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A közhasznú minősítésű MEDIAWAVE Alapítvány 1991-ben alapított non-profit 

civil szervezet. Alaptevékenysége a MEDIAWAVE Fesztivál megszervezése. A szóban forgó 

alapítvány alulról jövő kezdeményezések által létrehozott szervezet, együttműködése állami 

és önkormányzati intézményekkel partneri alapon lehetséges. A MEDIAWAVE Alapítvány 

az ország különböző részein a közismert MEDIAWAVE Fesztivál mellett számos más 

kulturális projekten is dolgozik, nemzetközi kapcsolatrendszere is széles. 

Már a 29. alkalommal került lebonyolításra a Monostori Erődben és környékén a 

Nemzetközi Film és Zenei együttlét néven ismert rendezvény. A fesztivál a sokszínű zenés és 

filmes felhozatal mellett alapvetőnek tartja a nyitottságot más személyek és más kultúrák 

megismerése iránt, ezzel elősegítve az egyes népcsoportok, nemzetiségek, illetve különböző 

műfajok egymáshoz közelítését. A fentiek fényében remek alkalom nyílt tehát a 

szakembereknek arra, hogy civil szervezetek vezetőivel – akik különböző csoportokkal, ezen 

belül is leginkább fiatalokkal foglalkoznak – elbeszélgessenek. Számos tartalmas előadáson 

vehettünk részt, melyek mellett az Alapítvány által szervezett fesztivál életébe is 

betekinthettünk. 

Az előadások alatt szó esett kultúraközvetítésről, közösségépítésről, a közösség és a 

személyes identitás kapcsolatáról, a néptánc szerepéről egy közösség életében, a néptánc 

közösségalakító természetéről, a kisközösségek erejéről, a házasság közösségben játszott 

szerepéről.  

A szakmai programsorozat mellett a különböző szervezetek működését, azok erejét a 

gyakorlatban is megtekinthettük. Egyesületünk tagjainak, Bánhelyi Józsefnek, Horváth 

Orsolyának és Bánhelyi Juditnak közös fotókiállítása a MEDIAWAVE központi helyszínén 

került megrendezésre, emellett gasztronómiai és kulturális programok szervezésében is 

részünk volt. Az immár hagyománnyá érlelődött nemzetközi lakodalom is megrendezésre 

került. A szokáshoz illő módon az ifjú pár leány- és legénybúcsúval köszönt el fiatalkorától; 

másnap a lakodalom következett. E mellett filmes programokon, különféle témájú 

workshopokon vettek részt az érdeklődők (animációs játszóház, csángó gyermektáncház, 

kazamata túra, jóga műhely, társasjátékok). 



A tanulmányút során szakembereink rengeteg ötletet gyűjtöttek mind a 

programszervezés, mind a közösségfejlesztés területén, amelyekkel haza térve saját 

közösségük életét színesíthetik. Fontos, hogy a gyermek és ifjúsági korosztálynak példát 

mutassunk a közösségben való részvétel elengedhetetlenségéről, az abban történő cselekvő 

együttműködésről. Érdemes ezeket a mintákat már korán átadni, hiszen így a következő 

generáció még erősebb alapra tud építkezni. A közösségi részvétel hozzásegíti utódainkat a 

társadalmi felelősségvállalás fontosságának felismeréséhez. A vezetőknek meglátásunk 

szerint csak a lehetőséget és a teret kell megteremteniük számukra. 


