
Ormánsági Kultúrmisszió
Szabó Lilla – Ragadics Tamás 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Demográfia és 
Szociológia Doktori Iskola

Aktorok:

Színészek, önkéntesek, helyi kulcsszereplők, szervezetek 
közötti együttműködés – Keret Alkotó Csoport, Csorba 

Győző Könyvtárbusz, Vidéken Jó! Alapítvány

Fókusz: 

Mindennapi problémák megoldása, 
szemléletformálás, látókör szélesítés, 

képességfejlesztés, közösségépítés

Eszköz:

Inkluzívan dramatizált témák 
feldolgozása a kultúra és művészet 

sajátos eszközeivel

Célterület:

Dél-Baranyai hátrányos 
helyzetű falvak

Cél: 

Minőségi kulturális programok 
szervezése a HH gyermekek és 

családjaik számára, 
adományközvetítés

Tevékenységek

• Kulturális programok: 
karácsonyi koncert, egy 
személyes papírszínház, 
drámajáték és kézműves 
foglalkozások, marionett 
cirkusz, bábos gyerekkoncert,

• Csorba Győző Könyvtárbusz 
szolgáltatások, programok

• Egyéb segítségnyújtás: 
adománygyűjtés-közvetítés, 
ormánsági pedagógusoknak 
képzés, tréning, jog- és 
lelkisegélyszolgálat 

Problémák

• Eredet: rendszerváltás
• Szakirodalomból is jól ismert 

problémákat összegzik az 
interjúalanyok:

• falvak elcigányosodása, fiatalok 
elvándorlása,  közlekedés-
munkavállalás, közmunkaprogram 
problémái, oktatás színvonala, 
alacsony iskolai végzettség, 
pedagógusok leterheltsége, 

• kiszolgáltatottság, stratégiai tervezésre 
való képtelenség, érzelmi alapú 
döntések túlsúlya, motiválatlanság, 
passzivitás, ambíciótlanság

• A kezdeményezések sikere a 
személyes kapcsolattól és bizalomtól 
függ 

Küldetéstudat

• Személyes indíttatás, hátrányos 
helyzetű családi háttér

• Problémákra válasz sajátos 
eszközökkel: tartalmas, magas 
minőségű, társadalmilag és 
szociálisan érzékeny témák 
feldolgozása

• művészettől, a sajátosságoktól 
színesebb, gazdagabb az ember

• kultúra fontos az emberek, 
közösségek életében  pl. 
kreativitás készségei segítik a 
tramuák feldolgozását, 
önkifejezés – Gilvánfa -
egyetem

• kultúra szerepe alulértékelt

Kutatás:
Félig strukturált interjúk a szervezőkkel, kulcsszereplőkkel

Az interjús kutatás eredményei összefoglalva:

Fényképek forrása:
Internet: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/120262781_201520934659346_8360098313097462592_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-
3&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=KK629Gez_MMAX-KxLsz&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=1d1632c899b9a0d58362df45a331b18a&oe=60CB046F
Internet: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/76644591_103412304470210_2751569900534235136_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-
3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2Io9baw3xmgAX9JMmRG&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=42a82957afce526dda3526debed99729&oe=60CB4141
Internet: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/131453309_232350821576357_7268307044927270990_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-
3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wiPfR1n2EmoAX8BTZ0Y&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=6894925cf4f3aec20a957fe01f002533&oe=60CA2743
Internet: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/119012009_197342501743856_2157830844675742217_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-
3&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=PUDigf5I4XsAX-87gCP&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=3aacde8fc3e45c46461d96745b141227&oe=60CA517E

Közösségfejlesztés, összegzés:
A hátrányos helyzetű vidéki térségek sérülékeny helyi társadalmaiban kevés a közösségi szempontból aktív, motivált
kulcsember, s kevés a gyerekek és fiatalok elé állítható, elérhető példakép. Külső segítségnyújtás szükséges.
A helyi közösségen kívülről érkező impulzusok akkor lehetnek hosszú távon is hatékonyak, ha a támogatás nem egyszerűen
beépül a lokális társadalom túlélési stratégiáinak eszközei közé, hanem képes a meglévő belső erőforrásokat aktivizálni –
megtermékenyítve és formálva helyi közösséget, erősítve a cselekvő- és öngondoskodási képességet a szubszidiaritás elvének
megfelelően.
Összegezve, a bemutatott kezdeményezések helyi kihívásokra válaszolnak az ott élők bevonásával. Közösséget építenek a
hasonlóan gondolkodó, a kulturális szektorhoz kötődő aktorok és csoportok között, közösséget formálnak a lokális terekben a
programokban résztvevő támogatottak között, illetve összekapcsolják a különböző szinteket, aktiválva és motiválva a
segítetteket az integráció jegyében.
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