó, 
de kétségkívül jóakaratú bográcsközösségekre.

Ezen közösségi ételkészítés annyiban különbözik a közösségi reggelitől, hogy ebbe nem 
keverjük bele a vendégeket. Számukra külön készül étel, hogy a közösségi ételkészítés 
rendszerét ne bonyolítsuk meg. Itt tehát a főző felelőssége az, hogy annyi ételt 
készítsen, aminek előzetesen összeszedte a nyersanyag-, eszköz- és 
munkatárshátterét. Akik nem készülnek fel rendesen, vagy nem csatlakoznak 
előzetesen bográcsközösséghez, azok éhen maradnak, vagy vásárolnak a 
vállalkozóktól.

MEDI – mire jó a Mediawave üvegpénze?

Pár éve már megpróbálkoztunk vele, de akkor talán még nem érett meg rá az idő. Most 

ismét megpróbáljuk. Valójában azon lusta és/vagy 
figyelmetlen, esetleg távolról, külföldről érkezők 
számára nyújt menekülési utat, akik nem készültek 
fel, vagy a távolság miatt nehézkesen tudnák 
magukkal hozni a közösségi lét alapeszközeit. 
Továbbá fiatalok vagy szociálisan hátrányos 
helyzetűek számára juttat plusz étkezési lehetőséget 
a közösség számára szórakoztató formában.

Egyelőre még csak alapötleteim vannak, amelyek 
többsége az előzőekben kifejtett közösségi 
étkezésekhez kapcsolódik, de várom a kreatív 
ötleteket:

 • értékteremtő pódium – Kovács Öcsi, egyik fő 
közösségi műhelyvezetőnk tavaly már alkalmazta azt az 
elvet, hogy csak úgy nem ad senkinek étket az általa 
főzöttekből. Pénzt sem fogadott el. És akik nem értve a 
rendszert, kérlelték, azok számára ellentételül 
elvégzendő feladatokat adott meg (fekvőtámasz, 
mosogatás, vers, ének, zene stb.). Ebből elég sok érdekes 
helyzet adódott. Voltak, akik megsértődtek, míg mások 
ott ragadtak, visszajártak közösségi asztalához, és több 
mindenben elkezdtek együttműködni Öcsi bá’ zenei, 
kendo-, kézműves és főzőműhelyében. Az ő ötlete volt, 
hogy állítsunk fel egy minipódiumot a bástya udvaron, a 
közösségi főzések környezetében, és ott miniprodukciókat 
lehessen előadni cserébe a Mediawave-pénzért, azaz a 
MEDI-ért. A MEDI darabszámát a közösségi főzők és ott 
lévő nézők szavaznák meg. A MEDI-vel becsatlakozhat 
valamelyik bográcsközösségbe.

 • a közösségi érzés, étkezés megvásárlása – azok, akik 
normál közönségként érkeznek, azaz nem közösségünk 
tagjaiként, és kedvet kapnak a közösség által nyújtott 
hangulatba való csatlakozáshoz, azok „támogató jegy” 
vásárlásával MEDI-hez juthatnak (1 MEDI 1.000 Ft), és azzal 
részt vehetnek a közösségi reggeliben, vagy csatlakozhatnak 
bográcsközösségekhez. Olyasmi ez, mint a középkorban a 
búcsúcédulák, azaz az üdvözülés megvásárlása a katolikus 
liturgia szerint. Részben ezen való felháborodás miatt jöttek 
létre a protestáns, vallásmegújító mozgalmak. Szóval „mi sem 
vagyunk jobbak a Deákné vásznánál”.

 • evőeszközök vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a 
felkészületlenek miért nem tudnak étkezni eszközök híján

 • pohár vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a felkészületlenek 
miért nem tudnak majd italt inni saját pohár híján

 • a közösségi lét fenntarthatóságának támogatása – a közösségi lét jó 
hangulatának fenntarthatóságára törekvő szervezetünk a támogatások 
csökkenésével, egyre nehézkesebben tudja összefogni, előkészíteni Együttlétünket. 
Aki pénzügyileg teheti, „támogató jegy” vásárlásával segítheti tevékenységünk 
megtartását. A támogatás értékének 50%-át MEDI-ben visszaadjuk, amiből a 
támogató segítheti a fiatalok és szociálisan rászorulók étkezését.

 • Tartóshullám-ajándéktárgyak csereértéke – a „támogatási jegy”-ért cserébe 
kapott MEDI, Mediawave-ajándéktárgyak csereértékeként is szolgálhat.

ÉTKEZŐ ESZKÖZÖK

A környezettudatosság terjesztése szellemében tavaly, kicsit határozatlanul 
megpróbáltuk bevezetni „a hozz magaddal evőeszközt és poharat” mozgalmat. Az 
együttlétet ellepő szemét és műanyag csökkentésének reményével. Finoman 
fogalmazva, kis sikerrel. Megtapasztaltuk, hogy főmunkatársaink voltak ennek egyik fő 
megsértői, mert a közösségi étkek osztásánál, megsajnálva az eszköz nélkül érkezőket, 
előszedték tartalék műanyag tányérjaikat és eszközeiket. És hát be kell vallanom, hogy 
magam is visszaestem, mert ugyan felkészültem eszközökből, de ha valaki megkínált 
egy pohár házi borral, bizony nem mentem be az irodába a poharamért, akkor meg 
maradt a műanyag pohár.

Megtanultuk, hogy csak határozott fellépéssel és teljes körűen lehet mindezt bevezetni. 
Kipróbáltuk ezt a Nyári berek nyári táborunkba, és ott kemények voltunk, és mint 
várható volt, a társaság legalább fele nem vette komolyan a felhívást. De mi igen!

Az első este nagy káosz alakult ki a közösségi vacsora osztásakor, volt sok 
felháborodás, miért nem mondtátok, nem gondoltuk komolyan és hasonló sértődős 
megjegyzések röpködtek a levegőben. De kitartottunk! Az éhes ember azonban 
képes megoldani a problémákat. Különösen olyan világvégi helyen, mint 
Somogyfajsz, ahol bolt is csak ritkán működik, a legközelebbi Tesco meg 30 
kilométerre van. Úgyhogy nincs más lehetőség, mint a találékonyság. Pár előzetes 
megoldási ötlet, amit Fajszon megtapasztaltunk, a hozzánk felkészületlenül 
érkezőknek:

 • tejfölös doboz és teteje,
 • konzervdoboz,
 • (és talán a legszebb és legautentikusabb) meghajtott fakéreg tányérként és kisebb kanálként.

De másnapra szaporodott a saját készletek száma, és elkezdődött az egymás felé 
való kölcsönzés is. A harmadik nap már minden flottul ment.
Ellenben a többség megelégedettségére megállapíthattuk, alig maradt utánunk 
szemét, csak a szép számú gyermeksereg által eldobált csipszes zacskó.

KÖZÖSSÉGI (önkiszolgáló) BÜFÉ

Jól tudjuk, hogy az evés után a másik nagyon fontos elem az itallal való ellátás. Ismét 
nyári berkes, somogyfajszi, két éven keresztül már kipróbált megoldást tudok 
mintaként hozni.

Az önkiszolgáló büfé lényege, hogy volt egy sörcsap Staropramen sörrel, csallóközi 
barátaink révén, valamint balatoni bor kancsóban Jörg Tibi révén. Továbbá egy 
szódagép fröccs-csinálás céljából. Mindenki maga csapolt vagy öntött 
magának bort, és az önköltségnél alig magasabb árat bedobta egy műanyag 
gömbbe. A folyamatot nem ellenőrizte különösebben senki, legfeljebb Jörg Tibi 
és barátja segített, ha kellett, és cserélt hordót, töltötte fel a kancsót.

Ugyan nagyon puritán a készlet, de jó minőségű. Aki másra vágyik, az megve-
heti az bástya udvarban lévő vállalkozóktól, csak más árviszonyban. Mindez 
tulajdonképpen a közösségi lét egyik lehetséges kedvezménye, az él vele, aki 
akar, nem kötelező. Nem ingyenes, de erősen kedvezményes.

Somogyfajszon sem tudta előzetesen senki elképzelni, csak Jörg Tibivel ketten 
bíztunk benne, hogy a közösségi büfé nem lesz már az első nap veszteséges. 
Ugyan előzetesen, hangsúlyosan elmondtuk, hogy ha az első nap ráfizetéssel 
zárunk, akkor bezárjuk a „boltot”, ami az alig nyitva tartó kocsma és boltos 
faluban eléggé katasztrofális helyzetet idézett volna elő italozó tábori 
közösségünkben. Mindkét évben egyszer kellett figyelmeztetni a fogyasztó 
közösséget, hogy kicsit jobban figyeljenek az ellentétel biztosítására, és a 
végén azt a meglepő tényt tapasztaltuk, hogy önkiszolgáló büfénk szolid 
nyereséggel zárt.

ADOMÁNYOZZ POHARAT, TÁNYÉRT ÉS EVŐESZKÖZT

Ha otthon körülnézel az edényes szekrényedben, éléskamrádban, majdnem 
biztosan találsz olyan lecsorbult, kopott, valamiért nem kedvelt, használaton 
kívüli csetreszeket, amiktől nem fáj a szíved megszabadulni. Nekünk ezek jól 
jöhetnek, mert mondjuk jönnek vendégeink nagyon távoli országokból is, mint 
pl. India, Szibéria, Irán, akiknek egy fokkal bonyolultabb lesz alkalmazkodni a 
szemétmentesítést szolgáló kezdeményezésünkhöz – azaz hogy hozzanak 
magukkal otthoni étkészletet. Az ő számukra gyűjtést szervezünk.



42

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

ELŐBESZÉD

Az utóbbi 7-8 évben (2011-ben pattant ki a szikra), a kis lépések elvét követve, egyre 
határozottabb lépéseket tettünk azért, hogy a MEDIAWAVE-ről TARTÓSHULLÁM-má, 
Fesztiválból Együttlétté átkeresztelt összejöveteli formánkat, azaz egy bámészkodókból 
és a programot „fogyasztó” közönségből, valamint a fellépő művészekből álló szten-
derd fesztiválformát együttműködésekre alapozó, közösségi formává változtassuk, azaz 
közösséget építsünk, alakítsunk, formáljunk.

Személyesen úgy érzem, mert ezek most az én gondolataim, hogy az átalakulás útján 
jól haladtunk, azt pontosan nem tudom megmondani mennyire, mert nem ismerem az 
út végét. Remélem, munka- és sorstársaim tovább árnyalják majd a képet saját 
véleményükkel. Sőt, nagyon örülnék közösségünk többi tagjának vélemény-
formálásának is.

Azt képletesen kimondhatjuk, hogy talán félúton járunk. Véleményem szerint a fő 
kérdés jelenleg az, hogy lesz-e erőnk továbblépni, vagy belebukunk kísérletezésünkbe.
És akkor felvetül bennem a kérdés: milyen pozitív és negatív tapasztalatokkal járt e 
félút elérése? Javaslom, hogy ezen minden érdekelt gondolkodjon el, mindaz, aki 
közösségünk tagjának érzi magát, és az is, aki arra törekszik, hogy azzá váljon.
Járatlan utat jártunk/járunk! Számtalan hibát elkövettünk útközben, de számos pozitív 
tapasztalattal és jó érzéssel is gazdagodtunk, közösségileg és egyénileg is. Ezért 
érdemes most beszélni a továbblépések mikéntjéről!

Miközben személyesen a lassú, fokozatos háttérbevonuláson gondolkodom, mivel úgy 
érzem, hogy e formában mögöttem lévő közel harminc, de egyébként önkéntes kultúr-
munkásként (ma már inkább közösséggyűjtőnek gondolom magam) több mint 40 év 
azt mondatja velem, hogy „elég volt”! Persze nem volt elég, tán sosem elég! Ahhoz 
azonban összegyűlt bennem elégséges, sőt bőséges tapasztalat, hogy mint minden 
tartós folyamatban, jelen lépcsőfokunkon, határozottan végre kell hajtanunk egy megú-
julási lépést. Ebben még aktív szerepet szándékozok játszani, de a továbbiakban inkább 
csak tanácsadóként szeretném segíteni tetterős fiataljaink tevékenységét. Egyre 
kevesebb munkavégzéssel és egyre több okoskodással, azaz tanácsadással. Mindig 
irigyeltem a tanácsadókat, nekik elég volt csak beszélni, nekem mindig meg kellett 
valósítani a kigondolt dolgokat. Ezért talán nekem is kijár ennyi, levezetésként.

De visszatérve a jelen állapothoz, véleményem szerint, ha nem lendítjük tovább 
megkezdett közösségépítő folyamatunkat, nem próbálunk egy magasabb fokozatra 
lépni, félő, hogy beáll, bemerevedik az. És ez minden fejlődés halála. Ne feledjük, hogy 
a dinoszauruszok is kihaltak…

MI AZ, AMI JÓ IRÁNYBA HALAD?

A hangulat, a közösségi létben való lubickolás jól 
érzékelhetően erős hullámokat ver közösségünk 
tagjaiban. Lelkükben és tevékenységükben. Mindez 
kapcsolatteremtésük, közös munkálkodásuk 
felfokozott jellegében ölt testet. Mi szervezők, akik 
tevékenységének többségét – sajnos – a munkavég-
zés tölti ki, éppen kicsit kívülálló, terelgető üzemmó-
dunkból adódóan jól érzékeljük mindezt, és irigységgel 
tölt el bennünket.·
Persze nagyon jó érezni, hogy van értelme 
munkánknak. Kevésbé jó az, és itt átlépek a következő 
pont felvezetésébe, hogy mi, szervezők mindezt nem 
tudjuk megfelelő szinten élvezni, mert a közösség 
tagjainak többsége még mindig szolgáltató 
személyként tekint ránk, és rengeteg olyan feladatot 
akar megoldatni velünk, ami kis odafigyeléssel 
többségében magától is megoldódna. Pl. nem láttad a 
Bélát? (Ki az a Béla?) Leraktam valahová a szemüvegem, 
nem keresnéd meg? Stb. És ezek csak a cizellált formák. 
(Csak zárójelesen jegyzem meg: biztos így kell ennek 
lenni? Nem lehetne elérni egy új lépcsőfokon, hogy 
nekünk is jusson a jóból? És a közösség tagjai ne mással 
oldassák meg a közösségi tevékenység közben felmerülő 
gondokat, hanem inkább fejlesszék megoldó készletüket, 
a nagyobb problémák előállta esetén kérjék a közösség 
tagjainak segítségét – ne a szolgaszerepben lévő 
szervezőkét?)

Közösségi tag véleménye, válasza:
„Kedves Jenő, a kifakadásod jogos is, meg nem is. Aki 
közösségi életvezetést vállal, annak ezzel számolnia kell. 
Eseményeitek igencsak nagyszabásúak ahhoz, hogy a részt-
vevőik között ne legyen tájékozatlan, illetve a személyiség-
ből fakadó eltérések még a visszatérők viselkedését, 
hozzáállását sem fogják megváltoztatni. Egy teljes élet is 
kevés, hogy apró változásokat érjünk el, kellő önismerettel 
személyiség-fejlődésünkben. A művészvilág tagjai meg 
pláne kevésbé pragmatisták, inkább szélsőségesnek 
nevezném őket, és idomításra nem alkalmasak. Aztán a Ti 
fórumaitokra részben találkozni, ellazulni, közösködni járnak, 
de nem feltétlen »alkalmazkodni«. Valójában szeretnek ott 

lenni, de önzetlen oldalukat (ha van olyan nekik) kevesen fordítják felétek. Amennyiben 
részese akarsz lenni, ahhoz külsősként kell megjelenned, netán más, hasonló szervez-
kedésekhez fordulni kikapcsolódásra. Vendéglátó vagy, és ez a szerep soha nem fog 
másként alakulni. Talán jó lenne Mediawave-díjazásra (egy új díjkategória) jelölni az 
önzetlen tevékenységet végző önkéteseket, akiket ez a gesztus kellőbben motiválna. 
Hiszen sok projekt ott csúszik el, hogy a fellépőkre, az exponált személyekre fókuszál 
mindenki, de az alapokat rakó, kulimunkát végző emberek nem kapnak figyelmet, 
legfeljebb részvételi lehetőséget. De Kedveseim, ki nem szereti a fényezettséget, az 
elismerést? Amit egy személyes beszélgetésben már kifejtettem, lehetne idegen-
vezetőket képezni önkétesekből, ami, feltehetőleg jó trénerekkel, hasznosabbá tehetné 
munkájukat, ez által hátha szabadulna fel számotokra is idő, legalább részélményekkel 
gazdagítva Benneteket. Nőként és gyakori vendéglátóként tudom, hogy ha egy 10 fős 
csapatom van, már azzal sem feltétlen lehetek egyenrangú résztvevő… Itt is sok 
szemüveget meg Bélát kell keresnem.”

MI AZ, AMI ROSSZ IRÁNYBA HALAD?

Szerencsére a többség jól értelmezi a közösségé válás folyamatát, legfeljebb nem 
azonos szinten áll a belekerülés folyamatában. De ez így természetes!

NEM ÉRTENI VAGY FÉLREÉRTENI...

De vannak, akik nem értik vagy félreértik a közösségi munkálkodásban lévő előnyöket. 
Netán a maguk hasznára próbálják fordítani. Jó, vagy netán rossz példa erre a közösségi 
étkezés több éve tartó bevezetésének kísérlete, amely számtalan pozitív és negatív 
megnyilvánulást hozott elő. Van, szerencsére a többség, aki a mi megalapozó betétünk 
mellett sokat tesz bele, munkát, nyersanyagot, ha kell anyagiakat, és persze 
kedvességet, jó hangulatot. De sajnos vannak olyanok, akik mindezen pozitív folyama-
tot elsősorban kihasználják, közétkeztetésként, a szervezők ingyenes osztogatásaként 
fogják fel. Pedig egyértelműen nem ez a célunk vele! Sőt! Ellenben jól ismerjük a közös 
ételkészítés közösségfejlesztő erejét. Ezért örömködünk a módszerben, másrészt kínló-
dunk vele, látva a visszaélések sorát.

„Én miért nem kaphatok belőle, amikor a másik is kap?” – nem tudva, hogy az a 
bizonyos másik mit rakott bele az ételkészítésbe (munkát, nyersanyagot, anyagiakat), 
de citálhatnék ennél extrémebb példákat is. Az ilyen negatív megnyilvánulásokat látva 
eszem jut, hogy talán jobb lenne felhagyni eme kísérletezéssel. Nekünk, szervezőknek 
sokkal egyszerűbb dolgunk lenne. Mindenki megvenné piaci áron a vállalkozóktól, 
amire vágyik, aztán béke lenne. Igaz, egy fontos közösségépítő tényezőt elvesztenénk 
ezzel. De közben azt is pontosan tudjuk, mi, szervezők már a bőrünkön érzékeljük, hogy 
támogatáshiányosabb világ felé közelgünk, és egyre nehezebb lesz belerakni a 
közösségi jóérzés működésébe, fenntartásába (már az idén is) azt a pluszt, amely pótol-
ja az előbb említett és még elhallgatott negatív jelenségeket.

KÖZÖSSÉGI ÖNFENNTARTÁS...

Pedig tevékenységünk egyértelmű iránya a közösségi önfenntartás felé való haladás, 
és közösségünk tagjait is erre biztatnánk, még ha ez ma elméleti, ideákkal teli 
gondolkodásnak tűnik is. Ugyanakkor nem árt szembesülnünk az „állami csecstől” 
való erőteljes függésünk káros mivoltával, amely csökkentése jövőbemutató, távlatos 
cél lehet mindenki számára. Mert e függés csak rövid távú előnyök elérést teszi 
lehetővé, és a kifejhető lé mennyisége is erősen változó, ma apadó jelleget mutat.
Sokak nem tudják, de a második nagy háború előtt Magyarország és persze Európa 
nagy része tele volt kulturális és közösségi jóérzés segítésére létrehozott szervezetek-
kel, egyletekkel, körökkel. Nagyon fontos jellemzőjük volt, hogy függetlenek voltak. 
Közösségük kulturális, szórakozási és sportolási vágyait (koncert, színház, bál, sport-
verseny) tagjaik anyagi hozzájárulásából, egyéb bevételeikből elégítették ki. Azokban 
az időkben nem létezett állami csecs, de ennek ellenére e közösségi szervezeteknek 
székhelyek, székházak építésére is volt anyagi ereje. Majd’ minden településen ma is 
áll több olyan, általában jellegzetes és építészetileg érdekes épület (iparoskör, gazda-
kör épülete), amely ezen közösségek emlékét őrzi.

Ezeket a jól működő, de független közösségi szervezkedéseket szüntette meg, 
épületeiket államosította – talán egyik legnagyobb bűneként – a szocializmus. És 
helyette, ennek pótlásaként kezdett pénzt osztogatni az állam, és épített művelődési 
házakat, hogy ellenőrzötten tudja tartani a kikerülhetetlen közösségi működést. 
Mindez a működés mit sem változott a rendszerváltás után sem. Az állami csecs 
időszakosan szophatóvá válik. Úgyhogy ha történelmi előzményességet/távlatosságot 
akarunk látni közös tevékenységünkben, akkor mi most egy természetes, hagy-
ományos közösséget próbálunk rekonstruálni. Az állami csecs segítségével.

Közösségi tag véleménye, válasza:

„A közétkeztetési rágódást értem, de az az igazság, hogy én sem láttam át teljesen, 
még a háromszoros ottlétem alatt sem. A reggeli lézengésben bebillegő népség trehá-
nyságát érzékeltem, egy sokszor nem kellő higiéniával, beleturkálással történő 
fogyasztást láttam. Jómagam két alkalommal szerveztem egy asztalt, és olyan 
személyek, akiket egy fél mondatra sem ismertem, jöttek, pusztítottak, a meghívottak 
meg már éppen étkeztek valahol máskor, másutt, és nem méltattak kóstolásra. Ez 
eléggé frusztrált, leginkább azért, mert 700 km-nyi távolságból cipeltem magammal 
minőségi, kézműves termékeket. Aztán arra gondoltam, hogy ebben a kaotikus állapot-
ban nem lehet ezt jól csinálni.

Szerintem úgy tudna működni, ha hasonló esetben, kérésre, mondjuk a szervezők 
csoportja, vagy egy zenei brigád, vagy a filmes guruk, vagy… tudnák, hogy ma este 8 
órától vendégei a Bányász-asztalnak, és akkor csak ők… – nem tudom, valójában nem 
látom át, nem értem, csak a tapasztalatomat tudom megosztani. Talán asztalfoglalásos 
módszer, mert személy szerint szívesen vállalnám egy csoport vacsorájának 

megoldását, nem kérve cserébe egyebet, mint figyelmet, meghallgatva röviden vázol-
tan az ételeimmel kapcsolatos megjelenítést, kóstoltatást. Mert az étkezés több kell 
legyen közösségben egy puszta túlélési tevékenységnél, lehetne élményokozó, 
-fokozó! S aki ezt bevállalja, annak felelősségét is magára veszi – úgy a „szolgáltató”, 
mint a „fogyasztó”, és egyben érdeke is a szolgáltatónak, hogy jó hírét keltve távoz-
zanak „vendégei”. Ilyenkor a szolgálataó maga rakna rendet, és környezetét eredeti 
állapotban, tisztán, szemétmentesen hagyná…

„Közösségi önfenntartás” – A közösség előbb-utóbb kilöki a parazitákat.

Amikor önfenntartásra gondolunk, ott a mindenki képessége és tehetsége szerinti 
együttműködést értjük. Közösség önfenntartó csoport csak egy bizonyos számú egyednél 
lehetséges, ahol létezik egy kontroll az által, hogy mindenki mindenkit ismer, kialakul egy 
egészséges, dinamikus hierarchia… a denevérpopulációnál figyelték meg, ott természe-
tesen más okból, de lényegtelen, hogy aki nem közösködik a táplálék megosztásában, az 
kiűzettetik… egyszer lenyűgöző előadást hallgattam Freund Tamás idegsebésztől…

Aztán az is tény, hogy a közösségbe bekerülnek olyanok is, akiket „odataszít a muszáj”, 
nekik is kell ettől még alkalmazkodni.

Mindenképp szükséges az újak befogadása is, azon érdeklődőké, akik szimpatizálnak 
ezzel, de amint írtam, ezkere időt kell szánni és beavatni… Így időben el tudja dönteni, 
hogy fontos ez számára, netán eltávolodik, kihátrál még időben… TULAJDONKÉPPEN 
EZEKET MEGFOGALMAZTAD MÁR, TEHÁT NEM IS TAGLALAOM ISMÉTELTEN…”

MILYEN VÁLTOZÁSOK, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST SEGÍTŐ PRÓBATÉTELEK VÁRHATÓK AZ IDÉN?
DE MI IS A CÉL?

A közösségalapú vendéglátás és vendégfogadás alapvetésében, indíttatásában más, mint a 
napjainkra érvényes és általános, üzleti alapú működés. Utóbbira számtalan jó példa van, a 
mi kísérletünkre azonban nem találhatók átvehető minták. Tehát magunknak kell kikísér-
letezni a megoldást gyakorlandó verzióit. Talán annyi segítségünk lehet, hogy vannak ősi 
előzmények (kaláka, batyus bál), amelyek leporolása, a magunk képére formálása adhat egy 
megoldásai alapot.

A célunk az kell legyen, hogy a több év alatt fejlesztgetett közösségi alapú működés okozta 
egyértelműen pozitív és fejlődőképes hangulatalakulást ne rontsuk el/le az
 • ebbe való zavaros üzleti (vendéglátósok) megjelenéssel, ami az utóbbi időszak együt-
tléteit jellemzi,
 • továbbá hogy az egyébként szintén nagyon jó hangulatú és közösségépítő közösségi 
főzések, étkezések, ne keltsék az „ingyenkonyha” hatást, ami szintén jellemző napjainkra.

MIT LEHET TENNI?

1./ Tudati átformálás folytatása

Szerintem az egyik legfontosabb elem a tudati átformálás, amelyre komoly hangsúlyt 

kell helyezni elmondott, plakátolt, nyomtatott, 
osztogatott, Fb-n és weboldalon keresztüli, 
megkerülhetetlen információadással és 
figyelemfelkeltéssel. Ez vélhetően lassú folyamat, de 
módszeresen vinni kell!

Ennek előzetes terepe az Együttlétet megelőző 
másfél hónap masszív internetes jelenléte. A direkt és 
indirekt jelzések adása. Utóbbira jó példa lehet a 
tányér-, bögre- és evőeszközgyűjtésbe csempészett 
elemek.

2./ Rendszer létrehozása

A másik legfontosabb, hogy egy jól átlátható és 
céljaiban elfogadható, követhető és következetesen 
alkalmazható rendszert kell létrehozni. Ha ebben 
hagyunk lyukakat, kiskapukat, kivételeket, akkor a 
rendszer össze fog omolni, és hamarosan 
használhatatlanná fog válni. Ezért minél alaposabban 
fel kell mérni hibázási lehetőségeinket, és azokra 
megfelelő előzetes lépéseket kell kidolgozni. Ne 
feledjétek, az ember a legleleményesebb élőlény az 
állatvilágban. Minden rést meg fog találni a 
rendszerben, és az adódó lehetőségekkel élni is fog. 
Tegnapi megbeszélésünk erre kereste a választ, és 
nagyrészt meg is találta.

3./ Státuszok tisztázása – kapcsolódó juttatások

Sikerült közösen elfogadnunk, értelmeznünk az 
Együttlétre jellemző, speciális státuszokat, és ami 
még fontos és új elem, a státuszváltásokat. De egyedi 
problémák, döntési helyzet azért vélhetően fel fog 
merülni. Ezek előzetes eldöntéséhez fontos elem lehet 
„Rajmi résztvevő listája”! Pontosabban annak előzetes 
és lelkiismeretes feltöltése, ami mindenki feladat. Ha 
ott tisztázzuk eme státuszokat, akkor kisebb 
problémák maradhatnak csak a rendezvényre.
 • speciális vendég

• vendég
 • vendég vendége
 • közösség tagja
 • közönség
 • fiatalok, akik nem végeznek valamilyen önkéntes fizikai 
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(szemétszedés, rakodás stb.) vagy szakmai (diákzsűri, kiállításrendezés, dokumentáló 
műhely stb.) munkát (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és 
ezt hangsúlyozni kell!)
 • önkéntes (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és ezt 
hangsúlyozni kell!)
 • munkatárs
 • főmunkatárs – vendégekkel foglalkozók

AZ ÉRKEZŐK STÁTUSZÁNAK TISZTÁZÁSA

Akik közönség szerepben akarnak meglátogatni bennünket…
azok helyzete nagyon egyszerű, mondhatni klasszikus hozzáállású. Megveszi a belépőj-
egyét a művészeti programok látogatására. A vendéglátós vállalkozóknál a szokásos 
fesztiváláron fogyaszthat. De nem vagy csak részlegesen tud részesülni a közösségi 
jóérzést erősítő programelemekből. Főleg nézheti csak őket. Hacsak nem próbál meg 
lépésről lépésre a közösség részévé válni, de azt neki kell kezdeményeznie. Mi nem 
fogjuk erőltetni, ezért hagytuk meg e klasszikus lehetőséget.
Akik ellenben a közösségi létben való lubickolást választják, több próbatételen kell 
átesniük, ha annak közös előnyeit élvezni szeretnék.

Akik már közösségünk tagjai, vagy idén jelentkeztek közösségi programokkal…
2019-ben, a megújulás, az új lépcsőfokra lépés évében, több új közösségépítő elemmel 
találják majd szembe magukat, amelyek mindegyike a közösségi lét tudatosítását 
próbálja szolgálni. Többségük a régebbi, eddig alkalmazott közösségalakító módszere-
ink csiszolgatása, próbatétellé alakítása. De találtunk újakat is!

Továbbá gondolataink február eleji nyilvánosságra hozásával egy időben felhívást 
teszünk közzé, és várjuk közösségünk tagjai véleményét és ötleteit. Azaz a kezdésig 
még sok új ötlet, közösségi próbatétel kerülhet be a repertoárba, ha azok 
megvalósíthatónak tűnnek.

Próbatételeket mondok, mert e népmesékben gyakran használt módszer, a kis királyfi, 
a szegénylegény próbatételekkel való sikeres megküzdéseinek sora a fontos cél elérése 
érdekében, közösségünk tagjai számára is minta lehet. Lehet vele élni, próbálkozni, de 
nem kötelező. Aki minél több próbatételt sikerrel leküzd, az közelebb kerül a jó hangu-
latú közösségi együttlét eléréséhez. Aki kevesebbet, ezt is szeretjük. Drukkolunk neki, 
hogy legközelebb – átgondolva, megérlelve az előző alkalom tanulságait – előbbre 
jusson a számára esetleg fontossá váló közösségi folyamatban. De az sem baj, ha valaki 
nem érzi magát jól formálódó közösségünkben. Ő keressen másikat, vagy lássa be, 
hogy ő nem közösségbe való ember!

A mi fő kísérleti terepünk a „Nyári berek” – Mediawave Nyári Tábor és Közösségi Együt-
tlét (a következő: Somogyfajsz, 2019. július 22–26.), ahol tavaly már sok új elemet 
kipróbáltunk kicsiben, sikerrel, egyénekkel, családokkal. A „lassú víz…” mozgalom 
szülőhelye e Balatontól délre fekvő madárparadicsom, Matula bácsi világa.

Még van egy fontos kérdés, amit el kellett döntenünk új, átalakító terveink 
nyilvánosságra hozása előtt, mert ez egyre nagyobb zavarokat okozott így félúton járva:

Ki a vendég és ki a közösségünk tagja?

A vendég számunkra az, aki valamilyen művészeti produktummal (zene, film, egyéb 
művészetek) járul hozzá a Tartóshullám / Mediawave Együttlét fesztiválszerű 
működéséhez. Szerepe egyértelmű, mert sok év gyakorlásának eredményét mutatja 
meg nekünk. Az ő adását illik valamivel honorálni, hogy a kölcsönösség elve beálljon. 
Ennek egyik módja, hogy lehetőségeink függvényében ingyenesen biztosítjuk számára 
az étkezést. Ez nálunk reggelit és estebédet jelent.

Közösségünk tagja az, aki valamilyen közösségi folyamat megvalósítása miatt érkezik 
közénk. Ez az előzőhöz képest egy egészen más státusz. A mi – előzőekben már 
nagyjából felvázolt – gondolkodásunk alapján a közösség, az egyenlőség elve alapján, 
a kaláka vagy batyus bál hagyományának megújításaként, önmaga hozza össze saját 
jóérzéseinek alapját. Ebben mi is arányos részt vállalunk. Hangsúlyozom az arányosság 
elvét, tehát pl. az étkezés esetén, nem ingyenes étkezést biztosítunk, hanem 
arányosan hozzájárulunk a készülő közös ételhez. Plusz segítünk a szervezés 
koordinálásban. A többit majd az étkezések részletezésénél.

Tehát a megértés segítéseként, összefoglalásként annyit, hogy az egyenlőségalapú 
közösségi működés itt keveredik a fesztiválszerű működéssel. De lefordíthatjuk ezt egy 
családi összejövetel vagy egy baráti társaság bulijának nyelvére. Itt a családi vagy baráti 
közösség hozza össze a „buli” étkezési és italozási hátterét. Vagy pénzt dobnak össze, 
vagy mindenki otthon készíti el a buliba valót. Ha most ebbe a helyzetbe az egyik 
családtag hoz egy énekes-muzsikus vendéget, és az eljátszik pár dalt a vendégek 
szórakoztatására, az természetszerűleg ingyenesen részesül a közösség által összehozott 
javakból. Ezt mindenki természetesnek veszi. Tulajdonképpen ilyen egyszerű ez. Így 
gondolkozunk mi is ebben az általunk közösen kialakított, de kicsit bővebb közegben.

Még egy fontos megjegyzés. Ezen egyenlőségelvű hozzáállás azért szociális 
érzékenységű. Tehát toleráljuk a fiatalok, a kevésbé jól állók helyzetét, de azt is 
természetesnek vesszük, hogy akinek lehetősége adódik, az nagyobb mértékben is 
hozzájárulhat közös jóérzéseink kialakításához. Őket az üzenőfalunkon kiemelten 
megjelenítjük.

ÉS JÖJJENEK A KÖZÖSSÉGI PRÓBATÉTELEK

Közösségi reggeli

Hogy tiszta és átlátható legyen a konstrukció. Mi, szervezők biztosítjuk hozzá a 
vendégek megvendégeléséhez szükséges mennyiséget. Továbbá biztosítjuk az előző 
bekezdésben leírt közösségi hozzájárulást. Ez tekinthető mintegy reggeli 
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alapkészletnek, amihez a közösségi munkálkodás céljából érkezők hozhatnak (illik 
hozni) kiegészítő, lehetőleg otthonról hozott kézműves ételeket (pecsenyezsír, kolbász, 
sonka, szalonna, sajt, lekvár, méz, szörp, zöldség, vega étkek, bármi olyan, ami a 
reggelihez jó lehet). De lehet csatlakozni munkával. Az eddigi gyakorlat szerint 
folyamatosan érkeznek kiegészítő ételek, amelyek egy részét raktározni kell, napokra 
elosztani, hogy mindig jó választék legyen. A reggelihez előkészítés is szükséges, és 
utána el is kell rakodni. A közösségi reggelit speciális karszalaggal vagy Mediawave 
üvegpénzzel lehet látogatni (még ezt eldöntjük). A normál közönség számára nem 
nyitott, legfeljebb azok számára, akik először szándékoznak megmerítkezni a közösségi 
létben, és hoznak hozzá megfelelő mennyiségű hazait. A „betétek” hozóit, a hozott 
dolgok neveivel felírjuk egy üzenőtáblára, hogy kellőképpen megtiszteljük őket.
Külön hangsúlyozom, hogy szükségünk lenne fiatal és felnőtt, talpraesett önkéntesekre 
a közösségi reggeli lebonyolításának segítésére! Várjuk az előzetesen jelentkezőket!

Közösségi étkezés – bográcsközösségek estebédre

Az évek alatt már kialakult több kiváló főzőképességgel megáldott bográcsközösség, 
amik előre meg tudják adni, mikor és mit fognak készíteni. De felhívásunkat 
megismerve az „újak” is alakíthatnak bográcsos vagy más típusú ételek készítésére 
közösségeket. Amennyiben előre megadják a paramétereket, akkor weboldalunkon 
közzétesszük azokat.
Fontos közölni a készítés tervezett idejét, nyersanyagigényét, és hogy miben várják a 
segítséget. Mit raknak ők bele, és mit várnak? Mi, szervezők pedig megpróbáljuk 
koordinálni ezen kezdeményezéseket.

Az is fontos, hogy a szervezők nem tudnak semmilyen eszközt biztosítani az 
ételkészítésekhez. Bogrács, tűz, vágó- és egyéb eszközök. De az is biztos, hogy nem fog 
mindenki állandóan főzni, ezért az eszköz-átláthatóságot biztosító webfelülettel 
próbáljuk segíteni, hogy kiegészítsék egymást az esetleg hiányos készletek. De egyben 
arra is kérünk benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert az ún. „profi”, a vendégek 
számára dolgozó ételkészítők komolyan szoktak morogni a felkészületlen, kuncsorgó, 
de kétségkívül jóakaratú bográcsközösségekre.

Ezen közösségi ételkészítés annyiban különbözik a közösségi reggelitől, hogy ebbe nem 
keverjük bele a vendégeket. Számukra külön készül étel, hogy a közösségi ételkészítés 
rendszerét ne bonyolítsuk meg. Itt tehát a főző felelőssége az, hogy annyi ételt 
készítsen, aminek előzetesen összeszedte a nyersanyag-, eszköz- és 
munkatárshátterét. Akik nem készülnek fel rendesen, vagy nem csatlakoznak 
előzetesen bográcsközösséghez, azok éhen maradnak, vagy vásárolnak a 
vállalkozóktól.

MEDI – mire jó a Mediawave üvegpénze?

Pár éve már megpróbálkoztunk vele, de akkor talán még nem érett meg rá az idő. Most 

ismét megpróbáljuk. Valójában azon lusta és/vagy 
figyelmetlen, esetleg távolról, külföldről érkezők 
számára nyújt menekülési utat, akik nem készültek 
fel, vagy a távolság miatt nehézkesen tudnák 
magukkal hozni a közösségi lét alapeszközeit. 
Továbbá fiatalok vagy szociálisan hátrányos 
helyzetűek számára juttat plusz étkezési lehetőséget 
a közösség számára szórakoztató formában.

Egyelőre még csak alapötleteim vannak, amelyek 
többsége az előzőekben kifejtett közösségi 
étkezésekhez kapcsolódik, de várom a kreatív 
ötleteket:

 • értékteremtő pódium – Kovács Öcsi, egyik fő 
közösségi műhelyvezetőnk tavaly már alkalmazta azt az 
elvet, hogy csak úgy nem ad senkinek étket az általa 
főzöttekből. Pénzt sem fogadott el. És akik nem értve a 
rendszert, kérlelték, azok számára ellentételül 
elvégzendő feladatokat adott meg (fekvőtámasz, 
mosogatás, vers, ének, zene stb.). Ebből elég sok érdekes 
helyzet adódott. Voltak, akik megsértődtek, míg mások 
ott ragadtak, visszajártak közösségi asztalához, és több 
mindenben elkezdtek együttműködni Öcsi bá’ zenei, 
kendo-, kézműves és főzőműhelyében. Az ő ötlete volt, 
hogy állítsunk fel egy minipódiumot a bástya udvaron, a 
közösségi főzések környezetében, és ott miniprodukciókat 
lehessen előadni cserébe a Mediawave-pénzért, azaz a 
MEDI-ért. A MEDI darabszámát a közösségi főzők és ott 
lévő nézők szavaznák meg. A MEDI-vel becsatlakozhat 
valamelyik bográcsközösségbe.

 • a közösségi érzés, étkezés megvásárlása – azok, akik 
normál közönségként érkeznek, azaz nem közösségünk 
tagjaiként, és kedvet kapnak a közösség által nyújtott 
hangulatba való csatlakozáshoz, azok „támogató jegy” 
vásárlásával MEDI-hez juthatnak (1 MEDI 1.000 Ft), és azzal 
részt vehetnek a közösségi reggeliben, vagy csatlakozhatnak 
bográcsközösségekhez. Olyasmi ez, mint a középkorban a 
búcsúcédulák, azaz az üdvözülés megvásárlása a katolikus 
liturgia szerint. Részben ezen való felháborodás miatt jöttek 
létre a protestáns, vallásmegújító mozgalmak. Szóval „mi sem 
vagyunk jobbak a Deákné vásznánál”.

 • evőeszközök vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a 
felkészületlenek miért nem tudnak étkezni eszközök híján

 • pohár vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a felkészületlenek 
miért nem tudnak majd italt inni saját pohár híján

 • a közösségi lét fenntarthatóságának támogatása – a közösségi lét jó 
hangulatának fenntarthatóságára törekvő szervezetünk a támogatások 
csökkenésével, egyre nehézkesebben tudja összefogni, előkészíteni Együttlétünket. 
Aki pénzügyileg teheti, „támogató jegy” vásárlásával segítheti tevékenységünk 
megtartását. A támogatás értékének 50%-át MEDI-ben visszaadjuk, amiből a 
támogató segítheti a fiatalok és szociálisan rászorulók étkezését.

 • Tartóshullám-ajándéktárgyak csereértéke – a „támogatási jegy”-ért cserébe 
kapott MEDI, Mediawave-ajándéktárgyak csereértékeként is szolgálhat.

ÉTKEZŐ ESZKÖZÖK

A környezettudatosság terjesztése szellemében tavaly, kicsit határozatlanul 
megpróbáltuk bevezetni „a hozz magaddal evőeszközt és poharat” mozgalmat. Az 
együttlétet ellepő szemét és műanyag csökkentésének reményével. Finoman 
fogalmazva, kis sikerrel. Megtapasztaltuk, hogy főmunkatársaink voltak ennek egyik fő 
megsértői, mert a közösségi étkek osztásánál, megsajnálva az eszköz nélkül érkezőket, 
előszedték tartalék műanyag tányérjaikat és eszközeiket. És hát be kell vallanom, hogy 
magam is visszaestem, mert ugyan felkészültem eszközökből, de ha valaki megkínált 
egy pohár házi borral, bizony nem mentem be az irodába a poharamért, akkor meg 
maradt a műanyag pohár.

Megtanultuk, hogy csak határozott fellépéssel és teljes körűen lehet mindezt bevezetni. 
Kipróbáltuk ezt a Nyári berek nyári táborunkba, és ott kemények voltunk, és mint 
várható volt, a társaság legalább fele nem vette komolyan a felhívást. De mi igen!

Az első este nagy káosz alakult ki a közösségi vacsora osztásakor, volt sok 
felháborodás, miért nem mondtátok, nem gondoltuk komolyan és hasonló sértődős 
megjegyzések röpködtek a levegőben. De kitartottunk! Az éhes ember azonban 
képes megoldani a problémákat. Különösen olyan világvégi helyen, mint 
Somogyfajsz, ahol bolt is csak ritkán működik, a legközelebbi Tesco meg 30 
kilométerre van. Úgyhogy nincs más lehetőség, mint a találékonyság. Pár előzetes 
megoldási ötlet, amit Fajszon megtapasztaltunk, a hozzánk felkészületlenül 
érkezőknek:

 • tejfölös doboz és teteje,
 • konzervdoboz,
 • (és talán a legszebb és legautentikusabb) meghajtott fakéreg tányérként és kisebb kanálként.

De másnapra szaporodott a saját készletek száma, és elkezdődött az egymás felé 
való kölcsönzés is. A harmadik nap már minden flottul ment.
Ellenben a többség megelégedettségére megállapíthattuk, alig maradt utánunk 
szemét, csak a szép számú gyermeksereg által eldobált csipszes zacskó.

KÖZÖSSÉGI (önkiszolgáló) BÜFÉ

Jól tudjuk, hogy az evés után a másik nagyon fontos elem az itallal való ellátás. Ismét 
nyári berkes, somogyfajszi, két éven keresztül már kipróbált megoldást tudok 
mintaként hozni.

Az önkiszolgáló büfé lényege, hogy volt egy sörcsap Staropramen sörrel, csallóközi 
barátaink révén, valamint balatoni bor kancsóban Jörg Tibi révén. Továbbá egy 
szódagép fröccs-csinálás céljából. Mindenki maga csapolt vagy öntött 
magának bort, és az önköltségnél alig magasabb árat bedobta egy műanyag 
gömbbe. A folyamatot nem ellenőrizte különösebben senki, legfeljebb Jörg Tibi 
és barátja segített, ha kellett, és cserélt hordót, töltötte fel a kancsót.

Ugyan nagyon puritán a készlet, de jó minőségű. Aki másra vágyik, az megve-
heti az bástya udvarban lévő vállalkozóktól, csak más árviszonyban. Mindez 
tulajdonképpen a közösségi lét egyik lehetséges kedvezménye, az él vele, aki 
akar, nem kötelező. Nem ingyenes, de erősen kedvezményes.

Somogyfajszon sem tudta előzetesen senki elképzelni, csak Jörg Tibivel ketten 
bíztunk benne, hogy a közösségi büfé nem lesz már az első nap veszteséges. 
Ugyan előzetesen, hangsúlyosan elmondtuk, hogy ha az első nap ráfizetéssel 
zárunk, akkor bezárjuk a „boltot”, ami az alig nyitva tartó kocsma és boltos 
faluban eléggé katasztrofális helyzetet idézett volna elő italozó tábori 
közösségünkben. Mindkét évben egyszer kellett figyelmeztetni a fogyasztó 
közösséget, hogy kicsit jobban figyeljenek az ellentétel biztosítására, és a 
végén azt a meglepő tényt tapasztaltuk, hogy önkiszolgáló büfénk szolid 
nyereséggel zárt.

ADOMÁNYOZZ POHARAT, TÁNYÉRT ÉS EVŐESZKÖZT

Ha otthon körülnézel az edényes szekrényedben, éléskamrádban, majdnem 
biztosan találsz olyan lecsorbult, kopott, valamiért nem kedvelt, használaton 
kívüli csetreszeket, amiktől nem fáj a szíved megszabadulni. Nekünk ezek jól 
jöhetnek, mert mondjuk jönnek vendégeink nagyon távoli országokból is, mint 
pl. India, Szibéria, Irán, akiknek egy fokkal bonyolultabb lesz alkalmazkodni a 
szemétmentesítést szolgáló kezdeményezésünkhöz – azaz hogy hozzanak 
magukkal otthoni étkészletet. Az ő számukra gyűjtést szervezünk.
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ELŐBESZÉD

Az utóbbi 7-8 évben (2011-ben pattant ki a szikra), a kis lépések elvét követve, egyre 
határozottabb lépéseket tettünk azért, hogy a MEDIAWAVE-ről TARTÓSHULLÁM-má, 
Fesztiválból Együttlétté átkeresztelt összejöveteli formánkat, azaz egy bámészkodókból 
és a programot „fogyasztó” közönségből, valamint a fellépő művészekből álló szten-
derd fesztiválformát együttműködésekre alapozó, közösségi formává változtassuk, azaz 
közösséget építsünk, alakítsunk, formáljunk.

Személyesen úgy érzem, mert ezek most az én gondolataim, hogy az átalakulás útján 
jól haladtunk, azt pontosan nem tudom megmondani mennyire, mert nem ismerem az 
út végét. Remélem, munka- és sorstársaim tovább árnyalják majd a képet saját 
véleményükkel. Sőt, nagyon örülnék közösségünk többi tagjának vélemény-
formálásának is.

