
 

 

 

„Így is összetartozunk” – Karanténban is együtt, a közösségekkel 

Beszámoló egy különleges Közösségek Hetéről 

 

A közösségekben rejlő értékeket és a közösségi kezdeményezéseket fókuszba helyező országos 

rendezvénysorozatot a koronavírus járvány miatt idén – a korábbiaktól eltérően – virtuális formában 

rendeztük meg 2020. május 11-17-e között.  

A rendezvénysorozat programszervezőitől olyan ötleteket, programokat vártunk, melyek praktikus 

válaszokat tudnak adni a kialakult helyzetre. 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) égisze 

alatt négy éve elindított programsorozat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központ vezetésével, az Országos Széchényi Könyvtár és az NMI Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével valósult meg idén is.  

A virtuális Közösségek Hete előzményei 

1. Az elmúlt három év gyakorlatának megfelelően idén is elkészítettük a rendezvénysorozat 

koncepcióját, kitaláltuk a tematikákat, februárban kiküldtük a felhívást, s megindultak a jelentkezések. 

Majd a hirtelen kialakult járványhelyzet miatt kétségessé vált, hogy meg tudjuk-e tartani a 

rendezvényt. Ha igen, mikor és milyen formában?  

2. Átérezve, hogy mekkora erőt adhatunk a karanténban lévő emberek számára, ha eljuthat 

hozzájuk a Közösségek Hete üzenete, úgy döntöttünk, hogy az eredeti időpontban, de online keretek 

között rendezzük meg a Közösségek Hetét. 

3. „Így is összetartozunk” mottóval rövid idő alatt megszületett az új koncepció, mely a virtuális 

térbe költöztette a rendezvénysorozatot. Április közepén küldtük ki az új felhívást, s a 

rendezvénysorozatra május 8-ig lehetett regisztrálni. 

Egy roppant sikeres felvezető kampány – Állíts Te is májusfát! 

„Üzenj a világnak a karanténból! A szeretet mindenre képes! Állíts saját májusfát, vagy készíts május 

kosarat és helyezd el rajta szeretetüzeneteidet, vagy a hála és köszönet szalagjait!” 

Ezzel a felvezető kampánnyal indítottuk útjára idén a Közösségek Hete országos rendezvényt. Arra 

hívtuk a közösségeket, kulturális intézményeket, civil szervezeteket, önkormányzatokat, s rajtuk 

keresztül a települések lakóit, a családokat, hogy a májusfa-állítás szép hagyományának 

felelevenítésével fejezzék ki e nehéz helyzetben szeretetüket, összetartozásukat.   

A díszítésre több lehetőség kínálkozott: volt, aki a saját otthonában díszített fát és fotót küldött be az 

eseményt megszervező intézménynek. Volt, ahol virtuális májusfát díszítettek a beérkezett üzeneteket 

felírva 1-1 szalagra, vagy más díszre. És volt olyan intézmény, ahol közösségi fát állítottak, és a 

megfelelő járványügyi szabályok betartása mellett külön-külön díszítették a közös fát. 

Számos cikkel kívántunk inspirációt nyújtani a díszítéshez.  

A májusfa állító közösségek az Állíts Te is májusfát facebook csoportba maguk tölthették fel az 

alkotásaikról készült fotókat. 

  

https://kozossegekhete.hu/rolunk/kozossegek-hete-2020-felhivas/
https://kozossegekhete.hu/allits-te-is-majusfat/
https://www.facebook.com/groups/1490869857749844/


 

 

Az oldal rövid idő alatt rendkívül népszerű 

lett:  

 

 

A koordinátorok is sokat segítettek a kampány népszerűsítésében a posztok megosztásával, a 

legaktívabb Korompainé Mocsnik Mariann volt. Korábbi CSK-s mentoraink közül Rakusz Márti 

jeleskedett. Köszönjük szépen! 

Összesen 75 közösség állított májusfát, közülük 42-en egyéb programot is szerveztek a Közösségek 

Hetén. (33 közösség csupán a májusfa-állításba kapcsolódott be, ők nem is regisztráltak a 

rendezvénysorozatra.) 

 

A szívet melengető alkotásokból online kiállítás készült, mely itt tekinthető meg. A kezdeményezésről 

szóló összefoglaló cikk itt olvasható. 

Az „Állíts Te is májusfát” kampány telitalálatnak bizonyult, hiszen egy nagyon nehéz helyzetben 

tudtunk érzelmi kapaszkodót nyújtani az embereknek. Olyan közösségeket is sikerült ezáltal elérni, akik 

egyébként lehet, hogy nem kapcsolódtak volna be a programsorozatba.  

 

Statisztika 

Idén 121 településről 160 programszervező mintegy 365 programmal csatlakozott a rendezvényhez. 

Ha azokat a közösségeket is figyelembe vesszük, akik „csak” májusfát állítottak, viszont a Közösségek 

Hete programsorozatra nem regisztráltak, némiképp módosul az eredmény: 

151 település – 193 programszervező – 398 program 

A korábbi évekkel összehasonlítva azt látjuk, hogy idén fele annyi település és programszervező vett 

részt a Közösségek Hetén, s a programok száma is fele annyi volt, mint az elmúlt években, de a 

rendkívüli körülményeket figyelembe véve így is nagyon elégedettek lehetünk. A beszámoló további 

része is ezt támasztja alá. 

Programszervezők  

A korábbi évekhez hasonlóan idén is kulturális és egyéb intézmények, civil szervezetek, egyházi és 

egyéb közösségek, települések, települési önkormányzatok jelentkezését vártuk. Biztattuk az 

intézményeket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a hozzájuk bármilyen formában kötődő közösségekkel 

és tagjaikkal (például baráti, amatőr művészeti, alkotó-, olvasó- és egyéb körök, hagyományőrző 

csoportok, egyházi közösségek, jótékonysági szervezetek, sportklubok vagy egyéb közösségek). 

  

https://kozossegekhete.hu/allits-te-is-majusfat/online-kiallitas/
https://kozossegekhete.hu/csodaszep-majusfak-hirdetik-hogy-igy-is-osszetartozunk/


 

 

Több ezer helyre küldtük ki a Közösségek Hete felhívást: partnereink segítségével megszólítottuk a 

hazai kulturális intézményeket, a Skanzen által koordinált szakmai hálózatok közösségeit (tájházak, 

Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösségek), a „Helyi identitás és kohézió 

erősítése”  TOP pályázat nyertes településeit, a MOKK által szervezett képzések, tanulmányutak 

korábbi résztvevőit, valamint a korábbi Közösségek Hete résztvevőit.  

A teljesség igénye nélkül a felhívás eljutott az ELTE Társadalomtudományi Kar Közösségi és civil 

tanulmányok mesterszak oktatóihoz és hallgatóihoz, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

közösségszervezés BA szak oktatói köréhez, a Közösségfejlesztők Egyesületéhez, az Önkéntes Központ 

Alapítvány és a velük együttműködő civil szervezetek projektmunkatársaihoz is. Kértük a MOKK 

múzeumi koordinátori hálózat tagjainak segítségét is, hogy népszerűsítsék a rendezvényt, és 

programszervezőként maguk is vegyenek részt a Közösségek Hetén.   