Azt képletesen kimondhatjuk, hogy talán félúton járunk. Véleményem szerint a fő 
kérdés jelenleg az, hogy lesz-e erőnk továbblépni, vagy belebukunk kísérletezésünkbe.
És akkor felvetül bennem a kérdés: milyen pozitív és negatív tapasztalatokkal járt e 
félút elérése? Javaslom, hogy ezen minden érdekelt gondolkodjon el, mindaz, aki 
közösségünk tagjának érzi magát, és az is, aki arra törekszik, hogy azzá váljon.
Járatlan utat jártunk/járunk! Számtalan hibát elkövettünk útközben, de számos pozitív 
tapasztalattal és jó érzéssel is gazdagodtunk, közösségileg és egyénileg is. Ezért 
érdemes most beszélni a továbblépések mikéntjéről!

Miközben személyesen a lassú, fokozatos háttérbevonuláson gondolkodom, mivel úgy 
érzem, hogy e formában mögöttem lévő közel harminc, de egyébként önkéntes kultúr-
munkásként (ma már inkább közösséggyűjtőnek gondolom magam) több mint 40 év 
azt mondatja velem, hogy „elég volt”! Persze nem volt elég, tán sosem elég! Ahhoz 
azonban összegyűlt bennem elégséges, sőt bőséges tapasztalat, hogy mint minden 
tartós folyamatban, jelen lépcsőfokunkon, határozottan végre kell hajtanunk egy megú-
julási lépést. Ebben még aktív szerepet szándékozok játszani, de a továbbiakban inkább 
csak tanácsadóként szeretném segíteni tetterős fiataljaink tevékenységét. Egyre 
kevesebb munkavégzéssel és egyre több okoskodással, azaz tanácsadással. Mindig 
irigyeltem a tanácsadókat, nekik elég volt csak beszélni, nekem mindig meg kellett 
valósítani a kigondolt dolgokat. Ezért talán nekem is kijár ennyi, levezetésként.

De visszatérve a jelen állapothoz, véleményem szerint, ha nem lendítjük tovább 
megkezdett közösségépítő folyamatunkat, nem próbálunk egy magasabb fokozatra 
lépni, félő, hogy beáll, bemerevedik az. És ez minden fejlődés halála. Ne feledjük, hogy 
a dinoszauruszok is kihaltak…

MI AZ, AMI JÓ IRÁNYBA HALAD?

A hangulat, a közösségi létben való lubickolás jól 
érzékelhetően erős hullámokat ver közösségünk 
tagjaiban. Lelkükben és tevékenységükben. Mindez 
kapcsolatteremtésük, közös munkálkodásuk 
felfokozott jellegében ölt testet. Mi szervezők, akik 
tevékenységének többségét – sajnos – a munkavég-
zés tölti ki, éppen kicsit kívülálló, terelgető üzemmó-
dunkból adódóan jól érzékeljük mindezt, és irigységgel 
tölt el bennünket.·
Persze nagyon jó érezni, hogy van értelme 
munkánknak. Kevésbé jó az, és itt átlépek a következő 
pont felvezetésébe, hogy mi, szervezők mindezt nem 
tudjuk megfelelő szinten élvezni, mert a közösség 
tagjainak többsége még mindig szolgáltató 
személyként tekint ránk, és rengeteg olyan feladatot 
akar megoldatni velünk, ami kis odafigyeléssel 
többségében magától is megoldódna. Pl. nem láttad a 
Bélát? (Ki az a Béla?) Leraktam valahová a szemüvegem, 
nem keresnéd meg? Stb. És ezek csak a cizellált formák. 
(Csak zárójelesen jegyzem meg: biztos így kell ennek 
lenni? Nem lehetne elérni egy új lépcsőfokon, hogy 
nekünk is jusson a jóból? És a közösség tagjai ne mással 
oldassák meg a közösségi tevékenység közben felmerülő 
gondokat, hanem inkább fejlesszék megoldó készletüket, 
a nagyobb problémák előállta esetén kérjék a közösség 
tagjainak segítségét – ne a szolgaszerepben lévő 
szervezőkét?)

Közösségi tag véleménye, válasza:
„Kedves Jenő, a kifakadásod jogos is, meg nem is. Aki 
közösségi életvezetést vállal, annak ezzel számolnia kell. 
Eseményeitek igencsak nagyszabásúak ahhoz, hogy a részt-
vevőik között ne legyen tájékozatlan, illetve a személyiség-
ből fakadó eltérések még a visszatérők viselkedését, 
hozzáállását sem fogják megváltoztatni. Egy teljes élet is 
kevés, hogy apró változásokat érjünk el, kellő önismerettel 
személyiség-fejlődésünkben. A művészvilág tagjai meg 
pláne kevésbé pragmatisták, inkább szélsőségesnek 
nevezném őket, és idomításra nem alkalmasak. Aztán a Ti 
fórumaitokra részben találkozni, ellazulni, közösködni járnak, 
de nem feltétlen »alkalmazkodni«. Valójában szeretnek ott 

lenni, de önzetlen oldalukat (ha van olyan nekik) kevesen fordítják felétek. Amennyiben 
részese akarsz lenni, ahhoz külsősként kell megjelenned, netán más, hasonló szervez-
kedésekhez fordulni kikapcsolódásra. Vendéglátó vagy, és ez a szerep soha nem fog 
másként alakulni. Talán jó lenne Mediawave-díjazásra (egy új díjkategória) jelölni az 
önzetlen tevékenységet végző önkéteseket, akiket ez a gesztus kellőbben motiválna. 
Hiszen sok projekt ott csúszik el, hogy a fellépőkre, az exponált személyekre fókuszál 
mindenki, de az alapokat rakó, kulimunkát végző emberek nem kapnak figyelmet, 
legfeljebb részvételi lehetőséget. De Kedveseim, ki nem szereti a fényezettséget, az 
elismerést? Amit egy személyes beszélgetésben már kifejtettem, lehetne idegen-
vezetőket képezni önkétesekből, ami, feltehetőleg jó trénerekkel, hasznosabbá tehetné 
munkájukat, ez által hátha szabadulna fel számotokra is idő, legalább részélményekkel 
gazdagítva Benneteket. Nőként és gyakori vendéglátóként tudom, hogy ha egy 10 fős 
csapatom van, már azzal sem feltétlen lehetek egyenrangú résztvevő… Itt is sok 
szemüveget meg Bélát kell keresnem.”

MI AZ, AMI ROSSZ IRÁNYBA HALAD?

Szerencsére a többség jól értelmezi a közösségé válás folyamatát, legfeljebb nem 
azonos szinten áll a belekerülés folyamatában. De ez így természetes!

NEM ÉRTENI VAGY FÉLREÉRTENI...

De vannak, akik nem értik vagy félreértik a közösségi munkálkodásban lévő előnyöket. 
Netán a maguk hasznára próbálják fordítani. Jó, vagy netán rossz példa erre a közösségi 
étkezés több éve tartó bevezetésének kísérlete, amely számtalan pozitív és negatív 
megnyilvánulást hozott elő. Van, szerencsére a többség, aki a mi megalapozó betétünk 
mellett sokat tesz bele, munkát, nyersanyagot, ha kell anyagiakat, és persze 
kedvességet, jó hangulatot. De sajnos vannak olyanok, akik mindezen pozitív folyama-
tot elsősorban kihasználják, közétkeztetésként, a szervezők ingyenes osztogatásaként 
fogják fel. Pedig egyértelműen nem ez a célunk vele! Sőt! Ellenben jól ismerjük a közös 
ételkészítés közösségfejlesztő erejét. Ezért örömködünk a módszerben, másrészt kínló-
dunk vele, látva a visszaélések sorát.

„Én miért nem kaphatok belőle, amikor a másik is kap?” – nem tudva, hogy az a 
bizonyos másik mit rakott bele az ételkészítésbe (munkát, nyersanyagot, anyagiakat), 
de citálhatnék ennél extrémebb példákat is. Az ilyen negatív megnyilvánulásokat látva 
eszem jut, hogy talán jobb lenne felhagyni eme kísérletezéssel. Nekünk, szervezőknek 
sokkal egyszerűbb dolgunk lenne. Mindenki megvenné piaci áron a vállalkozóktól, 
amire vágyik, aztán béke lenne. Igaz, egy fontos közösségépítő tényezőt elvesztenénk 
ezzel. De közben azt is pontosan tudjuk, mi, szervezők már a bőrünkön érzékeljük, hogy 
támogatáshiányosabb világ felé közelgünk, és egyre nehezebb lesz belerakni a 
közösségi jóérzés működésébe, fenntartásába (már az idén is) azt a pluszt, amely pótol-
ja az előbb említett és még elhallgatott negatív jelenségeket.

KÖZÖSSÉGI ÖNFENNTARTÁS...

Pedig tevékenységünk egyértelmű iránya a közösségi önfenntartás felé való haladás, 
és közösségünk tagjait is erre biztatnánk, még ha ez ma elméleti, ideákkal teli 
gondolkodásnak tűnik is. Ugyanakkor nem árt szembesülnünk az „állami csecstől” 
való erőteljes függésünk káros mivoltával, amely csökkentése jövőbemutató, távlatos 
cél lehet mindenki számára. Mert e függés csak rövid távú előnyök elérést teszi 
lehetővé, és a kifejhető lé mennyisége is erősen változó, ma apadó jelleget mutat.
Sokak nem tudják, de a második nagy háború előtt Magyarország és persze Európa 
nagy része tele volt kulturális és közösségi jóérzés segítésére létrehozott szervezetek-
kel, egyletekkel, körökkel. Nagyon fontos jellemzőjük volt, hogy függetlenek voltak. 
Közösségük kulturális, szórakozási és sportolási vágyait (koncert, színház, bál, sport-
verseny) tagjaik anyagi hozzájárulásából, egyéb bevételeikből elégítették ki. Azokban 
az időkben nem létezett állami csecs, de ennek ellenére e közösségi szervezeteknek 
székhelyek, székházak építésére is volt anyagi ereje. Majd’ minden településen ma is 
áll több olyan, általában jellegzetes és építészetileg érdekes épület (iparoskör, gazda-
kör épülete), amely ezen közösségek emlékét őrzi.

Ezeket a jól működő, de független közösségi szervezkedéseket szüntette meg, 
épületeiket államosította – talán egyik legnagyobb bűneként – a szocializmus. És 
helyette, ennek pótlásaként kezdett pénzt osztogatni az állam, és épített művelődési 
házakat, hogy ellenőrzötten tudja tartani a kikerülhetetlen közösségi működést. 
Mindez a működés mit sem változott a rendszerváltás után sem. Az állami csecs 
időszakosan szophatóvá válik. Úgyhogy ha történelmi előzményességet/távlatosságot 
akarunk látni közös tevékenységünkben, akkor mi most egy természetes, hagy-
ományos közösséget próbálunk rekonstruálni. Az állami csecs segítségével.

Közösségi tag véleménye, válasza:

„A közétkeztetési rágódást értem, de az az igazság, hogy én sem láttam át teljesen, 
még a háromszoros ottlétem alatt sem. A reggeli lézengésben bebillegő népség trehá-
nyságát érzékeltem, egy sokszor nem kellő higiéniával, beleturkálással történő 
fogyasztást láttam. Jómagam két alkalommal szerveztem egy asztalt, és olyan 
személyek, akiket egy fél mondatra sem ismertem, jöttek, pusztítottak, a meghívottak 
meg már éppen étkeztek valahol máskor, másutt, és nem méltattak kóstolásra. Ez 
eléggé frusztrált, leginkább azért, mert 700 km-nyi távolságból cipeltem magammal 
minőségi, kézműves termékeket. Aztán arra gondoltam, hogy ebben a kaotikus állapot-
ban nem lehet ezt jól csinálni.

Szerintem úgy tudna működni, ha hasonló esetben, kérésre, mondjuk a szervezők 
csoportja, vagy egy zenei brigád, vagy a filmes guruk, vagy… tudnák, hogy ma este 8 
órától vendégei a Bányász-asztalnak, és akkor csak ők… – nem tudom, valójában nem 
látom át, nem értem, csak a tapasztalatomat tudom megosztani. Talán asztalfoglalásos 
módszer, mert személy szerint szívesen vállalnám egy csoport vacsorájának 

megoldását, nem kérve cserébe egyebet, mint figyelmet, meghallgatva röviden vázol-
tan az ételeimmel kapcsolatos megjelenítést, kóstoltatást. Mert az étkezés több kell 
legyen közösségben egy puszta túlélési tevékenységnél, lehetne élményokozó, 
-fokozó! S aki ezt bevállalja, annak felelősségét is magára veszi – úgy a „szolgáltató”, 
mint a „fogyasztó”, és egyben érdeke is a szolgáltatónak, hogy jó hírét keltve távoz-
zanak „vendégei”. Ilyenkor a szolgálataó maga rakna rendet, és környezetét eredeti 
állapotban, tisztán, szemétmentesen hagyná…

„Közösségi önfenntartás” – A közösség előbb-utóbb kilöki a parazitákat.

Amikor önfenntartásra gondolunk, ott a mindenki képessége és tehetsége szerinti 
együttműködést értjük. Közösség önfenntartó csoport csak egy bizonyos számú egyednél 
lehetséges, ahol létezik egy kontroll az által, hogy mindenki mindenkit ismer, kialakul egy 
egészséges, dinamikus hierarchia… a denevérpopulációnál figyelték meg, ott természe-
tesen más okból, de lényegtelen, hogy aki nem közösködik a táplálék megosztásában, az 
kiűzettetik… egyszer lenyűgöző előadást hallgattam Freund Tamás idegsebésztől…

Aztán az is tény, hogy a közösségbe bekerülnek olyanok is, akiket „odataszít a muszáj”, 
nekik is kell ettől még alkalmazkodni.

Mindenképp szükséges az újak befogadása is, azon érdeklődőké, akik szimpatizálnak 
ezzel, de amint írtam, ezkere időt kell szánni és beavatni… Így időben el tudja dönteni, 
hogy fontos ez számára, netán eltávolodik, kihátrál még időben… TULAJDONKÉPPEN 
EZEKET MEGFOGALMAZTAD MÁR, TEHÁT NEM IS TAGLALAOM ISMÉTELTEN…”

MILYEN VÁLTOZÁSOK, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST SEGÍTŐ PRÓBATÉTELEK VÁRHATÓK AZ IDÉN?
DE MI IS A CÉL?

A közösségalapú vendéglátás és vendégfogadás alapvetésében, indíttatásában más, mint a 
napjainkra érvényes és általános, üzleti alapú működés. Utóbbira számtalan jó példa van, a 
mi kísérletünkre azonban nem találhatók átvehető minták. Tehát magunknak kell kikísér-
letezni a megoldást gyakorlandó verzióit. Talán annyi segítségünk lehet, hogy vannak ősi 
előzmények (kaláka, batyus bál), amelyek leporolása, a magunk képére formálása adhat egy 
megoldásai alapot.

A célunk az kell legyen, hogy a több év alatt fejlesztgetett közösségi alapú működés okozta 
egyértelműen pozitív és fejlődőképes hangulatalakulást ne rontsuk el/le az
 • ebbe való zavaros üzleti (vendéglátósok) megjelenéssel, ami az utóbbi időszak együt-
tléteit jellemzi,
 • továbbá hogy az egyébként szintén nagyon jó hangulatú és közösségépítő közösségi 
főzések, étkezések, ne keltsék az „ingyenkonyha” hatást, ami szintén jellemző napjainkra.

MIT LEHET TENNI?

1./ Tudati átformálás folytatása

Szerintem az egyik legfontosabb elem a tudati átformálás, amelyre komoly hangsúlyt 

kell helyezni elmondott, plakátolt, nyomtatott, 
osztogatott, Fb-n és weboldalon keresztüli, 
megkerülhetetlen információadással és 
figyelemfelkeltéssel. Ez vélhetően lassú folyamat, de 
módszeresen vinni kell!

Ennek előzetes terepe az Együttlétet megelőző 
másfél hónap masszív internetes jelenléte. A direkt és 
indirekt jelzések adása. Utóbbira jó példa lehet a 
tányér-, bögre- és evőeszközgyűjtésbe csempészett 
elemek.

2./ Rendszer létrehozása

A másik legfontosabb, hogy egy jól átlátható és 
céljaiban elfogadható, követhető és következetesen 
alkalmazható rendszert kell létrehozni. Ha ebben 
hagyunk lyukakat, kiskapukat, kivételeket, akkor a 
rendszer össze fog omolni, és hamarosan 
használhatatlanná fog válni. Ezért minél alaposabban 
fel kell mérni hibázási lehetőségeinket, és azokra 
megfelelő előzetes lépéseket kell kidolgozni. Ne 
feledjétek, az ember a legleleményesebb élőlény az 
állatvilágban. Minden rést meg fog találni a 
rendszerben, és az adódó lehetőségekkel élni is fog. 
Tegnapi megbeszélésünk erre kereste a választ, és 
nagyrészt meg is találta.

3./ Státuszok tisztázása – kapcsolódó juttatások

Sikerült közösen elfogadnunk, értelmeznünk az 
Együttlétre jellemző, speciális státuszokat, és ami 
még fontos és új elem, a státuszváltásokat. De egyedi 
problémák, döntési helyzet azért vélhetően fel fog 
merülni. Ezek előzetes eldöntéséhez fontos elem lehet 
„Rajmi résztvevő listája”! Pontosabban annak előzetes 
és lelkiismeretes feltöltése, ami mindenki feladat. Ha 
ott tisztázzuk eme státuszokat, akkor kisebb 
problémák maradhatnak csak a rendezvényre.
 • speciális vendég

• vendég
 • vendég vendége
 • közösség tagja
 • közönség
 • fiatalok, akik nem végeznek valamilyen önkéntes fizikai 

(szemétszedés, rakodás stb.) vagy szakmai (diákzsűri, kiállításrendezés, dokumentáló 
műhely stb.) munkát (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és 
ezt hangsúlyozni kell!)
 • önkéntes (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és ezt 
hangsúlyozni kell!)
 • munkatárs
 • főmunkatárs – vendégekkel foglalkozók

AZ ÉRKEZŐK STÁTUSZÁNAK TISZTÁZÁSA

Akik közönség szerepben akarnak meglátogatni bennünket…
azok helyzete nagyon egyszerű, mondhatni klasszikus hozzáállású. Megveszi a belépőj-
egyét a művészeti programok látogatására. A vendéglátós vállalkozóknál a szokásos 
fesztiváláron fogyaszthat. De nem vagy csak részlegesen tud részesülni a közösségi 
jóérzést erősítő programelemekből. Főleg nézheti csak őket. Hacsak nem próbál meg 
lépésről lépésre a közösség részévé válni, de azt neki kell kezdeményeznie. Mi nem 
fogjuk erőltetni, ezért hagytuk meg e klasszikus lehetőséget.
Akik ellenben a közösségi létben való lubickolást választják, több próbatételen kell 
átesniük, ha annak közös előnyeit élvezni szeretnék.

Akik már közösségünk tagjai, vagy idén jelentkeztek közösségi programokkal…
2019-ben, a megújulás, az új lépcsőfokra lépés évében, több új közösségépítő elemmel 
találják majd szembe magukat, amelyek mindegyike a közösségi lét tudatosítását 
próbálja szolgálni. Többségük a régebbi, eddig alkalmazott közösségalakító módszere-
ink csiszolgatása, próbatétellé alakítása. De találtunk újakat is!

Továbbá gondolataink február eleji nyilvánosságra hozásával egy időben felhívást 
teszünk közzé, és várjuk közösségünk tagjai véleményét és ötleteit. Azaz a kezdésig 
még sok új ötlet, közösségi próbatétel kerülhet be a repertoárba, ha azok 
megvalósíthatónak tűnnek.

Próbatételeket mondok, mert e népmesékben gyakran használt módszer, a kis királyfi, 
a szegénylegény próbatételekkel való sikeres megküzdéseinek sora a fontos cél elérése 
érdekében, közösségünk tagjai számára is minta lehet. Lehet vele élni, próbálkozni, de 
nem kötelező. Aki minél több próbatételt sikerrel leküzd, az közelebb kerül a jó hangu-
latú közösségi együttlét eléréséhez. Aki kevesebbet, ezt is szeretjük. Drukkolunk neki, 
hogy legközelebb – átgondolva, megérlelve az előző alkalom tanulságait – előbbre 
jusson a számára esetleg fontossá váló közösségi folyamatban. De az sem baj, ha valaki 
nem érzi magát jól formálódó közösségünkben. Ő keressen másikat, vagy lássa be, 
hogy ő nem közösségbe való ember!

A mi fő kísérleti terepünk a „Nyári berek” – Mediawave Nyári Tábor és Közösségi Együt-
tlét (a következő: Somogyfajsz, 2019. július 22–26.), ahol tavaly már sok új elemet 
kipróbáltunk kicsiben, sikerrel, egyénekkel, családokkal. A „lassú víz…” mozgalom 
szülőhelye e Balatontól délre fekvő madárparadicsom, Matula bácsi világa.

Még van egy fontos kérdés, amit el kellett döntenünk új, átalakító terveink 
nyilvánosságra hozása előtt, mert ez egyre nagyobb zavarokat okozott így félúton járva:

Ki a vendég és ki a közösségünk tagja?

A vendég számunkra az, aki valamilyen művészeti produktummal (zene, film, egyéb 
művészetek) járul hozzá a Tartóshullám / Mediawave Együttlét fesztiválszerű 
működéséhez. Szerepe egyértelmű, mert sok év gyakorlásának eredményét mutatja 
meg nekünk. Az ő adását illik valamivel honorálni, hogy a kölcsönösség elve beálljon. 
Ennek egyik módja, hogy lehetőségeink függvényében ingyenesen biztosítjuk számára 
az étkezést. Ez nálunk reggelit és estebédet jelent.

Közösségünk tagja az, aki valamilyen közösségi folyamat megvalósítása miatt érkezik 
közénk. Ez az előzőhöz képest egy egészen más státusz. A mi – előzőekben már 
nagyjából felvázolt – gondolkodásunk alapján a közösség, az egyenlőség elve alapján, 
a kaláka vagy batyus bál hagyományának megújításaként, önmaga hozza össze saját 
jóérzéseinek alapját. Ebben mi is arányos részt vállalunk. Hangsúlyozom az arányosság 
elvét, tehát pl. az étkezés esetén, nem ingyenes étkezést biztosítunk, hanem 
arányosan hozzájárulunk a készülő közös ételhez. Plusz segítünk a szervezés 
koordinálásban. A többit majd az étkezések részletezésénél.

Tehát a megértés segítéseként, összefoglalásként annyit, hogy az egyenlőségalapú 
közösségi működés itt keveredik a fesztiválszerű működéssel. De lefordíthatjuk ezt egy 
családi összejövetel vagy egy baráti társaság bulijának nyelvére. Itt a családi vagy baráti 
közösség hozza össze a „buli” étkezési és italozási hátterét. Vagy pénzt dobnak össze, 
vagy mindenki otthon készíti el a buliba valót. Ha most ebbe a helyzetbe az egyik 
családtag hoz egy énekes-muzsikus vendéget, és az eljátszik pár dalt a vendégek 
szórakoztatására, az természetszerűleg ingyenesen részesül a közösség által összehozott 
javakból. Ezt mindenki természetesnek veszi. Tulajdonképpen ilyen egyszerű ez. Így 
gondolkozunk mi is ebben az általunk közösen kialakított, de kicsit bővebb közegben.

Még egy fontos megjegyzés. Ezen egyenlőségelvű hozzáállás azért szociális 
érzékenységű. Tehát toleráljuk a fiatalok, a kevésbé jól állók helyzetét, de azt is 
természetesnek vesszük, hogy akinek lehetősége adódik, az nagyobb mértékben is 
hozzájárulhat közös jóérzéseink kialakításához. Őket az üzenőfalunkon kiemelten 
megjelenítjük.

ÉS JÖJJENEK A KÖZÖSSÉGI PRÓBATÉTELEK

Közösségi reggeli

Hogy tiszta és átlátható legyen a konstrukció. Mi, szervezők biztosítjuk hozzá a 
vendégek megvendégeléséhez szükséges mennyiséget. Továbbá biztosítjuk az előző 
bekezdésben leírt közösségi hozzájárulást. Ez tekinthető mintegy reggeli 
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alapkészletnek, amihez a közösségi munkálkodás céljából érkezők hozhatnak (illik 
hozni) kiegészítő, lehetőleg otthonról hozott kézműves ételeket (pecsenyezsír, kolbász, 
sonka, szalonna, sajt, lekvár, méz, szörp, zöldség, vega étkek, bármi olyan, ami a 
reggelihez jó lehet). De lehet csatlakozni munkával. Az eddigi gyakorlat szerint 
folyamatosan érkeznek kiegészítő ételek, amelyek egy részét raktározni kell, napokra 
elosztani, hogy mindig jó választék legyen. A reggelihez előkészítés is szükséges, és 
utána el is kell rakodni. A közösségi reggelit speciális karszalaggal vagy Mediawave 
üvegpénzzel lehet látogatni (még ezt eldöntjük). A normál közönség számára nem 
nyitott, legfeljebb azok számára, akik először szándékoznak megmerítkezni a közösségi 
létben, és hoznak hozzá megfelelő mennyiségű hazait. A „betétek” hozóit, a hozott 
dolgok neveivel felírjuk egy üzenőtáblára, hogy kellőképpen megtiszteljük őket.
Külön hangsúlyozom, hogy szükségünk lenne fiatal és felnőtt, talpraesett önkéntesekre 
a közösségi reggeli lebonyolításának segítésére! Várjuk az előzetesen jelentkezőket!

Közösségi étkezés – bográcsközösségek estebédre

Az évek alatt már kialakult több kiváló főzőképességgel megáldott bográcsközösség, 
amik előre meg tudják adni, mikor és mit fognak készíteni. De felhívásunkat 
megismerve az „újak” is alakíthatnak bográcsos vagy más típusú ételek készítésére 
közösségeket. Amennyiben előre megadják a paramétereket, akkor weboldalunkon 
közzétesszük azokat.
Fontos közölni a készítés tervezett idejét, nyersanyagigényét, és hogy miben várják a 
segítséget. Mit raknak ők bele, és mit várnak? Mi, szervezők pedig megpróbáljuk 
koordinálni ezen kezdeményezéseket.

Az is fontos, hogy a szervezők nem tudnak semmilyen eszközt biztosítani az 
ételkészítésekhez. Bogrács, tűz, vágó- és egyéb eszközök. De az is biztos, hogy nem fog 
mindenki állandóan főzni, ezért az eszköz-átláthatóságot biztosító webfelülettel 
próbáljuk segíteni, hogy kiegészítsék egymást az esetleg hiányos készletek. De egyben 
arra is kérünk benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert az ún. „profi”, a vendégek 
számára dolgozó ételkészítők komolyan szoktak morogni a felkészületlen, kuncsorgó, 
de kétségkívül jóakaratú bográcsközösségekre.

Ezen közösségi ételkészítés annyiban különbözik a közösségi reggelitől, hogy ebbe nem 
keverjük bele a vendégeket. Számukra külön készül étel, hogy a közösségi ételkészítés 
rendszerét ne bonyolítsuk meg. Itt tehát a főző felelőssége az, hogy annyi ételt 
készítsen, aminek előzetesen összeszedte a nyersanyag-, eszköz- és 
munkatárshátterét. Akik nem készülnek fel rendesen, vagy nem csatlakoznak 
előzetesen bográcsközösséghez, azok éhen maradnak, vagy vásárolnak a 
vállalkozóktól.

MEDI – mire jó a Mediawave üvegpénze?

Pár éve már megpróbálkoztunk vele, de akkor talán még nem érett meg rá az idő. Most 

ismét megpróbáljuk. Valójában azon lusta és/vagy 
figyelmetlen, esetleg távolról, külföldről érkezők 
számára nyújt menekülési utat, akik nem készültek 
fel, vagy a távolság miatt nehézkesen tudnák 
magukkal hozni a közösségi lét alapeszközeit. 
Továbbá fiatalok vagy szociálisan hátrányos 
helyzetűek számára juttat plusz étkezési lehetőséget 
a közösség számára szórakoztató formában.

Egyelőre még csak alapötleteim vannak, amelyek 
többsége az előzőekben kifejtett közösségi 
étkezésekhez kapcsolódik, de várom a kreatív 
ötleteket:

 • értékteremtő pódium – Kovács Öcsi, egyik fő 
közösségi műhelyvezetőnk tavaly már alkalmazta azt az 
elvet, hogy csak úgy nem ad senkinek étket az általa 
főzöttekből. Pénzt sem fogadott el. És akik nem értve a 
rendszert, kérlelték, azok számára ellentételül 
elvégzendő feladatokat adott meg (fekvőtámasz, 
mosogatás, vers, ének, zene stb.). Ebből elég sok érdekes 
helyzet adódott. Voltak, akik megsértődtek, míg mások 
ott ragadtak, visszajártak közösségi asztalához, és több 
mindenben elkezdtek együttműködni Öcsi bá’ zenei, 
kendo-, kézműves és főzőműhelyében. Az ő ötlete volt, 
hogy állítsunk fel egy minipódiumot a bástya udvaron, a 
közösségi főzések környezetében, és ott miniprodukciókat 
lehessen előadni cserébe a Mediawave-pénzért, azaz a 
MEDI-ért. A MEDI darabszámát a közösségi főzők és ott 
lévő nézők szavaznák meg. A MEDI-vel becsatlakozhat 
valamelyik bográcsközösségbe.

 • a közösségi érzés, étkezés megvásárlása – azok, akik 
normál közönségként érkeznek, azaz nem közösségünk 
tagjaiként, és kedvet kapnak a közösség által nyújtott 
hangulatba való csatlakozáshoz, azok „támogató jegy” 
vásárlásával MEDI-hez juthatnak (1 MEDI 1.000 Ft), és azzal 
részt vehetnek a közösségi reggeliben, vagy csatlakozhatnak 
bográcsközösségekhez. Olyasmi ez, mint a középkorban a 
búcsúcédulák, azaz az üdvözülés megvásárlása a katolikus 
liturgia szerint. Részben ezen való felháborodás miatt jöttek 
létre a protestáns, vallásmegújító mozgalmak. Szóval „mi sem 
vagyunk jobbak a Deákné vásznánál”.
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 • evőeszközök vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a 
felkészületlenek miért nem tudnak étkezni eszközök híján

 • pohár vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a felkészületlenek 
miért nem tudnak majd italt inni saját pohár híján

 • a közösségi lét fenntarthatóságának támogatása – a közösségi lét jó 
hangulatának fenntarthatóságára törekvő szervezetünk a támogatások 
csökkenésével, egyre nehézkesebben tudja összefogni, előkészíteni Együttlétünket. 
Aki pénzügyileg teheti, „támogató jegy” vásárlásával segítheti tevékenységünk 
megtartását. A támogatás értékének 50%-át MEDI-ben visszaadjuk, amiből a 
támogató segítheti a fiatalok és szociálisan rászorulók étkezését.

 • Tartóshullám-ajándéktárgyak csereértéke – a „támogatási jegy”-ért cserébe 
kapott MEDI, Mediawave-ajándéktárgyak csereértékeként is szolgálhat.

ÉTKEZŐ ESZKÖZÖK

A környezettudatosság terjesztése szellemében tavaly, kicsit határozatlanul 
megpróbáltuk bevezetni „a hozz magaddal evőeszközt és poharat” mozgalmat. Az 
együttlétet ellepő szemét és műanyag csökkentésének reményével. Finoman 
fogalmazva, kis sikerrel. Megtapasztaltuk, hogy főmunkatársaink voltak ennek egyik fő 
megsértői, mert a közösségi étkek osztásánál, megsajnálva az eszköz nélkül érkezőket, 
előszedték tartalék műanyag tányérjaikat és eszközeiket. És hát be kell vallanom, hogy 
magam is visszaestem, mert ugyan felkészültem eszközökből, de ha valaki megkínált 
egy pohár házi borral, bizony nem mentem be az irodába a poharamért, akkor meg 
maradt a műanyag pohár.

Megtanultuk, hogy csak határozott fellépéssel és teljes körűen lehet mindezt bevezetni. 
Kipróbáltuk ezt a Nyári berek nyári táborunkba, és ott kemények voltunk, és mint 
várható volt, a társaság legalább fele nem vette komolyan a felhívást. De mi igen!

Az első este nagy káosz alakult ki a közösségi vacsora osztásakor, volt sok 
felháborodás, miért nem mondtátok, nem gondoltuk komolyan és hasonló sértődős 
megjegyzések röpködtek a levegőben. De kitartottunk! Az éhes ember azonban 
képes megoldani a problémákat. Különösen olyan világvégi helyen, mint 
Somogyfajsz, ahol bolt is csak ritkán működik, a legközelebbi Tesco meg 30 
kilométerre van. Úgyhogy nincs más lehetőség, mint a találékonyság. Pár előzetes 
megoldási ötlet, amit Fajszon megtapasztaltunk, a hozzánk felkészületlenül 
érkezőknek:

 • tejfölös doboz és teteje,
 • konzervdoboz,
 • (és talán a legszebb és legautentikusabb) meghajtott fakéreg tányérként és kisebb kanálként.

De másnapra szaporodott a saját készletek száma, és elkezdődött az egymás felé 
való kölcsönzés is. A harmadik nap már minden flottul ment.
Ellenben a többség megelégedettségére megállapíthattuk, alig maradt utánunk 
szemét, csak a szép számú gyermeksereg által eldobált csipszes zacskó.

KÖZÖSSÉGI (önkiszolgáló) BÜFÉ

Jól tudjuk, hogy az evés után a másik nagyon fontos elem az itallal való ellátás. Ismét 
nyári berkes, somogyfajszi, két éven keresztül már kipróbált megoldást tudok 
mintaként hozni.

Az önkiszolgáló büfé lényege, hogy volt egy sörcsap Staropramen sörrel, csallóközi 
barátaink révén, valamint balatoni bor kancsóban Jörg Tibi révén. Továbbá egy 
szódagép fröccs-csinálás céljából. Mindenki maga csapolt vagy öntött 
magának bort, és az önköltségnél alig magasabb árat bedobta egy műanyag 
gömbbe. A folyamatot nem ellenőrizte különösebben senki, legfeljebb Jörg Tibi 
és barátja segített, ha kellett, és cserélt hordót, töltötte fel a kancsót.

Ugyan nagyon puritán a készlet, de jó minőségű. Aki másra vágyik, az megve-
heti az bástya udvarban lévő vállalkozóktól, csak más árviszonyban. Mindez 
tulajdonképpen a közösségi lét egyik lehetséges kedvezménye, az él vele, aki 
akar, nem kötelező. Nem ingyenes, de erősen kedvezményes.

Somogyfajszon sem tudta előzetesen senki elképzelni, csak Jörg Tibivel ketten 
bíztunk benne, hogy a közösségi büfé nem lesz már az első nap veszteséges. 
Ugyan előzetesen, hangsúlyosan elmondtuk, hogy ha az első nap ráfizetéssel 
zárunk, akkor bezárjuk a „boltot”, ami az alig nyitva tartó kocsma és boltos 
faluban eléggé katasztrofális helyzetet idézett volna elő italozó tábori 
közösségünkben. Mindkét évben egyszer kellett figyelmeztetni a fogyasztó 
közösséget, hogy kicsit jobban figyeljenek az ellentétel biztosítására, és a 
végén azt a meglepő tényt tapasztaltuk, hogy önkiszolgáló büfénk szolid 
nyereséggel zárt.

ADOMÁNYOZZ POHARAT, TÁNYÉRT ÉS EVŐESZKÖZT

Ha otthon körülnézel az edényes szekrényedben, éléskamrádban, majdnem 
biztosan találsz olyan lecsorbult, kopott, valamiért nem kedvelt, használaton 
kívüli csetreszeket, amiktől nem fáj a szíved megszabadulni. Nekünk ezek jól 
jöhetnek, mert mondjuk jönnek vendégeink nagyon távoli országokból is, mint 
pl. India, Szibéria, Irán, akiknek egy fokkal bonyolultabb lesz alkalmazkodni a 
szemétmentesítést szolgáló kezdeményezésünkhöz – azaz hogy hozzanak 
magukkal otthoni étkészletet. Az ő számukra gyűjtést szervezünk.
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ELŐBESZÉD

Az utóbbi 7-8 évben (2011-ben pattant ki a szikra), a kis lépések elvét követve, egyre 
határozottabb lépéseket tettünk azért, hogy a MEDIAWAVE-ről TARTÓSHULLÁM-má, 
Fesztiválból Együttlétté átkeresztelt összejöveteli formánkat, azaz egy bámészkodókból 
és a programot „fogyasztó” közönségből, valamint a fellépő művészekből álló szten-
derd fesztiválformát együttműködésekre alapozó, közösségi formává változtassuk, azaz 
közösséget építsünk, alakítsunk, formáljunk.

Személyesen úgy érzem, mert ezek most az én gondolataim, hogy az átalakulás útján 
jól haladtunk, azt pontosan nem tudom megmondani mennyire, mert nem ismerem az 
út végét. Remélem, munka- és sorstársaim tovább árnyalják majd a képet saját 
véleményükkel. Sőt, nagyon örülnék közösségünk többi tagjának vélemény-
formálásának is.

Azt képletesen kimondhatjuk, hogy talán félúton járunk. Véleményem szerint a fő 
kérdés jelenleg az, hogy lesz-e erőnk továbblépni, vagy belebukunk kísérletezésünkbe.
És akkor felvetül bennem a kérdés: milyen pozitív és negatív tapasztalatokkal járt e 
félút elérése? Javaslom, hogy ezen minden érdekelt gondolkodjon el, mindaz, aki 
közösségünk tagjának érzi magát, és az is, aki arra törekszik, hogy azzá váljon.
Járatlan utat jártunk/járunk! Számtalan hibát elkövettünk útközben, de számos pozitív 
tapasztalattal és jó érzéssel is gazdagodtunk, közösségileg és egyénileg is. Ezért 
érdemes most beszélni a továbblépések mikéntjéről!

Miközben személyesen a lassú, fokozatos háttérbevonuláson gondolkodom, mivel úgy 
érzem, hogy e formában mögöttem lévő közel harminc, de egyébként önkéntes kultúr-
munkásként (ma már inkább közösséggyűjtőnek gondolom magam) több mint 40 év 
azt mondatja velem, hogy „elég volt”! Persze nem volt elég, tán sosem elég! Ahhoz 
azonban összegyűlt bennem elégséges, sőt bőséges tapasztalat, hogy mint minden 
tartós folyamatban, jelen lépcsőfokunkon, határozottan végre kell hajtanunk egy megú-
julási lépést. Ebben még aktív szerepet szándékozok játszani, de a továbbiakban inkább 
csak tanácsadóként szeretném segíteni tetterős fiataljaink tevékenységét. Egyre 
kevesebb munkavégzéssel és egyre több okoskodással, azaz tanácsadással. Mindig 
irigyeltem a tanácsadókat, nekik elég volt csak beszélni, nekem mindig meg kellett 
valósítani a kigondolt dolgokat. Ezért talán nekem is kijár ennyi, levezetésként.

De visszatérve a jelen állapothoz, véleményem szerint, ha nem lendítjük tovább 
megkezdett közösségépítő folyamatunkat, nem próbálunk egy magasabb fokozatra 
lépni, félő, hogy beáll, bemerevedik az. És ez minden fejlődés halála. Ne feledjük, hogy 
a dinoszauruszok is kihaltak…

MI AZ, AMI JÓ IRÁNYBA HALAD?

A hangulat, a közösségi létben való lubickolás jól 
érzékelhetően erős hullámokat ver közösségünk 
tagjaiban. Lelkükben és tevékenységükben. Mindez 
kapcsolatteremtésük, közös munkálkodásuk 
felfokozott jellegében ölt testet. Mi szervezők, akik 
tevékenységének többségét – sajnos – a munkavég-
zés tölti ki, éppen kicsit kívülálló, terelgető üzemmó-
dunkból adódóan jól érzékeljük mindezt, és irigységgel 
tölt el bennünket.·
Persze nagyon jó érezni, hogy van értelme 
munkánknak. Kevésbé jó az, és itt átlépek a következő 
pont felvezetésébe, hogy mi, szervezők mindezt nem 
tudjuk megfelelő szinten élvezni, mert a közösség 
tagjainak többsége még mindig szolgáltató 
személyként tekint ránk, és rengeteg olyan feladatot 
akar megoldatni velünk, ami kis odafigyeléssel 
többségében magától is megoldódna. Pl. nem láttad a 
Bélát? (Ki az a Béla?) Leraktam valahová a szemüvegem, 
nem keresnéd meg? Stb. És ezek csak a cizellált formák. 
(Csak zárójelesen jegyzem meg: biztos így kell ennek 
lenni? Nem lehetne elérni egy új lépcsőfokon, hogy 
nekünk is jusson a jóból? És a közösség tagjai ne mással 
oldassák meg a közösségi tevékenység közben felmerülő 
gondokat, hanem inkább fejlesszék megoldó készletüket, 
a nagyobb problémák előállta esetén kérjék a közösség 
tagjainak segítségét – ne a szolgaszerepben lévő 
szervezőkét?)

Közösségi tag véleménye, válasza:
„Kedves Jenő, a kifakadásod jogos is, meg nem is. Aki 
közösségi életvezetést vállal, annak ezzel számolnia kell. 
Eseményeitek igencsak nagyszabásúak ahhoz, hogy a részt-
vevőik között ne legyen tájékozatlan, illetve a személyiség-
ből fakadó eltérések még a visszatérők viselkedését, 
hozzáállását sem fogják megváltoztatni. Egy teljes élet is 
kevés, hogy apró változásokat érjünk el, kellő önismerettel 
személyiség-fejlődésünkben. A művészvilág tagjai meg 
pláne kevésbé pragmatisták, inkább szélsőségesnek 
nevezném őket, és idomításra nem alkalmasak. Aztán a Ti 
fórumaitokra részben találkozni, ellazulni, közösködni járnak, 
de nem feltétlen »alkalmazkodni«. Valójában szeretnek ott 

lenni, de önzetlen oldalukat (ha van olyan nekik) kevesen fordítják felétek. Amennyiben 
részese akarsz lenni, ahhoz külsősként kell megjelenned, netán más, hasonló szervez-
kedésekhez fordulni kikapcsolódásra. Vendéglátó vagy, és ez a szerep soha nem fog 
másként alakulni. Talán jó lenne Mediawave-díjazásra (egy új díjkategória) jelölni az 
önzetlen tevékenységet végző önkéteseket, akiket ez a gesztus kellőbben motiválna. 
Hiszen sok projekt ott csúszik el, hogy a fellépőkre, az exponált személyekre fókuszál 
mindenki, de az alapokat rakó, kulimunkát végző emberek nem kapnak figyelmet, 
legfeljebb részvételi lehetőséget. De Kedveseim, ki nem szereti a fényezettséget, az 
elismerést? Amit egy személyes beszélgetésben már kifejtettem, lehetne idegen-
vezetőket képezni önkétesekből, ami, feltehetőleg jó trénerekkel, hasznosabbá tehetné 
munkájukat, ez által hátha szabadulna fel számotokra is idő, legalább részélményekkel 
gazdagítva Benneteket. Nőként és gyakori vendéglátóként tudom, hogy ha egy 10 fős 
csapatom van, már azzal sem feltétlen lehetek egyenrangú résztvevő… Itt is sok 
szemüveget meg Bélát kell keresnem.”

MI AZ, AMI ROSSZ IRÁNYBA HALAD?

Szerencsére a többség jól értelmezi a közösségé válás folyamatát, legfeljebb nem 
azonos szinten áll a belekerülés folyamatában. De ez így természetes!

NEM ÉRTENI VAGY FÉLREÉRTENI...

De vannak, akik nem értik vagy félreértik a közösségi munkálkodásban lévő előnyöket. 
Netán a maguk hasznára próbálják fordítani. Jó, vagy netán rossz példa erre a közösségi 
étkezés több éve tartó bevezetésének kísérlete, amely számtalan pozitív és negatív 
megnyilvánulást hozott elő. Van, szerencsére a többség, aki a mi megalapozó betétünk 
mellett sokat tesz bele, munkát, nyersanyagot, ha kell anyagiakat, és persze 
kedvességet, jó hangulatot. De sajnos vannak olyanok, akik mindezen pozitív folyama-
tot elsősorban kihasználják, közétkeztetésként, a szervezők ingyenes osztogatásaként 
fogják fel. Pedig egyértelműen nem ez a célunk vele! Sőt! Ellenben jól ismerjük a közös 
ételkészítés közösségfejlesztő erejét. Ezért örömködünk a módszerben, másrészt kínló-
dunk vele, látva a visszaélések sorát.

„Én miért nem kaphatok belőle, amikor a másik is kap?” – nem tudva, hogy az a 
bizonyos másik mit rakott bele az ételkészítésbe (munkát, nyersanyagot, anyagiakat), 
de citálhatnék ennél extrémebb példákat is. Az ilyen negatív megnyilvánulásokat látva 
eszem jut, hogy talán jobb lenne felhagyni eme kísérletezéssel. Nekünk, szervezőknek 
sokkal egyszerűbb dolgunk lenne. Mindenki megvenné piaci áron a vállalkozóktól, 
amire vágyik, aztán béke lenne. Igaz, egy fontos közösségépítő tényezőt elvesztenénk 
ezzel. De közben azt is pontosan tudjuk, mi, szervezők már a bőrünkön érzékeljük, hogy 
támogatáshiányosabb világ felé közelgünk, és egyre nehezebb lesz belerakni a 
közösségi jóérzés működésébe, fenntartásába (már az idén is) azt a pluszt, amely pótol-
ja az előbb említett és még elhallgatott negatív jelenségeket.

KÖZÖSSÉGI ÖNFENNTARTÁS...

Pedig tevékenységünk egyértelmű iránya a közösségi önfenntartás felé való haladás, 
és közösségünk tagjait is erre biztatnánk, még ha ez ma elméleti, ideákkal teli 
gondolkodásnak tűnik is. Ugyanakkor nem árt szembesülnünk az „állami csecstől” 
való erőteljes függésünk káros mivoltával, amely csökkentése jövőbemutató, távlatos 
cél lehet mindenki számára. Mert e függés csak rövid távú előnyök elérést teszi 
lehetővé, és a kifejhető lé mennyisége is erősen változó, ma apadó jelleget mutat.
Sokak nem tudják, de a második nagy háború előtt Magyarország és persze Európa 
nagy része tele volt kulturális és közösségi jóérzés segítésére létrehozott szervezetek-
kel, egyletekkel, körökkel. Nagyon fontos jellemzőjük volt, hogy függetlenek voltak. 
Közösségük kulturális, szórakozási és sportolási vágyait (koncert, színház, bál, sport-
verseny) tagjaik anyagi hozzájárulásából, egyéb bevételeikből elégítették ki. Azokban 
az időkben nem létezett állami csecs, de ennek ellenére e közösségi szervezeteknek 
székhelyek, székházak építésére is volt anyagi ereje. Majd’ minden településen ma is 
áll több olyan, általában jellegzetes és építészetileg érdekes épület (iparoskör, gazda-
kör épülete), amely ezen közösségek emlékét őrzi.

Ezeket a jól működő, de független közösségi szervezkedéseket szüntette meg, 
épületeiket államosította – talán egyik legnagyobb bűneként – a szocializmus. És 
helyette, ennek pótlásaként kezdett pénzt osztogatni az állam, és épített művelődési 
házakat, hogy ellenőrzötten tudja tartani a kikerülhetetlen közösségi működést. 
Mindez a működés mit sem változott a rendszerváltás után sem. Az állami csecs 
időszakosan szophatóvá válik. Úgyhogy ha történelmi előzményességet/távlatosságot 
akarunk látni közös tevékenységünkben, akkor mi most egy természetes, hagy-
ományos közösséget próbálunk rekonstruálni. Az állami csecs segítségével.