A programszervezők között kulturális intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, közösségek és 

egyéb intézmények találhatók, megoszlásuk a korábbi éveknek megfelelő:  

  

 

Koordinátoraink, mint programszervezők 

Koordinátorainknak köszönhetően 20 programmal gazdagodott a Közösségek Hete. 

Koordinátor Intézmény Programok száma 

Kovácsné Kis-Simon Éva Dornyay Béla Múzeum 13 

Fehér Györgyi Duna Múzeum 2 

Csillag Edina 
Ferenczy Múzeumi Centrum Régészeti 
Főosztály 

1 
 

Éliás István Herman Ottó Múzeum Miskolci Galéria 1 

Farkas Gergely Szennai Skanzen (tagintézményünk) 1 

Kovács Éva Zsuzsa TMJV Tatabányai Múzeum 1 

Nagy Anikó Munkácsy Mihály Múzeum 1 

Sóki Diána PIM 1 

Söptei Eszter 
Westwerk Művészeti Alkotóműhely és 
Kulturális Egyesület 

1 

 

Tájházak a Közösségek Hetén 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége is kapcsolódott a Közösségek Hete rendezvénysorozathoz: 

virtuális kapunyitásra hívták a hazai és a határon túli tájházak működtetőit egyaránt. 

Az alábbi tájházak regisztráltak programszervezőként: Algyői Tájház, Bodrogközi Múzeumporta, Bőcsi 

Faluház, Felsőtárkányi Tájház, Gombai Tájház. 

  

https://kozossegekhete.hu/hazai-tajhazaink-is-kapcsolodnak-a-kozossegek-hetehez/


 

 

Programok 
 

Programok száma 

A leglelkesebb programszervezők a Veszprém megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtár (18 programot 

regisztráltak) és a Nógrád megyei Dornyay Béla Múzeum (13 programot regisztráltak) voltak. 69-en 

szerveztek legalább 2 programot, és 16 programszervező szervezett 4, 5 vagy akár 6 programot.  

 

   

Tematikák 

Idén a korábbiaktól eltérően 5+1 tematika közül válogathattak a programszervezők. A Karantén kultúra 

volt a legnépszerűbb. 

 

 

Program típusok – hagyományos tematikák online köntösben 

A programok között szerepelt virtuális kiállítás/tárlatvezetés/ismeretterjesztés, interaktív karantén 

kvíz, virtuális helytörténeti séta, interaktív alkotóműhely, interaktív sport, gasztronómia, életmód.  

Programleírások 

A programszervezőktől beérkező beszámolók feldolgozása folyamatos, a belőlük készült összefoglaló 

dokumentum itt található.  

  

https://kozossegekhete.hu/programok/
https://docs.google.com/document/d/1r4K7BsewemgC7nzkrrmVNh24phQvIAPc3TlXpGs0hEw/edit
https://docs.google.com/document/d/1r4K7BsewemgC7nzkrrmVNh24phQvIAPc3TlXpGs0hEw/edit


 

Kommunikáció 

 

Online csatornák 

A rendezvény elsődleges kommunikációs csatornái a Közösségek Hete honlap és a Közösségek Hete 

facebook oldal voltak. A honlapra a programszervezők minden évben maguk töltik fel programjaikat, 

melyek tematika/téma/megye és időpont szerint kereshetők. A programok honlapon való 

megjelenésének feltétele a programok jóváhagyása. A honlapon számos cikk (15 db) jelent meg, köztük 

májusfa állításhoz kapcsolódó cikkek, programajánló cikkek és a programsorozat megnyitását hírül adó 

sajtóközlemény. 

A rendezvény Facebook oldalán folyamatos volt a híradás (mindössze néhány programszervező élt a 

lehetőséggel, hogy szerkesztői jogosultságot kérjen az oldalhoz). 

2020.04.27-től az eseménysorozat végéig 2.074 megtekintés, 3.421 videó megtekintés, 13.428 

bejegyzés elérés kapcsolható a facebook oldalhoz. Jelenleg 2.223 követője van.  

  

Interjúk – 3 interjú készült 

Az Európa rádióban, a Megafon rádió műsorában, valamint a Veszprém TV online műsorában 

kollégáink tájékoztatták a hallgatókat a Közösségek Hete programjairól. 

+1 népszerűsítő program: Az EPALE (A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja) projekt a 

Közösségek Hetéhez csatlakozva online beszélgetést szervezett kulturális intézmények képviselőivel, 

témája: a kulturális intézmények online programjaikkal hogyan szolgálják a felnőttkori tanulást. A 

rendezvényen bemutattuk a MOKK tevékenységét és népszerűsítettük a Közösségek Hete 

rendezvényt. 

Sajtómegjelenések 

A Google Alerts szerint 21 db sajtómegjelenésünk volt. Bővebben: 2. számú melléklet 

 

Közösségek Hete a programszervezők szemüvegén keresztül 

A program felhívásban található együttműködési megállapodás alapján egy rövid kérdőív kitöltésére 

kértük a programszervezőket. 

1. Mennyire tartja sikeresnek az Önök által szervezett programo(ka)t? (5: nagyon sikeres 1: 

egyáltalán nem sikeres) 

 

Átlagban az 5-ös skálán 4,08-ra értékelték programjaik sikerességét a szervezők, ami nagyon szép 

eredmény. 

 

 

https://kozossegekhete.hu/
https://www.facebook.com/kozossegekhete/
https://www.facebook.com/kozossegekhete/
https://kozossegekhete.hu/hirek/
https://kozossegekhete.hu/igy-is-osszetartozunk-megnyitotta-kapuit-a-kozossegek-hete/


 

2. Mennyire tartja ötletesnek, újszerűnek az Önök által szervezett programo(ka)t?  

 

Átlagban az 5-ös skálán 4,36-os értékelés született, mely a programszervezők leleményességét 

mutatja. 

3. Korábban szerveztek-e hasonló, online programo(ka)t? 

 

● 70-en nem szerveztek korábban online programokat  

● 24-en igennel válaszoltak (3 ritkán/ alkalmanként, 21 határozott igen (ebből 1 

programszervező írta, hogy korábban szakember segítségét kérte ehhez).  

Tehát a programszervezők 70%-a korábban nem szervezett online programot, próbatétel volt 

számukra az idei KH program megszervezése. Ennek fényében az első kérdésre adott 4,08-as átlagra 

mindannyian még büszkébbek lehetünk, szinte mindannyian szépen megoldották a feladatot. 

4. Milyen nehézségeik voltak az online progamszervezés kapcsán? (feleletválasztós kérdés) 

 

 

 

A merőben új körülmények mindenki számára kihívást jelentettek, de szerencsére a legtöbben 

megbirkóztak a feladattal. Az idő a programok kitalálására idén a rendkívüli helyzet miatt volt 

kevés. 

  



 

5. Hogyan mérték a program(ok) látogatottságát? 

 

Egyéb mérési szempont volt például, hogy az adott feladatot (pl. alkotómunka vagy kvízfeladat ) 

hányan küldték be.  

A válaszadók nagy része mérte az eredményeket, tehát releváns válaszokat tudtak adni. 