Közösségi tag véleménye, válasza:

„A közétkeztetési rágódást értem, de az az igazság, hogy én sem láttam át teljesen, 
még a háromszoros ottlétem alatt sem. A reggeli lézengésben bebillegő népség trehá-
nyságát érzékeltem, egy sokszor nem kellő higiéniával, beleturkálással történő 
fogyasztást láttam. Jómagam két alkalommal szerveztem egy asztalt, és olyan 
személyek, akiket egy fél mondatra sem ismertem, jöttek, pusztítottak, a meghívottak 
meg már éppen étkeztek valahol máskor, másutt, és nem méltattak kóstolásra. Ez 
eléggé frusztrált, leginkább azért, mert 700 km-nyi távolságból cipeltem magammal 
minőségi, kézműves termékeket. Aztán arra gondoltam, hogy ebben a kaotikus állapot-
ban nem lehet ezt jól csinálni.

Szerintem úgy tudna működni, ha hasonló esetben, kérésre, mondjuk a szervezők 
csoportja, vagy egy zenei brigád, vagy a filmes guruk, vagy… tudnák, hogy ma este 8 
órától vendégei a Bányász-asztalnak, és akkor csak ők… – nem tudom, valójában nem 
látom át, nem értem, csak a tapasztalatomat tudom megosztani. Talán asztalfoglalásos 
módszer, mert személy szerint szívesen vállalnám egy csoport vacsorájának 

megoldását, nem kérve cserébe egyebet, mint figyelmet, meghallgatva röviden vázol-
tan az ételeimmel kapcsolatos megjelenítést, kóstoltatást. Mert az étkezés több kell 
legyen közösségben egy puszta túlélési tevékenységnél, lehetne élményokozó, 
-fokozó! S aki ezt bevállalja, annak felelősségét is magára veszi – úgy a „szolgáltató”, 
mint a „fogyasztó”, és egyben érdeke is a szolgáltatónak, hogy jó hírét keltve távoz-
zanak „vendégei”. Ilyenkor a szolgálataó maga rakna rendet, és környezetét eredeti 
állapotban, tisztán, szemétmentesen hagyná…

„Közösségi önfenntartás” – A közösség előbb-utóbb kilöki a parazitákat.

Amikor önfenntartásra gondolunk, ott a mindenki képessége és tehetsége szerinti 
együttműködést értjük. Közösség önfenntartó csoport csak egy bizonyos számú egyednél 
lehetséges, ahol létezik egy kontroll az által, hogy mindenki mindenkit ismer, kialakul egy 
egészséges, dinamikus hierarchia… a denevérpopulációnál figyelték meg, ott természe-
tesen más okból, de lényegtelen, hogy aki nem közösködik a táplálék megosztásában, az 
kiűzettetik… egyszer lenyűgöző előadást hallgattam Freund Tamás idegsebésztől…

Aztán az is tény, hogy a közösségbe bekerülnek olyanok is, akiket „odataszít a muszáj”, 
nekik is kell ettől még alkalmazkodni.

Mindenképp szükséges az újak befogadása is, azon érdeklődőké, akik szimpatizálnak 
ezzel, de amint írtam, ezkere időt kell szánni és beavatni… Így időben el tudja dönteni, 
hogy fontos ez számára, netán eltávolodik, kihátrál még időben… TULAJDONKÉPPEN 
EZEKET MEGFOGALMAZTAD MÁR, TEHÁT NEM IS TAGLALAOM ISMÉTELTEN…”

MILYEN VÁLTOZÁSOK, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST SEGÍTŐ PRÓBATÉTELEK VÁRHATÓK AZ IDÉN?
DE MI IS A CÉL?

A közösségalapú vendéglátás és vendégfogadás alapvetésében, indíttatásában más, mint a 
napjainkra érvényes és általános, üzleti alapú működés. Utóbbira számtalan jó példa van, a 
mi kísérletünkre azonban nem találhatók átvehető minták. Tehát magunknak kell kikísér-
letezni a megoldást gyakorlandó verzióit. Talán annyi segítségünk lehet, hogy vannak ősi 
előzmények (kaláka, batyus bál), amelyek leporolása, a magunk képére formálása adhat egy 
megoldásai alapot.

A célunk az kell legyen, hogy a több év alatt fejlesztgetett közösségi alapú működés okozta 
egyértelműen pozitív és fejlődőképes hangulatalakulást ne rontsuk el/le az
 • ebbe való zavaros üzleti (vendéglátósok) megjelenéssel, ami az utóbbi időszak együt-
tléteit jellemzi,
 • továbbá hogy az egyébként szintén nagyon jó hangulatú és közösségépítő közösségi 
főzések, étkezések, ne keltsék az „ingyenkonyha” hatást, ami szintén jellemző napjainkra.

MIT LEHET TENNI?

1./ Tudati átformálás folytatása

Szerintem az egyik legfontosabb elem a tudati átformálás, amelyre komoly hangsúlyt 

kell helyezni elmondott, plakátolt, nyomtatott, 
osztogatott, Fb-n és weboldalon keresztüli, 
megkerülhetetlen információadással és 
figyelemfelkeltéssel. Ez vélhetően lassú folyamat, de 
módszeresen vinni kell!

Ennek előzetes terepe az Együttlétet megelőző 
másfél hónap masszív internetes jelenléte. A direkt és 
indirekt jelzések adása. Utóbbira jó példa lehet a 
tányér-, bögre- és evőeszközgyűjtésbe csempészett 
elemek.

2./ Rendszer létrehozása

A másik legfontosabb, hogy egy jól átlátható és 
céljaiban elfogadható, követhető és következetesen 
alkalmazható rendszert kell létrehozni. Ha ebben 
hagyunk lyukakat, kiskapukat, kivételeket, akkor a 
rendszer össze fog omolni, és hamarosan 
használhatatlanná fog válni. Ezért minél alaposabban 
fel kell mérni hibázási lehetőségeinket, és azokra 
megfelelő előzetes lépéseket kell kidolgozni. Ne 
feledjétek, az ember a legleleményesebb élőlény az 
állatvilágban. Minden rést meg fog találni a 
rendszerben, és az adódó lehetőségekkel élni is fog. 
Tegnapi megbeszélésünk erre kereste a választ, és 
nagyrészt meg is találta.

3./ Státuszok tisztázása – kapcsolódó juttatások

Sikerült közösen elfogadnunk, értelmeznünk az 
Együttlétre jellemző, speciális státuszokat, és ami 
még fontos és új elem, a státuszváltásokat. De egyedi 
problémák, döntési helyzet azért vélhetően fel fog 
merülni. Ezek előzetes eldöntéséhez fontos elem lehet 
„Rajmi résztvevő listája”! Pontosabban annak előzetes 
és lelkiismeretes feltöltése, ami mindenki feladat. Ha 
ott tisztázzuk eme státuszokat, akkor kisebb 
problémák maradhatnak csak a rendezvényre.
 • speciális vendég

• vendég
 • vendég vendége
 • közösség tagja
 • közönség
 • fiatalok, akik nem végeznek valamilyen önkéntes fizikai 

(szemétszedés, rakodás stb.) vagy szakmai (diákzsűri, kiállításrendezés, dokumentáló 
műhely stb.) munkát (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és 
ezt hangsúlyozni kell!)
 • önkéntes (Fontos szempont szerintem a kölcsönösség, a valamit valamiért, és ezt 
hangsúlyozni kell!)
 • munkatárs
 • főmunkatárs – vendégekkel foglalkozók

AZ ÉRKEZŐK STÁTUSZÁNAK TISZTÁZÁSA

Akik közönség szerepben akarnak meglátogatni bennünket…
azok helyzete nagyon egyszerű, mondhatni klasszikus hozzáállású. Megveszi a belépőj-
egyét a művészeti programok látogatására. A vendéglátós vállalkozóknál a szokásos 
fesztiváláron fogyaszthat. De nem vagy csak részlegesen tud részesülni a közösségi 
jóérzést erősítő programelemekből. Főleg nézheti csak őket. Hacsak nem próbál meg 
lépésről lépésre a közösség részévé válni, de azt neki kell kezdeményeznie. Mi nem 
fogjuk erőltetni, ezért hagytuk meg e klasszikus lehetőséget.
Akik ellenben a közösségi létben való lubickolást választják, több próbatételen kell 
átesniük, ha annak közös előnyeit élvezni szeretnék.

Akik már közösségünk tagjai, vagy idén jelentkeztek közösségi programokkal…
2019-ben, a megújulás, az új lépcsőfokra lépés évében, több új közösségépítő elemmel 
találják majd szembe magukat, amelyek mindegyike a közösségi lét tudatosítását 
próbálja szolgálni. Többségük a régebbi, eddig alkalmazott közösségalakító módszere-
ink csiszolgatása, próbatétellé alakítása. De találtunk újakat is!

Továbbá gondolataink február eleji nyilvánosságra hozásával egy időben felhívást 
teszünk közzé, és várjuk közösségünk tagjai véleményét és ötleteit. Azaz a kezdésig 
még sok új ötlet, közösségi próbatétel kerülhet be a repertoárba, ha azok 
megvalósíthatónak tűnnek.

Próbatételeket mondok, mert e népmesékben gyakran használt módszer, a kis királyfi, 
a szegénylegény próbatételekkel való sikeres megküzdéseinek sora a fontos cél elérése 
érdekében, közösségünk tagjai számára is minta lehet. Lehet vele élni, próbálkozni, de 
nem kötelező. Aki minél több próbatételt sikerrel leküzd, az közelebb kerül a jó hangu-
latú közösségi együttlét eléréséhez. Aki kevesebbet, ezt is szeretjük. Drukkolunk neki, 
hogy legközelebb – átgondolva, megérlelve az előző alkalom tanulságait – előbbre 
jusson a számára esetleg fontossá váló közösségi folyamatban. De az sem baj, ha valaki 
nem érzi magát jól formálódó közösségünkben. Ő keressen másikat, vagy lássa be, 
hogy ő nem közösségbe való ember!

A mi fő kísérleti terepünk a „Nyári berek” – Mediawave Nyári Tábor és Közösségi Együt-
tlét (a következő: Somogyfajsz, 2019. július 22–26.), ahol tavaly már sok új elemet 
kipróbáltunk kicsiben, sikerrel, egyénekkel, családokkal. A „lassú víz…” mozgalom 
szülőhelye e Balatontól délre fekvő madárparadicsom, Matula bácsi világa.

Még van egy fontos kérdés, amit el kellett döntenünk új, átalakító terveink 
nyilvánosságra hozása előtt, mert ez egyre nagyobb zavarokat okozott így félúton járva:

Ki a vendég és ki a közösségünk tagja?

A vendég számunkra az, aki valamilyen művészeti produktummal (zene, film, egyéb 
művészetek) járul hozzá a Tartóshullám / Mediawave Együttlét fesztiválszerű 
működéséhez. Szerepe egyértelmű, mert sok év gyakorlásának eredményét mutatja 
meg nekünk. Az ő adását illik valamivel honorálni, hogy a kölcsönösség elve beálljon. 
Ennek egyik módja, hogy lehetőségeink függvényében ingyenesen biztosítjuk számára 
az étkezést. Ez nálunk reggelit és estebédet jelent.

Közösségünk tagja az, aki valamilyen közösségi folyamat megvalósítása miatt érkezik 
közénk. Ez az előzőhöz képest egy egészen más státusz. A mi – előzőekben már 
nagyjából felvázolt – gondolkodásunk alapján a közösség, az egyenlőség elve alapján, 
a kaláka vagy batyus bál hagyományának megújításaként, önmaga hozza össze saját 
jóérzéseinek alapját. Ebben mi is arányos részt vállalunk. Hangsúlyozom az arányosság 
elvét, tehát pl. az étkezés esetén, nem ingyenes étkezést biztosítunk, hanem 
arányosan hozzájárulunk a készülő közös ételhez. Plusz segítünk a szervezés 
koordinálásban. A többit majd az étkezések részletezésénél.

Tehát a megértés segítéseként, összefoglalásként annyit, hogy az egyenlőségalapú 
közösségi működés itt keveredik a fesztiválszerű működéssel. De lefordíthatjuk ezt egy 
családi összejövetel vagy egy baráti társaság bulijának nyelvére. Itt a családi vagy baráti 
közösség hozza össze a „buli” étkezési és italozási hátterét. Vagy pénzt dobnak össze, 
vagy mindenki otthon készíti el a buliba valót. Ha most ebbe a helyzetbe az egyik 
családtag hoz egy énekes-muzsikus vendéget, és az eljátszik pár dalt a vendégek 
szórakoztatására, az természetszerűleg ingyenesen részesül a közösség által összehozott 
javakból. Ezt mindenki természetesnek veszi. Tulajdonképpen ilyen egyszerű ez. Így 
gondolkozunk mi is ebben az általunk közösen kialakított, de kicsit bővebb közegben.

Még egy fontos megjegyzés. Ezen egyenlőségelvű hozzáállás azért szociális 
érzékenységű. Tehát toleráljuk a fiatalok, a kevésbé jól állók helyzetét, de azt is 
természetesnek vesszük, hogy akinek lehetősége adódik, az nagyobb mértékben is 
hozzájárulhat közös jóérzéseink kialakításához. Őket az üzenőfalunkon kiemelten 
megjelenítjük.

ÉS JÖJJENEK A KÖZÖSSÉGI PRÓBATÉTELEK

Közösségi reggeli

Hogy tiszta és átlátható legyen a konstrukció. Mi, szervezők biztosítjuk hozzá a 
vendégek megvendégeléséhez szükséges mennyiséget. Továbbá biztosítjuk az előző 
bekezdésben leírt közösségi hozzájárulást. Ez tekinthető mintegy reggeli 

alapkészletnek, amihez a közösségi munkálkodás céljából érkezők hozhatnak (illik 
hozni) kiegészítő, lehetőleg otthonról hozott kézműves ételeket (pecsenyezsír, kolbász, 
sonka, szalonna, sajt, lekvár, méz, szörp, zöldség, vega étkek, bármi olyan, ami a 
reggelihez jó lehet). De lehet csatlakozni munkával. Az eddigi gyakorlat szerint 
folyamatosan érkeznek kiegészítő ételek, amelyek egy részét raktározni kell, napokra 
elosztani, hogy mindig jó választék legyen. A reggelihez előkészítés is szükséges, és 
utána el is kell rakodni. A közösségi reggelit speciális karszalaggal vagy Mediawave 
üvegpénzzel lehet látogatni (még ezt eldöntjük). A normál közönség számára nem 
nyitott, legfeljebb azok számára, akik először szándékoznak megmerítkezni a közösségi 
létben, és hoznak hozzá megfelelő mennyiségű hazait. A „betétek” hozóit, a hozott 
dolgok neveivel felírjuk egy üzenőtáblára, hogy kellőképpen megtiszteljük őket.
Külön hangsúlyozom, hogy szükségünk lenne fiatal és felnőtt, talpraesett önkéntesekre 
a közösségi reggeli lebonyolításának segítésére! Várjuk az előzetesen jelentkezőket!

Közösségi étkezés – bográcsközösségek estebédre

Az évek alatt már kialakult több kiváló főzőképességgel megáldott bográcsközösség, 
amik előre meg tudják adni, mikor és mit fognak készíteni. De felhívásunkat 
megismerve az „újak” is alakíthatnak bográcsos vagy más típusú ételek készítésére 
közösségeket. Amennyiben előre megadják a paramétereket, akkor weboldalunkon 
közzétesszük azokat.
Fontos közölni a készítés tervezett idejét, nyersanyagigényét, és hogy miben várják a 
segítséget. Mit raknak ők bele, és mit várnak? Mi, szervezők pedig megpróbáljuk 
koordinálni ezen kezdeményezéseket.

Az is fontos, hogy a szervezők nem tudnak semmilyen eszközt biztosítani az 
ételkészítésekhez. Bogrács, tűz, vágó- és egyéb eszközök. De az is biztos, hogy nem fog 
mindenki állandóan főzni, ezért az eszköz-átláthatóságot biztosító webfelülettel 
próbáljuk segíteni, hogy kiegészítsék egymást az esetleg hiányos készletek. De egyben 
arra is kérünk benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert az ún. „profi”, a vendégek 
számára dolgozó ételkészítők komolyan szoktak morogni a felkészületlen, kuncsorgó, 
de kétségkívül jóakaratú bográcsközösségekre.

Ezen közösségi ételkészítés annyiban különbözik a közösségi reggelitől, hogy ebbe nem 
keverjük bele a vendégeket. Számukra külön készül étel, hogy a közösségi ételkészítés 
rendszerét ne bonyolítsuk meg. Itt tehát a főző felelőssége az, hogy annyi ételt 
készítsen, aminek előzetesen összeszedte a nyersanyag-, eszköz- és 
munkatárshátterét. Akik nem készülnek fel rendesen, vagy nem csatlakoznak 
előzetesen bográcsközösséghez, azok éhen maradnak, vagy vásárolnak a 
vállalkozóktól.

MEDI – mire jó a Mediawave üvegpénze?

Pár éve már megpróbálkoztunk vele, de akkor talán még nem érett meg rá az idő. Most 

ismét megpróbáljuk. Valójában azon lusta és/vagy 
figyelmetlen, esetleg távolról, külföldről érkezők 
számára nyújt menekülési utat, akik nem készültek 
fel, vagy a távolság miatt nehézkesen tudnák 
magukkal hozni a közösségi lét alapeszközeit. 
Továbbá fiatalok vagy szociálisan hátrányos 
helyzetűek számára juttat plusz étkezési lehetőséget 
a közösség számára szórakoztató formában.

Egyelőre még csak alapötleteim vannak, amelyek 
többsége az előzőekben kifejtett közösségi 
étkezésekhez kapcsolódik, de várom a kreatív 
ötleteket:

 • értékteremtő pódium – Kovács Öcsi, egyik fő 
közösségi műhelyvezetőnk tavaly már alkalmazta azt az 
elvet, hogy csak úgy nem ad senkinek étket az általa 
főzöttekből. Pénzt sem fogadott el. És akik nem értve a 
rendszert, kérlelték, azok számára ellentételül 
elvégzendő feladatokat adott meg (fekvőtámasz, 
mosogatás, vers, ének, zene stb.). Ebből elég sok érdekes 
helyzet adódott. Voltak, akik megsértődtek, míg mások 
ott ragadtak, visszajártak közösségi asztalához, és több 
mindenben elkezdtek együttműködni Öcsi bá’ zenei, 
kendo-, kézműves és főzőműhelyében. Az ő ötlete volt, 
hogy állítsunk fel egy minipódiumot a bástya udvaron, a 
közösségi főzések környezetében, és ott miniprodukciókat 
lehessen előadni cserébe a Mediawave-pénzért, azaz a 
MEDI-ért. A MEDI darabszámát a közösségi főzők és ott 
lévő nézők szavaznák meg. A MEDI-vel becsatlakozhat 
valamelyik bográcsközösségbe.

 • a közösségi érzés, étkezés megvásárlása – azok, akik 
normál közönségként érkeznek, azaz nem közösségünk 
tagjaiként, és kedvet kapnak a közösség által nyújtott 
hangulatba való csatlakozáshoz, azok „támogató jegy” 
vásárlásával MEDI-hez juthatnak (1 MEDI 1.000 Ft), és azzal 
részt vehetnek a közösségi reggeliben, vagy csatlakozhatnak 
bográcsközösségekhez. Olyasmi ez, mint a középkorban a 
búcsúcédulák, azaz az üdvözülés megvásárlása a katolikus 
liturgia szerint. Részben ezen való felháborodás miatt jöttek 
létre a protestáns, vallásmegújító mozgalmak. Szóval „mi sem 
vagyunk jobbak a Deákné vásznánál”.

MÓDSZERTAN – Közösségi együttműködés

 • evőeszközök vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a 
felkészületlenek miért nem tudnak étkezni eszközök híján

 • pohár vásárlása – a következő szakaszból ki fog derülni, hogy a felkészületlenek 
miért nem tudnak majd italt inni saját pohár híján

 • a közösségi lét fenntarthatóságának támogatása – a közösségi lét jó 
hangulatának fenntarthatóságára törekvő szervezetünk a támogatások 
csökkenésével, egyre nehézkesebben tudja összefogni, előkészíteni Együttlétünket. 
Aki pénzügyileg teheti, „támogató jegy” vásárlásával segítheti tevékenységünk 
megtartását. A támogatás értékének 50%-át MEDI-ben visszaadjuk, amiből a 
támogató segítheti a fiatalok és szociálisan rászorulók étkezését.

 • Tartóshullám-ajándéktárgyak csereértéke – a „támogatási jegy”-ért cserébe 
kapott MEDI, Mediawave-ajándéktárgyak csereértékeként is szolgálhat.

ÉTKEZŐ ESZKÖZÖK

A környezettudatosság terjesztése szellemében tavaly, kicsit határozatlanul 
megpróbáltuk bevezetni „a hozz magaddal evőeszközt és poharat” mozgalmat. Az 
együttlétet ellepő szemét és műanyag csökkentésének reményével. Finoman 
fogalmazva, kis sikerrel. Megtapasztaltuk, hogy főmunkatársaink voltak ennek egyik fő 
megsértői, mert a közösségi étkek osztásánál, megsajnálva az eszköz nélkül érkezőket, 
előszedték tartalék műanyag tányérjaikat és eszközeiket. És hát be kell vallanom, hogy 
magam is visszaestem, mert ugyan felkészültem eszközökből, de ha valaki megkínált 
egy pohár házi borral, bizony nem mentem be az irodába a poharamért, akkor meg 
maradt a műanyag pohár.

Megtanultuk, hogy csak határozott fellépéssel és teljes körűen lehet mindezt bevezetni. 
Kipróbáltuk ezt a Nyári berek nyári táborunkba, és ott kemények voltunk, és mint 
várható volt, a társaság legalább fele nem vette komolyan a felhívást. De mi igen!

Az első este nagy káosz alakult ki a közösségi vacsora osztásakor, volt sok 
felháborodás, miért nem mondtátok, nem gondoltuk komolyan és hasonló sértődős 
megjegyzések röpködtek a levegőben. De kitartottunk! Az éhes ember azonban 
képes megoldani a problémákat. Különösen olyan világvégi helyen, mint 
Somogyfajsz, ahol bolt is csak ritkán működik, a legközelebbi Tesco meg 30 
kilométerre van. Úgyhogy nincs más lehetőség, mint a találékonyság. Pár előzetes 
megoldási ötlet, amit Fajszon megtapasztaltunk, a hozzánk felkészületlenül 
érkezőknek:

 • tejfölös doboz és teteje,
 • konzervdoboz,
 • (és talán a legszebb és legautentikusabb) meghajtott fakéreg tányérként és kisebb kanálként.

MÓDSZERTAN – Közösségi együttműködés

De másnapra szaporodott a saját készletek száma, és elkezdődött az egymás felé 
való kölcsönzés is. A harmadik nap már minden flottul ment.
Ellenben a többség megelégedettségére megállapíthattuk, alig maradt utánunk 
szemét, csak a szép számú gyermeksereg által eldobált csipszes zacskó.

KÖZÖSSÉGI (önkiszolgáló) BÜFÉ

Jól tudjuk, hogy az evés után a másik nagyon fontos elem az itallal való ellátás. Ismét 
nyári berkes, somogyfajszi, két éven keresztül már kipróbált megoldást tudok 
mintaként hozni.

Az önkiszolgáló büfé lényege, hogy volt egy sörcsap Staropramen sörrel, csallóközi 
barátaink révén, valamint balatoni bor kancsóban Jörg Tibi révén. Továbbá egy 
szódagép fröccs-csinálás céljából. Mindenki maga csapolt vagy öntött 
magának bort, és az önköltségnél alig magasabb árat bedobta egy műanyag 
gömbbe. A folyamatot nem ellenőrizte különösebben senki, legfeljebb Jörg Tibi 
és barátja segített, ha kellett, és cserélt hordót, töltötte fel a kancsót.

Ugyan nagyon puritán a készlet, de jó minőségű. Aki másra vágyik, az megve-
heti az bástya udvarban lévő vállalkozóktól, csak más árviszonyban. Mindez 
tulajdonképpen a közösségi lét egyik lehetséges kedvezménye, az él vele, aki 
akar, nem kötelező. Nem ingyenes, de erősen kedvezményes.

Somogyfajszon sem tudta előzetesen senki elképzelni, csak Jörg Tibivel ketten 
bíztunk benne, hogy a közösségi büfé nem lesz már az első nap veszteséges. 
Ugyan előzetesen, hangsúlyosan elmondtuk, hogy ha az első nap ráfizetéssel 
zárunk, akkor bezárjuk a „boltot”, ami az alig nyitva tartó kocsma és boltos 
faluban eléggé katasztrofális helyzetet idézett volna elő italozó tábori 
közösségünkben. Mindkét évben egyszer kellett figyelmeztetni a fogyasztó 
közösséget, hogy kicsit jobban figyeljenek az ellentétel biztosítására, és a 
végén azt a meglepő tényt tapasztaltuk, hogy önkiszolgáló büfénk szolid 
nyereséggel zárt.

ADOMÁNYOZZ POHARAT, TÁNYÉRT ÉS EVŐESZKÖZT

Ha otthon körülnézel az edényes szekrényedben, éléskamrádban, majdnem 
biztosan találsz olyan lecsorbult, kopott, valamiért nem kedvelt, használaton 
kívüli csetreszeket, amiktől nem fáj a szíved megszabadulni. Nekünk ezek jól 
jöhetnek, mert mondjuk jönnek vendégeink nagyon távoli országokból is, mint 
pl. India, Szibéria, Irán, akiknek egy fokkal bonyolultabb lesz alkalmazkodni a 
szemétmentesítést szolgáló kezdeményezésünkhöz – azaz hogy hozzanak 
magukkal otthoni étkészletet. Az ő számukra gyűjtést szervezünk.
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Az Együttlét felé klasszikus nézőként közeledők a belépőjegy kifizetésével 
róják le hozzájárulásukat az Együttlét egyensúlyának fenntartásához. 
Cserébe kapnak érte programokat. Azt egyénenként döntik el, hogy a 
cserearány megéri-e nekik vagy sem. Ez a fesztiválszisztéma lényege.

Együttlétünk a lassan zajló átmeneti folyamat okán ugyan még őrzi 
magában eme szolgáltatásalapú fesztiválelemet, azaz fogad nézőket, de az 
évek óta kis lépésekben előrehaladó törekvésünk, immár gyakorlatunk, a 
közösségi működés visszatanításának ideája, úgy érezzük, lassacskán 
gyümölcsöző szakaszába lép. Úgyhogy szükséges beszélnünk eme 
folyamat folytatásának fenntarthatóságáról, az Együttlét gazdasági 
hátteréről.

A fesztiválformával ellentétben, Együttlétünk évek óta tartó gyakorlata az, 
hogy a közösségi működésben résztvevők esetében eltekintünk a 
belépőjegy fizetésétől. Egyszerűen azért, mert e visszatanítási 
folyamat első szakaszában az volt az elsődleges cél, hogy 
megmutassuk, megszerettessük, élvezhetővé tegyük a 
közösségben létezés, egy új közösségi ünnepforma létrehozásának 
ideáját. Aminek rövid lényege, hogy mindenki tegyen bele valamit, 
lehetőségei függvényében. Munkát, alap- vagy nyersanyagot, 
művészeti vagy kézműves tevékenységet, hogy közös jó érzéseink 
kialakulása mind magasabb szinten tudjon megvalósulni. Eme 
folyamat szépen alakult, fejlődött az évek során, és sokan, talán a 
régebb óta bennünk lévők, együttműködők többsége megértette, 
és nemcsak megértette, hanem élvezte is a közösen létrehozott 
élmény sokféle és sokszínű eredményét. Azért azt gondolom, hogy 
e közösségépítő, közösségi működést visszatanító kísérletünk első 
szakasza sikerrel lezártnak tekinthető.

De mint minden kísérlet, amely sokféle 
bábáskodással, háttérsegítéssel van 
körülvéve, könnyen lehet, hogy meg is 
bicsaklik, ha a kísérlet által felmutatott előny, 
jelen esetben a közösségi lét élvezetének nem 
minden fázisa látszik jól minden résztvevő 
számára. Esetleg tévhitek veszik körül.

A második szakasz is rejt számos buktatót, mert 
az ebben elérendő végső cél az, hogy a kísérleti 
közösségi szerveződésünk „természetes 
közösség”-gé tudjon válni. Mit is értek 
természetes közösségen? A nem túl bonyolult, 
sőt leegyszerűsített válasz az, hogy egy olyan 
közösségi működést, amely az önfenntartó 
működés felé halad, mert tagjai megértik, hogy 
csak saját, megfelelő szintű „betét”-jeik hatására 
tud a közösség stabilan, önállóan, mondhatni 
„természetesen” működni. A „betét” sokféle 
lehet: munka, szolgáltatás, de akár pénzügyi 
hozzájárulás, tagdíj.

Sokan valószínűleg úgy gondolják, hogy már ma is 
így van Együttlétünk esetében, mert tényleg 
sokan sok mindent raknak bele, de azért el kell 
árulnom, hogy a keretfeltételeket biztosító 
szervezetünk támogatásgyűjtő tevékenysége 
nélkül még nagyon messze állnánk az egyensúlyi 
állapottól. Az első kísérleti szakasz lyukait, azt nem 
hangoztatva, a Mediawave Alapítvány tömögette 
be, többségében állami pályázatokból. De hogy a 
jelenleg illúziónak tűnő, önfenntartó közösségi 
ünnep létrehozása mennyire nem az álmok világába 
tartozik, arról olvashatnak a magyar „természetes 
közösségek” történetéről szóló keretes írásban. Ami 
röviden azt jelenti, hogyha egyszer a magyar 

társadalom ki tudta termelni magából – tömegével – a természetes 
közösségeket, hangsúlyozom, sokkal rosszabb gazdasági körülmények 
között, akkor talán ma sem lehetetlen! Csak akarni kell, és tudatosan, 
lépésről lépésre végig kell vinni az oda vezető folyamatokat, leküzdve, 
betömve az úton járva folyamatosan felbukkanó nehézségeket, kátyúkat 
és a szkeptikusok szokásos ellendumáit: „Ma ezt nem lehet megcsinálni!”
Egykor – nem is annyira régen, a II. világháború előtt – Magyarország is 
tele volt természetes közösségekkel. A legkisebb falvaktól a fővárosig 
rengeteg egylet, társaság, kör, egyesület, klub, kaláka, fonó működött, 
szerveződött öntevékenyen, legtöbbjük szakmai, sport vagy szellemi 
alapon. Ezek a körök mind azzal a céllal jöttek létre, hogy a bennük 
lévők közösen jól érezzék magukat. Közösen szervezzék meg 
szórakozásukat, művelődésüket, sportolásukat, lelki életüket. Egy 
erősen kihangsúlyozandó elem mindebben, hogy mindezt a saját 
költségükre tették!!!

Erre valószínű többen felkapják a fejüket. Hát nem az önkormányzat vagy 
az állam támogatta őket? Bizony nem, és ez ma is így van Európa nyugati 
felében, mert ott a mi régiónkat tartósan sújtó szocializmus első lépésével 
nem tette lehetetlenné e független szervezetek létezését. De a szocialista 
vezetés is hamarosan rájött, hogy a nép kezelésére szükség van 
valamilyen közösségi terepre, persze jól ellenőrzötten. Ekkor hozták létre 
a kultúr- és művelődési házak rendszerét. És mivel ezek nem kezdtek el 
automatikusan működni, hát az államnak és az önkormányzatnak bele 
kellett tennie a pénzét.

Azóta tart az „állami csecs”-ből támogatott közösségi formánk, amelyet 
többféleképpen hívtak – népművelés, közművelődés stb. – és ugyan több 
deformáción átment, de senkinek sem jutott eszébe, a rendszerváltás után 
sem, hogy visszatérjünk az eredeti formához. Természetesen érthető ez, 
sokkal kényelmesebb és olcsóbb az állami csecs szopogatása, mint a saját 
erő bevitele a közösbe.

Közösség-visszaépítő „tanfolyamunk” második szakasza elsősorban arról 
kell szóljon, hogy a kulturális támogatások megmaradó verzióit 
felhasználva, most már tudatosabban törekedjünk az önfenntartó 

állapot elérése felé. Én a kis lépések 
módszerében hiszek, ezért most is azt 
javaslom, hogy 2019-ben tegyünk 
tudatossá egy olyan mindenki által 
használt költségelemet, amely meglétét 
közösségünk tagjainak többsége 
valószínűleg automatikusan meglévőnek 
vette. Hogy mennyire nem, álljon itt egy kis 
számtanfeladvány:

A zuhanykonténer bérlése, szállítással és 
telepítéssel együtt közel 1 millió forint. Az 
elhasznált víz és a szennyvíz díja további pár 
százezer forint. Kb. 300-an használjuk. Ebből 
könnyen kiszámolható, hogy egy főre kb. 4.000 
Ft közös költség esik az Együttlét alatt.

Az önfenntartásra való törekvés jegyében, 
elsőre próbáljuk meg higiéniánk, 
tisztálkodásunk és emberi alapszükségleteink 
(WC) elvégzésének költségeit közösen 
összedobni. Hiszen ezeket biztos mindenki 
használja közülünk. Tegyük ezt elsőre, az idén 
önkéntesen, adományalapon vagy támogatói 
jegy vásárlásával. Aztán meglátjuk, hogy ebben a 
formában milyen mértékben térülnek meg a 
szükséges kiadások. Ha nagyrészt, akkor 
boldogak lehetünk, hogy kezd tudatosodni 
közösségi ünnepünk gazdasági háttere is.

Ha kisebb részt, akkor kénytelenek leszünk 
jövőre ezt az összeget és esetleg más 
költségelemeket is részvételi díj vagy 
szállásköltség-hozzájárulás címén érvényesíteni 
közösségünk tagjai felé, az egyenlőségalapú 
költségvállalás szellemében.

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI RENDSZER KÍSÉRLETI BEVEZETÉSE
Önkéntes adomány- és támogatói jegyrendszer
(EGYFAJTA KÖZÖSSÉGI ELŐTAKARÉKOSSÁGKÉNT IS FELFOGHATÓ)

MÓDSZERTAN – Közösségi támogatás



50

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN
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cserearány megéri-e nekik vagy sem. Ez a fesztiválszisztéma lényege.

Együttlétünk a lassan zajló átmeneti folyamat okán ugyan még őrzi 
magában eme szolgáltatásalapú fesztiválelemet, azaz fogad nézőket, de az 
évek óta kis lépésekben előrehaladó törekvésünk, immár gyakorlatunk, a 
közösségi működés visszatanításának ideája, úgy érezzük, lassacskán 
gyümölcsöző szakaszába lép. Úgyhogy szükséges beszélnünk eme 
folyamat folytatásának fenntarthatóságáról, az Együttlét gazdasági 
hátteréről.

A fesztiválformával ellentétben, Együttlétünk évek óta tartó gyakorlata az, 
hogy a közösségi működésben résztvevők esetében eltekintünk a 
belépőjegy fizetésétől. Egyszerűen azért, mert e visszatanítási 
folyamat első szakaszában az volt az elsődleges cél, hogy 
megmutassuk, megszerettessük, élvezhetővé tegyük a 
közösségben létezés, egy új közösségi ünnepforma létrehozásának 
ideáját. Aminek rövid lényege, hogy mindenki tegyen bele valamit, 
lehetőségei függvényében. Munkát, alap- vagy nyersanyagot, 
művészeti vagy kézműves tevékenységet, hogy közös jó érzéseink 
kialakulása mind magasabb szinten tudjon megvalósulni. Eme 
folyamat szépen alakult, fejlődött az évek során, és sokan, talán a 
régebb óta bennünk lévők, együttműködők többsége megértette, 
és nemcsak megértette, hanem élvezte is a közösen létrehozott 
élmény sokféle és sokszínű eredményét. Azért azt gondolom, hogy 
e közösségépítő, közösségi működést visszatanító kísérletünk első 
szakasza sikerrel lezártnak tekinthető.

De mint minden kísérlet, amely sokféle 
bábáskodással, háttérsegítéssel van 
körülvéve, könnyen lehet, hogy meg is 
bicsaklik, ha a kísérlet által felmutatott előny, 
jelen esetben a közösségi lét élvezetének nem 
minden fázisa látszik jól minden résztvevő 
számára. Esetleg tévhitek veszik körül.

A második szakasz is rejt számos buktatót, mert 
az ebben elérendő végső cél az, hogy a kísérleti 
közösségi szerveződésünk „természetes 
közösség”-gé tudjon válni. Mit is értek 
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tud a közösség stabilan, önállóan, mondhatni 
„természetesen” működni. A „betét” sokféle 
lehet: munka, szolgáltatás, de akár pénzügyi 
hozzájárulás, tagdíj.

Sokan valószínűleg úgy gondolják, hogy már ma is 
így van Együttlétünk esetében, mert tényleg 
sokan sok mindent raknak bele, de azért el kell 
árulnom, hogy a keretfeltételeket biztosító 
szervezetünk támogatásgyűjtő tevékenysége 
nélkül még nagyon messze állnánk az egyensúlyi 
állapottól. Az első kísérleti szakasz lyukait, azt nem 
hangoztatva, a Mediawave Alapítvány tömögette 
be, többségében állami pályázatokból. De hogy a 
jelenleg illúziónak tűnő, önfenntartó közösségi 
ünnep létrehozása mennyire nem az álmok világába 
tartozik, arról olvashatnak a magyar „természetes 
közösségek” történetéről szóló keretes írásban. Ami 
röviden azt jelenti, hogyha egyszer a magyar 

társadalom ki tudta termelni magából – tömegével – a természetes 
közösségeket, hangsúlyozom, sokkal rosszabb gazdasági körülmények 
között, akkor talán ma sem lehetetlen! Csak akarni kell, és tudatosan, 
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betömve az úton járva folyamatosan felbukkanó nehézségeket, kátyúkat 
és a szkeptikusok szokásos ellendumáit: „Ma ezt nem lehet megcsinálni!”
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lévők közösen jól érezzék magukat. Közösen szervezzék meg 
szórakozásukat, művelődésüket, sportolásukat, lelki életüket. Egy 
erősen kihangsúlyozandó elem mindebben, hogy mindezt a saját 
költségükre tették!!!

Erre valószínű többen felkapják a fejüket. Hát nem az önkormányzat vagy 
az állam támogatta őket? Bizony nem, és ez ma is így van Európa nyugati 
felében, mert ott a mi régiónkat tartósan sújtó szocializmus első lépésével 
nem tette lehetetlenné e független szervezetek létezését. De a szocialista 
vezetés is hamarosan rájött, hogy a nép kezelésére szükség van 
valamilyen közösségi terepre, persze jól ellenőrzötten. Ekkor hozták létre 
a kultúr- és művelődési házak rendszerét. És mivel ezek nem kezdtek el 
automatikusan működni, hát az államnak és az önkormányzatnak bele 
kellett tennie a pénzét.

Azóta tart az „állami csecs”-ből támogatott közösségi formánk, amelyet 
többféleképpen hívtak – népművelés, közművelődés stb. – és ugyan több 
deformáción átment, de senkinek sem jutott eszébe, a rendszerváltás után 
sem, hogy visszatérjünk az eredeti formához. Természetesen érthető ez, 
sokkal kényelmesebb és olcsóbb az állami csecs szopogatása, mint a saját 
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Közösség-visszaépítő „tanfolyamunk” második szakasza elsősorban arról 
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használt költségelemet, amely meglétét 
közösségünk tagjainak többsége 
valószínűleg automatikusan meglévőnek 
vette. Hogy mennyire nem, álljon itt egy kis 
számtanfeladvány:

A zuhanykonténer bérlése, szállítással és 
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elhasznált víz és a szennyvíz díja további pár 
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könnyen kiszámolható, hogy egy főre kb. 4.000 
Ft közös költség esik az Együttlét alatt.

Az önfenntartásra való törekvés jegyében, 
elsőre próbáljuk meg higiéniánk, 
tisztálkodásunk és emberi alapszükségleteink 
(WC) elvégzésének költségeit közösen 
összedobni. Hiszen ezeket biztos mindenki 
használja közülünk. Tegyük ezt elsőre, az idén 
önkéntesen, adományalapon vagy támogatói 
jegy vásárlásával. Aztán meglátjuk, hogy ebben a 
formában milyen mértékben térülnek meg a 
szükséges kiadások. Ha nagyrészt, akkor 
boldogak lehetünk, hogy kezd tudatosodni 
közösségi ünnepünk gazdasági háttere is.

Ha kisebb részt, akkor kénytelenek leszünk 
jövőre ezt az összeget és esetleg más 
költségelemeket is részvételi díj vagy 
szállásköltség-hozzájárulás címén érvényesíteni 
közösségünk tagjai felé, az egyenlőségalapú 
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„A szükség nagy úr!” – tartja a közmondás, és ez be is bizonyosodik egyes 
szervezői akadályok megoldásában. Néha előáll az a helyzet, hogy nem 
kapod meg azokat az létfontosságú, az Együttlétekhez szükséges 
eszközöket, melyekre évek óta számítasz. Igy jártunk a sörpadokkal.

Az első gondolat és persze jó tanács az lehetne, hogy: „Miért nem 
kértek/béreltek/vesztek sörpadokat, asztalokat?” Elvileg járható út 
lehetne, azonban május elseje miatt Magyarország összes sörasztala 
évtizedekre előre foglalt. És mindenki sajnálkozik, hogy: „Másodikától már 
annyit visztek, amennyit csak akartok, de elsejére sajnos nem tudunk adni”.

Motoszkált bennem a megoldás keresése közben egy másik, 
globalizációellenes gondolat is. A sörasztalok számomra a multi-, 
nagyáruházvilág legfőbb letéteményei. Jó érzéssel nem tudok leülni rájuk. 
Hogy miért is? Azt most nem részletezem, de mindenki gondolja végig a 
lélektanát…

De ha nincs más megoldás, vehetnénk kb. 25 ezer Ft-ért darabját. De kéne 
vagy 30 db legalább. Gyors szorzás, és hamar felszisszen az ember a 750 
ezer Ft-os összeg láttán. Egy másik, kicsit már lassabb számolás után 
kiderül, hogy kb. a feléből kihozható, ha az ember maga csinálja.

A lehető legkisebb veszteséggel való anyaghasználatra kigondoltam egy 
prototípust. Forró Máté (ácstanár) segédkezett annak megépítésében, 
Kovács Öcsi (muzsikus, kendós, gasztrológus) és Pongrácz Csabi (a 
Köcsögök és Dudák táncegyüttes tagja) a nyersanyagok méretre 
vágásában. Máté vezetésével az ácstanulók bevállalták a lábak 
összeillesztését. Így igazi közösségi munka alakult ki belőle, de végül azért 
csak rám maradt 30 asztal és 60 padlap kialakítása, gyalulása, csiszolása…

Innen erednek indító mondataim és az ugyan kedvvel végzett, de a 
darabszám miatt mégiscsak monoton munka közben megjelenő 

gondolataim. Miképpen lehetne az 
„asztalépítő projekt”-ből lassan eltűnő 
közösségi szálat visszahozni, mert persze 
előbb-utóbb én is végzek vele. Csak hát 
szeretném megelőzni a késve jövő 
mondatokat, pl. „miért nem szóltál, 
segítettem volna”, ezért most beelőzök.

„Még segíthetsz! Hiszen még csak 
technikailag van kész az asztal. Illene 
lefesteni, lelakkozni, hogy tartósabb legyen!”

Igen ám, csak a festéshez kell lakk vagy lazúr. 
Kérdés, ki tud ingyenesen vagy 
kedvezményesen szerezni?

És eszembe ötlött az egykori „fesd meg sámlidat 
projekt”, ami kb. 10–15 éve, a Mediawave Rómer 
házas időszakában valósult meg. Akkor nemcsak 
lefestettük az elkészített sámlikat, hanem a 
rajzkészséggel megáldottak figurális dolgokat is 
rajzoltak rájuk, és utána lettek lelakkozva.

Most is valami ilyesmi motoszkál bennem.

Lehetnének egyediek az asztalaink, ha valaki 
örökbe fogadna egyet, és „felöltöztetné”, azaz 
festene rá valami egyedit, ami rá jellemző, és 
természetesen szignóval is ellátná. És a díszítés 
után természetesen le is festené az egész 
szerkezetet, védelem céljából.

A fent leírtakat gondolatindítónak szántam, és azzal 
a céllal, hogy még vannak „nyers” asztalok, rátok 
várnak, hogy befejezzük és végérvényesen 
használatba vegyük őket.

ASZTALÉPÍTÉS – közösségi jelleggel

MÓDSZERTAN – Asztalépítés
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MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

A „Lassú víz...” mozgalom mellékcélja, hogy felhívja a figyelmet a 
napjainkat egyre inkább uraló, az információs forradalom jelen 
szakaszára egyre jellemzőbb információs alapú függőségek 
kialakulására. Pontosabban azon való, önkorlátozó típusú 
gondolkozásra és cselekvésre, hogy tudjuk kordában tartani és 
mederbe terelni a ránk zúduló információzuhatagot. Mert nem 
szeretnénk homokba dugni a fejünket, és mint rosszat elutasítani a 
technikai fejlődés új, forradalomszerű szakaszának vívmányait. A gyors 
változásokból adódó kihívások sok esetben megoldási módszerek 
kimódolására sarkallták az adott kor emberét, aki – némi sérülések és 
életmódváltások árán – meg is küzdött velük, és életmódjának részévé 
tette őket. Valószínű, most is ez fog bekövetkezni.

De még abban a kezdeti szakaszban járunk, amikor nincsenek meg a 
megoldások, vagy csak részben. Az egyént és közösséget deformáló 
hatás ellenben egyre karakteresebben látszik/jelentkezik. Az a feladat 

vár ránk, hogy úttörők legyünk a 
megoldások keresésében.

A mi kis formánkban csak a nem kötelező, 
hanem önkorlátozó módszerek gyakorlása 
lehet az egyik megoldás. Egy ilyen 
együttműködésre építő alkotótábor esetén 
minden résztvevő kiesik napi rutinjából, ezért 
bátran kísérletezhet egy másik használati, 
hozzáállási forma kialakításával.

A lényeg a tudatos kezelés az automatizmus, a 
megszokás, a függő helyzet ellenében. Pár 
ötlet az önkorlátozásra, aminek formáját 
természetesen mindenkinek magának kell 
megszabnia, majd betartania vagy 
megszegnie:

• A programok, a tábor egész ideje alatt nem 
használok mobilt, internetet, Facebookot...

• Kétnaponta csak egyszer, egy órára kapcsolom 
be a mobilom, és nézem meg üzeneteimet...

• Naponta csak egyszer, egy órára kapcsolom be a 
mobilom, és nézem meg üzeneteimet...

• Hogy el ne csábuljak, elzárom telefonom 
(átadom a szervezőknek), stb.

Próbálkozzunk!

Javaslatok, hogyan kerüld a rendezvényeken 
a mobil- és internethasználatot

MÓDSZERTAN – Mobilhasználat
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SZERVEZŐI GONDOLATOK
Hogy miért jó és miért nem szervezőnek lenni?

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBENMÓDSZERTAN – Szervezői gondolatok

Elég öreg vagyok már hozzá, hogy nyíltan tudjak/merjek beszélni 
a szervezői munka örömeiről és lélekőrlő nehézségeiről. 
Megkezdtem lassú háttérbe vonulásom, és emiatt fontosnak 
tartom, hogy értsük egymást, egymás gondolkodását, lelkületét.

Miért is érdekes ez? Mert néha úgy érzem, hogy a művészek vagy a 
közönség, de az Együttlét közösségének egy része is egyfajta 
szolgáltató valaminek néz, aki majd megoldja minden gondját-baját. 
Sorban kapom a kéréseket/kérdéseket: „Nem láttad a sapkámat, 
valahova ide tettem le pár órája?” „Kerítsd nekem elő a Bélát, 
nagyon szeretnék vele beszélni!” Tipikus esetei ezek azon 
problémaáthárítási kísérleteknek, amiket az egyén is könnyedén 
megoldana, ha kicsit rákoncentrálna, de sokkal kényelmesebb azt 
mással megcsináltatni. És miután a hasonlókból rengeteg egymásra 
rakódik, és a főszervezőre különösen hatványozottan, mert a 
többség azt hiszi, hogy én vagyok a megoldások kulcsa (kivéve 
engem), egyszer csak elérkezik az az állapot, hogy elkezdek 
rosszkedvű lenni és bujkálni. Mert mondjuk az előző órában 
megpróbáltam átmenni az udvar egyik oldaláról a másikra, 
valamilyen célzattal, de közben számtalan megállítás történt a 
fentiekhez hasonló fontos ügyekben, és mire végre átértem, már 
kitörlődött belőlem, hogy miért is indultam el.

És ilyenkor egyre élesebben vetődik fel a kérdés, hogy: kell ez 
nekem, ezért dolgoztam egy évig, hogy rossz kedvűen és 
lemerülten robotoljam végig ugyanazt az öt napot, amit a 
kedves közönség jól láthatóan kifejezetten élvez, és 
felszabadultan jól érzi magát?

És akkor egyszer csak rám mosolyog 
valaki, vagy megérint, netán szóba 
elegyedik velem, és nem a Bélát keresi, 
hanem mindkettőnk számára érdekes 
dologról kezd beszélgetni, akkor hirtelen 
minden megváltozik. Na, ezért ellenben 
érdemes csinálni.

Fura világ ez, ellentétekkel teljes! Hol 
nehéz viselni, hol élvezkedik benne az 
ember! Valószínű, minden téttel járó 
emberi tevékenységnél megjelenik ez a hol 
fent, hol lent jelenség. Biztos vannak ilyen 
szervező típusok, akik a szolgáltatásuk 
maximalizálására törekszenek. Talán ez is a 
helyes viselkedés a fesztiválok 
szolgáltatásalapú világában.

De hogy a tízes évek eleje óta 
elindultunk a közösségalapú szervezés 
útján, azt képzeltem, reméltem, hogy a 
mi szervezői szerepünk is változik a 
többi közösségi szereplő szemében. 
Esetleg kiderül, a többiek számára is, 
hogy mi sem gépek, hanem érző emberek 
vagyunk, akiknek vannak érzései, 
gondolatai, örömei és bánatai is.

Talán nem kellett volna, de valahogy 
kikívánkozott belőlem e kis semmis 
megnyilatkozás! Tán azért, hogy elhiggyétek, a 
szervező is ember.
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A projekt megvalósításába bevont külföldi civil partnerek 
cselekvő, aktív szervezetek, amelyek a helyi és térségi 
közösségük számára olyan kulturális tevékenységet 
folytatnak, melyek segítik a külhoni magyar kultúra 
ápolását, erősítik a helyben maradást.
A partnerszervezeteket olyan térségekből választottuk, 
ahol a külhoni magyarság lélekszáma magas, így 
amellett, hogy a tudásukat meg tudják osztani a 
magyarországi konvergencia régiókban működő 
szakemberekkel, ők maguk is tapasztalatokkal 
gazdagodhatnak. Különös fontosságú volt, hogy ezt a 
tudást megosszák a magyarországi partnerekkel, az 
együttműködéssel mélyüljenek a kapcsolatok a 
magyarországi és határon túli, nemzetközi magyar 
kulturális szervezetek között. 

Külhoni 
együttműködő

 szervezetek és 
jó gyakorlatai 

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN
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Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Szilágysomlyó és környéke

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN
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„Ma mindennél inkább érezzük, 
hogy megmaradásunk záloga 
kisközösségeink megtartása. Nem 
világrengető »projektek«, tíz- meg 
húszéves »távlati tervek«, hanem a 
lankadatlanul végzett, nem 
egyszer észrevétlenül maradó 
mindennapi aprómunka.”
(Dávid Gyula irodalom-
történész, az 1990-ben 
újraalakult Országos EMKE 
első elnöke) 

Ezt a mindennapi aprómunkát 
igyekszünk megvalósítani 
az EMKE – Szilágysomlyó és 
környéke szervezete által.  Maga az 
országos szervezet, mint azt a cím is   
jelzi, közel 135 éve, 1885-ben alakult 
meg Erdélyben, és 1887-ben már a 
szilágysomlyói fiókszervezet is programokat 
szervezett a köz művelése érdekében.

Az ’50-es években betiltott EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) cím és 
dobverés nélkül, a szocializmus évei alatt végig fenntartotta és a lehetőségekhez 
mérten szervezte kisebb programjait, míg 1990-ben ismét felvette és bejegyeztette régi 
nevét. Fiókszervezetünk 2002-ben alakult újra, és szervezi a városban, 
de gyakran a környékre vagy az egész megyére kiterjedően a kulturális programokat, 
terjeszti a kisebbségi és az egyetemes kultúrát minden korcsoport és érdeklődési kör 
számára, a vidék kulturális, szellemi hagyományainak megőrzése érdekében. Teszi 
mindezt szoros együttműködésben a Báthory István Alapítvánnyal, mely alapítvány 
városunk nagy szülötte, Báthory István, Erdély fejedelme, majd Lengyelország királya 
szellemi örökségét hivatott ápolni. Elsődleges feladatunk a magyarság-
tudat megőrzése a kisebbségi, sőt szórványosodó létben. Más, országos és határon túli 
kulturális, közművelődési egyesületekkel és szervezetekkel való együttműködésünk 
megteremti annak lehetőségét, hogy a sajátosan magyar értékek hozzáférhetőek 
legyenek a lakosság minden rétege számára, biztosítva a közösségi  és egyéni értékeink 

felszínre hozatalát a 
nemzetközi kultúra terén is. 

A közművelődés 
gyakorlatilag mindent 
magába foglal, ami egy 
kulturált közösséget 
összetart, éltet, fejleszt, tanít 
és szórakoztat egyaránt. A 
képernyő – legyen az tv, 
számítógép vagy telefon 
képernyője – előtt való magányos üldögélés 
helyett valós, ember- és természetközeli 
programokat kínálunk. Az éves programtervezeteink 
váza nagyjából megegyezik, mégis mindig más, 
mert újabb és újabb ötletekkel, lehetőségekkel bővül.

A Szilágyság hagyományos hangszerét tettük ismét 
ismertté és elismertté a tizenkét éve alakított 
Szederinda citeracsapat által, amely az első 
gyermek-citeracsoport volt Közép- és Észak-Erdélyben, valamint a Partiumban. Ma már 
az ötödik generáció tanul citerázni a Szederindában, Erdély-szerte pedig sorra alakulnak 
példánkra a gyermek-citeracsoportok. A „nagy” csapatnak évente 12–15 fellépése van 
határon belül és kívül. Gyermekprogramjaink húsz éve zajlanak a népi és népi vallásosság 
hagyományaira épülve Jeles Kuckó néven, tizenöt évig heti, azóta havi rendszerességgel 
emlékezve meg a jeles napokról és a hozzájuk fűződő hagyományokról, mesterségekről, 
játékokról. Hagyományhoz, de nemcsak a gyerekek korosztályához kötődik a farsang, a 
húsvét és az advent szokásvilága is. A farsangot húshagyó kedden jelmezes, zajos 

felvonulással zárjuk, végigkísérve a 
városközponton a Telenülő Banyanya néven 
ismert szalmabábot, amelyet majd az 
iskolaudvaron farsangi rigmusok 
kiabálása közben elégetünk. Ezalatt 
kisül a finom farsangi fánk, a 
gyerekek pedig vidám 
vetélkedőkkel, zenével és tánccal 
búcsúztatják a telet. Húsvét előtt 
közösségi tojásíró kalákát szervezünk 
ugyancsak minden korosztálynak, ahol a 
viaszos tojásírás technikáját és 
hagyományos mintakincsét ismerheti meg a 
nagyszámú résztvevő.

Általános iskolásoknak szól az Őszirózsa megyei 
népdaléneklő, a József Attila kistérségi versmondó, a Csukás István meseíró, 
-mondó verseny, valamint a rajzvetélkedők is. 

Évente két-három csoport gyermeket és fiatalt táboroztatunk a válaszúti Kallós 
Zoltán Alapítvány táboraiban, júliusban pedig a szintén évtizedes múltra tekintő 
citeratáborunkat szervezzük elsősorban a Szederindás csoportok, de más 
érdeklődők részére is. Idén egy csapattal részt veszünk a Hétköznapi hőseink – 
Írjunk történelmet! programban is.

Az ifjúság számára az országos EMKE ifjúsági szervezete, az EMKISZ szervez 
programokat beszélgetés, előadás, könyvturi, élő könyvtár, anyanyelvi játékok, 
sportos vetélkedők, divatbemutató formájában.

A régmúlt hagyományait felelevenítve, negyedik éve 
működik szervezetünk keretein belül egy amatőr felnőtt 
színjátszó csoport, Játékakadémia Felnőtteknek néven. 
Repertoárjukban elsősorban vidám jelenetek lelhetők fel, de 
verses összeállítással és Örkény-egypercesek előadásával is 
szerepeltek már. Az elmúlt évben több mint tíz fellépésük volt 
határon belül és kívül egyaránt – többek között a 
komáromi Mediawave fesztiválon is. Igen jó 
közösség kovácsolódott össze általuk, akik 
nemcsak előadók és nézők, de évadnyitó 
báljukon akár táncpartnerek is lehetnek vagy 
havonta természetjáró túrán vehetnek 
részt. Felnőttpogramjaink részben követik 
a fontosabb ünnepeket, mint a magyar 
kultúra napja, március 15., október 6., 
október 23., a magyar nyelv, a magyar 
tudomány napja, mely alkalmakra 
képzőművészeti tárlatot, irodalmi, 
történelmi előadást szervezünk valamilyen 
zenei közreműködéssel. Nem egy előadónak, 
művésznek vagy kiállításnak szervezünk 
megyei körutat is. Havonta tartjuk olvasóköri és 
irodalmi kávéház programunkat, hetente kézműves 
foglalkozásra és társas klubdélutánra is lehetőséget nyújtunk. 2-3 havonta újítjuk 
kiállításainkat, amelyek megnyitóját író-olvasó találkozóval, könyvbemutatóval kötjük 
össze. Magyar könyvtárunk megalapítását évente ünnepeljük zenés-irodalmi műsorral. 
Két évtizedes hagyománynak számít az adventi könyvvásár, könyvkiadók bemutatóival. 
Évente több alkalommal szervezünk Kolozsvárra színház- és operalátogatást is.

Egyik legkiemelkedőbb jelentőségű a Báthory Napok programsorozata, hiszen 
ez, alapvetően tudományos-kulturális rendezvény lévén, orvostovábbképzőt, 
történelemtudományi ülést, kiállítás-bemutatókat, művészeti előadást jelent.

Széleskörű igényekre felelnek tehát 
programjaink, és bár teljesen önkéntes 
alapon, de a legtöretlenebbül működő 
szervezet vagyunk a megyében, mai 
napig is példaként tekintenek ránk, ami 
erőt ad és ugyanakkor munkára is serkent.

Több mint 130 éve a közművelődés szolgálatában

Szerző: Széman Rózsa
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Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Szilágysomlyó és környéke

„Ma mindennél inkább érezzük, 
hogy megmaradásunk záloga 
kisközösségeink megtartása. Nem 
világrengető »projektek«, tíz- meg 
húszéves »távlati tervek«, hanem a 
lankadatlanul végzett, nem 
egyszer észrevétlenül maradó 
mindennapi aprómunka.”
(Dávid Gyula irodalom-
történész, az 1990-ben 
újraalakult Országos EMKE 
első elnöke) 

Ezt a mindennapi aprómunkát 
igyekszünk megvalósítani 
az EMKE – Szilágysomlyó és 
környéke szervezete által.  Maga az 
országos szervezet, mint azt a cím is   
jelzi, közel 135 éve, 1885-ben alakult 
meg Erdélyben, és 1887-ben már a 
szilágysomlyói fiókszervezet is programokat 
szervezett a köz művelése érdekében.

Az ’50-es években betiltott EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) cím és 
dobverés nélkül, a szocializmus évei alatt végig fenntartotta és a lehetőségekhez 
mérten szervezte kisebb programjait, míg 1990-ben ismét felvette és bejegyeztette régi 
nevét. Fiókszervezetünk 2002-ben alakult újra, és szervezi a városban, 
de gyakran a környékre vagy az egész megyére kiterjedően a kulturális programokat, 
terjeszti a kisebbségi és az egyetemes kultúrát minden korcsoport és érdeklődési kör 
számára, a vidék kulturális, szellemi hagyományainak megőrzése érdekében. Teszi 
mindezt szoros együttműködésben a Báthory István Alapítvánnyal, mely alapítvány 
városunk nagy szülötte, Báthory István, Erdély fejedelme, majd Lengyelország királya 
szellemi örökségét hivatott ápolni. Elsődleges feladatunk a magyarság-
tudat megőrzése a kisebbségi, sőt szórványosodó létben. Más, országos és határon túli 
kulturális, közművelődési egyesületekkel és szervezetekkel való együttműködésünk 
megteremti annak lehetőségét, hogy a sajátosan magyar értékek hozzáférhetőek 
legyenek a lakosság minden rétege számára, biztosítva a közösségi  és egyéni értékeink 

felszínre hozatalát a 
nemzetközi kultúra terén is. 

A közművelődés 
gyakorlatilag mindent 
magába foglal, ami egy 
kulturált közösséget 
összetart, éltet, fejleszt, tanít 
és szórakoztat egyaránt. A 
képernyő – legyen az tv, 
számítógép vagy telefon 
képernyője – előtt való magányos üldögélés 
helyett valós, ember- és természetközeli 
programokat kínálunk. Az éves programtervezeteink 
váza nagyjából megegyezik, mégis mindig más, 
mert újabb és újabb ötletekkel, lehetőségekkel bővül.

A Szilágyság hagyományos hangszerét tettük ismét 
ismertté és elismertté a tizenkét éve alakított 
Szederinda citeracsapat által, amely az első 
gyermek-citeracsoport volt Közép- és Észak-Erdélyben, valamint a Partiumban. Ma már 
az ötödik generáció tanul citerázni a Szederindában, Erdély-szerte pedig sorra alakulnak 
példánkra a gyermek-citeracsoportok. A „nagy” csapatnak évente 12–15 fellépése van 
határon belül és kívül. Gyermekprogramjaink húsz éve zajlanak a népi és népi vallásosság 
hagyományaira épülve Jeles Kuckó néven, tizenöt évig heti, azóta havi rendszerességgel 
emlékezve meg a jeles napokról és a hozzájuk fűződő hagyományokról, mesterségekről, 
játékokról. Hagyományhoz, de nemcsak a gyerekek korosztályához kötődik a farsang, a 
húsvét és az advent szokásvilága is. A farsangot húshagyó kedden jelmezes, zajos 

felvonulással zárjuk, végigkísérve a 
városközponton a Telenülő Banyanya néven 
ismert szalmabábot, amelyet majd az 
iskolaudvaron farsangi rigmusok 
kiabálása közben elégetünk. Ezalatt 
kisül a finom farsangi fánk, a 
gyerekek pedig vidám 
vetélkedőkkel, zenével és tánccal 
búcsúztatják a telet. Húsvét előtt 
közösségi tojásíró kalákát szervezünk 
ugyancsak minden korosztálynak, ahol a 
viaszos tojásírás technikáját és 
hagyományos mintakincsét ismerheti meg a 
nagyszámú résztvevő.

Általános iskolásoknak szól az Őszirózsa megyei 
népdaléneklő, a József Attila kistérségi versmondó, a Csukás István meseíró, 
-mondó verseny, valamint a rajzvetélkedők is. 

Évente két-három csoport gyermeket és fiatalt táboroztatunk a válaszúti Kallós 
Zoltán Alapítvány táboraiban, júliusban pedig a szintén évtizedes múltra tekintő 
citeratáborunkat szervezzük elsősorban a Szederindás csoportok, de más 
érdeklődők részére is. Idén egy csapattal részt veszünk a Hétköznapi hőseink – 
Írjunk történelmet! programban is.

Az ifjúság számára az országos EMKE ifjúsági szervezete, az EMKISZ szervez 
programokat beszélgetés, előadás, könyvturi, élő könyvtár, anyanyelvi játékok, 
sportos vetélkedők, divatbemutató formájában.

A régmúlt hagyományait felelevenítve, negyedik éve 
működik szervezetünk keretein belül egy amatőr felnőtt 
színjátszó csoport, Játékakadémia Felnőtteknek néven. 
Repertoárjukban elsősorban vidám jelenetek lelhetők fel, de 
verses összeállítással és Örkény-egypercesek előadásával is 
szerepeltek már. Az elmúlt évben több mint tíz fellépésük volt 
határon belül és kívül egyaránt – többek között a 
komáromi Mediawave fesztiválon is. Igen jó 
közösség kovácsolódott össze általuk, akik 
nemcsak előadók és nézők, de évadnyitó 
báljukon akár táncpartnerek is lehetnek vagy 
havonta természetjáró túrán vehetnek 
részt. Felnőttpogramjaink részben követik 
a fontosabb ünnepeket, mint a magyar 
kultúra napja, március 15., október 6., 
október 23., a magyar nyelv, a magyar 
tudomány napja, mely alkalmakra 
képzőművészeti tárlatot, irodalmi, 
történelmi előadást szervezünk valamilyen 
zenei közreműködéssel. Nem egy előadónak, 
művésznek vagy kiállításnak szervezünk 
megyei körutat is. Havonta tartjuk olvasóköri és 
irodalmi kávéház programunkat, hetente kézműves 
foglalkozásra és társas klubdélutánra is lehetőséget nyújtunk. 2-3 havonta újítjuk 
kiállításainkat, amelyek megnyitóját író-olvasó találkozóval, könyvbemutatóval kötjük 
össze. Magyar könyvtárunk megalapítását évente ünnepeljük zenés-irodalmi műsorral. 
Két évtizedes hagyománynak számít az adventi könyvvásár, könyvkiadók bemutatóival. 
Évente több alkalommal szervezünk Kolozsvárra színház- és operalátogatást is.

Egyik legkiemelkedőbb jelentőségű a Báthory Napok programsorozata, hiszen 
ez, alapvetően tudományos-kulturális rendezvény lévén, orvostovábbképzőt, 
történelemtudományi ülést, kiállítás-bemutatókat, művészeti előadást jelent.

Széleskörű igényekre felelnek tehát 
programjaink, és bár teljesen önkéntes 
alapon, de a legtöretlenebbül működő 
szervezet vagyunk a megyében, mai 
napig is példaként tekintenek ránk, ami 
erőt ad és ugyanakkor munkára is serkent.

rozsa54@msn.com

+40 74 260 9946

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
Szilágysomlyó és környéke 
(kapcsolattartó: Széman Rózsa)
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LY A Civitas Alapítvány 2009-ben a 
norvég kormány által támogatott 
Hagyományaink Gyümölcsei 
elnevezésű projektjében regionális 
szintű közösségalapú gazdaság-
fejlesztési modellt indított el 
az udvarhelyszéki falvakban. 
A kezdeményezés Székelyföld 
hagyományos gyümölcs-
fajtáinak a visszahonosítását 
tűzte ki célul, és ez által az 
udvarhelyszéki közösségek, 
családok jobb megélhetéséhez 
akart hozzájárulni. A projektbe 
bekapcsolódott udvarhelyszéki 
gyümölcstermelő gazdák meg-
alapították a Székelygyümölcs 
Egyesületet, és szövetkeztek, hogy 
föllendítsék Udvarhelyszék hagyományos 
gyümölcs termesztését, a gyümölcsök feldolgozását és értékesítését.

A projekt eredményeként egy nagyszerű mozgalom indult el. Ugyanakkor 
egy közösségszintű beruházás is létre jött Farkaslakán / Székelyföldön (egy 
gyümölcsfeldolgozó manufaktúra), amely az összes EU-s szintű 
élelmiszerbiztonsági engedéllyel rendelkezik, és amely az egyesületi tagok 
számára (de nemcsak nekik) lehetővé teszi a helyi gyümölcsök helyben 
történő feldolgozását hagyományos receptek felhasználásával. Az elkészített 
termékek a Székelygyümölcs márkanév alatt kerülnek forgalmazásba, amely 
egyben a minőségi és tiszta helyi termék garanciáját is jelenti.

A Székelygyümölcs Egyesület 2011 végén meghívást kapott az amerikai 
nagykövetségtől, hogy vegyen részt a Zöldvállalkozás Fejlesztése 
Programban, amely révén a zetelaki közbirtokosság partnerségével, Zetelakán 

is létrejött egy 
feldolgozó üzem, 
amely elsősorban 
erdei gyümölcsöt és 
gombát dolgoz fel.

A közösségi gazdál-
kodási szellem 
népszerűsítése, valamint 
a helyi termékek piacra 
jutásának segítése érdekében 
szervezett rendezvények sorából kiemelkedő 
jelentőségű az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál, amely 
2018-ban immár tizedik alkalommal került 
megrendezésre a Civitas Alapítvány, valamint a 
Székelygyümölcs Egyesület közös szervezésében. A 
fesztivál céljai között szerepelt a mozgalom és az értékeink erősítése, a 
vásárlók és termelők közötti híd megteremtése. A Székelygyümölcs 
mozgalom erősödik, változatlanul nagy maradt a gyümölcsfesztivál 
látogatottsága, valamint a közösségek részvételi szándéka. Ez alkalommal 
is bemutatásra kerülnek a hagyományos gyümölcsfajták, az egészséges, 
házias és egyre színesebb ízvilágú gyümölcsből készült helyi termékek.

A fesztiválon az udvarhelyszéki 
közösségek helyi és kulturális értékei 
is bemutatásra kerülnek. Olyan 
vidéki amatőr előadók, mese-
mondók, falvak történeteinek-
legendáinak mesélői, szavalók, 
tánccsoportok lépnek fel, akik 
saját erőforrásaikra alapozva 
hozzájárulnak a helyi kultúra 
megőrzéséhez és ápolásához. Az 
udvarhelyszéki néphagyományokra 
épülő műsorszámok, kézműves 
tevékenységek, játszóház, szakmai 
bemutatók, vetélkedők, kóstolók és 
közösségi programok teljes egészében kitöltik a rendezvénysorozat 
három napját. A gazdag programkínálatból korosztálytól függetlenül bárki 
találhat kedvére valót. A rendezvény hangulata mind tematikájában, 
mind esztétikailag a népi hagyományokra épül. A standok népi 
varrottasokkal, szőttesekkel vannak díszítve, a portékáikat kínáló 
asszonyok öltözetére a falujukra jellemző népviselet jellemző.

A közösségi vállalkozásokat mindig környezetükkel összhangban kell 
szemlélni. Fel kell tárni, hogy mi az, amihez az emberek a leginkább 

értenek, mit szeretnek, milyen hagyományaik 
vannak, de azt is meg kell határozni, miben áll a 
helyi közösségi érdek. Nem utolsósorban fel kell 
tárni, hogy melyek azok a környezeti értékek, amelyekre 
támaszkodni lehet a gazdaság fejlesztése során.

Egy közösségalapú vállalkozás szinte soha nem a 
konkrét vállalkozás megszervezésével kezdődik, 
hanem egy közösségfejlesztési folyamattal. Ez a 
folyamat érzékennyé teszi az embereket saját 
problémáik iránt. A folyamat által növekedik a 
résztvevők tájékozottsága, önbizalma, 
önmaguk megszervezésének képessége 
és képzettsége is. És nem utolsósorban a 
megélhetési gondokat hatékonyabban 
kezeli. A környezeti/természeti értékekre 
alapuló gazdasági tevékenységek során a 
környezet megismerése és értékelése 
valósul meg, annak céltudatos, de kíméletes 
kihasználása pedig fenntarthatóvá teszi a 
vidéket, biztosítékot jelent a későbbi 
nemzedékek számára.

Az udvarhelyszéki helyi gyümölcstermesztők (és gyümölcsdiverzitás) 
megtartása és támogatása céljából a Civitas Alapítvány által 
kifejlesztett közösségi vállalkozás (a közösségalapú gazdaság-
fejlesztés eszközeként) egy nagyon jó példa lehet hasonló helyi 
gazdaságfejlesztések számára függetlenül attól, hogy milyen 
régióban és milyen értékekre alapozzuk. Bizonyításként erre szolgál 
az a tény is, hogy a gyógynövények terén szintén sikerült ezt a 
modellt felépítsük két erdélyi térségben is, így csak biztatni tudunk 
másokat is a követésre.

Székelygyümölcs mozgalom –
Természeti értékeink – közösségünk jövője!

Szerző: Orbán Árpád
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A Civitas Alapítvány 2009-ben a 
norvég kormány által támogatott 
Hagyományaink Gyümölcsei 
elnevezésű projektjében regionális 
szintű közösségalapú gazdaság-
fejlesztési modellt indított el 
az udvarhelyszéki falvakban. 
A kezdeményezés Székelyföld 
hagyományos gyümölcs-
fajtáinak a visszahonosítását 
tűzte ki célul, és ez által az 
udvarhelyszéki közösségek, 
családok jobb megélhetéséhez 
akart hozzájárulni. A projektbe 
bekapcsolódott udvarhelyszéki 
gyümölcstermelő gazdák meg-
alapították a Székelygyümölcs 
Egyesületet, és szövetkeztek, hogy 
föllendítsék Udvarhelyszék hagyományos 
gyümölcs termesztését, a gyümölcsök feldolgozását és értékesítését.

A projekt eredményeként egy nagyszerű mozgalom indult el. Ugyanakkor 
egy közösségszintű beruházás is létre jött Farkaslakán / Székelyföldön (egy 
gyümölcsfeldolgozó manufaktúra), amely az összes EU-s szintű 
élelmiszerbiztonsági engedéllyel rendelkezik, és amely az egyesületi tagok 
számára (de nemcsak nekik) lehetővé teszi a helyi gyümölcsök helyben 
történő feldolgozását hagyományos receptek felhasználásával. Az elkészített 
termékek a Székelygyümölcs márkanév alatt kerülnek forgalmazásba, amely 
egyben a minőségi és tiszta helyi termék garanciáját is jelenti.

A Székelygyümölcs Egyesület 2011 végén meghívást kapott az amerikai 
nagykövetségtől, hogy vegyen részt a Zöldvállalkozás Fejlesztése 
Programban, amely révén a zetelaki közbirtokosság partnerségével, Zetelakán 

is létrejött egy 
feldolgozó üzem, 
amely elsősorban 
erdei gyümölcsöt és 
gombát dolgoz fel.

A közösségi gazdál-
kodási szellem 
népszerűsítése, valamint 
a helyi termékek piacra 
jutásának segítése érdekében 
szervezett rendezvények sorából kiemelkedő 
jelentőségű az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál, amely 
2018-ban immár tizedik alkalommal került 
megrendezésre a Civitas Alapítvány, valamint a 
Székelygyümölcs Egyesület közös szervezésében. A 
fesztivál céljai között szerepelt a mozgalom és az értékeink erősítése, a 
vásárlók és termelők közötti híd megteremtése. A Székelygyümölcs 
mozgalom erősödik, változatlanul nagy maradt a gyümölcsfesztivál 
látogatottsága, valamint a közösségek részvételi szándéka. Ez alkalommal 
is bemutatásra kerülnek a hagyományos gyümölcsfajták, az egészséges, 
házias és egyre színesebb ízvilágú gyümölcsből készült helyi termékek.

A fesztiválon az udvarhelyszéki 
közösségek helyi és kulturális értékei 
is bemutatásra kerülnek. Olyan 
vidéki amatőr előadók, mese-
mondók, falvak történeteinek-
legendáinak mesélői, szavalók, 
tánccsoportok lépnek fel, akik 
saját erőforrásaikra alapozva 
hozzájárulnak a helyi kultúra 
megőrzéséhez és ápolásához. Az 
udvarhelyszéki néphagyományokra 
épülő műsorszámok, kézműves 
tevékenységek, játszóház, szakmai 
bemutatók, vetélkedők, kóstolók és 
közösségi programok teljes egészében kitöltik a rendezvénysorozat 
három napját. A gazdag programkínálatból korosztálytól függetlenül bárki 
találhat kedvére valót. A rendezvény hangulata mind tematikájában, 
mind esztétikailag a népi hagyományokra épül. A standok népi 
varrottasokkal, szőttesekkel vannak díszítve, a portékáikat kínáló 
asszonyok öltözetére a falujukra jellemző népviselet jellemző.

A közösségi vállalkozásokat mindig környezetükkel összhangban kell 
szemlélni. Fel kell tárni, hogy mi az, amihez az emberek a leginkább 

értenek, mit szeretnek, milyen hagyományaik 
vannak, de azt is meg kell határozni, miben áll a 
helyi közösségi érdek. Nem utolsósorban fel kell 
tárni, hogy melyek azok a környezeti értékek, amelyekre 
támaszkodni lehet a gazdaság fejlesztése során.

Egy közösségalapú vállalkozás szinte soha nem a 
konkrét vállalkozás megszervezésével kezdődik, 
hanem egy közösségfejlesztési folyamattal. Ez a 
folyamat érzékennyé teszi az embereket saját 
problémáik iránt. A folyamat által növekedik a 
résztvevők tájékozottsága, önbizalma, 
önmaguk megszervezésének képessége 
és képzettsége is. És nem utolsósorban a 
megélhetési gondokat hatékonyabban 
kezeli. A környezeti/természeti értékekre 
alapuló gazdasági tevékenységek során a 
környezet megismerése és értékelése 
valósul meg, annak céltudatos, de kíméletes 
kihasználása pedig fenntarthatóvá teszi a 
vidéket, biztosítékot jelent a későbbi 
nemzedékek számára.

Az udvarhelyszéki helyi gyümölcstermesztők (és gyümölcsdiverzitás) 
megtartása és támogatása céljából a Civitas Alapítvány által 
kifejlesztett közösségi vállalkozás (a közösségalapú gazdaság-
fejlesztés eszközeként) egy nagyon jó példa lehet hasonló helyi 
gazdaságfejlesztések számára függetlenül attól, hogy milyen 
régióban és milyen értékekre alapozzuk. Bizonyításként erre szolgál 
az a tény is, hogy a gyógynövények terén szintén sikerült ezt a 
modellt felépítsük két erdélyi térségben is, így csak biztatni tudunk 
másokat is a követésre.

arpad.orban@civitas.ro

+40 72 266 3221

Székelygyümölcs Egyesület
Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 29., Románia
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Civitas Alapítvány

A székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány 
2015 májusától indította el az Erdélyi 
gyógynövénykert – Vidéken élő 
hátrányos helyzetű személyek 
szociális integrálása fenntartható 
gyógynövénygyűjtéses feldol-
gozás által elnevezésű projekt-
jét a Svájci–Román Partnerségi 
Alap támogatásával. A két és 
fél éves program célja volt, 
hogy elősegítse a vidéken 
élő hátrányos helyzetű 
személyek szociális integ-
rálását a gyógynövények 
gyűjtésével és feldolgozásával 
kapcsolatos tudás átadásával, 
illetve, hogy megerősítse a román 
és a svájci nonprofit szervezetek 
közötti együttműködést. A konkrét 
célok között a következőket soroltuk fel: 
közösségi és nonprofit szervezetek hálóza-
tának létrehozása, ezáltal is elősegítve a szociális integrálódást; a fenntartható 
gyógynövénygyűjtéssel és feldolgozással kapcsolatos tudás és tapasztalat 
átadása; a vidéki gazdasági tevékenység és a fenntartható fejlődés támogatása.

A tevékenységek során 25 Udvarhely és Kolozsvár környéki közösséggel 
dolgoztunk együtt, ahol helyi önkéntes csoportokat hoztunk létre. Ezen 
csoportok feladata volt, hogy feltérképezzék a lakóhelyük környezetében a 
vadon élő gyógynövényeket. A két fejlesztési területen kompetencia-
központokat alakítottunk ki, ahol az önkéntes csoportok a gyógynövények 
termesztéséről, gyűjtéséről és feldolgozásáról tanulhattak. A képzéseket 
romániai és svájci előadók tartották. A gyógynövények gyűjtésére és 
feldolgozására vonatkozó ismeretbővítés mellett, a projektben résztvevő 
valamennyi közösség számára elérhetővé tettük a jövedelemkiegészítéssel 
kapcsolatos lehetőségekre vonatkozó információkat is.

A gyógynövények 
gyűjtésének és 
feldolgozásának 
folyamata mellett 
különös hangsúlyt 
fektettünk azon 
módszerek elsajátí-
tására, amelyek 
által a résztvevők a 
l e g e l ő n y ö s e b b e n 
értékesíthetik a gyógy-
növény alapú termékeket. 
A saját termékek értékesítése által nemcsak a 
család jövedelmét egészítik ki, hanem ahogy 
minden gyökér és levél magában hordozza a hely 
sajátosságait, így azelőállított termék is a település 
jó hírnevét közvetíti.

A projektben több kiadvány jelent meg: A fenntartható 
gyógynövénygyűjtéses feldolgozás kézikönyve, egy ismertető kiadvány gyerekek 
számára, illetve a projektet bemutató és népszerűsítő filmet tartalmazó DVD. A 
projektben nagy szerepet töltött be az a két kompetenciaközpont, amelyet Lókod-
ban, illetve Kolozsváron alakítottunk ki azzal a céllal, hogy nemcsak elméleti, 

hanem gyakorlati tudásátadást is lehetővé 
tegyen – ezt a célt szolgálta a gyógynövények 
feldolgozására berendezett műhely, illetve a 
Lókodban kialakított gyógynövényes bemutatókert. Szintén a tudásátadást 
szolgálja az az adatbázis, amely 48 gyógynövény részletes leírását 
tartalmazza, és amelynek anyaga elérhető a www.naturalherbs.ro honlapon. 
Célunk volt továbbá, hogy az értékesítésben, illetve a piacra jutásban is 
segítsük a projekt résztvevőit, ezért alakítottuk ki az Erdélyi Gyógynövénykert 
brandet, illetve több fesztiválon (Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál, 
Manchesteri Góbéfest) jelentettük meg a termékeket.

A projekt ideje alatt 
jött létre az Erdélyi 
Gyógynövénykert 
Egyesület, amely 
biztosítja a 
projekt tovább-
élését azáltal, 
hogy további 
fi n a n s z í r o z á s i 
lehetőségeket keres 
a közös tervekhez, és 
évről évre megszervezi a – 
projektben kezdeményezett 
– lókodi Gyógynövényes Nyílt Napot.

A projekt jó eséllyel adaptálható más 
közösségekre akár egészében, akár részleteiben. A 
gyógy- és fűszernövények témában több síkon 
lehetséges és szükséges az együttműködés Székely-
föld, vagy akár Kárpát-medence szintjén, legyen szó 
az ismeret vagy gyakorlati tapasztalat átadásáról, 
de akár gazdasági kapcsolatok kialakításáról.

Bár a projekt csak két és fél évig tartott, mi 
azonban hosszú távra terveztünk: a hagyo-
mányok fennmaradása érdekében egy, a 
gyógynövénygyűjtéses feldolgozás területén 
tevékenykedő egyesületet hoztunk létre Erdélyi 
Gyógynövénykert Egyesület néven, amely 
keretet biztosít a projekt továbbélesének.

Erdélyi gyógynövénykert

Szerző: Bákai Magdolna
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www.civitas.ro
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Civitas Alapítvány • Székelyudvarhely, Solymossy utca 29.

Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület • Lókod, 28.
www.naturalherb.ro
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A program 25 éves kitartó munka és 
egy finanszírozási lehetőség 
szerencsés találkozásából született 
meg. A Civitas Alapítvány 25 éve 
következetesen tesz Székely-
udvarhely vidékének megmara-
dásáért, annak gyarapodásáért. 
A Román–Amerikai Alapítvány 
rövid értékesítési láncok 
megteremtésére írt ki 
pályázatot Foodhub néven, 
és a Civitas elnyerte azt. 
Így jött létre Székely-
udvarhelyen a Helyénvaló bolt, a 
Civitas Alapítvány vállalkozásaként.

A Helyénvaló bolt egy úttörő, 
alternatív hely, amelyben egymásra 
talál Udvarhelyszék tudatosan élő 
vásárlója és helyénvaló termelője

A Foodhub élelmiszer-csomópontot jelent, 
egy helyet, ahol egymásra találhat a helyi termelő és a vásárló, rövid 
értékesítési láncon keresztül. Székelyudvarhelyen a Helyénvaló bolt ad helyet 
ennek a találkozásnak, értékesítésnek.

70 km-es körzetből behozott termékeket talál itt a vásárló. 2018 májusában 23 
termelő termékeivel indult a bolt, mára 67 termelő termékeit lehet megvásárolni 
(pékipari termékek, hústermékek, tejtermékek, friss és feldolgozott zöldségek, 
gyümölcsök, teák, fűszerek, kézműves termékek). A termelői piacon való 
értékesítés, illetve az üzletben való értékesítés jogszabályi elvárásai 
különbözőek. Több elvárásnak kell eleget tenni a kistermelőknek, ha a bolton 
keresztül szeretnék értékesíteni portékáikat.

Két célcsoportja van a boltunknak: a kistermelők, akiknek képessé kell válni a 
boltban való árusításra, folyamatos beszállításra, illetve a vásárlók, akik 

tudatosan a helyénvaló termék felé fordulnak. Azon 
dolgozunk, hogy egyre gyarapodjon azoknak a tudatos 
vásárlóknak a köre, akik a Helyénvaló helyi termékeket 
akarják fogyasztani, mert azok frissek, egészségesek, 
környezetbarátok, tükrözik a hagyományainkat, erősítik a 
társadalmi kohéziót és a közösségi szellemet, hozzájárulnak az 
önazonosság fejlesztéséhez, valamint annak is tudatában vannak, hogy azok 
megvásárlásával hozzájárulnak a vidék megmaradásához, egy virágzó jövőkép 
kialakításához. Ma még sokszor el kell magyarázni a hozzánk betérő vásárlóknak, 
miért nem forgalmazunk olyan termékeket, amiket nem állítanak elő a 
Székelyföldön, vagy esetleg nem helyénvaló.

A bolt (szándékosan nem használjuk az üzlet fogalmát) népszerűsítése 
érdekében hangsúlyt helyezünk a közösség bevonására mind a szociális média 
(Facebook, honlap, közösségi csoportok), mind pedig rendezvények szervezése 
által. Minden hétfőn és csütörtökön délelőtt teázásra hívjuk a város lakóit, 
kéthetente kóstoltatásokat tartunk, ahol termelőinkkel és termékeikkel 
ismerkedhetnek az érdeklődők.

Webshopot is működtetünk honlapunkon: www.helyenvalo.ro.

Négy hozzánk hasonló kezdeményezés indult 
a Román–Amerikai Alapítvány jóvoltából 
(Kolozsvár, Jászvásár, Putna, Szászkeresztúr). 
Egyetlenek vagyunk, akik üzletet 
nyitottunk, mások a központból való 
dobozos értékesítést választották. 
Tapasztalataink eltérőek, és van 
tanulnivalónk egymástól. Például 
Kolozsvár környezetében a termelők 
bekopognak a kollégákhoz, hogy 
értékesíteni szeretnének, mi pedig 
kutatjuk az „üzletképes” termelőket.

A helyénvaló mint jelző jelenik meg a 
projektben, kiiktattuk a helyi termék fogalmát, de 
megmaradt a helyi termelő, aki HELYÉNVALÓ. A 
termelők 70 km-es körzetben termelnek, de alapanyagaik nem mindig 
szerezhetők be ebből a körzetből.

Helyénvaló az a termék, amelyet ésszerűen, tudatosan terveznek meg, 
mértékletesen használják a környezeti erőforrásokat, minimálisra csökkentik a 
keletkező hulladékot, bölcsen használják az emberi munkát, helyesen 
viszonyulnak hozzá, odafigyelnek a közösség igényeire.

A helyénvaló vállalkozó/
termelő jellemzői:
• Erőszakmentesség,
• valódi törődés,
• nagylelkűség,
• együttműködés,
• természetszeretet.

Nagyon nagy lehetőség 
rejlik egy Székelyföld 
szintű együttműködésben 
a helyénvaló termékek 
értékesítése, a szemléletformálás 
terén. De lehetőséget jelenthet Kárpát-medencei 
szinten az együttműködés, a jó gyakorlat 
megosztása, kipróbálása, hasonló példákból 
való tanulás. Egy erőteljesebb mozgalomra 
biztosan több termelő és vásárló odafigyel, egy 
közös logisztika sok fölösleges utat tud megtakarítani.

Minden eddigi tapasztalatunkat hajlandóak vagyunk 
továbbadni az érdeklődőknek, legyen szó az üzletnyitás jogi és gazdasági 
feltételeiről, a termelőkkel való munkáról, a vásárlók tudatosításáról, az 
önkormányzattal való együttműködésről, a webshop működtetéséről.

Jelen vagyunk a romániai közbeszerzési adatbázison (SEAP), így termékeinket 
akár protokollcsomagként is vásárolhatják a közintézmények. Ugyanakkor 
nyitottak vagyunk minden térség legmarkánsabb termékeit bemutatni és 
árusítani a boltban.

Helyénvaló mozgalom Székelyudvarhelyen – 
hogyan lehet eljutni a civil gondolkodásmódtól a vállalkozásig?

Szerző: Molnár Judith
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kéthetente kóstoltatásokat tartunk, ahol termelőinkkel és termékeikkel 
ismerkedhetnek az érdeklődők.

Webshopot is működtetünk honlapunkon: www.helyenvalo.ro.

Négy hozzánk hasonló kezdeményezés indult 
a Román–Amerikai Alapítvány jóvoltából 
(Kolozsvár, Jászvásár, Putna, Szászkeresztúr). 
Egyetlenek vagyunk, akik üzletet 
nyitottunk, mások a központból való 
dobozos értékesítést választották. 
Tapasztalataink eltérőek, és van 
tanulnivalónk egymástól. Például 
Kolozsvár környezetében a termelők 
bekopognak a kollégákhoz, hogy 
értékesíteni szeretnének, mi pedig 
kutatjuk az „üzletképes” termelőket.

A helyénvaló mint jelző jelenik meg a 
projektben, kiiktattuk a helyi termék fogalmát, de 
megmaradt a helyi termelő, aki HELYÉNVALÓ. A 
termelők 70 km-es körzetben termelnek, de alapanyagaik nem mindig 
szerezhetők be ebből a körzetből.

Helyénvaló az a termék, amelyet ésszerűen, tudatosan terveznek meg, 
mértékletesen használják a környezeti erőforrásokat, minimálisra csökkentik a 
keletkező hulladékot, bölcsen használják az emberi munkát, helyesen 
viszonyulnak hozzá, odafigyelnek a közösség igényeire.

A helyénvaló vállalkozó/
termelő jellemzői:
• Erőszakmentesség,
• valódi törődés,
• nagylelkűség,
• együttműködés,
• természetszeretet.

Nagyon nagy lehetőség 
rejlik egy Székelyföld 
szintű együttműködésben 
a helyénvaló termékek 
értékesítése, a szemléletformálás 
terén. De lehetőséget jelenthet Kárpát-medencei 
szinten az együttműködés, a jó gyakorlat 
megosztása, kipróbálása, hasonló példákból 
való tanulás. Egy erőteljesebb mozgalomra 
biztosan több termelő és vásárló odafigyel, egy 
közös logisztika sok fölösleges utat tud megtakarítani.

Minden eddigi tapasztalatunkat hajlandóak vagyunk 
továbbadni az érdeklődőknek, legyen szó az üzletnyitás jogi és gazdasági 
feltételeiről, a termelőkkel való munkáról, a vásárlók tudatosításáról, az 
önkormányzattal való együttműködésről, a webshop működtetéséről.

Jelen vagyunk a romániai közbeszerzési adatbázison (SEAP), így termékeinket 
akár protokollcsomagként is vásárolhatják a közintézmények. Ugyanakkor 
nyitottak vagyunk minden térség legmarkánsabb termékeit bemutatni és 
árusítani a boltban.

judith.molnar@civitas.ro
www.civitas.ro
+40 74 009 9678

Civitas Alapítvány • Székelyudvarhely, Solymossy utca 29.

Helyénvaló bolt • Székelyudvarhely, II. Rákóczi Ferenc utca 15.
www.helyenvalo.ro

Lorem ipsum
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Szerző: Bereczki Kinga

A Háromszéki Közösségi 
Alapítvány évekkel ezelőtt 
kifejlesztett egy módszert, 
amellyel elsősorban sportked-
velőket mozgósít közösségi 
célokért Kovászna megyében. 
A Tekerj egy jó célért! 
adománygyűjtő sport-
akcióban eddig közel 
3400 fő vett részt, ebből 
700 gyermek. 67 000 
km-t tekertek le együtt, 
és ennek eredményeképpen 
9 millió forint gyűlt össze. A 
gyűjtött összegeket közösségi 
célú projektekre és befektetésekre 
fordítottuk, így 4 ifjúsági sportolót 
támogattunk, 4 civil projekt és 10 köztéri 
befektetés valósult meg, és volt egy jótékony célú támogatás is.
A Tekerj akció elsődleges célja a közösségi szellem erősítése. 
Konkrét cselekvésre ösztönzi a résztvevőket, ugyanakkor 
többszereplős: a kerékpáros fizikai erőfeszítést tesz, a támogató 
anyagiakkal járul hozzá, így válik közös együttműködéssel gyűjtéssé 
minden letekert kör. A közös megvalósítás pedig elégtétellel tölti ela 
résztvevőket, és megtapasztalják, hogy jót tenni valóban jó érzés.
2018 szeptemberében első ízben szerveztünk Tekerj akciót a 
Mediawave partnerségében. A cél a sportakció közösségi jellegének 
az erősítése volt Közösségi Asztal, Közösségi Gombóc és Cserebere 
programokkal bővítve az addigi megszokott menetrendet. Így a 
szokásos regisztrálások, közös indítás és a körök tekerése mellett a 

résztvevőknek alkalmuk 
volt megtapasztalni 
a Közösségi Asztal 
„Ha hozol, eszel” 
működési elvét, és 
a csereberébe is 
bekapcsolódtak. Ezzel 
színesedtek a programok. 
Az üzenet az volt, hogy 
lehet cselekvően kapcsolódni, 
nem nézőként, kívülállóként, hanem aktív 
részeseként, sőt, formálójaként az eseményeknek.
Színes, szokatlan esemény volt, kétségtelen, 
más, mint a korábbi Tekerj akciók. 
Sepsiszentgyörgy központjában a parkban terített 
asztallal, élő zenével, szilvás gombócot gyúró 
asszonyok és gyermekek csoportjával nem mindennapi látvány volt, 
az biztos. De pontosan ez volt az, amit kívántunk: egy kicsit felidézni 
a közvetlen kapcsolódások, az együtt lenni jó érzését, amely már 
sajnos a falusi közösségekben is egyre ritkábban fellelhető. Egy kicsit 
lassítani, egymásra figyelni, tenni, cselekedni egymásért, és közben 
jól érezni magunkat – ezt a hangulatot hozta a tavalyi sajátságos 

Tekerj akció. Rengeteg munkával a 
háttérben, előkészítéssel, partner-
ségekkel, szervezéssel. Aki jelen 
volt és részese volt az esemé-
nyeknek, az biztosan nem 
felejti el, sőt, az eszmét tovább 
élteti azáltal, hogy átadja 
másoknak is a tapasztalatait.
A Tekerj egy jó célért! akció 
technikai leírása
Az akciót a HKA évente kétszer szervezi 
meg, két helyszínen: Kézdivásár-
helyen és Sepsiszentgyörgyön. A felhívás 
szakaszban a kerékpárosokat mozgósítjuk, a feliratkozások online 
felületen vagy személyesen történnek az akció napján.
A résztvevőknek egy előre meghatározott útvonalat (kört) kell 
bejárniuk kerékpáron, tetszőlegesen érintve az ellenőrző pontokat. 
A lényeg: minden ellenőrző ponton át kell haladni ahhoz, hogy a kör 
érvényes legyen. Feliratkozáskor pecsételőlapot és térképet kapnak 
kézhez, az előbbi az igazoláshoz, az utóbbi a tájékozódáshoz 
szükséges. A pecsételő pontokba érkező kerékpáros kap egy pecsétet 

a pecsételőlapjára, 
ezzel igazolja, hogy 
keresztülhaladt az 
ellenőrzési ponton. 