6. Hányan csatlakoztak a programjaikhoz? 

 

Az egyéb választ megjelölők egy része magasabb részvételről számolt be, volt, ahol 1-2.000 illetve 

3-5.000 főt sikerült elérni, illetve egy programszervező 25.000 fős elérésről írt. 

7.  Hogyan értékeli összességében az idei, virtuális térben megrendezett Közösségek Hete 

országos rendezvénysorozatot? (5: nagyon elégedett vagyok, 1: egyáltalán nem vagyok 

elégetett) 

 

A programszervezők közel 80%-a 4-es illetve 5-ös osztályzattal értékelte összességében a 

rendezvénysorozatot. Ez nagyon szép és megnyugtató eredmény.   



 

8. Mennyire van megelégedve a következőkkel? (5: nagyon elégedettek vagyok, 1: egyáltalán 

nem vagyok megelégedve) 

 

Szintén szép eredmények születtek. Egy nagyobb központi szervezői stáb azonban még aktívabb 

kommunikációt tudna folytatni, így még több 5-ös értékelés születhetne. 

9. Részt venne-e a jövőre is a rendezvényen? 

 

Ez egyértelmű mutatója a Közösségek Hete sikerének! : ) Mindenkit várunk vissza jövőre is! : ) 

10. Mit javasolna annak érdekében, hogy a következő évi Közösségek Hete még sikeresebb 

legyen? (tematika, témák, bármilyen ötletet szívesen fogadunk) 

 
● Kommunikáció: széleskörű kommunikáció/ nagyobb reklám (rádió, TV) 

● Témák/ tematikák: Természetvédelemmel és a magyarságtudat erősítésével kapcsolatos téma. A 

tini korosztályt megcélzó témák. Környezetvédelem. Népi kultúra. Nagyszüleink világa, régi tárgyak 

új köntösben. Segítségnyújtás. Sport/sportegyesületek bevonása továbbra is kapjon hangsúlyt. A 

közelgő nyári olimpiai játékokra való tekintettel téma lehetne a sport közösségformáló ereje. Még 

nyitottabb hozzáállás az alternatív programok irányába. A Múzeum közösségeinek kiállítása akár 

tajgainak alkotásaiból, akár saját magukról. Egy olyan feladat, mint a májusfa készítése, 

megtartható ötlet. Minden jelentkező település számára egy azonos feladat teljesítése, hogy azután 

az ötleteket látva tanulhassunk egymástól. Nagyon rövid bemutatkozási lehetőség. Korosztályokat 

megszólító programok. Generációk közötti hagyományok átadása. A népi hagyományok adta 

művészeti lehetőségek, értékek (népzene, népi kismesterségek), de az egyéb világi és nem 

kifejezetten folklór kulturális értékek is helyet kaphatnának. Komolyzene, festészet, társastánc. 

Helyi értékek bemutatása. Spontánabb tematikák. elődeink; múltunk feltérképezése régi fotók 

útján, gyűjtőmunkával. 

● Egyéb: több lehetőség az egyes közösségek közötti interakcióra. A rendezvények egy része 

megmaradhatna online formában jövőre is. 

● Anyagi támogatás. Bármilyen támogatás jól jönne a programszervezéshez, játékok jutalmazásához 

● Egyéb. "Élő" bejelentkezéssel több helyszín összekapcsolása, vagy bemutatása önkéntes alapon.  

 

 

 



 

Szívet melengető pozitív visszajelzések a programszervezők tollából 

 
„Jó volt így!” 

„Szép kereknek tartom a témaköröket.” 

„Tetszett a jelmondat, ötletadó volt a tematika, valójában szabad volt a választás, ez bizonyosan a 

jövőben is így lesz. Köszönjük a lehetőséget!” 

„A kampány sikeres, fejlesztést nem igényel.” 

„A szervezők továbbra is maradjanak ilyen lelkesnek és kitartónak!” 

„Ez az idei, rendhagyó volt és valószínűleg a gyors online térbe való helyezkedés miatt voltak rövidek 

a határidők. Javaslom, hogy maradjon meg a program online jellege is, mert változatosabb 

programkínálatot tudunk biztosítani.” 

„A sportolási lehetőségek/sport egyesületek ilyen jellegű bevonása nagyon jól sikerült” 

„Eddig mindig jó témák közül lehetett választani. Köszönöm!” 

„Sikeres, és ötletes volt, kaptunk jó ötleteket is. Nem változtatnék semmit.” 

„A programokkal, eddigi célkitűzésekkel maximálisan elégedettek vagyunk.” 

„Az embereknek nagyon tetszenek az online programok.”  

„Köszönjük a lehetőséget! Reméljük jövőre is részt tudunk venni a Közösségek Hetén! :)” 

„Öröm és hála! Igazából nagyon büszke vagyok a kastélyos munkatársakra, önkéntes segítőkre, mert 

nagyon sok kreativitást, időt szántak, hogy online formában is be tudják mutatni a kastélyt, a gödöllői 

helytörténeti érdekességeket, igazán lelkesítő volt. Persze azért ott van bennem, hogy nem online 

formában is mennyire készültünk új és izgalmas programokkal, de bízunk benne, hogy jövőre már 

személyesen is találkozhatunk az érdeklődőkkel.” 

„A tematikák segítették az együttgondolkodást. Idén nagyon jól sikerült a kialakult helyzetre reflektálni 

a programtémáknak.” 

„Köszönjük, hogy részt vehettünk, bízva a jövő évi offline találkozásban jó egészséget és minden jót 

kívánunk! EGYÜTT, KÖZÖSSÉGBEN a legjobb! Éljen Kőszeghegyalja! : )” 

„Köszönjük a lehetőséget, hogy csatlakozhattunk a Közösségek hete rendezvénysorozathoz.” 

„Az elejétől a végéig élveztük a program megszervezését, a képek szerkesztését. Izgatottan vártuk, 

hogy újszerű kezdeményezésünket hogyan fogadja a látogató közönségünk illetve kis városunk 

lakossága. 

Nagy örömünkre a városi médiák és a városi honlap is megosztotta virtuális kiállításunkat s nagy sikere 

lett minden korosztályban. A városi közösség megszólítása mellett kistérségünkön túlról is érkeztek 

pozitív elismerő visszajelzések. Kollégáink elismerő buzdítása új lendülettel töltött fel bennünket. 

Mindenképpen sikeresnek ítéljük meg a Közösségek Heti programunkat, hisz célunk a városi 

közösségünk megszólítása és összekapcsolása teljes mértékben megvalósult.” (Paksi Városi Múzeum) 

„Összességében teljesen szuperül volt ki találva az egész virtuális programsorozat. Ha jövőre is ugyan 

így maradna, változtatások nélkül, akkor is sikeres lenne szerintem a programsorozat. 

A körülményekhez képest több, mint sikeresnek tartjuk az idei Közösségek Hetét.” 

 

Összegzés: 

E rendhagyó, de egyben rendkívüli Közösségek Hete lezárásaként büszkén mondhatjuk, hogy egy 

nagyon sikeres rendezvényen vagyunk túl.  A programszervezők a hirtelen kialakult új helyzethez 

rendkívül gyorsan alkalmazkodtak és rövid idő alatt képesek voltak virtuális formába ültetve 

megrendezni programjaikat.  Annak ellenére, hogy sokaknak online térben ez volt az első 

szárnypróbálgatásuk rengeteg kreatív, jó program született.   