A köröknek ugyanis 
„értéke” van. A 
kerékpárosnak van 
támogatója, aki 
körönként befizet egy 
bizonyos pénzösszeget. 
Így a kerékpáros a letekert körökkel gyűjt. 
Az akció végén összesítjük a megtett körök 
számát, ezt km-ben is megadva, és ennek 
függvényében a programalapba gyűlt 
pénzösszegeket is. A végső számokat 
(résztvevők, letekert körök, km-ek, gyűjtött 
összeg, legtöbbet gyűjtő stb.) ünnepélyes 
keretek között hirdetjük ki, és 
megjutalmazzuk a kiemelkedő teljesít-
ményeket. Az egyénileg nem nagy 
számok, de összesítettben számottevő 
adatok jóleső érzéssel töltenek el minden 
résztvevőt: sok kicsi sokra megy alapon, 
összefogással bizony sok minden 
megvalósítható. 
Az akciónak külön honlapja van, a szükséges tudnivalókkal és 

eddigi eredményekkel 
(www.teker j .hka . ro) , 
illetve létezik egy 
közösségi oldala is, az 
aktuális információkkal 
(www.facebook.com/
Tekerj-egy-jó-célért)

Közösségépítés két keréken
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A Háromszéki Közösségi 
Alapítvány évekkel ezelőtt 
kifejlesztett egy módszert, 
amellyel elsősorban sportked-
velőket mozgósít közösségi 
célokért Kovászna megyében. 
A Tekerj egy jó célért! 
adománygyűjtő sport-
akcióban eddig közel 
3400 fő vett részt, ebből 
700 gyermek. 67 000 
km-t tekertek le együtt, 
és ennek eredményeképpen 
9 millió forint gyűlt össze. A 
gyűjtött összegeket közösségi 
célú projektekre és befektetésekre 
fordítottuk, így 4 ifjúsági sportolót 
támogattunk, 4 civil projekt és 10 köztéri 
befektetés valósult meg, és volt egy jótékony célú támogatás is.
A Tekerj akció elsődleges célja a közösségi szellem erősítése. 
Konkrét cselekvésre ösztönzi a résztvevőket, ugyanakkor 
többszereplős: a kerékpáros fizikai erőfeszítést tesz, a támogató 
anyagiakkal járul hozzá, így válik közös együttműködéssel gyűjtéssé 
minden letekert kör. A közös megvalósítás pedig elégtétellel tölti ela 
résztvevőket, és megtapasztalják, hogy jót tenni valóban jó érzés.
2018 szeptemberében első ízben szerveztünk Tekerj akciót a 
Mediawave partnerségében. A cél a sportakció közösségi jellegének 
az erősítése volt Közösségi Asztal, Közösségi Gombóc és Cserebere 
programokkal bővítve az addigi megszokott menetrendet. Így a 
szokásos regisztrálások, közös indítás és a körök tekerése mellett a 

résztvevőknek alkalmuk 
volt megtapasztalni 
a Közösségi Asztal 
„Ha hozol, eszel” 
működési elvét, és 
a csereberébe is 
bekapcsolódtak. Ezzel 
színesedtek a programok. 
Az üzenet az volt, hogy 
lehet cselekvően kapcsolódni, 
nem nézőként, kívülállóként, hanem aktív 
részeseként, sőt, formálójaként az eseményeknek.
Színes, szokatlan esemény volt, kétségtelen, 
más, mint a korábbi Tekerj akciók. 
Sepsiszentgyörgy központjában a parkban terített 
asztallal, élő zenével, szilvás gombócot gyúró 
asszonyok és gyermekek csoportjával nem mindennapi látvány volt, 
az biztos. De pontosan ez volt az, amit kívántunk: egy kicsit felidézni 
a közvetlen kapcsolódások, az együtt lenni jó érzését, amely már 
sajnos a falusi közösségekben is egyre ritkábban fellelhető. Egy kicsit 
lassítani, egymásra figyelni, tenni, cselekedni egymásért, és közben 
jól érezni magunkat – ezt a hangulatot hozta a tavalyi sajátságos 

Tekerj akció. Rengeteg munkával a 
háttérben, előkészítéssel, partner-
ségekkel, szervezéssel. Aki jelen 
volt és részese volt az esemé-
nyeknek, az biztosan nem 
felejti el, sőt, az eszmét tovább 
élteti azáltal, hogy átadja 
másoknak is a tapasztalatait.
A Tekerj egy jó célért! akció 
technikai leírása
Az akciót a HKA évente kétszer szervezi 
meg, két helyszínen: Kézdivásár-
helyen és Sepsiszentgyörgyön. A felhívás 
szakaszban a kerékpárosokat mozgósítjuk, a feliratkozások online 
felületen vagy személyesen történnek az akció napján.
A résztvevőknek egy előre meghatározott útvonalat (kört) kell 
bejárniuk kerékpáron, tetszőlegesen érintve az ellenőrző pontokat. 
A lényeg: minden ellenőrző ponton át kell haladni ahhoz, hogy a kör 
érvényes legyen. Feliratkozáskor pecsételőlapot és térképet kapnak 
kézhez, az előbbi az igazoláshoz, az utóbbi a tájékozódáshoz 
szükséges. A pecsételő pontokba érkező kerékpáros kap egy pecsétet 

a pecsételőlapjára, 
ezzel igazolja, hogy 
keresztülhaladt az 
ellenőrzési ponton. 

A köröknek ugyanis 
„értéke” van. A 
kerékpárosnak van 
támogatója, aki 
körönként befizet egy 
bizonyos pénzösszeget. 
Így a kerékpáros a letekert körökkel gyűjt. 
Az akció végén összesítjük a megtett körök 
számát, ezt km-ben is megadva, és ennek 
függvényében a programalapba gyűlt 
pénzösszegeket is. A végső számokat 
(résztvevők, letekert körök, km-ek, gyűjtött 
összeg, legtöbbet gyűjtő stb.) ünnepélyes 
keretek között hirdetjük ki, és 
megjutalmazzuk a kiemelkedő teljesít-
ményeket. Az egyénileg nem nagy 
számok, de összesítettben számottevő 
adatok jóleső érzéssel töltenek el minden 
résztvevőt: sok kicsi sokra megy alapon, 
összefogással bizony sok minden 
megvalósítható. 
Az akciónak külön honlapja van, a szükséges tudnivalókkal és 

eddigi eredményekkel 
(www.teker j .hka . ro) , 
illetve létezik egy 
közösségi oldala is, az 
aktuális információkkal 
(www.facebook.com/
Tekerj-egy-jó-célért)

bkinga@amoba.ro

+40 744 167 500, 520014

Háromszéki Közösségi Alapítvány
Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1. A, Románia
Bereczki kinga igazgató
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NA’CONXYPAN Polgári Társulás

A 2000-ben alapított Na‘conxypan 
Polgári Társulás eredője Gulácsy 
Lajos  festőművész által kitalált, 
létrehozott, megfestett és megírt 
kitalált világ, Nakonxipán  (vagy: 
Na'Conxypán)  az elvágyódás 
helyszíne. Gulácsy a képzelete 
által teremtett meseországot 
novellákban is megírta. Az 
észak-olasz kisvárosinak 
tetsző környezetet groteszk 
emberalakok népesítik be. A 
kitalált ország történetét 
újra és újra továbbírta, 
Nakonxipán nyelvéhez még 
szótárt is szerkesztett.

„Na’Conxypán egy város neve, amely túl 
fekszik minden geográfián, túl a 
földgömbön. Testetlen asztrál-lények lakják, 
felfoszlott formájuk, sápadt színük csak éppen dereng, cselekvésük erély nélküli 
imbolygás. Ott nincs erő, nincs akarat, nincs semmiféle mérhetőség. Mint felesleges 
lom ki van vetve belőle a gondolkodásnak ama sínje, amit mink e földgömbön 
logikának nevezünk, s lám, mégis van minden: házak és terek, virágok és emberek, 
föld és felhő, csak más, mint ahogy megszoktuk.” (Lyka Károly: Na 'Conxypan festője. 
Új Idők, 1922.204.lap.)

A társulás célja a régió kultúrájának fejlesztése, a demokrácia és a tolerancia 
alapértékeinek megóvása. Ennek érdekében különféle kulturális rendezvényeket 
szervez, a helyi jellegűtől a nemzetköziig. Környezetüket megpróbálják úgy 
alakítani, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben legyen biztosítva a személyiség 
egészséges fejlődése, a gondolkodás szabadsága, hogy az emberek kulturális szint-
je emelkedhessen. Megalakulásunk óta számos kulturális rendezvényt szerveztünk 
a gyerekek, illetve a felnőttek számára.

Létezésünk során 100-150 
gyereket megmozgató 
táncos-kézműves 
műhelyeket, kiállítá-
sokat, koncerteket 
szerveztük, és a 
Kalligram kiadóval 
közösen egy kötetet (A 
szlovákkérdés ma – Slov-
enská otázka dnes) és egy 
ideig egy folyóiratot (OS) is megjelentettünk. 

2005 és 2008 között a Tündérkert fesztivál 
szervezésében vett részt. 2008-tól pedig az Are 
you Free? nevű, az improvizált zenét és a (free) 
jazzt, később a kortárs zenét fókuszába állító 
fesztivál főszervezői lettünk. A fesztivál mellett 
hasonló elnevezésű nemzetközi zenei workshopot is 
működtettünk, 2008-tól pedig az operaénekesek 
számára szervezünk egyhetes, gálakoncerttel végződő szemináriumokat. 
Szlovákiában elsőként váltunk az Europe Jazz Network tagjává.

„Szabad vagy-e annyira, hogy beengedj más zenei stílusokat 
a rádiókban és TV-kben hallott zenéken kívül?”

A Társulás által szervezett Are you Free? 
zenei fesztivál az igényes műfajok 
fesztiválja. Az improvizált zene 
szépsége a pillanat varázsában 
rejlik. Rétegzene, azonban szól 
mindazoknak akik nyitottak a 
zenei szélsőségekre megtalálhat-
ják benne a kedvükre valót. 
2019 évben 12-dik alkalommal 
várunk minden zenekedvelőt, 
korra való tekintet nélkül, aki 
képes megőrizni egyfajta 
nyitottságot mind gondolkodásában, 
mind zenei ízlésében. A zenei kínlatban 
olyan, főleg improvizatív zenei irányzatok-
nak biztosítunk teret, melyek elmozdítanak 
megszokott, hétköznapi zenefogalmunktól, 
gondolkodási formáinktól, s a rögtönzéseknek köszönhetően egyedi művészeti 
alkotások megszületésének lehetnek majd tanúi. Mivel ez a zenei irányzat nem a 
tömegfogyasztási igényeket hivatott kiszolgálni, a nézők létszáma sem vetekedik 
egy kommersz előadás nézőinek számával. Mint bármelyik más, hasonló terepen 
működő programszervező, azt tapasztaljuk, hogy mérsékelt az érdeklődés az ilyen 
jellegű muzsika iránt. De hát így van ez mindenhol a nagyvilágban. Az Are You 
Free? fesztivál célja továbbra is az improvizált zene meghonosítása, illetve a 

kortárs művészet 
m e g i s m e r t e t é s e
a hallgatókkal, 
ha n g sú l yoz v a , 
hogy a dunaszer-
dahelyi fesztivál a 
maga szabad 
légkörével a zenészek 
és a közönség közös 
fórumaként is működik. 

„Elég régóta vagyunk már a pályán, így rendesen 
belekerültünk a nemzetközi zenei körforgásba. 
Külföldön is jegyzik a fesztivált, talán jobban is 
értékelik, mint idehaza. Személy szerint én elég 
sokat járok külföldi eseményekre, rengeteg 
információ jut el hozzám a nagyvilágból.” (szerző) 

A zenekarok nagy része megkeres bennünket, 
csak ki kell választanunk a programba és az anyagi 
lehetőségeinkhez illő előadókat. Van persze azért 
olyan is, hogy mi keressük meg a művészeket. A 
programban a jazz és más műfajok legjobb nemzetközi képviselői mellett hazai 
előadókat is láthatnak-hallhatnak az fesztiválra érkezők, jelen lévő érdeklődők. 

A NA’CONXYPAN Polgári Társulás kezdeményezése egyedülálló a szlovákiai 
jazzéletben, mely remélhetőleg új lendületet ad a magyarországi zenészeknek is, 
hiszen az avantgárd tendenciák, így a free irányzat is tájainkon sajnos eléggé a 
háttérbe szorult mindeddig. Az érdeklődők nemcsak hallgathatják a zenét, hanem 
nemzetközi tekintélynek számító zenészektől tanulhatják is a kapcsolódó work-
shopok keretén belül. 

Légy szabad!

A szabad zene fesztiválja

Szerző: Vida Igor, szervezetvezető, jazzfesztivál-szervező 
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MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBENNA’CONXYPAN Polgári Társulás

naconxy@gmail.com

Vida Igor szervezetvezető, jazz fesztivál szervező

https://naconxypan.sk/

A 2000-ben alapított Na‘conxypan 
Polgári Társulás eredője Gulácsy 
Lajos  festőművész által kitalált, 
létrehozott, megfestett és megírt 
kitalált világ, Nakonxipán  (vagy: 
Na'Conxypán)  az elvágyódás 
helyszíne. Gulácsy a képzelete 
által teremtett meseországot 
novellákban is megírta. Az 
észak-olasz kisvárosinak 
tetsző környezetet groteszk 
emberalakok népesítik be. A 
kitalált ország történetét 
újra és újra továbbírta, 
Nakonxipán nyelvéhez még 
szótárt is szerkesztett.

„Na’Conxypán egy város neve, amely túl 
fekszik minden geográfián, túl a 
földgömbön. Testetlen asztrál-lények lakják, 
felfoszlott formájuk, sápadt színük csak éppen dereng, cselekvésük erély nélküli 
imbolygás. Ott nincs erő, nincs akarat, nincs semmiféle mérhetőség. Mint felesleges 
lom ki van vetve belőle a gondolkodásnak ama sínje, amit mink e földgömbön 
logikának nevezünk, s lám, mégis van minden: házak és terek, virágok és emberek, 
föld és felhő, csak más, mint ahogy megszoktuk.” (Lyka Károly: Na 'Conxypan festője. 
Új Idők, 1922.204.lap.)

A társulás célja a régió kultúrájának fejlesztése, a demokrácia és a tolerancia 
alapértékeinek megóvása. Ennek érdekében különféle kulturális rendezvényeket 
szervez, a helyi jellegűtől a nemzetköziig. Környezetüket megpróbálják úgy 
alakítani, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben legyen biztosítva a személyiség 
egészséges fejlődése, a gondolkodás szabadsága, hogy az emberek kulturális szint-
je emelkedhessen. Megalakulásunk óta számos kulturális rendezvényt szerveztünk 
a gyerekek, illetve a felnőttek számára.

Létezésünk során 100-150 
gyereket megmozgató 
táncos-kézműves 
műhelyeket, kiállítá-
sokat, koncerteket 
szerveztük, és a 
Kalligram kiadóval 
közösen egy kötetet (A 
szlovákkérdés ma – Slov-
enská otázka dnes) és egy 
ideig egy folyóiratot (OS) is megjelentettünk. 

2005 és 2008 között a Tündérkert fesztivál 
szervezésében vett részt. 2008-tól pedig az Are 
you Free? nevű, az improvizált zenét és a (free) 
jazzt, később a kortárs zenét fókuszába állító 
fesztivál főszervezői lettünk. A fesztivál mellett 
hasonló elnevezésű nemzetközi zenei workshopot is 
működtettünk, 2008-tól pedig az operaénekesek 
számára szervezünk egyhetes, gálakoncerttel végződő szemináriumokat. 
Szlovákiában elsőként váltunk az Europe Jazz Network tagjává.

„Szabad vagy-e annyira, hogy beengedj más zenei stílusokat 
a rádiókban és TV-kben hallott zenéken kívül?”

A Társulás által szervezett Are you Free? 
zenei fesztivál az igényes műfajok 
fesztiválja. Az improvizált zene 
szépsége a pillanat varázsában 
rejlik. Rétegzene, azonban szól 
mindazoknak akik nyitottak a 
zenei szélsőségekre megtalálhat-
ják benne a kedvükre valót. 
2019 évben 12-dik alkalommal 
várunk minden zenekedvelőt, 
korra való tekintet nélkül, aki 
képes megőrizni egyfajta 
nyitottságot mind gondolkodásában, 
mind zenei ízlésében. A zenei kínlatban 
olyan, főleg improvizatív zenei irányzatok-
nak biztosítunk teret, melyek elmozdítanak 
megszokott, hétköznapi zenefogalmunktól, 
gondolkodási formáinktól, s a rögtönzéseknek köszönhetően egyedi művészeti 
alkotások megszületésének lehetnek majd tanúi. Mivel ez a zenei irányzat nem a 
tömegfogyasztási igényeket hivatott kiszolgálni, a nézők létszáma sem vetekedik 
egy kommersz előadás nézőinek számával. Mint bármelyik más, hasonló terepen 
működő programszervező, azt tapasztaljuk, hogy mérsékelt az érdeklődés az ilyen 
jellegű muzsika iránt. De hát így van ez mindenhol a nagyvilágban. Az Are You 
Free? fesztivál célja továbbra is az improvizált zene meghonosítása, illetve a 

kortárs művészet 
m e g i s m e r t e t é s e
a hallgatókkal, 
ha n g sú l yoz v a , 
hogy a dunaszer-
dahelyi fesztivál a 
maga szabad 
légkörével a zenészek 
és a közönség közös 
fórumaként is működik. 

„Elég régóta vagyunk már a pályán, így rendesen 
belekerültünk a nemzetközi zenei körforgásba. 
Külföldön is jegyzik a fesztivált, talán jobban is 
értékelik, mint idehaza. Személy szerint én elég 
sokat járok külföldi eseményekre, rengeteg 
információ jut el hozzám a nagyvilágból.” (szerző) 

A zenekarok nagy része megkeres bennünket, 
csak ki kell választanunk a programba és az anyagi 
lehetőségeinkhez illő előadókat. Van persze azért 
olyan is, hogy mi keressük meg a művészeket. A 
programban a jazz és más műfajok legjobb nemzetközi képviselői mellett hazai 
előadókat is láthatnak-hallhatnak az fesztiválra érkezők, jelen lévő érdeklődők. 

A NA’CONXYPAN Polgári Társulás kezdeményezése egyedülálló a szlovákiai 
jazzéletben, mely remélhetőleg új lendületet ad a magyarországi zenészeknek is, 
hiszen az avantgárd tendenciák, így a free irányzat is tájainkon sajnos eléggé a 
háttérbe szorult mindeddig. Az érdeklődők nemcsak hallgathatják a zenét, hanem 
nemzetközi tekintélynek számító zenészektől tanulhatják is a kapcsolódó work-
shopok keretén belül. 

Légy szabad!
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A fejlesztés a projektbe bevont szervezeteknek is 
hasznos volt, mert olyan új módszerek sokaságát 
sajátították el, amelyet hatékonyan tudnak alkalmazni a 
saját szervezetük életében is, kilépve a saját eddig 
megszokott keretükből. Önszerveződésre, stratégiai 
jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek 
kialakítása fontos tématerületet jelentett. Ennek 
hatására növekedett a szervezetek társadalmi hatása, a 
pozitív társadalmi megítélésük is. 
A közösségfejlesztés elsősorban a bevont partnerek, 
szakértők által, a tapasztalatcsere, jó gyakorlatok 
megismerésének segítségével és adaptálásával történt.  
A projekt eredményeként az emberek széles rétegei 
megértették azt, hogy mit is jelent a közösség, s miért 
hasznos az, hogy közösségekben gondolkodnunk.

Magyarországi 
jó gyakorlatok 

és közösségépítési-
szervezési kísérletek, 

modellek 

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
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A Kárpát-medencei Magyar 
Népzenei Találkozó
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MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

A magyar népdal, népzene és 
néptánc Kodály Zoltán szerint az 
egész magyar lélek tükre. A Kárpát-
medence, a magyar nemzet és 
szűkebb értelemben Békés megye 
fő vonzerejét a hagyományok 
és a helyi kulturális értékek 
jelentik, melyben a helyi közös-
ségeknek, szerveződéseknek 
meghatározó szerepük van.

Az idei találkozó már az 
ötödik lesz. Valódi és 
ismétlődő találkozások színhelye 
a mi rendezvényünk. Már a 
szervezés idején érződik az 
összefogás, segítség és támogatás. 
Akad, aki szeretne jót tenni, van, aki 
az ügy iránti elköteleződése miatt, van, 
aki barátságból segíti azt, hogy akik 
szeretik a magyar népzenét, hallgatják, 
éneklik, ha meghallják, önkéntelenül ütik a ritmusát, akiknek egy-egy sornál könny 
szökik a szemükbe, akik táncolnak vagy szeretnének táncolni rá, találkozhassanak 
egymással évről évre.

A rendezvény helye is sokatmondó: az északi szélesség 46. fok 51. perc és a keleti 
hosszúság 20. fok 34. perc metszéspontjától, a Kárpát-medence középpontjától 
51,3 km-re keletre. A jeles pont a történelmi Magyarország mértani közepe – ez a 
pont Békés megyében, Szarvason található. Innen egyenlő távolságra van mindenki, 
aki a Kárpát-hazában él.
A Találkozó maga egy kósza ötletből nőtte ki magát – az ötletet tett követte, és 
létrejött a Magyar népzenét hallgatok Facebook-csoport. Először ennek a csoportnak a 
találkozója lett volna a rendezvény, hogy a virtuális világot elhagyva találkozzunk 
egymással, örüljünk egymásnak. A csoport tagjainak száma több mint 18.000 fő, 
melyben magyarországi, felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi és délvidéki 
népzenészek, népi együttesek és szervezetek, magánemberek találhatók. Ahogy folyt 
a szervezés és az együtt gondolkodás, egyre merészebbet, nagyobbat álmodtunk meg, 

így jutottunk el oda, hogy 
az egész Kárpát-medencére 
kiterjedő Találkozót hozzunk 
létre. 2015. június 3–5. 
között Mezőmegyeren 
önkéntes munkával, civil 
kezdeményezéssel meg-
rendeztük az I. Kárpát-medencei 
Magyar Népzenei Találkozót, 
melynek nagy sikere volt.

Mottónk: „Népzene határtalanul!”
Olyan eseményt akarunk, ahol ismeretségek 
alakulnak ki, életre szóló barátságok 
szövődnek, amit várnak mind a fellépők, mind 
a rendezvényre látogatók. Támogatjuk a 
fiatalokat, a kezdő zenekarokat, zenészeket, 
énekeseket. Nem felejtkezünk el a helyiekről, 
óvodás és iskolás gyermekeket is hívunk, várunk 
a színpadra és a rendezvény alternatív programjaira 
(játszóház, festés népzenére, mesesarok, zene- és 
énektanulás-műhelyek) is.

A háromnapos, több helyszínen zajló program-
sorozaton részt vesznek magyarországi és 
külhoni zenekarok, szólisták, Őrvidéktől 
Kárpátaljáig, Erdélytől a Felvidékig az egész 
magyar nemzet népzenei kincsét 
felvonultatják. Teret adtunk a szakmai 
tapasztalatcserére, valamint a külhoni 
népzenészek, néptáncosok találkozására is.

Minden rendezvényt a folytonosság 
jegyében ugyanazzal a dallal – Két 
szál pünkösdrózsa… – kezdünk és 
fejezünk be a folytonosság jegyében. A 
folyamatosságot pedig a szünet nélküli zene 
vagy énekszó és a tánc csoportok fellépései 
adják egészen a táncházig. A táncházba is 
a vonuló zenészek muzsikája mellett megyünk.

A Találkozó legfőbb célja a népzene, tágabb értelemben a magyar népi kultúra 
értékeinek bemutatása, a közösségek építése, a magyar nemzeti identitás erősítése, 
a külhoni magyar közösségek együttműködése a népzene, a néptánc összetartó 
erejével, a határon átnyúló együttműködések erősítése. A népzenei találkozó egyben 
szolgálja a magyar nemzeti közösség újraegyesítését és a nemzeti összetartozás 
érzésének erősítését. A mai globalizált világban nemzetpolitikai jelentőségűnek 
tartjuk a magyar népzene, a néptánc, a magyar népi kultúra terjesztését és a 
Kárpát-medencei szintű együttműködések kiépülését, erősítését.

Az immáron ötödik éve megrendezésre kerülő 
népzenei találkozó helyi szintű hatásaként elindult 
a helyi közösségek, csoportok, civilszervezetek, 
intézmények, vállalkozók együttműködése, a kapcsolatok 
bővülése. Ennek következményeként létrejött a helyi 
kézművesek összefogásaként a Mezőmegyeri Kézműves Falu, 
amely a helyi kézműveseket fogja össze, és 
havi egy alkalommal egy-egy kismesterséget 
mutatnak be a város és az érdeklődők számára. 
Programunk minden évben bővül egy 
Fazekastalálkozóval, és a Békéscsabán 
nevelkedett népzenészek találkozójával, 
valamint az oktatásban és a kultúrában 
dolgozó szakemberek részére 
továbbképzést is szervezünk.
A tavalyi évben a Találkozó 
új közösséggel gazdagodott,
Filmes – fotós műhellyel, ami a 
Kárpát-medencében, valamint Békés 
megyében tevékenykedő fotósok és 
dokumentumfilmesek találkozóhelye lett. 
Minden évben próbálunk újat adni és újat 
nyújtani. Egyre több tapasztalattal bírunk a 
szervezés és szerveződés terén, ami formálja 
gondolkodásunkat. Közösen elhatároztuk, hogy nem kívánunk növekedni, s nem 
kívánunk nagy fesztivállá válni, hiszen többen lenni nem mennyiségi, hanem minőségi 
különbség. Az aktív és cselekvő, tenni akaró közösségekkel kívánunk együttműködni, 
és közönség helyett közösséget kívánunk létrehozni.
A legnagyobb örömünk így az lett, amikor itt-ott, hol a diófa alatt, hol a gyalogút 
mentén vagy a táncház előtti büfénél, a könyvtárszobában csak úgy zenélnek, 
csak úgy énekelnek közösségünk tagjai. Amikor összekapaszkodva énekelnek a 
szabad ég alatt hajnalban. Talán a megyeriek ilyenkor már várják a pillanatot…

Ahol valódi Találkozások születnek

Szerző: Futó Zsolt, Garay Éva
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V. Kárpát-medencei Magyar 
Népzenei Találkozó; Mezőmegyer

A magyar népdal, népzene és 
néptánc Kodály Zoltán szerint az 
egész magyar lélek tükre. A Kárpát-
medence, a magyar nemzet és 
szűkebb értelemben Békés megye 
fő vonzerejét a hagyományok 
és a helyi kulturális értékek 
jelentik, melyben a helyi közös-
ségeknek, szerveződéseknek 
meghatározó szerepük van.

Az idei találkozó már az 
ötödik lesz. Valódi és 
ismétlődő találkozások színhelye 
a mi rendezvényünk. Már a 
szervezés idején érződik az 
összefogás, segítség és támogatás. 
Akad, aki szeretne jót tenni, van, aki 
az ügy iránti elköteleződése miatt, van, 
aki barátságból segíti azt, hogy akik 
szeretik a magyar népzenét, hallgatják, 
éneklik, ha meghallják, önkéntelenül ütik a ritmusát, akiknek egy-egy sornál könny 
szökik a szemükbe, akik táncolnak vagy szeretnének táncolni rá, találkozhassanak 
egymással évről évre.

A rendezvény helye is sokatmondó: az északi szélesség 46. fok 51. perc és a keleti 
hosszúság 20. fok 34. perc metszéspontjától, a Kárpát-medence középpontjától 
51,3 km-re keletre. A jeles pont a történelmi Magyarország mértani közepe – ez a 
pont Békés megyében, Szarvason található. Innen egyenlő távolságra van mindenki, 
aki a Kárpát-hazában él.
A Találkozó maga egy kósza ötletből nőtte ki magát – az ötletet tett követte, és 
létrejött a Magyar népzenét hallgatok Facebook-csoport. Először ennek a csoportnak a 
találkozója lett volna a rendezvény, hogy a virtuális világot elhagyva találkozzunk 
egymással, örüljünk egymásnak. A csoport tagjainak száma több mint 18.000 fő, 
melyben magyarországi, felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi és délvidéki 
népzenészek, népi együttesek és szervezetek, magánemberek találhatók. Ahogy folyt 
a szervezés és az együtt gondolkodás, egyre merészebbet, nagyobbat álmodtunk meg, 

így jutottunk el oda, hogy 
az egész Kárpát-medencére 
kiterjedő Találkozót hozzunk 
létre. 2015. június 3–5. 
között Mezőmegyeren 
önkéntes munkával, civil 
kezdeményezéssel meg-
rendeztük az I. Kárpát-medencei 
Magyar Népzenei Találkozót, 
melynek nagy sikere volt.

Mottónk: „Népzene határtalanul!”
Olyan eseményt akarunk, ahol ismeretségek 
alakulnak ki, életre szóló barátságok 
szövődnek, amit várnak mind a fellépők, mind 
a rendezvényre látogatók. Támogatjuk a 
fiatalokat, a kezdő zenekarokat, zenészeket, 
énekeseket. Nem felejtkezünk el a helyiekről, 
óvodás és iskolás gyermekeket is hívunk, várunk 
a színpadra és a rendezvény alternatív programjaira 
(játszóház, festés népzenére, mesesarok, zene- és 
énektanulás-műhelyek) is.

A háromnapos, több helyszínen zajló program-
sorozaton részt vesznek magyarországi és 
külhoni zenekarok, szólisták, Őrvidéktől 
Kárpátaljáig, Erdélytől a Felvidékig az egész 
magyar nemzet népzenei kincsét 
felvonultatják. Teret adtunk a szakmai 
tapasztalatcserére, valamint a külhoni 
népzenészek, néptáncosok találkozására is.

Minden rendezvényt a folytonosság 
jegyében ugyanazzal a dallal – Két 
szál pünkösdrózsa… – kezdünk és 
fejezünk be a folytonosság jegyében. A 
folyamatosságot pedig a szünet nélküli zene 
vagy énekszó és a tánc csoportok fellépései 
adják egészen a táncházig. A táncházba is 
a vonuló zenészek muzsikája mellett megyünk.

A Találkozó legfőbb célja a népzene, tágabb értelemben a magyar népi kultúra 
értékeinek bemutatása, a közösségek építése, a magyar nemzeti identitás erősítése, 
a külhoni magyar közösségek együttműködése a népzene, a néptánc összetartó 
erejével, a határon átnyúló együttműködések erősítése. A népzenei találkozó egyben 
szolgálja a magyar nemzeti közösség újraegyesítését és a nemzeti összetartozás 
érzésének erősítését. A mai globalizált világban nemzetpolitikai jelentőségűnek 
tartjuk a magyar népzene, a néptánc, a magyar népi kultúra terjesztését és a 
Kárpát-medencei szintű együttműködések kiépülését, erősítését.

Az immáron ötödik éve megrendezésre kerülő 
népzenei találkozó helyi szintű hatásaként elindult 
a helyi közösségek, csoportok, civilszervezetek, 
intézmények, vállalkozók együttműködése, a kapcsolatok 
bővülése. Ennek következményeként létrejött a helyi 
kézművesek összefogásaként a Mezőmegyeri Kézműves Falu, 
amely a helyi kézműveseket fogja össze, és 
havi egy alkalommal egy-egy kismesterséget 
mutatnak be a város és az érdeklődők számára. 
Programunk minden évben bővül egy 
Fazekastalálkozóval, és a Békéscsabán 
nevelkedett népzenészek találkozójával, 
valamint az oktatásban és a kultúrában 
dolgozó szakemberek részére 
továbbképzést is szervezünk.
A tavalyi évben a Találkozó 
új közösséggel gazdagodott,
Filmes – fotós műhellyel, ami a 
Kárpát-medencében, valamint Békés 
megyében tevékenykedő fotósok és 
dokumentumfilmesek találkozóhelye lett. 
Minden évben próbálunk újat adni és újat 
nyújtani. Egyre több tapasztalattal bírunk a 
szervezés és szerveződés terén, ami formálja 
gondolkodásunkat. Közösen elhatároztuk, hogy nem kívánunk növekedni, s nem 
kívánunk nagy fesztivállá válni, hiszen többen lenni nem mennyiségi, hanem minőségi 
különbség. Az aktív és cselekvő, tenni akaró közösségekkel kívánunk együttműködni, 
és közönség helyett közösséget kívánunk létrehozni.
A legnagyobb örömünk így az lett, amikor itt-ott, hol a diófa alatt, hol a gyalogút 
mentén vagy a táncház előtti büfénél, a könyvtárszobában csak úgy zenélnek, 
csak úgy énekelnek közösségünk tagjai. Amikor összekapaszkodva énekelnek a 
szabad ég alatt hajnalban. Talán a megyeriek ilyenkor már várják a pillanatot…

„Haza is kéne már menni,
vajon mit fognak gondolni,
sötét az ég alja, babám, kísérj el haza,
megszolgálom én azt valaha.”
(Hazafelé – Kalotaszegi gyűjtés)
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Csaba Kulturális Egyesület 
a Táncművészetért

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN
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BA Egyesületünk egész évet felölelő 
programjának egyik eleme a 
„Mindenki néptánciskolája”, 
amely szeptembertől június 
végéig, heti rendszerességgel 
várja az érdeklődőket. A 
2003-ban indított program 
úttörőnek számított, hiszen 
országosan is az elsők 
között alakult, mint 
felnőtteket oktató, 
rendszeres néptánciskola. 
Ma három párhuzamosan 
működő csoporttal várjuk 
a táncolni vágyókat

Indításának célja a Csaba 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
után pótlásának biztosítása volt, de 
ma már a táncegyüttestől függetlenül 
működik. Ez a program ötvözi a 
tánciskola és a táncház sajátosságait. A 
tánctanulást minden próbán szabadtánc zárja, így biztosítjuk, hogy az aktuális 
tananyagban éppen nem szereplő, de korábban már tanult táncokat se felejtsük 
el. A rendezvény minden korosztálynak szól. A néptánc, a népzene pozitív, 
személyiségformáló hatással van a fiatalokra és felnőttekre egyaránt. A közös 
programok pedig elősegítik a különböző generációk tagjainak egymáshoz 
közeledését. Ebben a projektben az érdeklődőkkel megismertetjük nemzetünk 
és nemzetiségeink tánckultúráját.

Mint ahogy a név is jelzi, ez a kezdeményezés Mindenkinek szól és Mindenkit vár. 
A néptánciskolába járók nem képzett és nem tanult táncosok, hanem „átlag” 
emberek, akik a mindennapokban gyermeket nevelnek, főznek, mosnak, 
takarítanak, munkába járnak. Kolbászt gyúrnak, népdalokat tanulnak, és a visel-

etkészítésben is 
szeretnek elmélyülni. 
A csapat tagjai 
között többen is 
főszervezői – az 
immár hagyomány-
teremtő, évenként 
megrendezésre kerülő – 
mezőmegyeri Kárpát-
medencei Magyar Népzenei 
Találkozónak is. Ami össze-
tartja őket, az a hagyományaink tisztelete, a 
néptánc és a népzene őszinte szeretete.

Kezdő csoportban a moldvai körtáncok és a 
mezőségi páros táncok tanulásával hamar 
sikerélményhez jutnak a résztvevők, és már a 
táncházban is mernek táncolni. A középhaladó 
csoportban folyamatosan ismétlik ezeket, és 
lehetőség van új táncok tanulására is, mint például kalotaszegi, 
vajdaszentiványi, széki, szilágysági táncok. Haladó csoportunk rövid 
koreográfiák tanulását kezdte el, mivel egyre több lehetőség adódott, hogy a 

résztvevők közönség előtt is 
bemutassák tudásukat. Így jött létre 
a Csaba Gyöngyei Néptánccsoport, 
melynek tagjaival együtt 
szeretnénk népszerűsíteni azt, 
hogy a néptánctanulást 
idősebb korban sem késő 
elkezdeni.

Az elmúlt évben is több 
alkalommal felléptünk a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ, a gerlai Wenkcheim 
Társaság, a Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtár programjain. Jelen 
voltunk a BSZC Vásárhelyi Pál 
Szakgimnázium és Kollégium karácsonyi 
műsorán, a Nefelejcs Népdalkör által 
szervezett népdalkörök találkozóján, és felléptünk Dobozon, Békéstarhoson, 
és természetesen házigazdaként a Kárpát-medencei Magyar Népzenei 
Találkozón, Mezőmegyeren is.

A néptánccsoport 
megvalósításában 
nagy segítségünkre 
vannak olyan 
önkéntes táncosok, 
tánctanárok, akik 
szabadidejüket feláldozva 
vállalták a táncoktatást. 
A résztvevők érdeklődését 
mutatja, hogy a nyári 
szünetben is heti rendszerességgel 
tartottunk „táncesteket”, ahol az év 
folyamán tanultakat gyakoroltuk, az 
elmaradásokat pótoltuk. 

A heti próbákat egészítik ki és ünnepi 
lehetőséget teremtenek az élő zenére való 
táncolásra a havonta megrendezett 
táncházak. Bár ezek száma leginkább anyagi 
lehetőségeinktől függ, minden évben 
megrendezzük a farsangi, húsvéti és a toborzó 
táncházat, a decemberi „Mikulás” táncházat.

Rendezvényeink nyitottak, így a város és 
környéke lakóinak, gyerekeknek, 
fiataloknak és felnőtteknek egyaránt 
lehetősége nyílik, hogy meg-
ismerkedjenek a népi kultúrával.

Mindenki néptánciskolája 0-99 éves korig

Szerző: Varga Sándorné, az egyesület elnöke
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Csaba Kulturális Egyesület 
a Táncművészetért

csabatanc@gmail.com / 
www.csabatanc.hu

+36 30 963-8693

Mindenki Néptánciskolája

Egyesületünk egész évet felölelő 
programjának egyik eleme a 
„Mindenki néptánciskolája”, 
amely szeptembertől június 
végéig, heti rendszerességgel 
várja az érdeklődőket. A 
2003-ban indított program 
úttörőnek számított, hiszen 
országosan is az elsők 
között alakult, mint 
felnőtteket oktató, 
rendszeres néptánciskola. 
Ma három párhuzamosan 
működő csoporttal várjuk 
a táncolni vágyókat

Indításának célja a Csaba 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
után pótlásának biztosítása volt, de 
ma már a táncegyüttestől függetlenül 
működik. Ez a program ötvözi a 
tánciskola és a táncház sajátosságait. A 
tánctanulást minden próbán szabadtánc zárja, így biztosítjuk, hogy az aktuális 
tananyagban éppen nem szereplő, de korábban már tanult táncokat se felejtsük 
el. A rendezvény minden korosztálynak szól. A néptánc, a népzene pozitív, 
személyiségformáló hatással van a fiatalokra és felnőttekre egyaránt. A közös 
programok pedig elősegítik a különböző generációk tagjainak egymáshoz 
közeledését. Ebben a projektben az érdeklődőkkel megismertetjük nemzetünk 
és nemzetiségeink tánckultúráját.

Mint ahogy a név is jelzi, ez a kezdeményezés Mindenkinek szól és Mindenkit vár. 
A néptánciskolába járók nem képzett és nem tanult táncosok, hanem „átlag” 
emberek, akik a mindennapokban gyermeket nevelnek, főznek, mosnak, 
takarítanak, munkába járnak. Kolbászt gyúrnak, népdalokat tanulnak, és a visel-

etkészítésben is 
szeretnek elmélyülni. 
A csapat tagjai 
között többen is 
főszervezői – az 
immár hagyomány-
teremtő, évenként 
megrendezésre kerülő – 
mezőmegyeri Kárpát-
medencei Magyar Népzenei 
Találkozónak is. Ami össze-
tartja őket, az a hagyományaink tisztelete, a 
néptánc és a népzene őszinte szeretete.

Kezdő csoportban a moldvai körtáncok és a 
mezőségi páros táncok tanulásával hamar 
sikerélményhez jutnak a résztvevők, és már a 
táncházban is mernek táncolni. A középhaladó 
csoportban folyamatosan ismétlik ezeket, és 
lehetőség van új táncok tanulására is, mint például kalotaszegi, 
vajdaszentiványi, széki, szilágysági táncok. Haladó csoportunk rövid 
koreográfiák tanulását kezdte el, mivel egyre több lehetőség adódott, hogy a 

résztvevők közönség előtt is 
bemutassák tudásukat. Így jött létre 
a Csaba Gyöngyei Néptánccsoport, 
melynek tagjaival együtt 
szeretnénk népszerűsíteni azt, 
hogy a néptánctanulást 
idősebb korban sem késő 
elkezdeni.

Az elmúlt évben is több 
alkalommal felléptünk a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ, a gerlai Wenkcheim 
Társaság, a Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtár programjain. Jelen 
voltunk a BSZC Vásárhelyi Pál 
Szakgimnázium és Kollégium karácsonyi 
műsorán, a Nefelejcs Népdalkör által 
szervezett népdalkörök találkozóján, és felléptünk Dobozon, Békéstarhoson, 
és természetesen házigazdaként a Kárpát-medencei Magyar Népzenei 
Találkozón, Mezőmegyeren is.

A néptánccsoport 
megvalósításában 
nagy segítségünkre 
vannak olyan 
önkéntes táncosok, 
tánctanárok, akik 
szabadidejüket feláldozva 
vállalták a táncoktatást. 
A résztvevők érdeklődését 
mutatja, hogy a nyári 
szünetben is heti rendszerességgel 
tartottunk „táncesteket”, ahol az év 
folyamán tanultakat gyakoroltuk, az 
elmaradásokat pótoltuk. 

A heti próbákat egészítik ki és ünnepi 
lehetőséget teremtenek az élő zenére való 
táncolásra a havonta megrendezett 
táncházak. Bár ezek száma leginkább anyagi 
lehetőségeinktől függ, minden évben 
megrendezzük a farsangi, húsvéti és a toborzó 
táncházat, a decemberi „Mikulás” táncházat.

Rendezvényeink nyitottak, így a város és 
környéke lakóinak, gyerekeknek, 
fiataloknak és felnőtteknek egyaránt 
lehetősége nyílik, hogy meg-
ismerkedjenek a népi kultúrával.
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BA A dalárda megalakulása nem köthető 
egyetlen pontos időponthoz. A 
kialakulás kezdete, az összekötő 
pont az volt, hogy a gyermekeink 
a Békéscsabai Bartók Béla 
Zeneiskola népi ének szakos 
tanulói, János Hajnalka 
népdalénekes tanítványai. 
A jó hangulatú félévi és év 
végi vizsgák után 2013 
augusztusában Gyulán, 
a Szentegyházi Gyermek-
filharmóniás gyerekeknek 
és vezetőjüknek, Haáz Sándor 
tanár úrnak énekeltek, ahol 
Barbócz Sándor népzenetanár 
tanítványai is muzsikáltak. Nagyszerű 
találkozás volt ez! Meghívást kaptak a 
következő évi Fili-napokra.
[Szentegyháza a Székelyudvarhelyt 
Csíkszeredával összekötő út mentén, Hargita megyében található. A település a 
földkerekség legmagasabban fekvő magyar városa, lakosainak 95%-a 
székely-magyar. Nemcsak erről nevezetes azonban a város. Hírnevét immáron 
harmincegy éve a Haáz Sándor zenetanár által megálmodott és létrehozott 
Gyermekfilharmónia (becenevén: Fili) is tovább öregbíti.
„Szentegyházán négy embertípus van: filis, volt filis, leendő filis és 
Fili-szimpatizáns.
A Fili-napok Szentegyháza jeles zenei és kulturális ünnepségsorozata.]
A csabai családok 2014 májusában jártak először a Hargita megyei 
Szentegyházán. A gyerekek családoknál laktak, a filis gyerekekkel azóta is tartó 
kapcsolatok alakultak ki, csodálatos élményekkel, érzésekkel, barátságokkal 
jöttek haza. 2015 márciusában jártunk először egy kisebb csapattal a 
Homoródmenti Népdalvetélkedőn. A vetélkedő sajátossága, hogy a települések 
úgy jelennek meg a színpadon, mint ahogy a tűzhely körül ültek a családok száz 
évvel ezelőtt. A csoportok versenye mellett négy korcsoportban egyéni indulók 

is versenyezhetnek. Haáz 
Sándor tanár úr 
felvetette, miért nem 
énekelünk mi is, mint 
csabai család a 
színpadon. Innen 
indult útjára a családi 
dalárda. Hazaérve 
megkérdeztük a többieket, 
lenne-e kedvük részt venni 
egy ilyen versenyen. Mindenki lelkesen vetette 
bele magát a felkészülésbe. 2016-ban felcsíki, 
2017-ben és 2018-ban pedig dél-alföldi 
népdalokkal készülve, a tájegységnek 
megfelelő népviseletben, vettünk részt a 
versenyen. 2016 márciusában szerepeltünk 
először Szentegyházán. Az első években még 
csak a versenyre felkészülés idejére találkoztunk. 
Nagyon élveztük a próbákat. Az első közös út, az 
első fellépés meghatározó élmény volt. Nagyszerű fogadtatásban volt részünk. A 
szakmai dicséretek mellett megkaptuk a „Legjobbkedvű Család” címet is. 
Természetes volt, hogy folytatjuk, és következő évben is ott leszünk.
2017-ben és 2018-ban az „Igényes összeállítás és hiteles előadásmód” 
oklevélben részesültünk. Aztán arra gondoltunk, hogy azt, amit mi 
Szentegyházán tanultunk, a generációkon átívelő együtt éneklés, a közösségek 
családként való összetartozásának megjelenítését itthon is megmutathatnánk. 
2017. szeptember 16-án Gyulán a III. Viharsarki Regionális Népdalköri Találkozón 
Arany fokozatot értünk el. Ez volt az első versenyünk! Nagy sikerünk volt, ilyen 
formációval, generációk együtt éneklésével nem sokat lehet találkozni. 