 

 

A Közösségek Hete margójára – ezért érdemes! 

„Véget ért a Közösségek Hete…a hét, ami talán a legnehezebb volt ebben a járványügyi helyzetben. A 

közösségeinkért élő és tenni akaró emberként - embert próbáló héten vagyunk túl. Március óta 

kitartunk, küzdünk és teszünk az itt élőkért, az egyénekért és csoportokért. Különböző online 

programokkal, egyéb eszközökkel vagyunk ott a mindennapjaikban, hogy ne veszítsük el őket, hogy ne 

merüljenek el a magányba…hiszen ezért választottuk ezt a hivatást, erre tettük fel az életünket. Most 

mégis valahol ott az üresség bennünk…  

Nálunk a Közösségek Hete olyan volt, mint egy hatalmas fesztivál nulladik napja. A kissé csendesebb 

téli és tavaszi napok után felébredt a város. A hét programját mindig úgy állítottuk össze, hogy az itt 

élő valamennyi generációnak kínáljunk olyan programot, melynek hangulata megalapozta az egész 

nyár hangulatát. A Közösségek Hete után még inkább felpezsdült a város. Megteltek, hangossá váltak 

közösségi tereink. Szélesre tárta kapuit a Helytörténeti Gyűjtemény, gyerekzsivajtól lett hangos a 

Rendezvényház udvara, a Művelődési Ház színpadán egymást váltották a csoportjaink. A fesztivál 

nulladik napja után elindult a hónapokon át tartó színes programkavalkád. Most marad a csend, és az 

üresség. Minden évben izgalommal telve vártuk ezt a hetet. Jó volt látni, ahogy az emberek egy hosszú 

téli álom után újra egymásra találnak. Most marad a csend. A Közösségek Hetét most nem 

mosolyokban, együtt töltött és megélt pillanatokban, hanem számokban, like –ban, és 

megtekintésekben tudjuk mérni. …de nem adjuk fel…hiszen mint az orvosok a gyógyításra, mi a 

közösségeinkre esküdtünk fel. Kitartunk, támogatunk, segítünk és készülünk, hogy mikor újra indul az 

élet, ezer és ezer színes pillanatképpel tölthessük meg életünk fotóalbumát. Köszönjük, hogy idén is 

ünnepelhettük a közösségeinket!”(Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény) 

 

Az összefoglalót készítette:  

Heim Krisztina 

Közösségek Hete projektkoordinátor 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 

Szentendre, 2020.05.31.   

https://kozossegekhete.hu/regisztralo/tnvkki/


 

1. Melléklet 

 

Programszervező intézmények 

Programszervező Megye Település 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Pest Abony 

Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 
Komárom-
Esztergom 

Ács 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Nyergesújfalu 
Komárom-
Esztergom 

Nyergesújfalu 

Agóra Veszprém Kulturális Központ Veszprém Veszprém 

Algyői Tájház Csongrád Algyő 

Aranybulla Könyvtár Alapítvány Fejér Székesfehérvár 

ásotthalom Petőfi Sándor Művelődési Ház Csongrád Ásotthalom 

Babits Mihály Kulturális Központ Tolna Szekszárd 

Balatonfőkajár Község önkormányzata Veszprém Balatonfőkajár 

Ballószög Faluház és Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Bács-Kiskun Ballószög 

Barcsi Városi Könyvtár Somogy Barcs 

Békés Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Békés Békéscsaba 

Bélyegmúzeum Budapest Budapest 

BEMKK Petőfi Művelődési Központ Fejér Bicske 

Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár Veszprém Berhida 

Bodrogközi Múzeumporta Cigánd 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Cigánd 

BONYHáDI NéMET öNKORMáNYZAT Tolna Bonyhád 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves Eger 

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Somogy Siófok 

Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár és Martonvásári 
Kulturális Egyesület 

Fejér Martonvásár 

Budapesti Történeti Múzeum Budapest Budapest 

Cecei Művelődési Ház Fejér Cece 

Ceglédberceli Faluház és Könyvtár Pest Ceglédbercel 

Cigánd Városi Művelődési Központ 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Cigánd 

CINE-MIS Nonprofit Kft. 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Miskolc 

Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 
Jász-Nagykun-

Szolnok 
Szolnok 

Crystal Dance Club Csongrád Hódmezővásárhely 

Cukorbetegek Egri Egyesülete Heves Eger 

Csabagyöngye Kulturális Központ Békés Békéscsaba 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Békés Csabaszabadi 

Csákberény Község Önkormányzat Fejér Csákberény 

Csorba Győző Könyvtár - Retro könyvvásár és olvasóliget Baranya Pécs 

   



   

 
 
 
 
 
 
 

  

Csúcsi Olvasókör Csongrád Hódmezővásárhely 

DáMK Bereczki Imre Helytörténti Gyűjtemény Békés Dévaványa 

Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Háza Hajdu-Bihar Debreceni 

Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza Hajdu-Bihar Debrecen 

Debreceni Művelődési Központ Nagymacsi Közösségi Háza Hajdu-Bihar Debrecen 

Debreceni Művelődési Központ újkerti Közösségi Háza Hajdu-Bihar Debrecen 

Dél-Zselic óvodái, Bölcsődéje és Konyhái Micimackó óvoda 
Tagintézménye 

Baranya Szigetvár 

Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Pest Törtel 

DiSzíZ (DiákSzínjátszó Zóna) Csongrád Hódmezővásárhely 

Dobozy Mihály Művelődési Ház 
Komárom-
Esztergom 

Pilismarót 

Dóc Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Csongrád Szeged 

Dornyay Béla Múzeum Nógrád Salgótarján 

Dr. Brusznyai árpád Művelődési Ház és Könyvtár - IKSZT Csongrád Derekegyház 

Duna Múzeum 
Komárom-
Esztergom 

Esztergom 

Egerszalóki Faluház és Könyvtár 
Komárom-
Esztergom 

Egerszalók 

Egri Kulturális és Művészeti Központ Heves Eger 

Együd árpád Kulturális Központ Somogy Kaposvár 

Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Békés Elek 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Veszprém Kiscsősz 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém Veszprém 

Faluház és Könyvtár Bordány Csongrád Bordány 

Faluház és Könyvtár, Csökmő Hajdu-Bihar Csökmő 

Faluház, Bőcs 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Bőcs 

Fekete István Könyvtár, Kulturális és Szabadidő Központ Heves Tiszanána 

Felcsút Könyvtári Információs és Közösségi hely Fejér Felcsút 

Felsőtárkányi Művelődési Ház Heves Felsőtárkány 

Ferenczy Múzeumi Centrum Régészeti Főosztály Pest Gödöllő 

Fertőendréd Község önkormányzata Győr-Moson-Sopron Fertőendréd 

Fővárosi állat- és Növénykert Budapest Budapest 

Furtai általános Művelődési Központ Juhász Erzsébet Művelődési 
Háza 

Hajdu-Bihar Furta 

Gomba Község önkormányzata Pest Gomba 

Gombászklub és Gyógynövényklub Bács-Kiskun Kecskemét 

gödi József Attila Művelődési Ház Pest Göd 



Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete Pest Gödöllő 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Pest Gödöllő 

Gödöllői Városi Múzeum Pest Gödöllő 

   

   

Hagyárosbörönd Község Önkormányzata Zala Hagyárosbörönd 

Hegypásztor kör Vas Oszkó 

Helischer József Városi Könyvtár 
Komárom-
Esztergom 

Esztergom 

Herman Ottó Múzeum 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Miskolc 

Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény Heves Eger 

Hevesi Kulturális Központ Művelődési Központ Tagintézmény Heves Heves 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Miskolc 

Jókai Mór Városi Könyvtár Veszprém Pápa 

József Attila Múzeum Csongrád Makó 

József Attila Művelődési Ház Pest Göd 

József Attila Városi Könyvtár Csongrád Makó 

Káloz Faluház Fejér Káloz 

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház Pest Pilis 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ Csongrád Mindszent 

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Vas Kemenesaljai 

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc 
Könyvtára 

Vas Celldömölk 

Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház Veszprém Sümeg 

Kiskőrösi úttörténeti Múzeum Bács-Kiskun Kiskőrös 

Kistarcsai Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár Nonprofit 
Kft 

Pest Kistarcsa 

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Hajdu-Bihar Hajdúszoboszló 

Középiskolások Hete Csongrád Szeged 

Községi Faluház és Könyvtár 
Komárom-
Esztergom 

Kocs 

Községi könyvtár Baranya Mozsgó 

Községi Könyvtár Káld Vas Káld 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár Veszprém Várpalota 

Kulcsi Faluház és Könyvtár Fejér Kulcs 

Kulturális és Szolgáltató Központ, Fertőd Győr-Moson-Sopron Fertőd 

KulTurDia Nonprofit Kft. Heves Bélapátfalva 

Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális 
Kiállítóhely 

Fejér Mór 

Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Fejér Lepsény 

Magyar Földrajzi Múzeum Pest Érd 

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Budapest Budapest 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Budapest Budapest 



Magyar Nemzeti Múzeum Budapest Budapest 

Matrica Múzeum Pest Százhalombatta 

   

   

   

MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft. 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Miskolc 

Molnár József Közösségi Színtér Heves Nagyréde 

Móra Ferenc Művelődési Ház Pusztamérges Csongrád Pusztamérges 

Móricz Zsigmond Emlékház 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Prügy 

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely 

Somogy Barcs 

Munkácsy Mihály Múzeum Békés Békéscsaba 

Munkásművelődési Központ - Dunaújváros Fejér Dunaújváros 

Művelődési Ház - IKSZT - Könyvtár Kesztölc 
Komárom-
Esztergom 

Kesztölc 

Művelődési Ház és Könyvtár Vas Gencsapáti 

Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs Hajdu-Bihar Vámospércs 

Művészetek Háza-Kulturális Központ és Városi Könyvtár, 
Pilisvörösvár 

Pest Pilisvörösvár 

Nagy Gáspár Művelődési Központ Vas Vasvár 

Nagykutasi Könyvtár Zala Nagykutas 

Nemescsó Község Vas Nemescsó 

Óhíd Község Önkormányzata Zala Óhíd 

Orgoványi Művelődési Ház és Könyvtár Bács-Kiskun Nagyvenyim 

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési 
Központ 

Békés Mezőberény 

Országos Idegennyelvű Könyvtár Budapest Budapest 

ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Ózd 

Paksi Városi Múzeum Tolna Paks 

Pécsvárad Város értéktár Bizottsága Baranya Pécsvárad 

Példa Képfőiskola - Sprint Tanoda 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Hernádkak 

Petőfi Irodalmi Múzeum Budapest Budapest 

Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás 
Jász-Nagykun-

Szolnok 
Jászárokszállás 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszaru 
Jász-Nagykun-

Szolnok 
Jászfényszaru 

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely Hajdu-Bihar Hajdúsámson 

Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Fejér Ráckerestúr 

RepTár Szolnoki Repülőmúzeum 
Jász-Nagykun-

Szolnok 
Szolnok 

Salla Művlődési Központ és Könyvtár Zala Hajmáskér 

Solymár Imre Városi Könyvtár Tolna Bonyhád 

Sopronkövesd Község önkormányzata Győr-Moson-Sopron Sopronkövesd 



Szabadtéri Néprajzi Múzeum Pest Szentendre 

Széchenyi István Városi Könyvtár Győr-Moson-Sopron Sopron 

   

   

Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. Városi Művelődési 
Központ 

Nógrád Szécsény 

SZEKMI Művelődési Ház Csongrád szegvár 

Szennai Skanzen Somogy Szenna 

Szigetvár Város önkormányzata Városi Könyvtár Baranya Szigetvár 

Szigetvári Várbaráti Kör Baranya Szigetvár 

Szigetvári Zrínyi Vár Baranya Szigetvár 

Szivárvány Bábszínház Alapítvány Bács-Kiskun Kiskunhalas 

Szőlőfürt Kulturális, Közösségfejlesztő és Természetvédelmi 
Egyesület 

Vas Gyöngyösfalu 

Szűcs Sándor áMK Hajdu-Bihar Biharnagybajom 

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény Baranya Mágocs 

Tatabányai Múzeum 
Komárom-
Esztergom 

Tatabánya 

THURY-VáR Nonprofit Kft. (Fodor Sára Tájház és Helytörténeti 
Gyűjtemény) 

Veszprém Várpalota 

Tiszaalprá Nagyközség önkormányzat Bács-Kiskun Tiszaalpár 

Total Art Egyesület Baranya Pécs 

Türje Község Önkormányzat Zala Türje 

Városi Könyvtár Lenti Zala Lenti 

Vegyészeti Múzeum + Várpalotai Városszépítő- és védő Egyesület Veszprém Várpalota 

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár Vas Vép 

Visznek IKSZT Heves Visznek 

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 
Jász-Nagykun-

Szolnok 
Besenyszög 

Zámoly Község Önkormányzata Fejér Zámoly 

Zánka Faluház Veszprém Zánka 

Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könytár - Zsámbéki 
Művelődési Ház 

Pest Zsámbék 

Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár - Szent Vendel 
domborműves Népi Lakóház 

Pest Zsámbék 

Májusfa állító közösségek (nem regisztráltak a KH-ra) Megye Település 

Add tovább a mosolyodat alapítvány Pest Gödöllő 

Bakonszegi Művelődési Ház és Könyvtár Hajdú-Bihar Bakonszeg 

Bartók Béla Művelődési Ház Tolna Iregszemcse 

Besenyszögért Alapítvány 
Jász-Nagykun-

Szolnok 
Besenyszög 

debreceni Csapókerti Közösségi Ház Hajdú-Bihar Debrecen 

Dunakiliti Közösségi Ház-IKSZT Győr-Moson-Sopron Dunakiliti 

Esthajnal Egylet Baranya Nagytótfalu 

Faluház és Könyvtár Csongrád Baks 

   



 
 
 
 