Azóta számos versenyen vettünk részt, 
felléptünk hagyományőrző napon 
Jászboldogházán, énekeltünk városi 
rendezvényen a nemzeti összetartozás 
napján és adventi koncerteken, ahol a 
különböző tájegységek adventi 
énekeivel ismertettük meg a 
közönséget. Már két alkalommal 
énekeltünk a Kárpát-medencei Magyar 
Népzenei Találkozón Mezőmegyeren. 
2018 májusában hagyományteremtő 
szándékkal családi napot szerveztünk, ahol 
minden érdeklődőnek megmutattuk, hol is 
tartunk, mit értünk el az elmúlt évek alatt.
A családi dalárda tagjainak száma folyamatosan bővül. 
Nemcsak családok, de az évek múlásával gyermekek, felnőttek is csatlakoztak hozzánk. 
Volt, amikor csak 10-en, de volt, hogy 25-en voltunk a színpadon. Ki hogy ér rá, 
csatlakozik a csoporthoz. Kialakult az igény a rendszeres próbákra is. Heti egy 
alkalommal találkozunk, ilyenkor 2 órát éneklünk együtt. Nem csak a próbák idején 
találkozunk, vannak évzáró, évnyitó közös sütögetéseink, születésnapokat ünnepelünk, 
közösen kirándulunk. Minden összejövetel elmaradhatatlan velejárója 
a közös éneklésen túl a lapcsánka vagy tócsni. Segít bennünket a békéscsabai Meseház, 
nevét is viseljük, ahol a próbákat, összejöveteleket tartjuk.
A dalárda szakmai vezetője János Hajnalka népi énekes, aki mint a sok 
szakmai siker mutatja, nagyszerű érzékkel választja ki a népdalokat, állítja 

össze a dalcsokrokat, amelyek minden generáció 
számára hitelesek, és mindenki a magáénak érzi őket.
[János Hajnalka Erdélyben, Csíkszeredában született. 
A Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola népiének-tanára. Az 
énekesnő évek óta neveli a következő generációk 
népdalénekeseit. Emellett tagja a Békés 
Bandának, amelynek prímásával, Barbócz 
Sándorral tanárként is együtt dolgozott a 
békéscsabai Bartók Béla művészeti 
iskolában. Hajnalka az első népdalokat 
még gyerekkorában tanulta szülőföldjén. 
Magyarországra huszonhét évvel 
ezelőtt költözött, a békéscsabai 
tanítóképző főiskola elvégzése után 
Gyulán kezdett el népi éneket és 
néptáncot oktatni a művelődési 
házban és több iskolában.]
A dalárda tagjaival egyesületet 
alapítottunk, Tulipántos Egyesület néven. 
Az egyesület célja a Meseházi Családi 
Dalárda működtetése, összejöveteleinek, 
fellépéseinek szervezése, a magyar népdal, 
népzene, népi kultúra népszerűsítése, 
megismertetés, a magyar kulturális örökség megőrzése, a hagyományok 
és a népi kultúra ápolását szolgáló programok kidolgozása, közösségfejlesztés, 
minden programban és tevékenységben generációk együtt-
működésének segítése.
A dalárda célja a népdalok megismertetésén, szeretetének átadásán túl a több 
generáció együtt éneklésének örömét megmutatni, úgy ahogy egykor a búbos 
kemence, a terített asztal mellett, a kalákában végzett munka után a 
nagycsaládok, barátok leültek és énekeltek. Arra törekszünk, hogy mindez 
megjelenjen a dalárda összejövetelein és fellépésein is, hogy átéljük és 

megmutassuk az együttlét 
szépségét és erejét.

Úgy, ahogy azt Szentegyházán 
láttuk s megtanultuk…

Ahol több generáció együtt énekel

Szerző: Palotay Judit
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HELYZETŰ TÉRSÉGEIBENA békéscsabai Meseházi Családi Dalárda

A dalárda megalakulása nem köthető 
egyetlen pontos időponthoz. A 
kialakulás kezdete, az összekötő 
pont az volt, hogy a gyermekeink 
a Békéscsabai Bartók Béla 
Zeneiskola népi ének szakos 
tanulói, János Hajnalka 
népdalénekes tanítványai. 
A jó hangulatú félévi és év 
végi vizsgák után 2013 
augusztusában Gyulán, 
a Szentegyházi Gyermek-
filharmóniás gyerekeknek 
és vezetőjüknek, Haáz Sándor 
tanár úrnak énekeltek, ahol 
Barbócz Sándor népzenetanár 
tanítványai is muzsikáltak. Nagyszerű 
találkozás volt ez! Meghívást kaptak a 
következő évi Fili-napokra.
[Szentegyháza a Székelyudvarhelyt 
Csíkszeredával összekötő út mentén, Hargita megyében található. A település a 
földkerekség legmagasabban fekvő magyar városa, lakosainak 95%-a 
székely-magyar. Nemcsak erről nevezetes azonban a város. Hírnevét immáron 
harmincegy éve a Haáz Sándor zenetanár által megálmodott és létrehozott 
Gyermekfilharmónia (becenevén: Fili) is tovább öregbíti.
„Szentegyházán négy embertípus van: filis, volt filis, leendő filis és 
Fili-szimpatizáns.
A Fili-napok Szentegyháza jeles zenei és kulturális ünnepségsorozata.]
A csabai családok 2014 májusában jártak először a Hargita megyei 
Szentegyházán. A gyerekek családoknál laktak, a filis gyerekekkel azóta is tartó 
kapcsolatok alakultak ki, csodálatos élményekkel, érzésekkel, barátságokkal 
jöttek haza. 2015 márciusában jártunk először egy kisebb csapattal a 
Homoródmenti Népdalvetélkedőn. A vetélkedő sajátossága, hogy a települések 
úgy jelennek meg a színpadon, mint ahogy a tűzhely körül ültek a családok száz 
évvel ezelőtt. A csoportok versenye mellett négy korcsoportban egyéni indulók 

is versenyezhetnek. Haáz 
Sándor tanár úr 
felvetette, miért nem 
énekelünk mi is, mint 
csabai család a 
színpadon. Innen 
indult útjára a családi 
dalárda. Hazaérve 
megkérdeztük a többieket, 
lenne-e kedvük részt venni 
egy ilyen versenyen. Mindenki lelkesen vetette 
bele magát a felkészülésbe. 2016-ban felcsíki, 
2017-ben és 2018-ban pedig dél-alföldi 
népdalokkal készülve, a tájegységnek 
megfelelő népviseletben, vettünk részt a 
versenyen. 2016 márciusában szerepeltünk 
először Szentegyházán. Az első években még 
csak a versenyre felkészülés idejére találkoztunk. 
Nagyon élveztük a próbákat. Az első közös út, az 
első fellépés meghatározó élmény volt. Nagyszerű fogadtatásban volt részünk. A 
szakmai dicséretek mellett megkaptuk a „Legjobbkedvű Család” címet is. 
Természetes volt, hogy folytatjuk, és következő évben is ott leszünk.
2017-ben és 2018-ban az „Igényes összeállítás és hiteles előadásmód” 
oklevélben részesültünk. Aztán arra gondoltunk, hogy azt, amit mi 
Szentegyházán tanultunk, a generációkon átívelő együtt éneklés, a közösségek 
családként való összetartozásának megjelenítését itthon is megmutathatnánk. 
2017. szeptember 16-án Gyulán a III. Viharsarki Regionális Népdalköri Találkozón 
Arany fokozatot értünk el. Ez volt az első versenyünk! Nagy sikerünk volt, ilyen 
formációval, generációk együtt éneklésével nem sokat lehet találkozni. 

Azóta számos versenyen vettünk részt, 
felléptünk hagyományőrző napon 
Jászboldogházán, énekeltünk városi 
rendezvényen a nemzeti összetartozás 
napján és adventi koncerteken, ahol a 
különböző tájegységek adventi 
énekeivel ismertettük meg a 
közönséget. Már két alkalommal 
énekeltünk a Kárpát-medencei Magyar 
Népzenei Találkozón Mezőmegyeren. 
2018 májusában hagyományteremtő 
szándékkal családi napot szerveztünk, ahol 
minden érdeklődőnek megmutattuk, hol is 
tartunk, mit értünk el az elmúlt évek alatt.
A családi dalárda tagjainak száma folyamatosan bővül. 
Nemcsak családok, de az évek múlásával gyermekek, felnőttek is csatlakoztak hozzánk. 
Volt, amikor csak 10-en, de volt, hogy 25-en voltunk a színpadon. Ki hogy ér rá, 
csatlakozik a csoporthoz. Kialakult az igény a rendszeres próbákra is. Heti egy 
alkalommal találkozunk, ilyenkor 2 órát éneklünk együtt. Nem csak a próbák idején 
találkozunk, vannak évzáró, évnyitó közös sütögetéseink, születésnapokat ünnepelünk, 
közösen kirándulunk. Minden összejövetel elmaradhatatlan velejárója 
a közös éneklésen túl a lapcsánka vagy tócsni. Segít bennünket a békéscsabai Meseház, 
nevét is viseljük, ahol a próbákat, összejöveteleket tartjuk.
A dalárda szakmai vezetője János Hajnalka népi énekes, aki mint a sok 
szakmai siker mutatja, nagyszerű érzékkel választja ki a népdalokat, állítja 

össze a dalcsokrokat, amelyek minden generáció 
számára hitelesek, és mindenki a magáénak érzi őket.
[János Hajnalka Erdélyben, Csíkszeredában született. 
A Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola népiének-tanára. Az 
énekesnő évek óta neveli a következő generációk 
népdalénekeseit. Emellett tagja a Békés 
Bandának, amelynek prímásával, Barbócz 
Sándorral tanárként is együtt dolgozott a 
békéscsabai Bartók Béla művészeti 
iskolában. Hajnalka az első népdalokat 
még gyerekkorában tanulta szülőföldjén. 
Magyarországra huszonhét évvel 
ezelőtt költözött, a békéscsabai 
tanítóképző főiskola elvégzése után 
Gyulán kezdett el népi éneket és 
néptáncot oktatni a művelődési 
házban és több iskolában.]
A dalárda tagjaival egyesületet 
alapítottunk, Tulipántos Egyesület néven. 
Az egyesület célja a Meseházi Családi 
Dalárda működtetése, összejöveteleinek, 
fellépéseinek szervezése, a magyar népdal, 
népzene, népi kultúra népszerűsítése, 
megismertetés, a magyar kulturális örökség megőrzése, a hagyományok 
és a népi kultúra ápolását szolgáló programok kidolgozása, közösségfejlesztés, 
minden programban és tevékenységben generációk együtt-
működésének segítése.
A dalárda célja a népdalok megismertetésén, szeretetének átadásán túl a több 
generáció együtt éneklésének örömét megmutatni, úgy ahogy egykor a búbos 
kemence, a terített asztal mellett, a kalákában végzett munka után a 
nagycsaládok, barátok leültek és énekeltek. Arra törekszünk, hogy mindez 
megjelenjen a dalárda összejövetelein és fellépésein is, hogy átéljük és 

megmutassuk az együttlét 
szépségét és erejét.

Úgy, ahogy azt Szentegyházán 
láttuk s megtanultuk…

juditpalotay@gmail.com

+36-20-533-8669
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Fazekas mesterek közössége
NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN
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ER A fazekas-szakmában van a legtöbb 
mestertalálkozó. Ennek az az oka, 
hogy az alkotók más-más 
tájegységen élnek, más tájegység 
hagyományait dolgozzák fel, 
természetesen mindenki a 
saját stílusában, így nem kell 
versenyezniük egymással, jól 
megférnek egy vásárban 
egymás mellett.
[Az ország több pontján 
zajlanak ezek a találkozók, 
többek közt: Zalaegersze-
gen, Naszályon, Debrecenben, 
Magyarszombatfán, és harmadik 
alkalommal a Békéscsaba részét 
képező Mezőmegyeren is.]
Régi álmunk volt, hogy Békéscsabán is 
lehessen ilyen találkozó. A megvalósulásához 
a 2015-ben elsőként megrendezett Kárpát-
medencei Magyar Népzenei Találkozó sikere 
járult hozzá. Úgy gondoltuk, hogy a népzenét és néptáncot szerető közönségnek 
bemutatjuk a fazekasmestereket – megismerkedhetnek velük és alkotásaikkal, bepil-
lanthatnak a szakma rejtelmeibe, és a bátrabbak ki is próbálhatják azt.
A mezőmegyeri fazekastalálkozó már pénteken kora délután megkezdődik. 
A mesterek munkáiból minden alkalommal egy kiállítást szervezünk. A kiállításra 
minden mester azonos tárgyat készít, de mindenki a saját stílusában. Első alkalom-
mal egy pálinkás butellát és a hozzá illő pálinkáspoharakat készítették el, második 
alkalommal lapos- és mélytányért készítettek, majd harmadik alkalommal 
boroskancsót borospoharakkal. Erdősi Géza békéscsabai muzeológus a paraszti 
világ étkezési kultúráját vélte felfedezni ezekben a kiállítási anyagokban, ugyanis 
ebéd előtt eleink ittak egy kupica pálinkát, elfogyasztották a tányérból az ételt, és 
egy pohár jó borral öblítették azt le.
Amíg a mesterek kipakolják portékáikat a sátrakban, addig a hozott munkákból 
berendezzük a kiállítást. Két alkalommal a művelődési ház pincéjében volt a 

kiállítás, de a legutóbbi 
alkalommal a fazekasvásár 
közepén elhelyezett, 
szalmával kibélelt szekér-
be tettük a tárgyakat. 
Szerettük volna közelebb 
hozni az alkotásokat és a 
mestereket a látogatókhoz, 
így a remekművek megtekintése 
után hamar meg tudtak ismer-
kedni az adott mesterrel, jó kis 
beszélgetések alakultak ki közöttük.
A kiállítás megnyitója minden alkalommal a 
Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó meg-
nyitója után következett. Első alkalommal Szente Béla, 
a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója és Túri 
András, a Magyar Kerámia Szövetség elnöke, második 
alkalommal Erdősi Géza, a Munkácsy Mihály Múzeum 
muzeológusa, harmadik alkalommal pedig Szarvas Péter, a város polgármestere 
nyitotta meg a kiállítást. A kiállításmegnyitókat minden alkalommal a rendezvény 
házigazda zenekarának muzsikája színesítette, és finom süteményekkel kínál-
tuk meg a résztvevőket.
A péntek este lezárásaként a meghívott fazekas vendégeinkkel közös, 
beszélgetős programot szervezünk (szalonnasütés, lovaskocsizás).

A szombati nap délelőttjén szakmai 
előadásokat szervezünk, melyen 
szívesen látunk minden fazekasság iránt 
érdeklődőt. Idei előadóink: Erdősi Géza, 
békéscsabai muzeológus, aki rend-
hagyó módon közelíti meg a hagy-
ományokat, olvas a sorok között, 
egy új nézőpontból közelíti meg a 
fazekasságot; Pölös Andrea, a 
Hagyományok Házának etnográfusa, 
aki a zsűrizés kritériumaira, szempontjaira 
világít rá; és Karla Rosca, a nagyszebeni 
Astra Múzeum etnográfusa, aki az erdélyi 
kerámiavilágot mutatja be, megismerteti az 
érdeklődőket a román fazekasság helyzetével, a 
zsűrizés hiányával, és beszél a nem megfelelő anyagok, mázak használatáról.
Délután kerül sor a korongozó versenyre, ahol egy régi kerámia hű mását kell 
elkészíteniük a fazekasoknak, melyet egy szakmai zsűri értékel. A legjobbak díjazás-
ban részesülnek.
Az este legizgalmasabb programja a rakuégetés. Ez szintén a szabadtéren 
történik. Az előre elkészített és már egyszer kiégetett kerámiákat az előkészített 
speciális mázakkal az érdeklődők saját ízlésüknek megfelelően festhetik meg, és 
azonnal, mindenki szeme előtt kiégetésre kerülnek. Az égetés egy olyan speciá-
lis kemencében zajlik, melynek tetejét leemelik, amikor eléri a belső 
hőmérséklete az 1000 °C-ot. Ez nagyon látványos művelet, ugyanis az edények 

még izzanak. Egy fogó 
segítségével fémedénybe 
teszik őket, melyben 
homok és fűrészpor 
keveréke van, ekkor 
redukciós folyamatok 
játszódnak le. Amikor 
kellő hőmérsékletre 
hűltek a kerámiák, 
akkor vízzel lemossák 
róluk a fűrészport és a 
kormot. Mindenki izgatottan 
várja az eredményt, nagyon szép 
színek alakulnak ki, még a laikusoknak is 
sikerélményük van. 
A vasárnapi napon a főzőversenyt tartjuk. A fazeka-
soknak a saját kerámia-edényükben kell főzni, 
kizárólag fatüzeléssel. De a főzőversenyben 
nemcsak a fazekasok indulhatnak, hanem a helyi, 
főzni szerető emberek is. A főzőverseny zsűrizésére 
mindig neves szakembereket hívunk. A legjobbak 
díjazásban részesülnek. A legnagyobb ajándék 
pedig az, hogy a megfőzött ételeket közösen, az 
ott jelenlévőkkel elfogyasztjuk, kellemes 
népzenei aláfestéssel.

A eddigi találkozókon részt vett fazekasok:
Barta Julianna – Békéscsaba
Török Zsóka – Tiszafüred
Les Gábor és Les Norbert – Nagybánya, Bodony
Csibi Csaba – Szilágyballa
Tamás Anetta – Tata
Donkó Károly és Angyal Kornélia – Abony
Forró István és Ágoston Mária – Hódmezővásárhely
Magyar Zita – Debrecen
Lévai Gábor – Debrecen
Farkas Gábor – Békéscsaba-Mezőmegyer, házigazda

Kárpát-medencei Fazekas Találkozó Mezőmegyeren

Szerző: Farkasné Szegfű Anikó és Farkas Gábor – fazekasmester
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A fazekas-szakmában van a legtöbb 
mestertalálkozó. Ennek az az oka, 
hogy az alkotók más-más 
tájegységen élnek, más tájegység 
hagyományait dolgozzák fel, 
természetesen mindenki a 
saját stílusában, így nem kell 
versenyezniük egymással, jól 
megférnek egy vásárban 
egymás mellett.
[Az ország több pontján 
zajlanak ezek a találkozók, 
többek közt: Zalaegersze-
gen, Naszályon, Debrecenben, 
Magyarszombatfán, és harmadik 
alkalommal a Békéscsaba részét 
képező Mezőmegyeren is.]
Régi álmunk volt, hogy Békéscsabán is 
lehessen ilyen találkozó. A megvalósulásához 
a 2015-ben elsőként megrendezett Kárpát-
medencei Magyar Népzenei Találkozó sikere 
járult hozzá. Úgy gondoltuk, hogy a népzenét és néptáncot szerető közönségnek 
bemutatjuk a fazekasmestereket – megismerkedhetnek velük és alkotásaikkal, bepil-
lanthatnak a szakma rejtelmeibe, és a bátrabbak ki is próbálhatják azt.
A mezőmegyeri fazekastalálkozó már pénteken kora délután megkezdődik. 
A mesterek munkáiból minden alkalommal egy kiállítást szervezünk. A kiállításra 
minden mester azonos tárgyat készít, de mindenki a saját stílusában. Első alkalom-
mal egy pálinkás butellát és a hozzá illő pálinkáspoharakat készítették el, második 
alkalommal lapos- és mélytányért készítettek, majd harmadik alkalommal 
boroskancsót borospoharakkal. Erdősi Géza békéscsabai muzeológus a paraszti 
világ étkezési kultúráját vélte felfedezni ezekben a kiállítási anyagokban, ugyanis 
ebéd előtt eleink ittak egy kupica pálinkát, elfogyasztották a tányérból az ételt, és 
egy pohár jó borral öblítették azt le.
Amíg a mesterek kipakolják portékáikat a sátrakban, addig a hozott munkákból 
berendezzük a kiállítást. Két alkalommal a művelődési ház pincéjében volt a 

kiállítás, de a legutóbbi 
alkalommal a fazekasvásár 
közepén elhelyezett, 
szalmával kibélelt szekér-
be tettük a tárgyakat. 
Szerettük volna közelebb 
hozni az alkotásokat és a 
mestereket a látogatókhoz, 
így a remekművek megtekintése 
után hamar meg tudtak ismer-
kedni az adott mesterrel, jó kis 
beszélgetések alakultak ki közöttük.
A kiállítás megnyitója minden alkalommal a 
Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó meg-
nyitója után következett. Első alkalommal Szente Béla, 
a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója és Túri 
András, a Magyar Kerámia Szövetség elnöke, második 
alkalommal Erdősi Géza, a Munkácsy Mihály Múzeum 
muzeológusa, harmadik alkalommal pedig Szarvas Péter, a város polgármestere 
nyitotta meg a kiállítást. A kiállításmegnyitókat minden alkalommal a rendezvény 
házigazda zenekarának muzsikája színesítette, és finom süteményekkel kínál-
tuk meg a résztvevőket.
A péntek este lezárásaként a meghívott fazekas vendégeinkkel közös, 
beszélgetős programot szervezünk (szalonnasütés, lovaskocsizás).

A szombati nap délelőttjén szakmai 
előadásokat szervezünk, melyen 
szívesen látunk minden fazekasság iránt 
érdeklődőt. Idei előadóink: Erdősi Géza, 
békéscsabai muzeológus, aki rend-
hagyó módon közelíti meg a hagy-
ományokat, olvas a sorok között, 
egy új nézőpontból közelíti meg a 
fazekasságot; Pölös Andrea, a 
Hagyományok Házának etnográfusa, 
aki a zsűrizés kritériumaira, szempontjaira 
világít rá; és Karla Rosca, a nagyszebeni 
Astra Múzeum etnográfusa, aki az erdélyi 
kerámiavilágot mutatja be, megismerteti az 
érdeklődőket a román fazekasság helyzetével, a 
zsűrizés hiányával, és beszél a nem megfelelő anyagok, mázak használatáról.
Délután kerül sor a korongozó versenyre, ahol egy régi kerámia hű mását kell 
elkészíteniük a fazekasoknak, melyet egy szakmai zsűri értékel. A legjobbak díjazás-
ban részesülnek.
Az este legizgalmasabb programja a rakuégetés. Ez szintén a szabadtéren 
történik. Az előre elkészített és már egyszer kiégetett kerámiákat az előkészített 
speciális mázakkal az érdeklődők saját ízlésüknek megfelelően festhetik meg, és 
azonnal, mindenki szeme előtt kiégetésre kerülnek. Az égetés egy olyan speciá-
lis kemencében zajlik, melynek tetejét leemelik, amikor eléri a belső 
hőmérséklete az 1000 °C-ot. Ez nagyon látványos művelet, ugyanis az edények 

még izzanak. Egy fogó 
segítségével fémedénybe 
teszik őket, melyben 
homok és fűrészpor 
keveréke van, ekkor 
redukciós folyamatok 
játszódnak le. Amikor 
kellő hőmérsékletre 
hűltek a kerámiák, 
akkor vízzel lemossák 
róluk a fűrészport és a 
kormot. Mindenki izgatottan 
várja az eredményt, nagyon szép 
színek alakulnak ki, még a laikusoknak is 
sikerélményük van. 
A vasárnapi napon a főzőversenyt tartjuk. A fazeka-
soknak a saját kerámia-edényükben kell főzni, 
kizárólag fatüzeléssel. De a főzőversenyben 
nemcsak a fazekasok indulhatnak, hanem a helyi, 
főzni szerető emberek is. A főzőverseny zsűrizésére 
mindig neves szakembereket hívunk. A legjobbak 
díjazásban részesülnek. A legnagyobb ajándék 
pedig az, hogy a megfőzött ételeket közösen, az 
ott jelenlévőkkel elfogyasztjuk, kellemes 
népzenei aláfestéssel.

A eddigi találkozókon részt vett fazekasok:
Barta Julianna – Békéscsaba
Török Zsóka – Tiszafüred
Les Gábor és Les Norbert – Nagybánya, Bodony
Csibi Csaba – Szilágyballa
Tamás Anetta – Tata
Donkó Károly és Angyal Kornélia – Abony
Forró István és Ágoston Mária – Hódmezővásárhely
Magyar Zita – Debrecen
Lévai Gábor – Debrecen
Farkas Gábor – Békéscsaba-Mezőmegyer, házigazda

szani6809@gmail.com

+36 30 627 8181

Farkasné Szegfű Anikó 
és Farkas Gábor – fazekasmester
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Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület
NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
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ER 2014 szeptemberétől lettem az 
Arany János Művelődési Ház 
szakmai vezetője. Szakmai 
vezetőként azt a feladatot 
kaptam, hogy találjam meg 
azt a helyi sajátosságot, amelynek 
mentén a közösség újra
építését megkezdhetjük.

Mezőmegyer település-
részen az egy főre jutó 
kézművesek száma nagyon 
magas, mivel az 1800 lelkes 
„faluban” több mint 20 kézműves 
tevékenységgel foglalkozó alkotó él. 
Ez a szám országosan is jelentősnek 
mondható – ez az alapgondolat volt az 
első, aminek nyomán a településrészhez 
kapcsoló munkámban elődeim nyomán elindultam.                                 

A Mezőmegyeri Kézműves Falu gondolata már 2010-ben is felmerült, de sajnos az 
akkori kezdeményezések egy-két bemutatkozás után idővel abbamaradtak. 2015-ben 
az I. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és a köré szerveződő programok 
sikere adott új lendületet ezeknek a kezdeményezéseknek. A mezőmegyeri 
kézművesek összefogtak, és közös erővel készültek a találkozóra, kézműves vásár 
szervezésével segítették a rendezvényt. 2015-ben és 2016-ban az Arany János 
Művelődési Ház dolgozói még szervesen kivették részüket az első és második 
Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezéséből. Ezzel a rendezvénnyel 
párhuzamosan 2016-ban új rendezvény is indult, ami kiemelten a helyi kézműves falus 
törekvéseket támogatta – a Kárpát-medencei Fazekas Találkozó, ami korongozó és 
főzőversennyel 2017-ben már 9 fazekasmester részvételével valósult meg.

A Mezőmegyeri Kézműves Falut elindító és támogató törekvések elsősorban a 
művelődési ház köré csoportosultak. 2015-ben az Arany János Művelődési Ház 50. 
évfordulója alkalmából a Mezőmegyeren élő kézműveseknek és népi 
iparművészeknek egy-egy kiállítással adott lehetőséget. Ebben az évben indult el új 
kezdeményezésként a nemezelő klub Gerlai Ferencné vezetésével, valamint a 
kézimunkaklub Ledzényi Pálné szakmai irányításával. 2016-ban Lengyel Balázs vezetésével a 

lemezdomborítás és az archaikus 
ötvösség iránt érdeklődőket 
vártuk új szakkörrel. 2018-ra 
ez a sor a fafaragó klubbal, 
majd 2019-ben a 
bőrműves klubbal bővült. 

2016-tól minden évben 
kézműves alkotótábort 
szervezünk az Arany János 
Művelődési Házban, ahol a fiatal 
korosztály az idősebb mesterektől 
ellesheti a kézműves szakmák fortélyait, ezzel biztosítva a 
kihaló félben lévő szakmák fennmaradását. 2016-tól évente 
kézműves karácsonyi vásárral kapcsolódunk a 
Csabagyöngye Kulturális Központ decemberi programjaihoz.

2017 júliusában megalakult a Mezőmegyeri Kézműves 
Faluért Egyesület, aminek elnöke Farkas Gábor 
mezőmegyeri fazekasmester lett. Még ugyanebben az évben 
a Nemzeti Művelődési Intézet és Csabagyöngye Kulturális Központ által szervezett 
konferencián kiállítással, szakmai bemutatókkal és az eddig bejárt utat bemutató 
előadással mutatkozhattunk be, mint a Csabagyöngye Kulturális Központ egyik 
kiemelt közössége. 2018-ban a Csabagyöngye Kulturális Központ egyik kiemelt 
közösségeként mutatkozhattunk be négy magyarországi és egy határon túli 
településen az NKA 25 – Határtalan közművelődés programban. 

A Mezőmegyeri Kézműves Falu jelenlegi 
kézművesei:
Barta Rebeka – cukrász
Farkas Gábor – fazekasmester, népi iparművész
Futóné Tóth Krisztina – nemezes, 
mézeskalács-készítő
Gerlai Ferencné – fafaragó, nemezes
Hőgye Valéria – frivol csipke készítő
Kolarovszki László – fafaragó
Molnár-Kolarovszkiné Braun Emese – 
kézműves dekoratőr
Nyárfádi Gáborné – gyékény-szalma-csuhéj készítő
Szabó Lászlóné Irénke – gyöngyfűző mester
Uhrinné Gerlai Annamária – szappankészítő

Valamint a nemezelő klub és a kézimunka klub tagjai: 
Balogh Zsuzsanna, Cserenyecz Szilvia, Kiss Gabriella, Maczala Lászlóné,
Medovarszki János, Sipos Györgyné, Szabó Józsefné, Szabó Mihályné

A mezőmegyeri kézművesekhez csatlakoztak az intézményben időszakosan, 
illetve jelenleg is dolgozó kézművesek is, szakértelmükkel erősítve a kézműves 
falu sokszínűségét.
Farkasné Szegfű Anikó – kézműveslekvár- és natúrkozmetikum-készítő
Harangozó Marianna – gyékény-szalma-csuhé készítő, dekoratőr
Lengyel Balázs –aranyművesség, archaikus ötvösség, bőrművesség
Tokaji Csaba – fafaragó
Zalai Erika – gyöngyékszer-készítő

Kiállítások
A Mezőmegyeri Kézműves Falu 2016 márciusában jelent meg az első közös 

kiállítással a Csabagyöngye 
Kulturális Központban – ez a 
kiállítás később vándor-
kiállításként járta végig 
Békéscsabát, előbb az 
Ipartestület székházában 
volt látható, majd a 
Munkácsy Mihály 
Emlékházban. 

2017-ben új kiállítási 
anyaggal a Jaminai Közösségi 
Házban mutatkozott be a 
közösség, 2018-ban pedig az 
Arany János Művelődési Ház és a Tűz-kör 
Közhasznú Kulturális Egyesület által szervezetett 
rendezvényeken. 2018-ban a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Határtalan közművelődés programjához 
kapcsolódva négy magyarországi és egy határon túli 
településen mutatkozhattunk be kiállítással, kézműves 
vásárral és kézműves foglalkozásokkal.

Célkitűzéseink
A falu kemencéje projekt kapcsán egy szállítható kemence építése volt a cél. A 
későbbiekben heti egy alakalommal mindenki megsüthetné a kenyerét – 
szakember irányítása mellett. Ez a terv 2017 februárjában már meg is valósult, mivel 
a Budapest Bank Támogatásával Farkas Gábor fazekasmester elkészítette a falu 
kemencéjét, aminek ma a művelődési ház ad otthont, és kiegészítve annak 
rendezvényeit gasztronómiai különlegességek elkészítésére is alkalmas. 

Kézműves alkotóház kialakítása, több korosztály igényeit kiszolgáló alkotóház 
létrehozása – égetőkemencével – műhelyekkel tűzhellyel és mosogatóval. A 
padlások – gyógynövények szárítására alkalmas hely – kialakítása. Az alkotóházban 

helyet kaphatnának az olyan tevékenységek, 
mint például a nemezelés, a fazekasság, a 
fafaragás vagy a bőrművesség. 

Az Arany János Művelődési Ház 2019-es 
felújításával reményeink szerint ezek a 
törekvéseink is megvalósulnak.

Kézműves falu közösség

Szerző: Zalai Erika alelnök
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mentén a közösség újra
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Mezőmegyer település-
részen az egy főre jutó 
kézművesek száma nagyon 
magas, mivel az 1800 lelkes 
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tevékenységgel foglalkozó alkotó él. 
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kézművesek összefogtak, és közös erővel készültek a találkozóra, kézműves vásár 
szervezésével segítették a rendezvényt. 2015-ben és 2016-ban az Arany János 
Művelődési Ház dolgozói még szervesen kivették részüket az első és második 
Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezéséből. Ezzel a rendezvénnyel 
párhuzamosan 2016-ban új rendezvény is indult, ami kiemelten a helyi kézműves falus 
törekvéseket támogatta – a Kárpát-medencei Fazekas Találkozó, ami korongozó és 
főzőversennyel 2017-ben már 9 fazekasmester részvételével valósult meg.

A Mezőmegyeri Kézműves Falut elindító és támogató törekvések elsősorban a 
művelődési ház köré csoportosultak. 2015-ben az Arany János Művelődési Ház 50. 
évfordulója alkalmából a Mezőmegyeren élő kézműveseknek és népi 
iparművészeknek egy-egy kiállítással adott lehetőséget. Ebben az évben indult el új 
kezdeményezésként a nemezelő klub Gerlai Ferencné vezetésével, valamint a 
kézimunkaklub Ledzényi Pálné szakmai irányításával. 2016-ban Lengyel Balázs vezetésével a 
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ötvösség iránt érdeklődőket 
vártuk új szakkörrel. 2018-ra 
ez a sor a fafaragó klubbal, 
majd 2019-ben a 
bőrműves klubbal bővült. 

2016-tól minden évben 
kézműves alkotótábort 
szervezünk az Arany János 
Művelődési Házban, ahol a fiatal 
korosztály az idősebb mesterektől 
ellesheti a kézműves szakmák fortélyait, ezzel biztosítva a 
kihaló félben lévő szakmák fennmaradását. 2016-tól évente 
kézműves karácsonyi vásárral kapcsolódunk a 
Csabagyöngye Kulturális Központ decemberi programjaihoz.

2017 júliusában megalakult a Mezőmegyeri Kézműves 
Faluért Egyesület, aminek elnöke Farkas Gábor 
mezőmegyeri fazekasmester lett. Még ugyanebben az évben 
a Nemzeti Művelődési Intézet és Csabagyöngye Kulturális Központ által szervezett 
konferencián kiállítással, szakmai bemutatókkal és az eddig bejárt utat bemutató 
előadással mutatkozhattunk be, mint a Csabagyöngye Kulturális Központ egyik 
kiemelt közössége. 2018-ban a Csabagyöngye Kulturális Központ egyik kiemelt 
közösségeként mutatkozhattunk be négy magyarországi és egy határon túli 
településen az NKA 25 – Határtalan közművelődés programban. 

A Mezőmegyeri Kézműves Falu jelenlegi 
kézművesei:
Barta Rebeka – cukrász
Farkas Gábor – fazekasmester, népi iparművész
Futóné Tóth Krisztina – nemezes, 
mézeskalács-készítő
Gerlai Ferencné – fafaragó, nemezes
Hőgye Valéria – frivol csipke készítő
Kolarovszki László – fafaragó
Molnár-Kolarovszkiné Braun Emese – 
kézműves dekoratőr
Nyárfádi Gáborné – gyékény-szalma-csuhéj készítő
Szabó Lászlóné Irénke – gyöngyfűző mester
Uhrinné Gerlai Annamária – szappankészítő

Valamint a nemezelő klub és a kézimunka klub tagjai: 
Balogh Zsuzsanna, Cserenyecz Szilvia, Kiss Gabriella, Maczala Lászlóné,
Medovarszki János, Sipos Györgyné, Szabó Józsefné, Szabó Mihályné

A mezőmegyeri kézművesekhez csatlakoztak az intézményben időszakosan, 
illetve jelenleg is dolgozó kézművesek is, szakértelmükkel erősítve a kézműves 
falu sokszínűségét.
Farkasné Szegfű Anikó – kézműveslekvár- és natúrkozmetikum-készítő
Harangozó Marianna – gyékény-szalma-csuhé készítő, dekoratőr
Lengyel Balázs –aranyművesség, archaikus ötvösség, bőrművesség
Tokaji Csaba – fafaragó
Zalai Erika – gyöngyékszer-készítő

Kiállítások
A Mezőmegyeri Kézműves Falu 2016 márciusában jelent meg az első közös 

kiállítással a Csabagyöngye 
Kulturális Központban – ez a 
kiállítás később vándor-
kiállításként járta végig 
Békéscsabát, előbb az 
Ipartestület székházában 
volt látható, majd a 
Munkácsy Mihály 
Emlékházban. 

2017-ben új kiállítási 
anyaggal a Jaminai Közösségi 
Házban mutatkozott be a 
közösség, 2018-ban pedig az 
Arany János Művelődési Ház és a Tűz-kör 
Közhasznú Kulturális Egyesület által szervezetett 
rendezvényeken. 2018-ban a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Határtalan közművelődés programjához 
kapcsolódva négy magyarországi és egy határon túli 
településen mutatkozhattunk be kiállítással, kézműves 
vásárral és kézműves foglalkozásokkal.

Célkitűzéseink
A falu kemencéje projekt kapcsán egy szállítható kemence építése volt a cél. A 
későbbiekben heti egy alakalommal mindenki megsüthetné a kenyerét – 
szakember irányítása mellett. Ez a terv 2017 februárjában már meg is valósult, mivel 
a Budapest Bank Támogatásával Farkas Gábor fazekasmester elkészítette a falu 
kemencéjét, aminek ma a művelődési ház ad otthont, és kiegészítve annak 
rendezvényeit gasztronómiai különlegességek elkészítésére is alkalmas. 

Kézműves alkotóház kialakítása, több korosztály igényeit kiszolgáló alkotóház 
létrehozása – égetőkemencével – műhelyekkel tűzhellyel és mosogatóval. A 
padlások – gyógynövények szárítására alkalmas hely – kialakítása. Az alkotóházban 

helyet kaphatnának az olyan tevékenységek, 
mint például a nemezelés, a fazekasság, a 
fafaragás vagy a bőrművesség. 

Az Arany János Művelődési Ház 2019-es 
felújításával reményeink szerint ezek a 
törekvéseink is megvalósulnak.

info@ajmh.hu 
http://www.megyerimuvhaz.hu

+36 66 641 311

Arany János Művelődési Ház
5671 Békéscsaba VII. (Mezőmegyer), 
Kossuth Lajos u. 1.

www.facebook.com/aranyjanosmuvhaz



106

Élménybeszámoló a sárkányeregetésről
NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

Gyakran gondolok vissza gyermekkorom 
eseményeire, játékokra. Legerősebb 
emlékem a sárkánykészítés lett. 
Két lányom, két vejem, öt 
unokám van, így kedvet 
kaptam, hogy velük is átéljem 
a sárkányozás minden 
apró-cseprő élményét.

Legelőször 2006 áprilisában, 
Szent György-naphoz 
közel eső vasárnapra 
esett a választás. Elment-
em nádat gyűjteni, papírom 
még bőven volt. Szövésből 
maradt felvető szál lett azsinór, 
és morzsolt csutkára tekertük.

Kislányom családja – dr. Gyetvai Gellért 
és felesége, Krisztina – háza és portája lett 
az első helyszín, roppant nagy udvarral, 
színalja, garázs, terasz és kemence is volt. Az unokák hívták barátaikat, az utcabeli 
gyerekeket, én meg a Teaházat, Kovács Misi és Erdősi Géza vezetésével. Az 
udvaron üstben paprikás krumplit főztünk. Hagyományos sárkányokat készítet-
tünk nagy üggyel-bajjal. Igyekeztünk felreptetni azokat, de kevés volt a hely, nem 
volt légáramlat, ezért íjászkodni kezdtünk.

Megyer utolsó utcája egyik udvarán voltunk, az ősgyepről a Matuska család látta a 
próbálkozásainkat. Kihívtak bennünket, mi meg mentünk. Kb. 25-en voltunk. 
Hatalmas élmény volt, hogy repülnek a sárkányaink. Megfogott az ősgyep és a 
vendégszerető Matuska család. Elhatároztuk, hogy jövőre is megrendezzük a 
sárkányos napot.

Sok minden kiderült, hogy nem jól van a sárkány nyergelve, nincs szárnya, rövid a 
farka, ezért nem repül némelyik. Erdősi Géza lett a nyergelő mester, Kovács Misi a 
nádvágó, én meg a papírgyűjtő.

A III. eregetést a 
művelődési házban 
kezdtük el reggeltől 
délig, utána 
kimentünk az 
ősgyepre, előfor-
dult, hogy lovas 
kocsival, máskor 
traktorral, pátkocsival. 
Matuskáné Jutka a 
helyszínen sütött nekünk 
lángost, mintegy négyszáz 
darabot. Énekeltünk, jól éreztük magunkat. Géza 
beszélt a sárkányozásról és a Szent György-napi 
eseményekről és a jeles napokról. A III. sárkányere-
getésre már szakembert hozott, ifjabb és idősebb 
Pálenkás Gyurit. Sokan voltunk, több mint százan. Kitalál-
tuk, hogy gyermekeinknek rendezzünk sárkányto-
jás-keresést. Én kifújtam kb. 50 darab tojást, még díszítve is 
volt. Ajándékot kapott a leadott tojásért minden gyermek. Az ajándékot lányom, 
Krisztina ajánlotta fel.

Kint a természet tavaszi ölelésében van, aki úgy érezte, hogy szabadulni szeretne 
valamitől, a papírra írt üzenetet kilyukasztva fel lehetett küldeni a magasba. 
Gyurika hívta az édesapját is segíteni, mert nem győztük a sárkány építésnél a 
segítségadást. Elmaradt a vezetéknév, és „Sárkányos Gyuri” lett a neve.

Nagyon gyönyörű találkozások szület-
tek a gyepen, itt találkozott először Gyuri 
és Erzsi, és ebből házasság lett. Kisfiuk is 
született, Hunor, de mi csak „Kissárkánynak” 
hívjuk. Kéthetes volt, amikor először kihozták a 
gyepre, Szent Iván-napi tűzgyújtáson vettünk részt, és a kisfiút elneveztük 
„Gyepü-bébinek”.

Anyagi támogatást a Csabagyöngye Kulturális Központtól kaptunk a lángos-
alapanyagra, meg a sárkányhoz alkatrészre. Ez a mai napig is így megy, 
nagyon sok közösségi munkát végzünk. Gyurika isme-
rettsége alapján országos rendezvénnyé nőtte ki magát a megyeri sárkány. 
Sőt, még tovább – Ausztriából már háromszor is voltak itt résztvevők, meg 
egy japán lány és egy fekete arcú fiú. 2019-ben Horvátországból is jönnek.

Két nagy sátrat kapunk kölcsön, és minden a réten történik. 2018-ban a 
repülőtérről két motoros sárkányos szállt itt le közénk a gyepen. Három éven 

keresztül nálunk, a 
házunknál Uhrin 
Csaba, felesége, 
Panka és Ica mama 
portáján készü-
lődtünk paprikás 
krumpli mellett. 
Nosztalgiából 
született a 
sárkányos nap, családi 
összefogásból, később 
az Arany János Művelődési 
Ház támogatásával. Endrődi 
barátaink, az Árvai család asztalosműhelyében 
készül két napon keresztül az összes ereszték 
fából, amire a zsinórt tekerjük. 

A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Fesztivál 
logóját 3×1 méteres alapra festettem, és Gyurika 
sárkányt készített belőle. Különböző helyeken és 
időben ezt is reptettük. 

Az első szenzáció Gyurika százlábú sárkánya volt, 
meg a katicabogár. Újabb szenzáció Ausztriából 
Ervin barátunk nagy medvéje. Ezt átélni és 
látni kell!

Már kétnapos, sőt kicsivel több a rendezvény. 
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 
A hagyományos sárkányon kívül készült 
már hatszögű, nyolcszögű, fóliából sólyom, 
papírból madár, bagoly, arcocska, amit 
segítettünk elkészíteni, és mindenki haza 
is vihette. A helyi vadászok közül kijöttek 
nekünk főzni egy nagy üsttel, szimpátiából. 

2019-ben már a XIII. sárkányos napot szervezzük, 
melyre szeretettel várunk mindenkit, ahol 
felejthetetlen élményekben lesz részük.

A Mezőmegyeri-ősgyep sárkányai

Szerző: Gerlai Ferencné (Ica mama)
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NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBENÉlménybeszámoló a sárkányeregetésről

Gyakran gondolok vissza gyermekkorom 
eseményeire, játékokra. Legerősebb 
emlékem a sárkánykészítés lett. 
Két lányom, két vejem, öt 
unokám van, így kedvet 
kaptam, hogy velük is átéljem 
a sárkányozás minden 
apró-cseprő élményét.

Legelőször 2006 áprilisában, 
Szent György-naphoz 
közel eső vasárnapra 
esett a választás. Elment-
em nádat gyűjteni, papírom 
még bőven volt. Szövésből 
maradt felvető szál lett azsinór, 
és morzsolt csutkára tekertük.

Kislányom családja – dr. Gyetvai Gellért 
és felesége, Krisztina – háza és portája lett 
az első helyszín, roppant nagy udvarral, 
színalja, garázs, terasz és kemence is volt. Az unokák hívták barátaikat, az utcabeli 
gyerekeket, én meg a Teaházat, Kovács Misi és Erdősi Géza vezetésével. Az 
udvaron üstben paprikás krumplit főztünk. Hagyományos sárkányokat készítet-
tünk nagy üggyel-bajjal. Igyekeztünk felreptetni azokat, de kevés volt a hely, nem 
volt légáramlat, ezért íjászkodni kezdtünk.

Megyer utolsó utcája egyik udvarán voltunk, az ősgyepről a Matuska család látta a 
próbálkozásainkat. Kihívtak bennünket, mi meg mentünk. Kb. 25-en voltunk. 
Hatalmas élmény volt, hogy repülnek a sárkányaink. Megfogott az ősgyep és a 
vendégszerető Matuska család. Elhatároztuk, hogy jövőre is megrendezzük a 
sárkányos napot.

Sok minden kiderült, hogy nem jól van a sárkány nyergelve, nincs szárnya, rövid a 
farka, ezért nem repül némelyik. Erdősi Géza lett a nyergelő mester, Kovács Misi a 
nádvágó, én meg a papírgyűjtő.

A III. eregetést a 
művelődési házban 
kezdtük el reggeltől 
délig, utána 
kimentünk az 
ősgyepre, előfor-
dult, hogy lovas 
kocsival, máskor 
traktorral, pátkocsival. 
Matuskáné Jutka a 
helyszínen sütött nekünk 
lángost, mintegy négyszáz 
darabot. Énekeltünk, jól éreztük magunkat. Géza 
beszélt a sárkányozásról és a Szent György-napi 
eseményekről és a jeles napokról. A III. sárkányere-
getésre már szakembert hozott, ifjabb és idősebb 
Pálenkás Gyurit. Sokan voltunk, több mint százan. Kitalál-
tuk, hogy gyermekeinknek rendezzünk sárkányto-
jás-keresést. Én kifújtam kb. 50 darab tojást, még díszítve is 
volt. Ajándékot kapott a leadott tojásért minden gyermek. Az ajándékot lányom, 
Krisztina ajánlotta fel.

Kint a természet tavaszi ölelésében van, aki úgy érezte, hogy szabadulni szeretne 
valamitől, a papírra írt üzenetet kilyukasztva fel lehetett küldeni a magasba. 
Gyurika hívta az édesapját is segíteni, mert nem győztük a sárkány építésnél a 
segítségadást. Elmaradt a vezetéknév, és „Sárkányos Gyuri” lett a neve.

Nagyon gyönyörű találkozások szület-
tek a gyepen, itt találkozott először Gyuri 
és Erzsi, és ebből házasság lett. Kisfiuk is 
született, Hunor, de mi csak „Kissárkánynak” 
hívjuk. Kéthetes volt, amikor először kihozták a 
gyepre, Szent Iván-napi tűzgyújtáson vettünk részt, és a kisfiút elneveztük 
„Gyepü-bébinek”.

Anyagi támogatást a Csabagyöngye Kulturális Központtól kaptunk a lángos-
alapanyagra, meg a sárkányhoz alkatrészre. Ez a mai napig is így megy, 
nagyon sok közösségi munkát végzünk. Gyurika isme-
rettsége alapján országos rendezvénnyé nőtte ki magát a megyeri sárkány. 
Sőt, még tovább – Ausztriából már háromszor is voltak itt résztvevők, meg 
egy japán lány és egy fekete arcú fiú. 2019-ben Horvátországból is jönnek.

Két nagy sátrat kapunk kölcsön, és minden a réten történik. 2018-ban a 
repülőtérről két motoros sárkányos szállt itt le közénk a gyepen. Három éven 

keresztül nálunk, a 
házunknál Uhrin 
Csaba, felesége, 
Panka és Ica mama 
portáján készü-
lődtünk paprikás 
krumpli mellett. 
Nosztalgiából 
született a 
sárkányos nap, családi 
összefogásból, később 
az Arany János Művelődési 
Ház támogatásával. Endrődi 
barátaink, az Árvai család asztalosműhelyében 
készül két napon keresztül az összes ereszték 
fából, amire a zsinórt tekerjük. 

A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Fesztivál 
logóját 3×1 méteres alapra festettem, és Gyurika 
sárkányt készített belőle. Különböző helyeken és 
időben ezt is reptettük. 

Az első szenzáció Gyurika százlábú sárkánya volt, 
meg a katicabogár. Újabb szenzáció Ausztriából 
Ervin barátunk nagy medvéje. Ezt átélni és 
látni kell!