Kőszeghegyaljai identitás - megyei kohézió Vas 

(Bozsok, Cák, 
Velem, 

Kőszegszerdahely, 
Kőszegdoroszló, 

Lukácsháza, 
Gyöngyösfalu 

Közösségek Háza Baranya Komló 

Kuny Domokos Múzeum / Német Nemzetiségi Múzeum 
Komárom-
Esztergom 

Tata 

Laczkó Dezső Múzeum Veszprém Veszprém 

Legendák földje Alapítvání Békés Kondoros 

Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete Baranya Pécs 

Marcali Múzeum Somogy Marcali 

Művelődési Ház Bács-Kiskun Tázlár 

Művelődési Ház Hajdú-Binar Püspökladány 

Orgoványi Művelődési Ház és Könyvtár Bács-Kiskun Orgovány 

Önkormányzat Heves Tarnalelesz 

Önkormányzat Zala Bödeháza 

Önkormányzat Veszprém Felsőörs 

Önkormányzat Csongrád Dóc 

Salla Művelődési Központ és Könyvtár Zala Zalalövő 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Heves Hatvan 

Szent István Királyi Múzeum Fejér Székesfehérvár 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Békés Elek 

Táncsics Mihály Közösségi Ház Pest Soroksár 

Tiszadadai Önkormányzat 
Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
Tiszadada 

Veszprémi Közösségek Veszprém Veszprém 

Westwerk Művészeti Alkotóműhely és Kulturális Egyesület Vas Szombathely 

Zalalövői Tájház Zala Zalalövő 

 

  



 

 

2. Melléklet  

Sajtómegjelenések 

 

Behir.hu 
Májusfa állítása 

múzeumi módra 

2020.

04.27 

https://behir.hu/m

ajus-fa-allitasa-

muzeumi-modra 

A Munkácsy Mihály Múzeum ez évben rendhagyó 

módon csatlakozik a Közösségek Hete elnevezésű 

országos programsorozathoz. A szervezők a múzeum 

épülete előtt május 1-jéig májusfát állítanak, arra kérve 

a múzeumbarátokat, a helyi közösségeket, vagyis a 

csabaiakat, csatlakozzanak a kezdeményezéshez oly 

módon, hogy egy szalagot vagy saját készítésű díszt 

akasztanak a múzeum fájára. 

Behir.hu 

Külön-külön, de 

mégis együtt! - 

Májusfát állítottak 

Kondoroson 

2020.

05.01 

https://behir.hu/ku

lon-kulon-de-

megis-egyutt-

majusfat-allitottak-

kondoroson 

A Közösségek Hete programsorozathoz a kondorosi 

Legendák földje közhasznú alapítvány is csatlakozott 

együtműködve a Dérczy Ferenc Könyvtár és 

Közművelődési Intézménnyel. A két intézmény a 

kondorosi Tájház udvarán tűzte koszorúra szeretet-

üzeneteit. 

Délmagyaro

rszág 

(delmagyar.

hu) 

A Közösség Hete az 

egymás iránti 

odafigyelést is 

kifejezi 

2020.

05.06 

https://www.delm

agyar.hu/kozelet/h

elyi-kozelet/a-

kozosseg-hete-az-

egymas-iranti-

odafigyelest-is-

kifejezi-6424188/ 

Májusi szeretetfát díszítenek a derekegyháziak. Az 

egészségház és önkormányzat előtti ligetben választotta 

ki a legnagyobb tölgyet a Dr. Brusznyai Árpád 

Művelődési Ház. Oda várják a szeretetüzeneteket. 

Pécsi 

Napilap 

Turisztikai 

beszélgetéssorozat 

és megnyitó 

állatkertek várják az 

érdeklődőket 

2020.

05.06 

http://m.pecsinapil

ap.hu/cikk/Turisztik

ai_beszelgetessoro

zat_es_megnyito_a

llatkertek_varjak_a

z_erdeklodoket/23

0724 

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum egy 

különleges májusfa állításával teszi emlékezetessé az 

idei májust, közösségi oldalukra feltöltött üzenettel 

bárki elküldheti jókívánságait szeretteinek. A múzeum 

munkatársai az üzeneteket selyemszalagokra festik és 

elhelyezik a Bátky Zsigmond emlékére ültetett diófán a 

Palotavárosi Skanzenben, amelyről videót tesznek közzé 

jövő hétfőn a Közösségek Hete alkalmából. 

Felvidék.ma 
„Így is 

összetartozunk!” 

2020.

05.10 

https://felvidek.ma

/2020/05/igy-is-

osszetartozunk/ 

A „Karanténkultúra” programtípus keretében az Algyői, 

a Sopronkövesdi és az Eleki Tájház dolgozói virtuális séta 

keretében vezetik végig a látogatókat a tájházon. A 

Solymár Imre Városi Könyvtár játékra hívja a számítógép 

előtt ülőket: skiccrészlet alapján kell felismerni Bonyhád 

valamely jellegzetes épületét. Erzsébetvároshoz 

kapcsolódó bélyegek képeit osztja meg a budapesti 

Bélyegmúzeum Facebook-oldalán, kommentben 

mindenki megírhatja, hogy szerinte hogyan kapcsolódik 

a bélyegkép a kerülethez. Számos település a helyben 

felfedezhető értékekre online kvízjátékkal hívja fel az ott 

lakók figyelmét.... 
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Behir.hu 

Közösségek Hete, 

kicsit másként – Íme 

a Békés megyei 

programok! 

2020.

05.11 

https://behir.hu/vir

tualisan-rendezik-

meg-a-kozossegek-

hete-orszagos-

rendezvenysorozat

ot 

Megyénkben három településen: Békéscsabán, 

Dévaványán és Mezőberényben csatlakoztak a 

programokhoz. A Csabagyöngye Kulturális Központ 

virtuális alkotóműhely foglalkozást szervez Baráth 

Évával. A Békéscsabai Népi Díszítőművész Szakkör 

vezetője az “ablakos” bio tasak készítését mutatja majd 

be, amelynek elkészítésével, majd mindennapi 

használatával csökkenthetjük a hulladék mennyiségét. 

Emellett a Békéstáji Művészeti Társaság egyik tagja, E. 

Szabó László virtuális kiállítását tekinthetjük meg. A 

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény a 

Facebook oldalán oszt meg az érdeklődőkkel 

helytörténeti kincseket, 100 évvel ezelőtti neves 

személyekhez kapcsolódó emlékeket. Az Orlai Petrics 

Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési 

Központ múltidéző virtuális tárlatot szervezett 

Dédszüleink gyermekkora címmel és gyermeknapi 

rajzpályázatot hirdetett, melyre május 30-ig lehet 

pályázni; könyveket ajánlanak a karantén idejére a 

család hete alkalmából; online origami workshopra 

hívják a szülőket; lesz mazsorettbemutató és a 

csipkekészítés kulisszatitkaiba is be lehet lesni. 

SZOLJON 

Kísértettörténetet 

forgat az abonyi 

művelődési ház 

2020.

05.11 

https://www.szoljo

n.hu/kozelet/helyi-

kozelet/kisertettort

enetet-forgat-az-

abonyi-muvelodesi-

haz-2354545/ 

A Közösségek Hete című országos rendezvénysorozat 

keretében az Abonyi Lajos Művelődési Ház egy érdekes 

online programmal készül, amely a szabadulós játékok 

világát idézi fel. Az intézmény ezúttal egy „paranormális 

nyomozást”, egy kísértethistóriát jár körül. Mindezt 

ráadásul abonyi helyszínekkel. 

SZEGEDMA 

Online eseményekkel 

készül a Kö7 a 

Közösségek Hetére 

2020.

05.12 

https://szegedma.h

u/2020/05/online-

esemenyekkel-

keszul-a-ko7-a-

kozossegek-hetere 

A Közösségek Hete kezdeményezéshez csatlakozva 

május 11–15. között naponta online programokkal 

készülnek a Középiskolások Hete (középiskolásokat 

célzó programhét) szervezői. A középiskolás fiatalokból 

és felnőtt segítőkből álló stáb célja a Kö7 eseményeinek 

népszerűsítése az online térben. Öt nap alatt öt 

eseményt valósítanak meg a Közösségek Hete 

kezdeményezéshez csatlakozva. Az idei Kö7 témájának a 

környezettudatos életmódot és a fenntartható fejlődést 

választották a szervezők, amelyek az online 

eseményekben is megjelennek: szerdán Gondold újra! 

// Alkossunk újat! címmel hulladéknyagokból lehet 

használati tárgyakat és dekorációt készíteni; 

csütörtökön pedig a Beszélj zöldeket! // 

Környezettudatosság a mindennapokban moderált 

beszélgetés keretében tudnak szakemberektől kérdezni 

a fiatalok. A Kö7 stáb a hétfői napon a Kö7 dance 

challenge // Táncoljunk együtt! programmal a táncos, a 

pénteki Kö7 soundcheck // Becsekkolnak a zenekarok 

beszélgetéssel pedig a zenekari fellépőkre irányítja a 

figyelmet. A keddi Get out! szabadulószoba eseménnyel 

a Középiskolások Hete keddi napjára tervezett Horror 

Labirintust kívánják népszerűsíteni. 
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VEOL 

Virtuális 

programokat kínál a 

pápai városi könyvtár 

a Közösségek hetén 

2020.

05.13 

https://www.veol.h

u/kultura/helyi-

kultura/virtualis-

programokat-kinal-

a-papai-varosi-

konyvtar-a-

kozossegek-heten-

3771517/ 

A Közösségek hetéhez csatlakozva a Jókai Mór Városi 

Könyvtár honlapján elérhető Pápa kvízben a város 

kulturális és természeti értékeiről szóló kisfilm alapján 

adhatnak számot helytörténeti tudásukról az 

érdeklődők csütörtökig. A helyesen válaszolók között 

pénteken három könyvet sorsolnak ki. Virtuális 

barangolás a pápai járásban címen Béb, Külsővat és 

Takácsi községek mutatkoznak be. A látogatók online 

ismerkedhetnek meg e falvak történetével, beléphetnek 

a helyi templomba, barangolhatnak a múltban.  

 

Az ördög a részletekben rejlik című képfelismerő 

totóban megtippelhetik az érdeklődők, hogy mely pápai 

nevezetes épület részlete látható a képeken. A helyesen 

válaszolók között három könyvet sorsolnak ki hétfőn. A 

Szeretlek Pápa elnevezésű játékban saját készítésű 

fényképeket várnak Pápáról, amiket a könyvtár 

közösségi oldalán tesznek majd közzé. A fotók e-mailben 

és a közösségi oldalon üzenetben egyaránt beküldhetők. 

Eger 

Televízió 

A könyvtár is 

csatlakozik 

Közösségek hete 

programjaihoz 

2020.

05.13 

http://www.tveger.

hu/2020/05/13/a-

konyvtar-is-

csatlakozik-

kozossegek-hete-

programjaihoz/ 

Idén először csatlakozik a Közösségek hete országos 

rendezvénysorozathoz a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár. Az intézmény közösségi oldalán május 11. és 

17. között mindennap egy-egy klub működésébe enged 

betekintést az érdeklődőknek. 

Borod 

Online 

 

2020.

05.13 

https://boon.hu/ko

zelet/helyi-

kozelet/varosnap-

kicsit-maskepp-

4246567/ 

A május 11–17. között tervezett programokhoz idén 

Miskolc is csatlakozik. A programok között találunk 

videós tárlatvezetéseket, felolvasásokat, videós 

városnézéseket, verses-zenés-táncos programokat a 

város több pontján. 

TEOL 
Pacskerek is kerültek 

a virtuális májusfára 

2020.

05.14 

https://www.teol.h

u/kozelet/helyi-

kozelet/pacskerek-

is-kerultek-a-

virtualis-majusfara-

2408607/ 

Köhler Jánosné kertjét több rozmaringbokor is díszíti. 

Ennek a növénynek az ágai is jelentős szerepet kaptak a 

Közösségek Hete hétfői kezdőnapján. Ezekre az ágakra 

kerültek ugyanis azok a fotók és alkotások, melyeket a 

bonyhádi Spinnstube, azaz Fonó lelkes tagjai készítettek. 

A Spinnstube eddig minden alkalommal részese volt az 

említett kezdeményezésnek. 

SZOLJON 

Jászárokszállás 

karantén étlapja is 

elkészülhet 

2020.

05.14 

https://www.szoljo

n.hu/kozelet/helyi-

kozelet/jaszaroksza

llas-karanten-

etlapja-is-

elkeszulhet-

2365887/ 

Két programmal a város idén is csatlakozott a 

Közösségek Hete országos rendezvénysorozathoz. A 

Petőfi Művelődési Ház "Karantén ízek" címmel családi 

csapatépítést hirdettek, mellyel főzésre ösztönzik a 

családtagokat. Második programként virtuális kiállításon 

vehetnek részt az érdeklődők. Május 14-től az 

intézmény közösségi oldalán megtekinthető a 

Kézimunka Klub kiállítása. 

Pécsi 

Napilap 

Online kulturális 

programok és újra 

megnyitó turisztikai 

helyszínek várják az 

érdeklődőket 

2020.

05.14 

http://m.pecsinapil

ap.hu/cikk/Online_

kulturalis_program

ok_es_ujra_megnyi

to_turisztikai_helys

zinek_varjak_az_er

deklodoket/230938 

Kommenteket és hozzászólásokat vár csütörtökig a 

Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), amelyben arra 

keresik a választ, hogy kinek mi az első gondolata a 

múzeumról.  
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Délmagyaro

rszág 

(delmagyar.

hu) 

Online barangoltunk 

az Algyői Tájházban 

2020.

05.14 

https://www.del

magyar.hu/kozele

t/helyi-

kozelet/online-

barangoltunk-az-

algyoi-tajhazban-

6445134/?fbclid=

IwAR2G5O-

yN0fA9F2NlbVcKJ

PDl0VHzVIfjTKlcH

QtkigBo48cfkM1t

83uTDw 

Értékes, de ugyanakkor virtuális programokat kínálnak 

idén a települések a Közösségek Hetében. Algyőn a 

tájházat és a helyi közösséget mutatták be egy online 

tárlatvezetés során. 

Kecskeméti 

lapok 

Gombákat és 

növényeket 

ismertetnek a 

Közösségek Hetén 

2020.