Már kétnapos, sőt kicsivel több a rendezvény. 
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 
A hagyományos sárkányon kívül készült 
már hatszögű, nyolcszögű, fóliából sólyom, 
papírból madár, bagoly, arcocska, amit 
segítettünk elkészíteni, és mindenki haza 
is vihette. A helyi vadászok közül kijöttek 
nekünk főzni egy nagy üsttel, szimpátiából. 

2019-ben már a XIII. sárkányos napot szervezzük, 
melyre szeretettel várunk mindenkit, ahol 
felejthetetlen élményekben lesz részük.

icamama43@gmail.com

+36 30 849 8024

Gerlai Ferencné
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DzsinnKalaDzsi világzenekar
NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

Szerző: Kovács Gergő

A program célja embereket 
bevonni a közös zenélésbe. 
Olyan környezetet teremteni, 
ahol akár zenei képzettség 
nélkül is részt lehet venni, 
és sikerélményekkel 
gazdagodni, ami tovább 
fokozhatja az egyén 
zene és ritmusok 
iránti érdeklődését. 
Cél a zene, az együtt 
zenélés eljuttatása minél 
több emberhez – különleges 
élményekkel gazdagítva őket.

Azért tartom jelentősnek és 
fontosnak ezt a megközelítést, mert 
úgy gondolom, a zene által jobb lesz a 
világ. Minél több ember foglalkozik zenével, lehetőleg minél 
fiatalabban, annál valószínűbb, hogy gondolkodásuk és világképük egy 
pozitívabb hozzáállást eredményez a környezetük felé. Azzal, hogy 
különböző kultúrákat is bemutatunk, a nyitottságot és egymás iránti 
elfogadást nagyon jól tudjuk szemléltetni.
A programnak 4 fontos eleme van:
1. Az első elem, a legfontosabb, a mindenkinek élvezetes együtt 
zenélés megteremtése. (A további három elem ezt a célt szolgálja.)
2. A barátságos, családias, a régi idők együttlétét, ezen felül 
különböző kultúrákat megidéző környezet megteremtéséhez 
hozzájárul, hogy a program közben ételek készülnek, a főzés 
közben is aktív zenei közreműködés teszi teljessé és 

emlékezetessé az élményt. 
Ez a második elem.
3. A bátortalan 
résztvevők és kezdők 
integrálása az 
együtt zenélésbe 
a ritmusok által, 
különböző dobokkal 
és ütőhangszerekkel 
kezdődik. Egy karmester 
segítségével alapritmusokat alakítunk ki, és 
miután elértünk egy stabil állapotot, 
kialakítunk egy harmóniamenetet. Ez a 
harmadik elem.
4. Erre kapcsolódnak a képzettebb résztvevők, a 
különleges tájakról és kultúrákból jött 
vendégművészek, és kialakul a hallgatható és élvezhető együtt 
zenélés, amelyben résztvevő és hallgató is örömét leli. A különleges 
tájakról érkező vendégek, vagy maga Qingele, a mongol énekesünk 
a negyedik eleme a programnak.

A programot nagy sikerrel mutattuk 
be az alábbi helyszíneken:

 • 2018-as Mediawave
 Tartóshullám Együttlét

• 2018-as Babel Sound
• Gyüttment Fesztivál
• Primanima fesztivál
• Szatymazi barackfesztivál
• Sepsiszentgyörgy

A program időtartama 4–6 óra, 
általában 10–30 zenésszel és 
ütőhangszeres résztvevővel, valamint 
30–300 nézővel zajlott eddig, ugyanakkor a 
hosszú időtartam alatt jelentős mozgás, 
illetve csere történik, ami azt jelenti, hogy 
ez a szám valójában akár két-
háromszorosára is nőhet. 

A program első 
pontja és alapja, 
a karmester által 
irányított, ritmus-
szekción alapuló 
együttzenélés
v i s z o n y l a g 
k ö n n y e n 
adaptálható, a főzés 
hozzáadása szintén. 
A különleges kultúrák 
bemutatása lehet talán 
kicsit nehezebb, de az sem megoldhatatlan.

A programunk eddigi tanulságai, hogy a főzés 
során nagyon oda kell figyelni a vegan 
/vegetáriánus/ húsevő szokásokra, arra, 
hogy legyen mindenkinek megfelelő 
formában elkészített étel, mert elronthatja 
az élményt. Szükség van segítőkre. 2-3 
extra ember a programot sokkal 
gördülékenyebbé teszi.

S végezetül a szerző szavával élve:
„A DzsinnKalaDzsi valami, amit már nagyon 
régóta vártam, hogy létrejöjjön. Játszani érdekes, 
kedves emberekkel, építeni valamit együtt, 

ennyire természetes és kreatív 
módon, megéri az összes 
befektetett energiát. Bár úgy 
érzem, mi csak a tolmács 
szerepét töltjük be. A zene 
valahonnan máshonnan jön.”

Gasztrozenei workshop és együtt zenélés
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NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBENDzsinnKalaDzsi világzenekar

A program célja embereket 
bevonni a közös zenélésbe. 
Olyan környezetet teremteni, 
ahol akár zenei képzettség 
nélkül is részt lehet venni, 
és sikerélményekkel 
gazdagodni, ami tovább 
fokozhatja az egyén 
zene és ritmusok 
iránti érdeklődését. 
Cél a zene, az együtt 
zenélés eljuttatása minél 
több emberhez – különleges 
élményekkel gazdagítva őket.

Azért tartom jelentősnek és 
fontosnak ezt a megközelítést, mert 
úgy gondolom, a zene által jobb lesz a 
világ. Minél több ember foglalkozik zenével, lehetőleg minél 
fiatalabban, annál valószínűbb, hogy gondolkodásuk és világképük egy 
pozitívabb hozzáállást eredményez a környezetük felé. Azzal, hogy 
különböző kultúrákat is bemutatunk, a nyitottságot és egymás iránti 
elfogadást nagyon jól tudjuk szemléltetni.
A programnak 4 fontos eleme van:
1. Az első elem, a legfontosabb, a mindenkinek élvezetes együtt 
zenélés megteremtése. (A további három elem ezt a célt szolgálja.)
2. A barátságos, családias, a régi idők együttlétét, ezen felül 
különböző kultúrákat megidéző környezet megteremtéséhez 
hozzájárul, hogy a program közben ételek készülnek, a főzés 
közben is aktív zenei közreműködés teszi teljessé és 

emlékezetessé az élményt. 
Ez a második elem.
3. A bátortalan 
résztvevők és kezdők 
integrálása az 
együtt zenélésbe 
a ritmusok által, 
különböző dobokkal 
és ütőhangszerekkel 
kezdődik. Egy karmester 
segítségével alapritmusokat alakítunk ki, és 
miután elértünk egy stabil állapotot, 
kialakítunk egy harmóniamenetet. Ez a 
harmadik elem.
4. Erre kapcsolódnak a képzettebb résztvevők, a 
különleges tájakról és kultúrákból jött 
vendégművészek, és kialakul a hallgatható és élvezhető együtt 
zenélés, amelyben résztvevő és hallgató is örömét leli. A különleges 
tájakról érkező vendégek, vagy maga Qingele, a mongol énekesünk 
a negyedik eleme a programnak.

A programot nagy sikerrel mutattuk 
be az alábbi helyszíneken:

 • 2018-as Mediawave
 Tartóshullám Együttlét

• 2018-as Babel Sound
• Gyüttment Fesztivál
• Primanima fesztivál
• Szatymazi barackfesztivál
• Sepsiszentgyörgy

A program időtartama 4–6 óra, 
általában 10–30 zenésszel és 
ütőhangszeres résztvevővel, valamint 
30–300 nézővel zajlott eddig, ugyanakkor a 
hosszú időtartam alatt jelentős mozgás, 
illetve csere történik, ami azt jelenti, hogy 
ez a szám valójában akár két-
háromszorosára is nőhet. 

A program első 
pontja és alapja, 
a karmester által 
irányított, ritmus-
szekción alapuló 
együttzenélés
v i s z o n y l a g 
k ö n n y e n 
adaptálható, a főzés 
hozzáadása szintén. 
A különleges kultúrák 
bemutatása lehet talán 
kicsit nehezebb, de az sem megoldhatatlan.

A programunk eddigi tanulságai, hogy a főzés 
során nagyon oda kell figyelni a vegan 
/vegetáriánus/ húsevő szokásokra, arra, 
hogy legyen mindenkinek megfelelő 
formában elkészített étel, mert elronthatja 
az élményt. Szükség van segítőkre. 2-3 
extra ember a programot sokkal 
gördülékenyebbé teszi.

S végezetül a szerző szavával élve:
„A DzsinnKalaDzsi valami, amit már nagyon 
régóta vártam, hogy létrejöjjön. Játszani érdekes, 
kedves emberekkel, építeni valamit együtt, 

ennyire természetes és kreatív 
módon, megéri az összes 
befektetett energiát. Bár úgy 
érzem, mi csak a tolmács 
szerepét töltjük be. A zene 
valahonnan máshonnan jön.”

icamama43@gmail.com/
www.dzsinnkaladzsi.com

+36 20 772 3035

BABtér/Primanima/DzsinnKalaDzsi/
2040 Budaörs, Templom tér 12.
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Virágóra Alapítvány
NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

Szerző: Bánki Eszter

A Cselekvő Generációk Program 
azalapítványi közösségi munka 
kiterjesztése a szigetvári térségre. 
Különböző helyszíneken megvalósuló 
közösségi rendezvények 
adtákazalapját a 2018. március 
3–4-én megrendezett Térségi 
Közösségi Ünnepnek. A 
szigetvári Vigadó Kulturális 
Központban tartott rendez-
vényen 10 település, 10 
civilszervezet és 5 intézmény 
vett részt. A települések 
hagyományaikat, helyi értékeiket 
hozták el, kiállítások, előadások 
formájában. Azeseményen fellépett 
az alapítvány színháza is, a Mesél a 
béczi erdő című  helytörténeti darabjával. 

A környező településeknek első alkalommal 
volt lehetősége bemutatkozni helyi értékeikkel 
egymásnak és Szigetvár lakosságának. A polgármesterek részvétele, az 
előadások, az intézmények kulturális programjai, a helyi ételkóstolók, valamint a 
civilszervezetek látványos bemutatkozásai tették nagyszabásúvá a közösségi ünnepet. 

Fontos kiemelni, hogy az alapítványt terhelő összes költség a résztvevők 
étkeztetése és frissítőinek biztosítása volt a két napra, a helyszínt egy 
civilszervezet, a települések bemutatkozásainak költségét az önkormányzatok 
önállóan (és szívesen) finanszírozták.
A projekt augusztusban indult, több eleme különböző helyszíneken valósult meg:

• Elszármazottak találkozója Vásárosbéc (170 fő)
• Kézműves fesztivál Magyarlukafán (40 fő)
• Közösségi befőzés Mozsgón (30 fő)
• Nyugdíjas nap – Vásárosbéc, Somogyhárságy 

(100 fő + 100 fő)

• Zselici Tündérkert Program nyílt nap 
Somogyapátiban és Somogyviszlón (30 fő + 30 fő)

• Helytörténeti vetélkedő (50 fő – 9 település)
• Mesefesztivál nagyszülő-unoka mesél programelem(50 fő)
• Térségi Közösségi önnep (350 fő)

Térségi Közösségi Ünnep:
 • 10 zselici település bemutatkozása (Somogyapáti, 
Vásárosbéc, Dióspuszta, Somogyviszló, Magyarlukafa, 
Somogyhárságy, Szentlászló, Boldogasszonyfa, 
Patapoklosi, Mozsgó)
 • Intézmények bemutatkozása: NMI Művelődési 
Központ NKft. – Értéktár Játszóház, Szigetvári Városi 
Könyvtár – könyvbemutató, Csorba Győző Könyvtár – 
Értéktár-totó, települési könyvtárak, Szinergia Leader 
Egyesület – pályázati tájékoztató, helyi termelők kóstolói 
árusítással, szülésfelkészítő kiscsoportos beszélgetés, 
Bársony és „Handicap” alapítvány – terápiás kisállat bemutató, 
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület – e ektrográfiai kiállítás, Mozsgóért Egyesület 
– kézműves foglalkozás, Zsezse egyesület – kiállítás, Gyümölcsoltó Alapítvány – 
fotókiállítás, Zselici Tündérkert Program bemutatkozása
 • Nyugdíjasklubok, tánccsoportok, egyéni előadók fellépései
  • Minden településről kisfilmekvetítése
 • A Mesél a béczi erdő című helytörténeti darab telt házas előadása a vigadó színpadán

A települések érzékenyítését megelőzte a 
Pajtaszínház Programba való bevonásuk. Az 
alapítvány tudatosan egy helytörténeti 
darabbal készült, melynek helyszíne a 
Zselic. A közösségi oldalon 
folyamatosan tájékoztatták a 
közönséget a próbákról, így egyre 
jobban elköteleződtek a darab 
mellett. Januárban 6 település 
polgármestere indított buszokat a 
Budapesti Nemzeti Színházba, hogy 
elkísérjék a társulatot. Természetes 
volt, hogy képviselik településeiket 
a Közösségi Ünnepen is. 

A program Szigetvár városának és a résztvevő 
településeknek, szervezeteknek is hiánypótló volt, kizárólag pozitív tapasztalatot 
jelentett. Szigetvár polgármestere is elismerően nyilatkozott, remélve a folytatást. 

2019. március 23-án a szigetvári Vigadó Kulturális Központban került 
megrendezésre 20 település aktív részvételével a következő Közösségi Ünnep. 
A szervezést nagyban megkönnyítette a 2018-as rendezvény jó híre, valamint a 
további csatlakozó települések friss lendülete. A térségi Héthatár Projektnek 
köszönhetően az alapítvány 6 településen Ifjúsági Értékőr Programot indított, 
melynek helytörténeti kutatási anyagai is a rendezvény kiállításait 
gazdagították. 
A program honlapja: www.cselekvogeneraciok.hu

A Virágóra – a gyermekek környezeti neveléséért 
– Közhasznú Alapítvány 2000 óta lát el kulturális és 
közösségfejlesztési feladatokat Vásárosbécen és 
vonzáskörzetében. A helyi önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodással rendelkezik a kulturális 
közfeladatok ellátására. A nyugdíjasklub kivételével 
minden közösségi klub, kör, program alapítója és 
működtetője a településen. A közösségi 
összetartozás erősítésére közösségi oldalakat 
szerkeszt és működtet. 
www.vasarosbecszeretlek.hu 
www.cselekvogeneraciok.hu 
Vásárosbéc Szeretlek Facebook-csoport
viragora.uw.hu
Szervezésében nagyon sok egyedülálló 
kezdeményezés, program indult innen 
(http://www.vasarosbecszeretlek.hu/
vasarosbecrol-indult/) az NMI Nemzeti Művelődési 
Intézet NKft. közreműködésével a Kapunyitogató, 
Leleményes Hőseink, Ifjúsági tréning és az Ifjúsági 
Értékőr Program, Pajtaszínház. A Diákmunka Másképp és a kreatív nyári ifjúsági 
napközis táborok programjának egyes elemeit más települések is átvették. Több 
hónapon átívelő, közösségi nagykarácsonyi rendezvényei is jelentősek a térségben. 

A Közösségek Hetének legnagyobb baranyai közösségi rendezvényét 
valósította meg: az elszármazottak találkozóját, 2018-ban második alkalommal. 

A Cselekvő Generációk térségi programja (2019. 03. 23. Szigetvár, Vigadó 
Kulturális Központ) idén már 20 települést és nagyszámú intézményt, civilszervezetet 
kapcsolt össze. Napjainkban már könnyebb megvalósítani a közösségfejlesztő 
projekteket Vásárosbécen és vonzáskörzetében az egyre bővülő szakmai 

tudásnak és tapasztalatoknak, 
valamint a térségi szoros szakmai 
kapcsolatoknak, együttműködéseknek 
köszönhetően. Nagyobb rutint szerzett 
a szervezet a források biztosítása és az 
önkéntesek bevonása terén is.

Kulturális közösségi projektek a Zselicben
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HELYZETŰ TÉRSÉGEIBENVirágóra Alapítvány

A Cselekvő Generációk Program 
azalapítványi közösségi munka 
kiterjesztése a szigetvári térségre. 
Különböző helyszíneken megvalósuló 
közösségi rendezvények 
adtákazalapját a 2018. március 
3–4-én megrendezett Térségi 
Közösségi Ünnepnek. A 
szigetvári Vigadó Kulturális 
Központban tartott rendez-
vényen 10 település, 10 
civilszervezet és 5 intézmény 
vett részt. A települések 
hagyományaikat, helyi értékeiket 
hozták el, kiállítások, előadások 
formájában. Azeseményen fellépett 
az alapítvány színháza is, a Mesél a 
béczi erdő című  helytörténeti darabjával. 

A környező településeknek első alkalommal 
volt lehetősége bemutatkozni helyi értékeikkel 
egymásnak és Szigetvár lakosságának. A polgármesterek részvétele, az 
előadások, az intézmények kulturális programjai, a helyi ételkóstolók, valamint a 
civilszervezetek látványos bemutatkozásai tették nagyszabásúvá a közösségi ünnepet. 

Fontos kiemelni, hogy az alapítványt terhelő összes költség a résztvevők 
étkeztetése és frissítőinek biztosítása volt a két napra, a helyszínt egy 
civilszervezet, a települések bemutatkozásainak költségét az önkormányzatok 
önállóan (és szívesen) finanszírozták.
A projekt augusztusban indult, több eleme különböző helyszíneken valósult meg:

• Elszármazottak találkozója Vásárosbéc (170 fő)
• Kézműves fesztivál Magyarlukafán (40 fő)
• Közösségi befőzés Mozsgón (30 fő)
• Nyugdíjas nap – Vásárosbéc, Somogyhárságy 

(100 fő + 100 fő)

• Zselici Tündérkert Program nyílt nap 
Somogyapátiban és Somogyviszlón (30 fő + 30 fő)

• Helytörténeti vetélkedő (50 fő – 9 település)
• Mesefesztivál nagyszülő-unoka mesél programelem(50 fő)
• Térségi Közösségi önnep (350 fő)

Térségi Közösségi Ünnep:
 • 10 zselici település bemutatkozása (Somogyapáti, 
Vásárosbéc, Dióspuszta, Somogyviszló, Magyarlukafa, 
Somogyhárságy, Szentlászló, Boldogasszonyfa, 
Patapoklosi, Mozsgó)
 • Intézmények bemutatkozása: NMI Művelődési 
Központ NKft. – Értéktár Játszóház, Szigetvári Városi 
Könyvtár – könyvbemutató, Csorba Győző Könyvtár – 
Értéktár-totó, települési könyvtárak, Szinergia Leader 
Egyesület – pályázati tájékoztató, helyi termelők kóstolói 
árusítással, szülésfelkészítő kiscsoportos beszélgetés, 
Bársony és „Handicap” alapítvány – terápiás kisállat bemutató, 
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület – e ektrográfiai kiállítás, Mozsgóért Egyesület 
– kézműves foglalkozás, Zsezse egyesület – kiállítás, Gyümölcsoltó Alapítvány – 
fotókiállítás, Zselici Tündérkert Program bemutatkozása
 • Nyugdíjasklubok, tánccsoportok, egyéni előadók fellépései
  • Minden településről kisfilmekvetítése
 • A Mesél a béczi erdő című helytörténeti darab telt házas előadása a vigadó színpadán

A települések érzékenyítését megelőzte a 
Pajtaszínház Programba való bevonásuk. Az 
alapítvány tudatosan egy helytörténeti 
darabbal készült, melynek helyszíne a 
Zselic. A közösségi oldalon 
folyamatosan tájékoztatták a 
közönséget a próbákról, így egyre 
jobban elköteleződtek a darab 
mellett. Januárban 6 település 
polgármestere indított buszokat a 
Budapesti Nemzeti Színházba, hogy 
elkísérjék a társulatot. Természetes 
volt, hogy képviselik településeiket 
a Közösségi Ünnepen is. 

A program Szigetvár városának és a résztvevő 
településeknek, szervezeteknek is hiánypótló volt, kizárólag pozitív tapasztalatot 
jelentett. Szigetvár polgármestere is elismerően nyilatkozott, remélve a folytatást. 

2019. március 23-án a szigetvári Vigadó Kulturális Központban került 
megrendezésre 20 település aktív részvételével a következő Közösségi Ünnep. 
A szervezést nagyban megkönnyítette a 2018-as rendezvény jó híre, valamint a 
további csatlakozó települések friss lendülete. A térségi Héthatár Projektnek 
köszönhetően az alapítvány 6 településen Ifjúsági Értékőr Programot indított, 
melynek helytörténeti kutatási anyagai is a rendezvény kiállításait 
gazdagították. 
A program honlapja: www.cselekvogeneraciok.hu

A Virágóra – a gyermekek környezeti neveléséért 
– Közhasznú Alapítvány 2000 óta lát el kulturális és 
közösségfejlesztési feladatokat Vásárosbécen és 
vonzáskörzetében. A helyi önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodással rendelkezik a kulturális 
közfeladatok ellátására. A nyugdíjasklub kivételével 
minden közösségi klub, kör, program alapítója és 
működtetője a településen. A közösségi 
összetartozás erősítésére közösségi oldalakat 
szerkeszt és működtet. 
www.vasarosbecszeretlek.hu 
www.cselekvogeneraciok.hu 
Vásárosbéc Szeretlek Facebook-csoport
viragora.uw.hu
Szervezésében nagyon sok egyedülálló 
kezdeményezés, program indult innen 
(http://www.vasarosbecszeretlek.hu/
vasarosbecrol-indult/) az NMI Nemzeti Művelődési 
Intézet NKft. közreműködésével a Kapunyitogató, 
Leleményes Hőseink, Ifjúsági tréning és az Ifjúsági 
Értékőr Program, Pajtaszínház. A Diákmunka Másképp és a kreatív nyári ifjúsági 
napközis táborok programjának egyes elemeit más települések is átvették. Több 
hónapon átívelő, közösségi nagykarácsonyi rendezvényei is jelentősek a térségben. 

A Közösségek Hetének legnagyobb baranyai közösségi rendezvényét 
valósította meg: az elszármazottak találkozóját, 2018-ban második alkalommal. 

A Cselekvő Generációk térségi programja (2019. 03. 23. Szigetvár, Vigadó 
Kulturális Központ) idén már 20 települést és nagyszámú intézményt, civilszervezetet 
kapcsolt össze. Napjainkban már könnyebb megvalósítani a közösségfejlesztő 
projekteket Vásárosbécen és vonzáskörzetében az egyre bővülő szakmai 

tudásnak és tapasztalatoknak, 
valamint a térségi szoros szakmai 
kapcsolatoknak, együttműködéseknek 
köszönhetően. Nagyobb rutint szerzett 
a szervezet a források biztosítása és az 
önkéntesek bevonása terén is.

viragoraalapitvany@gmail.com
viragora.uw.hu

+36 70 600 2494

Bánki Eszter
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Szőnyi Kino Garden
NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

A filmművészet otthonra  
találása a Dunakanyarban
Ezzel a mondattal 
jellemezhetjük tömören 
a 2016-ban, Szőnyi Kino 
Garden néven elindított 
rendezvénysorozatot. Mi, a 
nagy múltú, 1968-ban alapított, 
zebegényi Szőnyi István Képző-
művészeti Szabadiskola mai szervezői 
úgy gondoljuk, hogy csak akkor maradhat 
fenn, fejlődhet tovább ez az ötvenéves mozgalom, ha válaszolni tud 
korunk kihívásaira, és friss tartalommal töltjük meg a szőnyi tábor és a 
szabadiskola kínálatát. A klasszikus képzőművészeti műfajok, stúdiumok 
mellett mindig megfértek az oktatásban az új irányzatok, új médiumok, 
elég a szabadiskola első tíz évének (1968–78) legjellemzőbb törekvéseire 
gondolni, amit a legjobban a hagyományos, akadémiai jellegű 
művészetoktatás háttérbe szorítása, kísérletező jellegű, a 
műhelymunkára építő, elsősorban a kreativitást előtérbe állító szemlélet 
jellemzett. Ezt a szellemiségét igyekszünk továbbvinni összművészeti 
törekvéseinkben. Négy éve indult animáció- és fotográfiatáborunk, ahol 
a hangsúly az élmény alapú, közösségteremtő oktatáson van, a 12 év 
feletti korosztály számára.
Az iskolaalapító, Dániel Kornél festőművész álma a szabadtéri színpad, 
hátterében a Dunakanyarral az 1970-es évek elején épült fel, 
2016–17-ben is tökéletes helyszínnek bizonyult a szabadtéri 

filmvetítésekhez, így jött 
létre 2016-ban a 
Dunakanyar első 
kertmozija, a Szőnyi 
Kino Garden. A 2016 
és 2017 nyarán meg-
rendezett esemény-
sorozat minden egyes 
programja valamilyen 
tematikára épült. Például 
volt kísérleti, lengyel vagy Mediawave 
Utóhullám filméjszaka. A vetítések után a 
résztvevők találkozhattak és beszélgethettek 
több alkotóval, majd kortárstánc-előadások, 
kiállítások, koncertek gazdagították a programokat. 
2018-ban a rendezvénysorozat kitágította térbeli 
határait, kilépett a Szőnyi kertből. Zebegényben az Élesztő Plázs, 

Nagymaroson a dunaparti Nomád Bár, 
és a Piknik Manufaktúra fogadta be 
a programokat. Fontosnak tarjuk a 
dunakanyari térség kulturális 
összefogását. 
Másik fő célkitűzésünk a 
nemzetköziség, így már harmadszor 
sikerült megrendezni a lengyel 
nemzetközi filmhétvégét, melynek 
visszatérő vendége a Zubroffka 
International Shortfilm Festival és szervező 
csapata, Byalistok városából. Minden évben 
lengyel és nemzetközi rövidfilmeket hoznak a 
találkozóra. Szintén harmadik alkalommal volt 
vendégünk a 29 éve létező Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlét. 
Ellátogatott hozzánk Hartyándi Jenő, a Mediawave főszervezője, aki az idei 
fesztiváljuk versenyfilmjeiből hozott válogatást, és bekapcsolódott egy 
kerekasztal-beszélgetésbe, melyen több helyi közösséget és kultúrát teremtő 
civilszervezet képviselője vett részt. 2018-ban bővültek a nemzetközi 
kapcsolatok, először mutatkozott be a StopTrik International Film Festival 
Mariborból, Szlovéniából, mely nyolcadik éve a stop motion animációk 

egyedülálló nemzetközi 
ünnepe. Végig vendégünk 
volt a fesztivál egyik 
főszervezője, Michal 
Bobrowski, aki a világ 
minden tájáról kizárólag 
ezekkel a technikákkal 
készült animációs filmeket 
hozott nekünk, és e 
mellett egy PROPANIMA 
animációs filmkészítő workshoppal 
és egy könyvbemutatóval gazdagította a 
kínálatot. Ebben az évben sok új 
képzőművészeti, filmes és zenei workshop is 
megvalósult, és két képzőművészeti 
kiállítást is megrendeztünk, gazdagítva az 
összművészeti törekvéseket.
A filmhétvégék Zebegényben és a Dunakanyar 
egyéb helyszínein egyre népszerűbbek, kialakult egy stabil közönség. 
Főként a környékbéliek és a budapesti érdeklődők látogatnak el 
szívesen ezekre a különleges alkalmakra, ahol összekapcsolódnak a 
nyári ég alatt a különböző művészeti ágak, és egymásra találnak a 
filmek szerelmesei. A Szőnyi Kino Garden rendezvénysorozat nagy 
szerepet vállal a kortárs filmkultúra népszerűsítésében, a programok 
közösségépítő ereje kézzelfogható.
A Szőnyi Kino Garden 2019-ben negyedik alkalommal kerül majd 
megrendezésre. A látogatószám a 2016-os évhez képest jelentősen nőtt. 

A komplex program magában foglalja a 
filmvetítést, workshopokat, színházi és 
táncprogramokat, koncerteket, lehetőség 
van ottalvásra is a szőnyi tábor 
szálláshelyein. Egy-egy est össz-
létszáma 100–150 ember között 
ingadozik. Ehhez számíthatjuk a helybeli 
fiatalokat, az ő megnyerésüket nagyon 
fontosnak tartjuk.

Hagyomány és újítás Szőnyi István kertjében

Szerző: Köpöczi Rózsa és Németh Balázs Kristóf

Összművészeti törekvések 
és közösségépítés 
az 50 éves Szőnyi István 
Képzőművészeti Szabadiskola 
és a Szőnyi Kino Garden 
programsorozatába
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Szőnyi Kino Garden

A filmművészet otthonra  
találása a Dunakanyarban
Ezzel a mondattal 
jellemezhetjük tömören 
a 2016-ban, Szőnyi Kino 
Garden néven elindított 
rendezvénysorozatot. Mi, a 
nagy múltú, 1968-ban alapított, 
zebegényi Szőnyi István Képző-
művészeti Szabadiskola mai szervezői 
úgy gondoljuk, hogy csak akkor maradhat 
fenn, fejlődhet tovább ez az ötvenéves mozgalom, ha válaszolni tud 
korunk kihívásaira, és friss tartalommal töltjük meg a szőnyi tábor és a 
szabadiskola kínálatát. A klasszikus képzőművészeti műfajok, stúdiumok 
mellett mindig megfértek az oktatásban az új irányzatok, új médiumok, 
elég a szabadiskola első tíz évének (1968–78) legjellemzőbb törekvéseire 
gondolni, amit a legjobban a hagyományos, akadémiai jellegű 
művészetoktatás háttérbe szorítása, kísérletező jellegű, a 
műhelymunkára építő, elsősorban a kreativitást előtérbe állító szemlélet 
jellemzett. Ezt a szellemiségét igyekszünk továbbvinni összművészeti 
törekvéseinkben. Négy éve indult animáció- és fotográfiatáborunk, ahol 
a hangsúly az élmény alapú, közösségteremtő oktatáson van, a 12 év 
feletti korosztály számára.
Az iskolaalapító, Dániel Kornél festőművész álma a szabadtéri színpad, 
hátterében a Dunakanyarral az 1970-es évek elején épült fel, 
2016–17-ben is tökéletes helyszínnek bizonyult a szabadtéri 

filmvetítésekhez, így jött 
létre 2016-ban a 
Dunakanyar első 
kertmozija, a Szőnyi 
Kino Garden. A 2016 
és 2017 nyarán meg-
rendezett esemény-
sorozat minden egyes 
programja valamilyen 
tematikára épült. Például 
volt kísérleti, lengyel vagy Mediawave 
Utóhullám filméjszaka. A vetítések után a 
résztvevők találkozhattak és beszélgethettek 
több alkotóval, majd kortárstánc-előadások, 
kiállítások, koncertek gazdagították a programokat. 
2018-ban a rendezvénysorozat kitágította térbeli 
határait, kilépett a Szőnyi kertből. Zebegényben az Élesztő Plázs, 

Nagymaroson a dunaparti Nomád Bár, 
és a Piknik Manufaktúra fogadta be 
a programokat. Fontosnak tarjuk a 
dunakanyari térség kulturális 
összefogását. 
Másik fő célkitűzésünk a 
nemzetköziség, így már harmadszor 
sikerült megrendezni a lengyel 
nemzetközi filmhétvégét, melynek 
visszatérő vendége a Zubroffka 
International Shortfilm Festival és szervező 
csapata, Byalistok városából. Minden évben 
lengyel és nemzetközi rövidfilmeket hoznak a 
találkozóra. Szintén harmadik alkalommal volt 
vendégünk a 29 éve létező Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlét. 
Ellátogatott hozzánk Hartyándi Jenő, a Mediawave főszervezője, aki az idei 
fesztiváljuk versenyfilmjeiből hozott válogatást, és bekapcsolódott egy 
kerekasztal-beszélgetésbe, melyen több helyi közösséget és kultúrát teremtő 
civilszervezet képviselője vett részt. 2018-ban bővültek a nemzetközi 
kapcsolatok, először mutatkozott be a StopTrik International Film Festival 
Mariborból, Szlovéniából, mely nyolcadik éve a stop motion animációk 

egyedülálló nemzetközi 
ünnepe. Végig vendégünk 
volt a fesztivál egyik 
főszervezője, Michal 
Bobrowski, aki a világ 
minden tájáról kizárólag 
ezekkel a technikákkal 
készült animációs filmeket 
hozott nekünk, és e 
mellett egy PROPANIMA 
animációs filmkészítő workshoppal 
és egy könyvbemutatóval gazdagította a 
kínálatot. Ebben az évben sok új 
képzőművészeti, filmes és zenei workshop is 
megvalósult, és két képzőművészeti 
kiállítást is megrendeztünk, gazdagítva az 
összművészeti törekvéseket.
A filmhétvégék Zebegényben és a Dunakanyar 
egyéb helyszínein egyre népszerűbbek, kialakult egy stabil közönség. 
Főként a környékbéliek és a budapesti érdeklődők látogatnak el 
szívesen ezekre a különleges alkalmakra, ahol összekapcsolódnak a 
nyári ég alatt a különböző művészeti ágak, és egymásra találnak a 
filmek szerelmesei. A Szőnyi Kino Garden rendezvénysorozat nagy 
szerepet vállal a kortárs filmkultúra népszerűsítésében, a programok 
közösségépítő ereje kézzelfogható.
A Szőnyi Kino Garden 2019-ben negyedik alkalommal kerül majd 
megrendezésre. A látogatószám a 2016-os évhez képest jelentősen nőtt. 

A komplex program magában foglalja a 
filmvetítést, workshopokat, színházi és 
táncprogramokat, koncerteket, lehetőség 
van ottalvásra is a szőnyi tábor 
szálláshelyein. Egy-egy est össz-
létszáma 100–150 ember között 
ingadozik. Ehhez számíthatjuk a helybeli 
fiatalokat, az ő megnyerésüket nagyon 
fontosnak tartjuk.

kopoczir@gmail.com

+36 20 259 0250

Köpöczi Rózsa

nemethbalik@gmail.com

+36 20 269 6981

Balázs Kristóf
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Köcsögök és Dudák Néptáncegyüttes
NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

Közösségünk – a K&D azaz a 
Köcsögök és Dudák 
Néptáncegyüttes – már több mint 
15 éves múlttal rendelkezik. 
Hogy hogyan jött létre? 
Gyermekeinket vittük táncolni, 
s amíg vártunk rájuk, 
természetesen beszélgettünk, 
ismerkedtünk szülőtársainkkal. 
Néztük a gyerekeket az 
ablakon keresztül, hallgattuk 
a tánclépéseik alatti 
muzsikát, s egyre inkább 
késztetést éreztünk arra, hogy 
mi is tanuljunk táncolni. Elég sok 
idő eltelt, míg az első „szülői” 
néptáncpróba 2003-ban létrejött.
Célunk eleinte az volt, hogy hasznosan 
töltsük el azt az időt, amíg a gyerekekre 
várakozunk. Aztán a próbák alatt egyre jobban megismerkedtünk 
egymással. Összeállt egy olyan közösség, amelynek tagjai az élet 
teljesen különböző területéről érkeztek – volt asztalos, masszőr, edző, 
vállalkozó, pedagógus, rendőr, mérnök, közalkalmazott stb. De egy közös 
pont volt közöttük: a néptánc, a népzene szeretete.

A csapat összekovácsolódásához csak a próbák azonban nem lettek 
volna elegendőek, a közelebbi kapcsolatok kialakítása, kialakulása 
érdekében ennél többre volt szükség.

Alakuló összejövetelt, táncházat szerveztünk, mely nemcsak táncház 
volt, hanem egy igazi házibuli jellegű esemény. A tánc mellett helyett 
kapott egy játékos vetélkedő is. 5-6 fős csapatokat alkottunk, s minden 
csapatnak a kapott feladatból egy kis bemutatót kellett tartania. A 

produkcióra való felkészülés is nagyban segített a 
közelebbi kapcsolatok létrejöttében. Otthonról 
mindenki hozott valami finom harapnivalót, innivalót, 
amiket beszélgetés mellett az est folyamán közösen 
elfogyasztottunk. Ez volt az első táncházunk, amit 
természetesen követett a többi. 

Gyermekeink fellépéseinek, táborainak nem csak kísérői, segítői, hanem 
aktív részesei lettünk. Az éves nagybemutatókon szerepet kaptunk, 
melyekre nagy örömmel készültünk.

» Ha van egy cél egy társaság előtt, melyre bármely módon készülni kell, 
az rendkívüli módon összerázza a csoportot, egymást segítik, bátorítják, s 
örülnek egymás sikereinek, egymásnak az emberek. «

Nagyon jó a tapasztalatunk a most már hagyományosnak számító, 
augusztus végi évadkezdő cikolai edzőtáborunkkal. Itt a kisvendéglős 
ebédek mellett a közösen elkészített, valamint a hazulról hozott ételeket, 
italokat fogyasztjuk, gyönyörködünk a csodálatos szigetközi tájban, 
fürdünk, kenuzunk a Duna ágrendszerében, de természetesen sokat 
táncolunk. Általában megkezdjük az aktuális éves táncanyag tanulását.
Minden évben hagyományőrzés jelleggel húsvét hétfőjén lovas kocsival, 
zenekarral meglátogatjuk lányainkat, asszonyainkat – csak azokat, akik 

nem szeretnének elhervadni –, friss, harmatos vízzel meglocsoljuk őket. 
Havonta, kéthavonta egy–egy társunknál összejövünk énekelni. 
Dalkörünkben különböző tájegységek népdalait tanuljuk, itt is 
finomakat eszünk, iszunk.

Nagy összetartó ereje van, ha a társaság évente legalább egy 
alkalommal közös kirándulást, tábort, közös programot szervez.
Voltunk több alkalommal egy estét betöltő borkóstolón, pünkösdi 
ünnepi összejövetelen, többnapos belföldi, külföldi városnézésen, 
néptánctáborokban. Évek óta részesei vagyunk a Mediawave 
összművészeti együttlétnek.

» Vallom és hiszek abban, hogy ha van egy közös érdeklődési pont 
teljesen különböző beállítottságú egyének között, az már elegendő, 
egy közösség létrejöttéhez. Ahhoz, hogy ez közösség tartós legyen, 

mindenképpen olyan programokra is szükség 
van, melyek szinte mindenki számára élményt, 
kikapcsolódást nyújtanak. «

A mi közösségünk azért alakult, hogy ne 
csak a gyerekeink néptáncaiból 
ismerkedjünk a népi kultúra e 
szegmensével, hanem saját 
tánclépéseink által tapasztaljuk 
meg a néptánc, népzene 
szépségét, s a gyermekeink 
táncházainak ne csak nézői, 
hanem aktív részesei 
lehessünk. Azért alakultunk, 
hogy egymást jobban 
megismerjük, hozzunk 
létre egy olyan 
közösséget, ahol új baráti 
kapcsolatok jöhetnek létre, 
ahol együtt tudunk örülni, 
szórakozni gyermekeikkel 
a népzene, néptánc csodálatos 
világában.

Mára ez egy kicsit megváltozott. Ma már gyermekeink nem járnak 
néptáncpróbákra, mi azonban igen. Közösségünk egyben maradt. Ugyan 
az évek során változik a csapat létszáma, összetétele, életkora. Van, aki 
egészségügyi gondjai miatt, van, aki másfelé orientálódás miatt kivált a 
csoportból, de helyettük mindig érkeznek új társak, akik örömmel 
csatlakoznak hozzánk, és lesznek aktív részesei csapatunknak.
A baráti kapcsolat azonban azokkal sem szűnt meg, akik már nem járnak 

próbáinkra. Egy-egy rendezvényünkre 
szívesen visszajönnek, örömmel 
táncolnak, énekelnek velünk és 
ismerkednek új társainkkal.

A közös érdeklődési pont összetartó ereje
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Közösségünk – a K&D azaz a 
Köcsögök és Dudák 
Néptáncegyüttes – már több mint 
15 éves múlttal rendelkezik. 
Hogy hogyan jött létre? 
Gyermekeinket vittük táncolni, 
s amíg vártunk rájuk, 
természetesen beszélgettünk, 
ismerkedtünk szülőtársainkkal. 
Néztük a gyerekeket az 
ablakon keresztül, hallgattuk 
a tánclépéseik alatti 
muzsikát, s egyre inkább 
késztetést éreztünk arra, hogy 
mi is tanuljunk táncolni. Elég sok 
idő eltelt, míg az első „szülői” 
néptáncpróba 2003-ban létrejött.
Célunk eleinte az volt, hogy hasznosan 
töltsük el azt az időt, amíg a gyerekekre 
várakozunk. Aztán a próbák alatt egyre jobban megismerkedtünk 
egymással. Összeállt egy olyan közösség, amelynek tagjai az élet 
teljesen különböző területéről érkeztek – volt asztalos, masszőr, edző, 
vállalkozó, pedagógus, rendőr, mérnök, közalkalmazott stb. De egy közös 
pont volt közöttük: a néptánc, a népzene szeretete.

A csapat összekovácsolódásához csak a próbák azonban nem lettek 
volna elegendőek, a közelebbi kapcsolatok kialakítása, kialakulása 
érdekében ennél többre volt szükség.

Alakuló összejövetelt, táncházat szerveztünk, mely nemcsak táncház 
volt, hanem egy igazi házibuli jellegű esemény. A tánc mellett helyett 
kapott egy játékos vetélkedő is. 5-6 fős csapatokat alkottunk, s minden 
csapatnak a kapott feladatból egy kis bemutatót kellett tartania. A 

produkcióra való felkészülés is nagyban segített a 
közelebbi kapcsolatok létrejöttében. Otthonról 
mindenki hozott valami finom harapnivalót, innivalót, 
amiket beszélgetés mellett az est folyamán közösen 
elfogyasztottunk. Ez volt az első táncházunk, amit 
természetesen követett a többi. 

Gyermekeink fellépéseinek, táborainak nem csak kísérői, segítői, hanem 
aktív részesei lettünk. Az éves nagybemutatókon szerepet kaptunk, 
melyekre nagy örömmel készültünk.

» Ha van egy cél egy társaság előtt, melyre bármely módon készülni kell, 
az rendkívüli módon összerázza a csoportot, egymást segítik, bátorítják, s 
örülnek egymás sikereinek, egymásnak az emberek. «

Nagyon jó a tapasztalatunk a most már hagyományosnak számító, 
augusztus végi évadkezdő cikolai edzőtáborunkkal. Itt a kisvendéglős 
ebédek mellett a közösen elkészített, valamint a hazulról hozott ételeket, 
italokat fogyasztjuk, gyönyörködünk a csodálatos szigetközi tájban, 
fürdünk, kenuzunk a Duna ágrendszerében, de természetesen sokat 
táncolunk. Általában megkezdjük az aktuális éves táncanyag tanulását.
Minden évben hagyományőrzés jelleggel húsvét hétfőjén lovas kocsival, 
zenekarral meglátogatjuk lányainkat, asszonyainkat – csak azokat, akik 

nem szeretnének elhervadni –, friss, harmatos vízzel meglocsoljuk őket. 
Havonta, kéthavonta egy–egy társunknál összejövünk énekelni. 
Dalkörünkben különböző tájegységek népdalait tanuljuk, itt is 
finomakat eszünk, iszunk.

Nagy összetartó ereje van, ha a társaság évente legalább egy 
alkalommal közös kirándulást, tábort, közös programot szervez.
Voltunk több alkalommal egy estét betöltő borkóstolón, pünkösdi 
ünnepi összejövetelen, többnapos belföldi, külföldi városnézésen, 
néptánctáborokban. Évek óta részesei vagyunk a Mediawave 
összművészeti együttlétnek.

» Vallom és hiszek abban, hogy ha van egy közös érdeklődési pont 
teljesen különböző beállítottságú egyének között, az már elegendő, 
egy közösség létrejöttéhez. Ahhoz, hogy ez közösség tartós legyen, 

mindenképpen olyan programokra is szükség 
van, melyek szinte mindenki számára élményt, 
kikapcsolódást nyújtanak. «

A mi közösségünk azért alakult, hogy ne 
csak a gyerekeink néptáncaiból 
ismerkedjünk a népi kultúra e 
szegmensével, hanem saját 
tánclépéseink által tapasztaljuk 
meg a néptánc, népzene 
szépségét, s a gyermekeink 
táncházainak ne csak nézői, 
hanem aktív részesei 
lehessünk. Azért alakultunk, 
hogy egymást jobban 
megismerjük, hozzunk 
létre egy olyan 
közösséget, ahol új baráti 
kapcsolatok jöhetnek létre, 
ahol együtt tudunk örülni, 
szórakozni gyermekeikkel 
a népzene, néptánc csodálatos 
világában.

Mára ez egy kicsit megváltozott. Ma már gyermekeink nem járnak 
néptáncpróbákra, mi azonban igen. Közösségünk egyben maradt. Ugyan 
az évek során változik a csapat létszáma, összetétele, életkora. Van, aki 
egészségügyi gondjai miatt, van, aki másfelé orientálódás miatt kivált a 
csoportból, de helyettük mindig érkeznek új társak, akik örömmel 
csatlakoznak hozzánk, és lesznek aktív részesei csapatunknak.
A baráti kapcsolat azonban azokkal sem szűnt meg, akik már nem járnak 

próbáinkra. Egy-egy rendezvényünkre 
szívesen visszajönnek, örömmel 
táncolnak, énekelnek velünk és 
ismerkednek új társainkkal.

pongracz.csaba2@gmail.com
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A Donátusi Baráti Kör (DBKE) 
célja egy olyan erős közösség 
kialakulása a lakókörnyeze-
tünkben, ami saját érdekeit 
képviselve képes élet-
minőségén javítani. Úgy 
érezzük, hogy jelentős 
szerepet vállaltunk a 
közösség érdekében, 
mikor igényt fogalmaz-
tunk meg a városvezetés 
irányába egy közösségi 
tér létrehozására. Eddigi 
tevékenységeink mindehhez 
jó kezdőlépésnek bizonyultak, 
de látjuk a hiányosságainkat is. 
Tapasztalatot szereztünk abban, hogy-
miként érdemes megszólítani a lakosságot. Rájöttünk, hogy milyen 
kommunikációt használjunk, hogy (költség) hatékonyan és gyorsan 
jussunk el célcsoportjainkhoz. Rendezvényeket szerveztünk, amik 
több száz embert megmozgattak.

Szerencsére megtapasztalhattuk, hogy a szűkebb és tágabb 
értelemben vett környék lakói nyitottak a közösségi eseményeink-
re, szívesen részt vesznek ezeken. Adott esetben saját erőforrásaik-
ból is hajlandók áldozni a siker érdekében. Úgy érezzük, hogy helyi 
lakossági beágyazottságunk és ismertségünk jelentős még akkor is, 
ha az elmúlt évben aktivitásunk alábbhagyott.

Rendezvényeink közül fenti céljainkat leginkább az óriástök-nevelő 
verseny szolgálta. Ennek alkalmával valósult meg az az aktivitás, 

ami elindíthatja a 
környék lakóinak 
közösséggé érését.
Ez a projektünk 
többször is nagy 
sikerrel zajlott a 
következőképpen. 
Tavasszal a résztvevők 
a palántaosztás alkalmával 
jelentkeznek a versenyre – 
tavaly mintegy nyolcvan növényt osztot-
tunk ki. A versenyzők minden korcsoport-
ból érkeznek, a kisgyerekektől a nyugdíja-
sokig, igazi kapocs lett ez a generációk között. 
A növényt aztán otthon nevelik a versenyzők. A 
töknevelés időszakában büszke beszámolók 
jelennek meg a közösségi oldalunkon. Majd ősszel, a tökfesztiválon 
történik meg a termések „megmérettetése” és a díjak kiosztása. A 

fesztiválon kísérőprogramként 
kézműveskedés, kvízverseny 
zajlik. A résztvevők maguk 
is készülnek süteménnyel, 
szendviccsel, italokkal az 
eseményre. A részvételben 
nemcsak a nyeremények 
szolgálnak motivációul, 
hanem maga a büszkeség is, 
amit minden kertet gondozó 
gazda érez saját termése kapcsán, 
ezzel megidézzük városrészünk 
egykori „szőlőhegy” múltját is.