05.17 

https://kecskemetil

apok.hu/hirek/gom

bakat-es-

novenyeket-

ismertetnek-a-

kozossegek-heten 

A"Közösségek Hete" felhívás keretein belül virtuálisan 

mutat be gombákat, gyógynövényeket, és egyéb értékes 

növényeket a Hírös Agórában működő kecskeméti 

Gombász- és Gyógynövényklub. 

Délmagyaro

rszág 

(delmagyar.

hu) 

Virtuális májusfát 

állítottak Dócon 

2020.

05.17 

https://www.delm

agyar.hu/kozelet/h

elyi-

kozelet/virtualis-

majusfat-allitottak-

docon-6445122/ 

Jókívánságokkal, idézetekkel aggattak tele virtuálisan 

egy dóci nyírfát helyi lakosok, így lett a karantén idején 

is májusfájuk. 

SZOLJON 

Ötrészes kisfilmet 

forgattak az abonyi 

művelődési házban 

2020.

05.23 

https://www.szoljo

n.hu/kultura/helyi-

kultura/otreszes-

kisfilmet-forgattak-

az-abonyi-

muvelodesi-

hazban-2385774/ 

Paranormális nyomozás címmel indított ötrészes 

videósorozatot a Facebookon, a Közösségek Hete 

alkalmából az Abonyi Lajos Művelődési Ház. 

SZOLJON 

Színes szívekkel telt 

meg a fa 

Besenyszögön 

2020.

05.30 

https://www.szoljo

n.hu/kozelet/helyi-

kozelet/szines-

szivekkel-telt-meg-

a-fa-besenyszogon-

2399850/ 

A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár is 

csatlakozott a Közösségek Hete országos 

rendezvénysorozathoz. 

Soproni 

Téma 

Közösségek hete az 

interneten 

2020.

05.13 

https://www.sopro

nitema.hu/hirek/pa

norama/kozossege

k-hete-az-

interneten 

A kezdeményezéshez a Széchenyi István Városi Könyvtár 

is csatlakozott…  

Kisalföld 

Öltöztessünk 

vidámságba egy fát 

vagy bokrot – Avagy 

majális Dunakilitin 

2020-ban – fotók 

 

https://www.kisalf

old.hu/helyi-

ertek/tudosito/olto

ztessunk-

vidamsagba-egy-

fat-vagy-bokrot-

avagy-majalis-

dunakilitin-2020-

ban-fotok-

7563969/ 

Dunakiliti (TOP nyertes település) májusfát állított. 
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3. számú melléklet 

Algyői Tájház programjai 

1. Online tájház 

A program tartalma: Online tárlatvezetés az Algyői Tájházban. Világok határán, Algyő a 30-as és 70-es 

években. https://kozossegekhete.hu/program/online-tajhaz/ 

  

2. Öko kézműves foglalkozás 

A program tartalma: kézműves foglalkozás képekben- 

zokniállatka készítés. Az elkészült állatkákról fotókat 

kértek. (Beküldési határidő: 2020. május 17. vasárnap) 

https://kozossegekhete.hu/program/oko-kezmuves-

foglalkozas/ 

 

3. Pozitív üzenetek 

A program tartalma: „Küldd el, melyik programunk hiányzik a karantén idején? Melyik programunkat 

várjátok a legjobban a karantén feloldása után? Milyen programokat szeretnétek? Küldj pozitív 

üzenetet a faluház és a tájház dolgozóinak. Fotózd le és töltsd fel a faluház és a tájház facebook 

oldalára. Küldj szeretetüzeneteket versbe szedve, megénekelve, lerajzolva, kifestve, lefotózva. A 

kreativitás nem ismer határokat. : )” – szólt a tájház felhívása. 

https://kozossegekhete.hu/program/pozitiv-uzenetek/ 

Médiamegjelenés: https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/online-barangoltunk-az-algyoi-

tajhazban-6445134/?fbclid=IwAR2G5O-yN0fA9F2NlbVcKJPDl0VHzVIfjTKlcHQtkigBo48cfkM1t83uTDw  

https://kozossegekhete.hu/program/online-tajhaz/
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Bodrogközi Múzeumporta programja 

 

1. Virtuális májusjárás a Bodrogközi Múzeumportán 2020 

A program tartalma: https://kozossegekhete.hu/program/virtualis-majusjaras-a-bodrogkozi-

muzeumportan-2020/ 

 

2. Virtuális helytörténeti séta a Bodrogközi Múzeumportán 

 

https://kozossegekhete.hu/program/virtualis-helytorteneti-seta-a-bodrogkozi-muzeumportan/ 

 

  

https://kozossegekhete.hu/program/virtualis-majusjaras-a-bodrogkozi-muzeumportan-2020/
https://kozossegekhete.hu/program/virtualis-majusjaras-a-bodrogkozi-muzeumportan-2020/
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Bőcsi Faluház programja 

 

1. Karantén alkotás 

A program tartalma: „Ebben az otthon töltött időszakban több idő van a kreativitásra. Az elkészült 

alkotásokból az újranyitás után kiállítást szervezünk. De készülni már most lehet rá. Ötleteket adni 

egymásnak a már elkészült művekkel. A Faluház Facebook oldalán gyűjtjük az ötletes alkotásokat.”  

https://kozossegekhete.hu/program/karanten-alkotas/ 

 

 

2. Bőcs kvíz 

A program tartalma: A Bőcsről szóló kvíz a 

Faluház Facebook oldalon volt elérhető. 70 

megfejtés érkezett, átlagosan 22 pontot értek el 

az 50 -ből. A kitöltők sok érdekességet 

megtudhattak Bőcsről. 

https://kozossegekhete.hu/program/bocs-kviz/ 

 

 

 

3. Jó itt lakni 

A program tartalma: kisfilmek készültek Bőcsről 
helyi fiatalok rendezésében. Érdekes látni, hogy ők 
miért szeretik szülőfalujukat. Az egyik kisfilm: 
https://drive.google.com/file/d/1nyb_N-Y1DL-y-
wmxoiJ_sMcmZ8QSAIct/view 

https://kozossegekhete.hu/program/jo-itt-lakni/  

https://kozossegekhete.hu/program/karanten-alkotas/
https://kozossegekhete.hu/program/karanten-alkotas/
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https://drive.google.com/file/d/1nyb_N-Y1DL-y-wmxoiJ_sMcmZ8QSAIct/view
https://kozossegekhete.hu/program/jo-itt-lakni/


 

Felsőtárkányi Tájház programjai 

1. Jókívánság fal 

A program tartalma: https://kozossegekhete.hu/program/jokivansag-fal/ 

 

  

https://kozossegekhete.hu/program/jokivansag-fal/


 

 

Gombai Tájház programjai 

1. Virtuális séta a Gombai Tájházban 

Programleírás: Tárgyi örökség, viselet, a településhez kapcsolódó szokásvilág bemutatása a tájházi 

sétán keresztül 

 

A program tartalma: https://kozossegekhete.hu/program/virtualis-seta-a-gombai-tajhazban/  

      

(videó) 

https://kozossegekhete.hu/program/virtualis-seta-a-gombai-tajhazban/