Ebben az eseményben már többé-kevésbé megvalósulni látszik 
célunk, hogy programjaink mindegyikében valódi aktivitással 
jelenjenek meg a résztvevők. Már az előkészítés, a szervezés is 
legalább annyi önkéntes bevonásával történjen, mint ahány 
egyesületi tag dolgozik az adott eseményen. Maguk a rendez-

vények úgy zajla-
nak, hogy a 
résztvevők közül 
m i n d e n k i n e k 
aktív szerepe 
van azok alaku-
lásában. Ez anyagi 
hozzájárulást is jelent-
het. Midezt rendkívül 
fontosnak tartjuk. A 
résztvevők éljék meg 
azt, hogy nélkülük nehezebben vagy 
egyáltalán nem jönne létre az adott 
aktivitás, érezzék azt magukénak valami-
lyen részben. Ez segít hozzá minket azon 
célunk eléréséhez, hogy egyesületünk új, 
aktív és elhivatott tagokkal bővüljön. A 
közösség tagjaitól általánosságban azt várjuk, hogy vegyenek 
részt programjainkon, és szánjanak arra időt, hogy jobban megis-
merjék egymást. Alakuljon ki, illetve emelkedjen az egymással és 
a szervezetünkkel szemben támasztott bizalom.

Úgy érezzük, ha még jobban, több projektünk során is odafigyelünk 
a fenti irányelvek teljesülésére, néhány év alatt sokat fog 
formálódni a helyi közösségünk. Ezeket kiterjesztve, nyitottsá-

gunkat közvetítve más város-
részek lakói felé is, hiszünk abban, 
hogy valóban növekedni fog a 
városlakók tettrekészsége és ez 
által életminősége.

Óriástök-nevelő verseny a Donátusban

Szerző: Barlainé Bereczki Veronika
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Donátus baráti Kör
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többször is nagy 
sikerrel zajlott a 
következőképpen. 
Tavasszal a résztvevők 
a palántaosztás alkalmával 
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történik meg a termések „megmérettetése” és a díjak kiosztása. A 
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hozzájárulást is jelent-
het. Midezt rendkívül 
fontosnak tartjuk. A 
résztvevők éljék meg 
azt, hogy nélkülük nehezebben vagy 
egyáltalán nem jönne létre az adott 
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A Komáromban kialakított 
MAG-Ház a „közösségi művelődés 
kívánatos szervezetének” 
modelljét alapul véve működő 
közösségi tér, amit az 
épülettulajdonos szervezetén 
(Élettér Egyesület) kívül 
további öt szervezet 
konzorciuma működtet 
és üzemeltet a civil 
önkormányzatiság és 
kontroll alapelvén. A 
MAG-Házat 2007-ben 
nyitottuk meg másfél éves 
intenzív összefogással, 
önkéntes munkával és jelentős 
anyagi támogatással (egyesületi 
magánszemélyektől) készült el, 
melynek folyamatos bővítése a 
szolgáltatási kínálatának gyarapítását is biztosítja. 

A tulajdonos szervezet már a fizikai építkezés során törekedett a 
fenntarthatóságra, így módszeresen kutatta azokat a lehetőségeket, 
amelyek hosszú távra is biztosíthatják az üzemeltetést és fenntartást. A 
MAG-Ház-modell a franciaországi MJC (Maisons des Jeunes et de la 
Culture – magyar fordítása: ’ifjúsági és közösségi ház’) adaptációjából 
épül fel, melynek alappillére a közösségi (szervezeti) összefogás, 
együttműködés.

A MAG-Házat 6 szervezet közös elhatározásból együttműködve 
üzemelteti, összefogási okát közösségi és gazdasági téren jelölik meg. 
Érdekükben áll, hogy közösen tartsanak fenn szakmai vezetést, 
titkárságot, könyvelést, hogy közösen jobban használják ki helyiségeiket. 

A MAG-Ház jobban képviseli a lakosság sokszínű 
érdeklődését és különféle érdekeit, a ’közös’ 
költségvetésbe befolyó összegek sokrétűbb 
tevékenységet tesznek lehetővé. Az egyesülési 
szabadság értelmében természetesen bármelyik 
szekciónak bármikor jogában áll kilépni a 
konzorciumból és önállóan folytatni a 
tevékenységét. A MAG-Házat összefogó 
konzorciumon kívül vannak együttműködő és 
társult tagok is. A társult tagok között 
egyaránt találhatunk jogi személyeket és 
olyan szakembereket, akiket hozzáértésük, 
szakértelmük miatt választanak be. 
Együttműködő tagok kizárólag jogi személyek, 
akik projektek, programok, fejlesztések 
területén egy-egy cél megvalósítására kötött 
megállapodás keretén belül kapcsolódnak a 
konzorcium egy-egy tagjához.

A konzorcium évente egyszer közgyűlést tart (1 szervezet 1 szavazat 
elven), az egyesület közgyűléséhez hasonlóan működve vitatja meg és 
fogadja el a konzorcium (MAG-Ház), valamint annak tagszervezetei 
(egyesületek) tevékenységéről szóló tartalmi és pénzügyi beszámolót, 
meghatározza a következő évi költségvetést és szakmai irányvonalakat, 
a tagszervezetek szuverén törekvéseit, azok kapcsolódásait a 

konzorciumhoz. A döntéseket abszolút szótöbbséggel hozzák. A 
természetes és a jogi személyeknek egyaránt egy szavazatuk van. Az 
egyesületi mintára a konzorciumot a megbízott szakmai vezetés 
képviseli, ő rendeli el a kiadásokat és hagyja jóvá a bevételeket, közli a 
konzorciummal, annak tagszervezeteivel a cselekvés irányvonalait, és 
felügyeli azok végrehajtását.

A házban a munkatársak és önkéntesek egyenrangú partnerként 
dolgoznak egy demokratikus légkörben. Mindenki azt a feladatot végzi, 
amire aktuálisan szükség van, és mindezt nagyfokú önállósággal, nem 
„kézi vezérléssel”. Nincs formális menete a feladatok és a munkamód 
betanulásának, „megtanulják, mint a gyerek a nyelvet”. Munkaidejük 
beosztása is a bizalom elvére épül: alapvetően jelen kell lenni és 
elvégezni a feladatot, egy naptárban jelzik a tervezett távolléteiket, ez 
így átlátható a kollégák számára, akik ez alapján tudják tervezni a 
munkát. Nagy energiaráfordítás a korábban más környezetben 
munkatapasztalatot szerzettek „átszocializálása”: a „furkálások” és a 
másik legyőzésére épülő munkamód megszüntetése. A konzorcium 
nem a társadalmi egyenlőség, hanem a társadalmi igazságosság elvén 
működik, ami azt jelenti, hogy tagjai saját emberi és anyagi forrásaiknak 
lehetőségeivel csatlakoznak. Így a tagszervezetek nem egységesen 

egyenlő mértékben, 
hanem erőforrásaiknak 
megfelelően járulnak 
hozzá a közös célok 
megvalósításához. 
A 12 éve zavar-
talanul működtetett 
közösségi tér úgy 
tölti be funkcióját, hogy 
a benne tevékeny-
kedő szervezetek autonóm 
célkitűzéseire építve gazdag 
élettere a helyi közösségeknek.

A MAG-Ház a demokrácia olyan műhelye, amin 
kívül csak mindenféle hierarchiákban, jobbára 
szabályozottan tehetjük a dolgunkat. Rajta kívül 
alig van hol megtanulni és begyakorolni a másokkal 
való egyenrangú és szolidáris együttműködést. Persze nem lehet ’csak 
úgy’ együttműködést szorgalmazni/szorgalmaztatni; ahhoz kell egy 
közösen felvállalt cél és feladatrendszer, ami mentén kikristályosodnak 
nemcsak a tennivalók, hanem a még nem ismert vezéregyéniségek és 
a különféle szerepeket betöltők is.

A civil struktúra kialakítása cél és eszköz a tudatosabb polgári lét 
megélésére, egyidejűleg mintateremtő gyakorlóhely a települési 
demokrácia működésére. A benne együttműködők a társadalmi életben 
való aktív részvétel lehetőségét adják azoknak, akik ezt szívesen 
fogadják, s így cselekvési teret-terepet is biztosítanak.
Ez pedig nem más, mint a polgári társadalmak alapja; az önkéntesség, 

az öntevékenység, az önko-
rmányzás, az önigazgatás. Fela-
data, hogy közreműködjék a 
helybéli társadalom barátságos, 
őszinte és szolidáris viszonyain-
ak kiépítésében.

MAG-Ház, civilszerevezetk közösségi működtetése
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melynek folyamatos bővítése a 
szolgáltatási kínálatának gyarapítását is biztosítja. 

A tulajdonos szervezet már a fizikai építkezés során törekedett a 
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kívül csak mindenféle hierarchiákban, jobbára 
szabályozottan tehetjük a dolgunkat. Rajta kívül 
alig van hol megtanulni és begyakorolni a másokkal 
való egyenrangú és szolidáris együttműködést. Persze nem lehet ’csak 
úgy’ együttműködést szorgalmazni/szorgalmaztatni; ahhoz kell egy 
közösen felvállalt cél és feladatrendszer, ami mentén kikristályosodnak 
nemcsak a tennivalók, hanem a még nem ismert vezéregyéniségek és 
a különféle szerepeket betöltők is.

A civil struktúra kialakítása cél és eszköz a tudatosabb polgári lét 
megélésére, egyidejűleg mintateremtő gyakorlóhely a települési 
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való aktív részvétel lehetőségét adják azoknak, akik ezt szívesen 
fogadják, s így cselekvési teret-terepet is biztosítanak.
Ez pedig nem más, mint a polgári társadalmak alapja; az önkéntesség, 

az öntevékenység, az önko-
rmányzás, az önigazgatás. Fela-
data, hogy közreműködjék a 
helybéli társadalom barátságos, 
őszinte és szolidáris viszonyain-
ak kiépítésében.

eletter@novonet.hu
www.mag-haz.eu
+36-34-526-955
+36-20-584-2860

MAG-Ház, 2903 Komárom, Csendes u. 8.
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A Retextil  know-how a háztartási és ipari 
textilhulladék újrahasznosításának speciális 
egyedi módszerén alapul. Ez a módszer 
az alkotó ember energiáira és 
kreativitására épít, kézműves eszközök-
kel dolgozik, és a hagyományos textil-
technikákból indul ki. Általános 
célja a hulladékcsökkentés, 
fenntartható fejlődés, a társadalmi 
szolidaritásés esélyegyenlőség 
megteremtése, valamint célja 
minden alkotó saját fejlődési 
lehetőségeinek beteljesítése. 
Tartós közérdekű cél a Retextil 
humán és ökológiai recycling 
programot ismertté és elérhetővé 
tenni meghatározott célcsoportok, 
illetve ezeknek hazai és nemzetközi 
szervezetei, intézményei számára: 
gyógyuló szenvedélybetegek, fogyatékkal 
élők, megváltozott munkaképességűek, 
pszichiátriai betegek, cigány közösségek, 
szomszédságok, alacsony képzettségűek és/vagy tartós munkanélküliek, tanulási 
nehézséggel küzdő gyerekek, hajléktalanok, hospitalizált személyek és közösségek (pl. 
állami gondozott gyerekek és szociális otthonban élő idős emberek), várandós és 
kisgyermekes anyák (gyes, gyed), óvodások és kisiskolások, közép- és felsőfokú 
művészeti iskolák hallgatói.

A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatási gyakorlata 
hazánkban manapság szocioterápia-mentesnek mondható, azaz valamilyen munka 
elvégzését teszi csak lehetővé, de a fejlődést és a társadalomba való beágyazódást nem segíti.

A hátrányos helyzetűeket a kiszolgáltatottság, a szegénység, az elszigeteltség és a 
munkanélküliség jellemzi, különös tekintettel a betegségben és szegénységben 
szenvedők körében. Az ilyen helyzetű emberek nincsenek tudatában az önsegítés 
lehetséges folyamatainak, nem tudják tudatosan alkalmazni saját a maguk és a velük közösségben 
élők erőforrásait. A Retextil legfőképpen ezen tudás átadásában mutat fel eredményeket.

Relatív zárt rendszerek jellemzik a fogyatékkal élőket vagy megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyeket, de jellemző az egész társadalomban 

a kapcsolatszegénység. Kevés valójában integrált és 
integratív rehabilitációs foglalkoztatási forma létezik, azok is 
relatív zárt ajtók mögött működnek sok hasonló betegségben 
szenvedő emberrel, akik nem vagy nehezen tudnak egymáson 
segíteni, és riasztó tud lenni az őket személyesen nem ismerő 
emberek számára.

Thiesz Angéla a Retextil ötletének szükségszerű kidolgozása után 
(családi szükségleteik enyhítésére) az első Retextil Műhelyt 
Istenkúton hozta létre tartósan munkanélküli, alacsony 
iskolázottságú, megváltozott munkaképességű, részben 
cigány asszonyokból álló csoporttal, 15 fővel. Mindenki 
meg tudott tanulni valamilyen technológiai elemet, de 
magát az alkotás folyamatát is mindenki megismerte. 

A fizikai valón, cselekvésen keresztüli tapasztalati tanulás 
a termékelőállításon túl egy szellemi tapasztalatszerzéssé is vált:
 • tudok csinálni, azaz ismerem a tevés rendjét,
 • a többi emberrel együtt képes vagyok egy nagyobb   

egység  alkotó elemévé válni,
 • ha jók a kapcsolatok, minden jó...

A legfontosabb tanulság, hogy a teremtőképesség, a kreativitás minden szinten hat, 
alapeleme az emberi dimenziónak. A művészetterápiás tevékenység alapja a megváltozott 
munkaképességű emberek által a Retextil Manufaktúrában készített Retextil termék, mely 
közösségi rehabilitáció keretein belül valósul meg.
A „Használd és dobd el!” üzenettel ellentétben a Retextil manufaktúrájában készülő bútorok 
minden négyzetcentije a környezettel való együttműködést sugallja. Ezek a bútorok a 
legegyszerűbb és legtisztább technikával készülnek. Olyan személyes tárgyakból, 
melyeknek múltja van. A használt ruhát ugyanis előbb egyedi technológiával Retextil 
fonallá alakítják, majd szövik, fonják, csomózzák – a tárgy jellege szerint. Ezek a bútorok új 
funkcióval új életre kelnek. A bútorkollekció minden darabja egy-egy alkotói folyamat 

eredménye, amelybe készítője önmagát is 
beleszövi. A műhelyben fellelhető szálak színe, 
mintája, tapintása, vastagsága, vékonysága 
végtelen számú, különböző és egyedi 
variáció megalkotására ad lehetőséget. A 
módszer, a technológia és a tárgyak mind 
ugyanazt a lehetőséget hordozzák: az 
önkifejezést. A Retextil iparművészeti 
termék, mely lakberendezési tárgyakban, 
ruházatban, kiegészítőkben, fejlesztő 
eszközökben és még sok minden 
másban ölt testet.

Az alapítvány fejlesztő eszközei elsősorban 
fejlődésükben elmaradt gyerekeknek és szüleiknek 
segítettek azzal, hogy kezükbe terápiás 
eszközrendszert adtak. Segítő, fejlesztő, terápiás 
játékok készültek a Retextil ideájával és technikájával. A babák, csörgők, szőnyegek és 
egy komplett terápiás játszótér a már jól ismert módon, vagyis ruhák, anyagok 
újrahasznosításával készültek. Az elkészült játékokat Pécs gyermekfejlesztő központjaiba 
és a régió hátrányos helyzetű településeire juttattuk el. 

Az alapítvány tevékenységei közé tartozik a különböző művészeti csoportokkal való 
együttműködés (Krétakör társulat, Malom csoport, Üres Tér): köztér-rehabilitációs 
projektek létrehozása, végrehajtása, melyek a mélyszegénységben élők problémáira 
hívják fel a figyelmet, összekovácsolva a fiatal művészeket és a célcsoportot oly módon, 
hogy az alkotások komplexen és méltósággal képesek a problémák elé tükröt tartani (pl. 
Kioldások Vidámparkja – 2010; tér itt és – 2011).

Az egymás iránti felelősség és a környezet iránt 
felelősség az alapítvány filozófiájában és tevékeny-
ségeiben egymástól elválaszthatatlan egységet alkot. A 
Retextil Alapítvány tevékenységei egyaránt szolgálják a rehabilitáció, 
a személyiségfejlesztés, a környezeti nevelés és környezetvédelem, a 
művészeti oktatás és a munkaerőpiaci reintegráció, valamint a tágabb 
értelemben vett társadalmi befogadás céljait.

Az immár 15 éve aktív szervezet fennállásának második éve óta tartja 
Nyitott Műhely nevű programját, melyet a Szent István tér 4. alatti 
manufaktúrájában minden csütörtök délután 15–18 óra között tart, 
várja az érdeklődőket, segíti kreatív elgondolásaik 
megvalósítását, valamint bemutatjuk és tanítjuk a különböző 
általunk használt technikákat. Ezek a foglalkozások minden 
betérő számára ingyenesek. Egy év alatt átlag 300 ember 
fordul meg a műhelyben, laikusoktól a tanítókon át a korai 
gyerekfejlesztésben dolgozókig. 

A műhelytagok is itt tanulnak bele a tanításba, amit aztán 
egyéb helyszíneken is kamatoztathatnak, mint történt ez eddig 
is, pl. speciális tanulási igényű gyerekek iskolai foglalkozási 
keretében, fesztiválokon, Biztos Kezdet Gyerekházakban, illetve 
külföldről érkező szakemberek esetén is. Emellett az elmúlt évtizedből számtalan olyan 
kezdeményezés, program, kiállítás, előadás és más fórumokon való megjelenés jellemzi 
a Retextil tevékenységét, melyek felsorolására itt nincs elegendő hely. 
Az alapítvány az egész terápiás modellt kívánja közrebocsátani jó gyakorlatként.
A disszemináció szintjei:
 • egyéni, háztartási felhasználás,
 • kézműves,
 • iskolai környezeti nevelés,
 • közösségi és szociális munka,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • szocioterápiás tevékenység,
 • művészeti aktivitás.

A Retextil társadalmi és ökológiai újrahasznosító program

Szerző: Kupás Péter 
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A Retextil  know-how a háztartási és ipari 
textilhulladék újrahasznosításának speciális 
egyedi módszerén alapul. Ez a módszer 
az alkotó ember energiáira és 
kreativitására épít, kézműves eszközök-
kel dolgozik, és a hagyományos textil-
technikákból indul ki. Általános 
célja a hulladékcsökkentés, 
fenntartható fejlődés, a társadalmi 
szolidaritásés esélyegyenlőség 
megteremtése, valamint célja 
minden alkotó saját fejlődési 
lehetőségeinek beteljesítése. 
Tartós közérdekű cél a Retextil 
humán és ökológiai recycling 
programot ismertté és elérhetővé 
tenni meghatározott célcsoportok, 
illetve ezeknek hazai és nemzetközi 
szervezetei, intézményei számára: 
gyógyuló szenvedélybetegek, fogyatékkal 
élők, megváltozott munkaképességűek, 
pszichiátriai betegek, cigány közösségek, 
szomszédságok, alacsony képzettségűek és/vagy tartós munkanélküliek, tanulási 
nehézséggel küzdő gyerekek, hajléktalanok, hospitalizált személyek és közösségek (pl. 
állami gondozott gyerekek és szociális otthonban élő idős emberek), várandós és 
kisgyermekes anyák (gyes, gyed), óvodások és kisiskolások, közép- és felsőfokú 
művészeti iskolák hallgatói.

A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatási gyakorlata 
hazánkban manapság szocioterápia-mentesnek mondható, azaz valamilyen munka 
elvégzését teszi csak lehetővé, de a fejlődést és a társadalomba való beágyazódást nem segíti.

A hátrányos helyzetűeket a kiszolgáltatottság, a szegénység, az elszigeteltség és a 
munkanélküliség jellemzi, különös tekintettel a betegségben és szegénységben 
szenvedők körében. Az ilyen helyzetű emberek nincsenek tudatában az önsegítés 
lehetséges folyamatainak, nem tudják tudatosan alkalmazni saját a maguk és a velük közösségben 
élők erőforrásait. A Retextil legfőképpen ezen tudás átadásában mutat fel eredményeket.

Relatív zárt rendszerek jellemzik a fogyatékkal élőket vagy megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyeket, de jellemző az egész társadalomban 

a kapcsolatszegénység. Kevés valójában integrált és 
integratív rehabilitációs foglalkoztatási forma létezik, azok is 
relatív zárt ajtók mögött működnek sok hasonló betegségben 
szenvedő emberrel, akik nem vagy nehezen tudnak egymáson 
segíteni, és riasztó tud lenni az őket személyesen nem ismerő 
emberek számára.

Thiesz Angéla a Retextil ötletének szükségszerű kidolgozása után 
(családi szükségleteik enyhítésére) az első Retextil Műhelyt 
Istenkúton hozta létre tartósan munkanélküli, alacsony 
iskolázottságú, megváltozott munkaképességű, részben 
cigány asszonyokból álló csoporttal, 15 fővel. Mindenki 
meg tudott tanulni valamilyen technológiai elemet, de 
magát az alkotás folyamatát is mindenki megismerte. 

A fizikai valón, cselekvésen keresztüli tapasztalati tanulás 
a termékelőállításon túl egy szellemi tapasztalatszerzéssé is vált:
 • tudok csinálni, azaz ismerem a tevés rendjét,
 • a többi emberrel együtt képes vagyok egy nagyobb   

egység  alkotó elemévé válni,
 • ha jók a kapcsolatok, minden jó...

A legfontosabb tanulság, hogy a teremtőképesség, a kreativitás minden szinten hat, 
alapeleme az emberi dimenziónak. A művészetterápiás tevékenység alapja a megváltozott 
munkaképességű emberek által a Retextil Manufaktúrában készített Retextil termék, mely 
közösségi rehabilitáció keretein belül valósul meg.
A „Használd és dobd el!” üzenettel ellentétben a Retextil manufaktúrájában készülő bútorok 
minden négyzetcentije a környezettel való együttműködést sugallja. Ezek a bútorok a 
legegyszerűbb és legtisztább technikával készülnek. Olyan személyes tárgyakból, 
melyeknek múltja van. A használt ruhát ugyanis előbb egyedi technológiával Retextil 
fonallá alakítják, majd szövik, fonják, csomózzák – a tárgy jellege szerint. Ezek a bútorok új 
funkcióval új életre kelnek. A bútorkollekció minden darabja egy-egy alkotói folyamat 

eredménye, amelybe készítője önmagát is 
beleszövi. A műhelyben fellelhető szálak színe, 
mintája, tapintása, vastagsága, vékonysága 
végtelen számú, különböző és egyedi 
variáció megalkotására ad lehetőséget. A 
módszer, a technológia és a tárgyak mind 
ugyanazt a lehetőséget hordozzák: az 
önkifejezést. A Retextil iparművészeti 
termék, mely lakberendezési tárgyakban, 
ruházatban, kiegészítőkben, fejlesztő 
eszközökben és még sok minden 
másban ölt testet.

Az alapítvány fejlesztő eszközei elsősorban 
fejlődésükben elmaradt gyerekeknek és szüleiknek 
segítettek azzal, hogy kezükbe terápiás 
eszközrendszert adtak. Segítő, fejlesztő, terápiás 
játékok készültek a Retextil ideájával és technikájával. A babák, csörgők, szőnyegek és 
egy komplett terápiás játszótér a már jól ismert módon, vagyis ruhák, anyagok 
újrahasznosításával készültek. Az elkészült játékokat Pécs gyermekfejlesztő központjaiba 
és a régió hátrányos helyzetű településeire juttattuk el. 

Az alapítvány tevékenységei közé tartozik a különböző művészeti csoportokkal való 
együttműködés (Krétakör társulat, Malom csoport, Üres Tér): köztér-rehabilitációs 
projektek létrehozása, végrehajtása, melyek a mélyszegénységben élők problémáira 
hívják fel a figyelmet, összekovácsolva a fiatal művészeket és a célcsoportot oly módon, 
hogy az alkotások komplexen és méltósággal képesek a problémák elé tükröt tartani (pl. 
Kioldások Vidámparkja – 2010; tér itt és – 2011).

Az egymás iránti felelősség és a környezet iránt 
felelősség az alapítvány filozófiájában és tevékeny-
ségeiben egymástól elválaszthatatlan egységet alkot. A 
Retextil Alapítvány tevékenységei egyaránt szolgálják a rehabilitáció, 
a személyiségfejlesztés, a környezeti nevelés és környezetvédelem, a 
művészeti oktatás és a munkaerőpiaci reintegráció, valamint a tágabb 
értelemben vett társadalmi befogadás céljait.

Az immár 15 éve aktív szervezet fennállásának második éve óta tartja 
Nyitott Műhely nevű programját, melyet a Szent István tér 4. alatti 
manufaktúrájában minden csütörtök délután 15–18 óra között tart, 
várja az érdeklődőket, segíti kreatív elgondolásaik 
megvalósítását, valamint bemutatjuk és tanítjuk a különböző 
általunk használt technikákat. Ezek a foglalkozások minden 
betérő számára ingyenesek. Egy év alatt átlag 300 ember 
fordul meg a műhelyben, laikusoktól a tanítókon át a korai 
gyerekfejlesztésben dolgozókig. 

A műhelytagok is itt tanulnak bele a tanításba, amit aztán 
egyéb helyszíneken is kamatoztathatnak, mint történt ez eddig 
is, pl. speciális tanulási igényű gyerekek iskolai foglalkozási 
keretében, fesztiválokon, Biztos Kezdet Gyerekházakban, illetve 
külföldről érkező szakemberek esetén is. Emellett az elmúlt évtizedből számtalan olyan 
kezdeményezés, program, kiállítás, előadás és más fórumokon való megjelenés jellemzi 
a Retextil tevékenységét, melyek felsorolására itt nincs elegendő hely. 
Az alapítvány az egész terápiás modellt kívánja közrebocsátani jó gyakorlatként.
A disszemináció szintjei:
 • egyéni, háztartási felhasználás,
 • kézműves,
 • iskolai környezeti nevelés,
 • közösségi és szociális munka,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • szocioterápiás tevékenység,
 • művészeti aktivitás.

A legutóbbi kutatások szerint a pszichoszociális egészség 
három feltétele a következő:
1. szerető, törődő kapcsolatok; közösségi elköteleződés,
2. a személyes szintnek megfelelő elvárások,
3. hit a segített személy képességeiben.
A Retextil Alapítvány szakmai gyakorlata  éppen erre a 
három pillérre épül.

Az alapítvány különleges tevékenysége és művészeti értékei révén jól láthatóan képes 
megjelenni a hazai és nemzetközi közösségi színtereken, s az így létrejövő találkozások 
során a hátrányos helyzetű személyekben a résztvevők az alkotó embereket ismerik fel. 

thiesz.angela@gmail.com
retextil@gmail.com
robotpingpong@gmail.com

+36 70 340 3326

Retextil Alapítvány
7624 Pécs, Szent István tér 4.

www.retextil.hu, retextil.tumblr.com, 
issuu.com/retextil, 
facebook.com/retextilpecs



138

Somoska Kulturális Egyesület
NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEIBEN

SO
MO

SK
A

MO
LD

VA
, R

OM
ÁN

IA

Az késztetett bennünket egyesületünk, 
a Somoska Kulturális Egyesület 
megalapítására, hogy tagjai 
számos korábbi évben s szorosan 
együttműködtek különböző 
kulturális tevékenységek,
programok megvalósítása során. 
Egyesületünk az alapvető 
célkitűzéseit tekintve olyan 
tevékenységeket támogat, 
irányít és valósít meg, 
amelyek hagyományőrző, 
gazdasági és szociális 
nevelési, kulturális és turisztikai 
fejlődést eredményeznek vagy 
segítenek elő. Hirdeti továbbá az 
emberi jogokat, szabadságjogot és 
szólásszabadságot, különös tekintettel 
a vélemény és lelkiismeret szabadságára.

Egyik legjelentősebb programsorozatunk a 
négy éven át megrendezett palkonyai Cifra Udvar – hagyományőrző tánc- és 
zenésztábor, amelyben részvevő-fellépőként tevékenykedtünk. A Cifra Műhely 
Közhasznú Kulturális Egyesület meghívására és szervezésében tartottunk énekes 
és zenei műhelyfoglalkozásokat a táborban, tánctanítással és a moldvai csángó 
ételek elkészítésének bemutatásával színesítve a programot. Ezekre az 
alkalmakra szívesen vártunk a legkisebb gyermekektől a fiatal felnőtteken át az 
idős korosztályig bárkit, akit érdekel a csángó kultúra.

Büszkék vagyunk rá, hogy a hagyományőrző alkalmak, táborok, találkozók, 
táncházak, szervezésével és lebonyolításával töltött évek alatt több 
ezer, a csángó magyar kultúra iránt érdeklődő résztvevő fordult meg 
a foglalkozásainkon, a táncházakban és a műhelyekben. Nagyon fontos 

számunkra, hogy a 
kultúránkat, a sajátos 
nyelvjárásunkat, vise-
letünket, ételeinket, 
táncaikat, énekeinket 
minél szélesebb 
körben megismertes-
sük, megszerettessük.

A táboraink ideje 
alatt jellemzően az alábbi 
napi programokat tartottuk meg:
- Tánctanítás élő zenés kísérettel külön gyermek  
 és felnőtt korosztálynak.
- Kézműves műhelyfoglalkozások a csángó hagyományok  
 nyomán, szövés és hímzés témákban.
- Énektanítás, hangszeres oktatás, elsősorban tilinkó és  
 furulya, de igény szerint doromb is.
- Csángó ételkészítés, levesek, egytálételek, fűszerek, savanyúságok, 
 és minden más.
- Csángó magyar gyorstalpaló nyelvtanfolyam kicsiknek és nagyoknak.

A programjaink elsődleges célja a csángó 
kultúra megismertetése az iránta 
érdeklődőkkel, a közösségi szemlélet 
formálása és az együvé tartozás 
hangsúlyozása.

„Nagy öröm látni, hogy a táborainkba, 
táncházakba mindennap bétekintett, 
megfordult több mint sok ember, 
gyermek és felnőtt. Részt vettek 
a foglalkozásainkan, békostaltak a 
mindennapi csángó világba. Szivessen 
felöltöztek a csángó viseletbe, beáltak a 
táncokba, furulyát tanultak Hodorog András 
bácsitól, éneket is tanultak töllünk. 
Megkostáltak a csángós ételeket, a lestéanas 
borcsos levesseket,  a csángó geluskát, és recepteket kérdtek töllünk.

Sokan érdeklődtek a csángó történelemről, az 
életükról, ezért vóltak beszélgetések erről a 
témáról többször. Mindennap, jó kedves, hongulatas 
táncházval fejeződött bé.

Az, hogy ez meg valósuljon, kellenek a kopcsalatak, a 
külfőldi szervezetek, rendezvények, fesztiválak. 
Szükség van ulyon személyekre, akik ismerik a 
csángó kulturát és képesek képviselni  és 
megismertetni a szépségit, a sok szinét 
minél több embervel.

Ha nincs mellettünk sok jó szivü ember itt 
a faluba, gondolak a tánccsaportra, a 
kézmüves mester asszanyakra, a 
zenészekre, az énekes nénikre, akkor 
nem tudjuk megvalósitani, amit 
szeretnénk, és ugyonugy, ha nincsenek 
mellettünk a magyarországi kapcsolatak, 
szervezetek, személyek, akkor nem jutunk 
messze. Szükségünk van egyik a másikra. 
Addig, amig vannak köztünk a mesterek, 
gyermekek, akik átvegyék a hagyományt, addig 
lehet mondani, hogy jó felé megyünk, de sajnos egyre nehezebb.

Szerencsések vagyunk, hogy megszervezhettük ezeket a találkozókat. Sok 
barátságat, sok kapcsalatat teremtettünk, sok zenekort megismertünk. 
Nagyon sok szép helyeken jártunk, jó sok szivü emberekvel ismerkedtünk, 
szép csadás pillonatakat éltünk.

Tavábbra is szeretnénk ezeket a pillonatakat megélni, és jó lenne, hogy itt 
Somoskán is tudjunk csinálni még több ilyen féle rendezvényeket. Azért 
szükségünk van segitségre és tamogotásra.”

Hagyományőrző táborok és műhelyfoglalkozások 
a Somoska Kulturális Egyesület szervezésében

Szerző: Benke Paulina és Benke Pál
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fejlődést eredményeznek vagy 
segítenek elő. Hirdeti továbbá az 
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A táboraink ideje 
alatt jellemzően az alábbi 
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 és felnőtt korosztálynak.
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„Nagy öröm látni, hogy a táborainkba, 
táncházakba mindennap bétekintett, 
megfordult több mint sok ember, 
gyermek és felnőtt. Részt vettek 
a foglalkozásainkan, békostaltak a 
mindennapi csángó világba. Szivessen 
felöltöztek a csángó viseletbe, beáltak a 
táncokba, furulyát tanultak Hodorog András 
bácsitól, éneket is tanultak töllünk. 
Megkostáltak a csángós ételeket, a lestéanas 
borcsos levesseket,  a csángó geluskát, és recepteket kérdtek töllünk.

Sokan érdeklődtek a csángó történelemről, az 
életükról, ezért vóltak beszélgetések erről a 
témáról többször. Mindennap, jó kedves, hongulatas 
táncházval fejeződött bé.

Az, hogy ez meg valósuljon, kellenek a kopcsalatak, a 
külfőldi szervezetek, rendezvények, fesztiválak. 
Szükség van ulyon személyekre, akik ismerik a 
csángó kulturát és képesek képviselni  és 
megismertetni a szépségit, a sok szinét 
minél több embervel.

Ha nincs mellettünk sok jó szivü ember itt 
a faluba, gondolak a tánccsaportra, a 
kézmüves mester asszanyakra, a 
zenészekre, az énekes nénikre, akkor 
nem tudjuk megvalósitani, amit 
szeretnénk, és ugyonugy, ha nincsenek 
mellettünk a magyarországi kapcsolatak, 
szervezetek, személyek, akkor nem jutunk 
messze. Szükségünk van egyik a másikra. 
Addig, amig vannak köztünk a mesterek, 
gyermekek, akik átvegyék a hagyományt, addig 
lehet mondani, hogy jó felé megyünk, de sajnos egyre nehezebb.

Szerencsések vagyunk, hogy megszervezhettük ezeket a találkozókat. Sok 
barátságat, sok kapcsalatat teremtettünk, sok zenekort megismertünk. 
Nagyon sok szép helyeken jártunk, jó sok szivü emberekvel ismerkedtünk, 
szép csadás pillonatakat éltünk.

Tavábbra is szeretnénk ezeket a pillonatakat megélni, és jó lenne, hogy itt 
Somoskán is tudjunk csinálni még több ilyen féle rendezvényeket. Azért 
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paulina.benke@yahoo.com

+40 72 331 4055

Somoska Kulturális Egyesület
607105 Klézse, 
Aleea Mioritei 1., Románia
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Ifjúsági és Kulturális Egyesület

A Wemsical Serbia Ifjúsági és Kulturális 
Egyesület azzal a szándékkal 
született 2014-ben, hogy a tagok 
az alapítás előtti 10 évben 
szerzett széleskörű személyes 
és szakmai hálózatának és 
magának a csapat agilitásának, 
tenniakarásának köszönhetően 
Magyarkanizsa község egyedi 
és visszaköszönő összgenerációs 
kulturális programokkal 
tudjon gazdagodni, szolgálni, 
amely egyben szorgalmazná 
a társadalmi szerepvállalás és 
a közösségépítés elveit is.

Alapító okiratában nyíltan 
megfogalmazza, hogy célkitűzései 
közé tartozik az algyői székhelyű 
Wemsical Ifjúsági és Kulturális 
Egyesülettel való együttműködés, amely 
együttműködés révén egy stabil ifjúsági 
(program-) hálózatot szeretne kiépíteni a határ menti régióban, különös 
tekintettel Magyarkanizsa ifjúsági felvirágoztatására.

Az egyesület 2014. augusztus 6-án jött létre, a Malomfesztivál küszöbén, hogy a 
jövőre nézve hivatalosan is bejegyzett csapatként tudja végezni tevékenységét, 
amelyből a következők a legfontosabbak:

1. hazai és határon átívelő együttműködés a kultúráért és a fejlődésért;

2. az ifjúság aktiválása kulturális, sportolási és közösségi programokon keresztül; 

3. a fiatalok képzése, a tehetséges ifjúság összekötése a professzionális és 
szakmai világgal;

4. a fiatalok deszocializációs folyamatának lassítása, kiállás a fiatalok 
szellemi, szakmai és intellektuális fejlődéséért;

5. helyi közösségfejlesztés;

6. a civil, nem kormányzati társadalom fejlesztése;

7. nem formális képzés;

8. turizmusfejlesztés és a kulturális tartalom bővítése;

9. a multikulturális együttműködéshez 
szükséges feltételek megteremtése;

10. a helyi kulturális közkincsek 
feltérképezése és turisztikai 
fontosságának kihangsúlyozása;

11. szemináriumok, képzések, interaktív 
tanulási lehetőségek szervezése.

Az egyesület most ünnepelte négyéves 
születésnapját, tagjainak tapasztalata meghaladja a 
tizenötéves koncertszervezői (Nyári Ifjúsági Játékok, 
klubkoncertek Magyarkanizsán, Zentán, Óbecsén, 
Szegeden, Újvidéken, Zomborban,) és 
rendezvényszervezői (Desiré Fesztivál, Középiskolások Művészeti Vetélkedője) múltat.

Az egyesület aktív tagjainak száma 
(önkéntesekkel együtt) meghaladja a húszat. 
Szakmai és magán érdeklődési körük 
szerteágazó; a népzenétől, hagyomány-
ápolástól kezdve az alternatívabb zenei 
műfajokon, a vizuális művészeteken át 
egészen a természetjárásig, 
környezetvédelemig, fotózásig, extrém 
sportokig terjed a lajstrom.

Az egyesületben található zenész, költő, 
újságíró, tervező, fordító, erdész, 
szociológus, pszichológus, andragógus, jogász 
és közgazdász is. Az egyesület számos 
rendezvényt szervezett Magyarkanizsa községben: 
Malomfesztivált (2014–2018), jelenleg fürdő- és közösségépítő kalákákat (az 
elsőt Vajdaságban), a Baráthok kútja állandó karbantartását, az első fűzépítő 
kalákát Vajdaságban, GoSk8 Days extrém sportversenyt (2015–2017).

Az egyik legjelentősebb rendezvénye a Malomfesztivál, mely egy 2014-ben 
indult kezdeményezés az évekkel azelőtti oromi Windmill Festival 
hagyományaira és az oromi malom esztétikai és infrastrukturális adottságaira 
építve és azt továbbgondolva. A fesztivál életre keltésének hátterében az az 
alapkoncepció áll, hogy egy találkozási pontot teremtsen a régióbeli és határon 
túlról is érdeklődő, alkotni vágyó fiataloknak, középkorúaknak, akik lehetőséget 

kapnak a képzőművészeti, 
irodalmi, zenei kibonta-
kozásra, mintegy kitöltve 
azt az űrt, amely az 
a l t e r n a t í v a b b 
kifejezésmódot 
keresők körében 
(nyáron) létezik.

Nem rejtett szándéka 
a fesztiválnak, hogy ezen 
ritkaságszámba menő 
építmény jelentőségére is felhívja a figyelmet, s 
nemkülönben az is, hogy a fesztiválon 
megvalósuló műhelymunkák a malom 
környezetének szépítésére, a malom jelenségére 
koncentráljanak – merítve az oromi környezeti 
adottságokból és a malomhoz kötődő szimbólum-
világból. A fesztivált megelőző héten művészeti táborok 
zajlanak (fotó, film, színészet, mozgás, irodalom, zene), 
melyeken főleg középiskolások vesznek részt. A rendezvény fontos eleme a 
válogatott zenei program, amely tömöríti az egyéni, ún. kortárs megközelítésű, 
népszerű, ám egyben hagyományőrző, teremtő vonalakat ápoló zenészeket is. 
Célja, hogy egy hiánypótló jelleggel éljen, kitöltve azt az űrt, amelyben az 
alternatív zenei irányzatok művelői bolyonganak régiónkban. A nevesebb 
fellépőkön kívül helyi és regionális kezdő és ismertebb együttesek is fellépnek a 
malom tövében. Külön célunk, hogy a természetre kevésbé romboló hatású 
fesztivál valósuljon meg. Hogy minél több fesztiválelem épüljön természetes úton 
lebomló anyagokból, illetve, hogy a műanyag hulladék mennyiségét is a lehető 
legjobban minimalizáljuk. 2018-ban felépült egy konyha, illetve egy fedett terasz 
is, melyet a fesztiválozókon kívül a falu apraja-nagyja is használhat az év folyamán.

Malomfesztivál

Szerző: Szerda Zsófia
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tekintettel Magyarkanizsa ifjúsági felvirágoztatására.

Az egyesület 2014. augusztus 6-án jött létre, a Malomfesztivál küszöbén, hogy a 
jövőre nézve hivatalosan is bejegyzett csapatként tudja végezni tevékenységét, 
amelyből a következők a legfontosabbak:

1. hazai és határon átívelő együttműködés a kultúráért és a fejlődésért;

2. az ifjúság aktiválása kulturális, sportolási és közösségi programokon keresztül; 

3. a fiatalok képzése, a tehetséges ifjúság összekötése a professzionális és 
szakmai világgal;

4. a fiatalok deszocializációs folyamatának lassítása, kiállás a fiatalok 
szellemi, szakmai és intellektuális fejlődéséért;

5. helyi közösségfejlesztés;

6. a civil, nem kormányzati társadalom fejlesztése;

7. nem formális képzés;

8. turizmusfejlesztés és a kulturális tartalom bővítése;

9. a multikulturális együttműködéshez 
szükséges feltételek megteremtése;

10. a helyi kulturális közkincsek 
feltérképezése és turisztikai 
fontosságának kihangsúlyozása;

11. szemináriumok, képzések, interaktív 
tanulási lehetőségek szervezése.

Az egyesület most ünnepelte négyéves 
születésnapját, tagjainak tapasztalata meghaladja a 
tizenötéves koncertszervezői (Nyári Ifjúsági Játékok, 
klubkoncertek Magyarkanizsán, Zentán, Óbecsén, 
Szegeden, Újvidéken, Zomborban,) és 
rendezvényszervezői (Desiré Fesztivál, Középiskolások Művészeti Vetélkedője) múltat.

Az egyesület aktív tagjainak száma 
(önkéntesekkel együtt) meghaladja a húszat. 
Szakmai és magán érdeklődési körük 
szerteágazó; a népzenétől, hagyomány-
ápolástól kezdve az alternatívabb zenei 
műfajokon, a vizuális művészeteken át 
egészen a természetjárásig, 
környezetvédelemig, fotózásig, extrém 
sportokig terjed a lajstrom.

Az egyesületben található zenész, költő, 
újságíró, tervező, fordító, erdész, 
szociológus, pszichológus, andragógus, jogász 
és közgazdász is. Az egyesület számos 
rendezvényt szervezett Magyarkanizsa községben: 
Malomfesztivált (2014–2018), jelenleg fürdő- és közösségépítő kalákákat (az 
elsőt Vajdaságban), a Baráthok kútja állandó karbantartását, az első fűzépítő 
kalákát Vajdaságban, GoSk8 Days extrém sportversenyt (2015–2017).

Az egyik legjelentősebb rendezvénye a Malomfesztivál, mely egy 2014-ben 
indult kezdeményezés az évekkel azelőtti oromi Windmill Festival 
hagyományaira és az oromi malom esztétikai és infrastrukturális adottságaira 
építve és azt továbbgondolva. A fesztivál életre keltésének hátterében az az 
alapkoncepció áll, hogy egy találkozási pontot teremtsen a régióbeli és határon 
túlról is érdeklődő, alkotni vágyó fiataloknak, középkorúaknak, akik lehetőséget 

kapnak a képzőművészeti, 
irodalmi, zenei kibonta-
kozásra, mintegy kitöltve 
azt az űrt, amely az 
a l t e r n a t í v a b b 
kifejezésmódot 
keresők körében 
(nyáron) létezik.

Nem rejtett szándéka 
a fesztiválnak, hogy ezen 
ritkaságszámba menő 
építmény jelentőségére is felhívja a figyelmet, s 
nemkülönben az is, hogy a fesztiválon 
megvalósuló műhelymunkák a malom 
környezetének szépítésére, a malom jelenségére 
koncentráljanak – merítve az oromi környezeti 
adottságokból és a malomhoz kötődő szimbólum-
világból. A fesztivált megelőző héten művészeti táborok 
zajlanak (fotó, film, színészet, mozgás, irodalom, zene), 
melyeken főleg középiskolások vesznek részt. A rendezvény fontos eleme a 
válogatott zenei program, amely tömöríti az egyéni, ún. kortárs megközelítésű, 
népszerű, ám egyben hagyományőrző, teremtő vonalakat ápoló zenészeket is. 
Célja, hogy egy hiánypótló jelleggel éljen, kitöltve azt az űrt, amelyben az 
alternatív zenei irányzatok művelői bolyonganak régiónkban. A nevesebb 
fellépőkön kívül helyi és regionális kezdő és ismertebb együttesek is fellépnek a 
malom tövében. Külön célunk, hogy a természetre kevésbé romboló hatású 
fesztivál valósuljon meg. Hogy minél több fesztiválelem épüljön természetes úton 
lebomló anyagokból, illetve, hogy a műanyag hulladék mennyiségét is a lehető 
legjobban minimalizáljuk. 2018-ban felépült egy konyha, illetve egy fedett terasz 
is, melyet a fesztiválozókon kívül a falu apraja-nagyja is használhat az év folyamán.

desiresofi@gmail.com

0038166499932

Wemsical Serbia Ifjúsági és Kulturális Egyesület
Božidara Adžije 16, 24000 Szabadka
Kontakt: Szerda Zsófia
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Növelés vagy nevelés? 
közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben

EFOP-5.2.2-17-2017-00074.
http://mwave.irq.hu/?modul=fooldal

Projektgazda (konzorciumvezető)
Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány (Győr)

Durst György – elnök

Konzorciumi Tag
Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért (Békéscsaba)

Varga Sándorné – elnök

Külhoni együttműködő partnerek
Orbán Árpád - Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért- Székelyudvarhely, Erdély, Románia

Széman Rózsa - Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület (EMKE) – Szilágysomlyó, Partium, Románia
Bereczki Kinga - Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA)– Sepsiszentgyörgy, Erdély, Románia

Vida Igor - Na'conxypan Polgári Társulás – Dunaszerdahely, Felvidék, Szlovákia

Projektmenedzser:
Hartyandi Jenő (Győr)

Projekt szakmai vezető:
Vajda Violetta (Győr)

Pénzügyi vezető:
Békési Csete Orsolya (Győr)

Kiadvány összeállítása:
Garay Éva (Békéscsaba)

Szakmai szerkesztési feladatok:
Natural Day Lapkiadó Kft.

Terjedelem: min.120.000 karakter, terjesztése online formátumban történik.

A kiadványban szereplők hozzájárultak adataik közzétételéhez valamint 
a benne lévő fényképek felhasználásához. 

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósult meg.

A projekt menedzsmentje és szakmai megvalósítói elkötelezettek az esélyegyelőség 
szerepének növelése, 

a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés 
lehetőségének megteremtése mellett.
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