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„Kopogtató” program Hajdú-Biharban
Kopogtató címmel 2015-ben indí-

totta el az Nemzeti Művelődési Inté-
zet Hajdú-Bihar Megyei Irodája azt 
a projektet, amelynek célja a kistele-
pülések adottságainak, lehetőségeinek, 
az önkormányzatok szerepvállalásá-
nak felmérése, a  lakosság összetételé-
nek, közösségeinek, művelődési intéz-
ményeinek feltérképezése, működésük 
vizsgálata, hosszútávon pedig a tele-
pülés képessé tétele a közösségépítés, 
kulturális vidékfejlesztés területén 
megvalósuló együttműködésekben 
való sikeres részvételre.

Az azonos, vagy nagyon hasonló 
gazdasági, társadalmi helyzetben és 
földrajzi környezetben lévő megyei 
kistelepülések között jelentős kü-
lönbségek tapasztalhatók a közössé-
gek állapota, a  helyi együttműködés 
tekintetében. Két hasonló adottságú, 
szomszédos település közül az egyik 
sikeres kulturális, gazdasági fejlesz-
téseket valósít meg, erős a helyiek 
összefogása, míg a másikban mintha 
megállt volna az idő. A  Kopogtató 
projekt egyik alapgondolata volt meg-
találni azokat az okokat, jellegzetes-
ségeket, amelyek magyarázatul szol-
gálhatnak arra, hogy miért sikeres és 
eredményesebb egy adott település, 
és hogy miért sikeresebb ott a közös-
ségi fejlesztés.

A  projektgazda Nemzeti Műve-
lődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei 
Irodájának néhány megyei település-
sel a megelőző időszakban nem volt 
szakmai együttműködése, innen jött 
a program elnevezése is: bekopogtat-
nak. A  szakemberek már az első iro-
dai előkészítő csoportmegbeszélésen 

felismerték, hogy a terv kapcsolódik 
a Kapunyitogató programhoz is, ame-
lyek már eredményesen folytak 2013 
óta. A bezárt közművelődési közösségi 
színterek, művelődési házak újranyitá-
sát célzó kiemelt projekt sikeres meg-
valósítása közben a megyei módszer-
tani iroda is sokat gazdagodott. Egyér-
telművé vált, hogy akkor eredményes a 
munka, ha a fejlesztői munka megter-
vezéséhez minél több információ áll 
rendelkezésre a céltelepülésekről.

Ezért a „nyitogatásból” követ-
kezett a „bekopogtatás” gondolata: 
a  módszertani iroda szakembereinek 
látogatása révén a leendő partnerek 
ismerjék meg a Művelődési Intézetet, 
annak szolgáltatásait, a  megyei mód-
szertani iroda feladatát és közben a 
módszertani iroda is egyre többet 
tud meg arról, hogy mik a település 
erősségei, gyengeségei, hogyan véle-
kednek a közösség és kultúra helyben 
betöltött szerepéről.

A  projekt névadója, Katona Má-
ria módszertani referens alakította ki 
az első interjúvázlatokat a Kopogtató-
hoz, amelyek többek között a polgár-
mesterek szerepvállalását, szereptu-
datát is vizsgálták a közösségi műve-
lődés területén. Ezek az – elsősorban 
az önkormányzatnál zajló – előzetes 
beszélgetések sokat segítettek abban, 
hogy megfelelő csatornákat találjanak 
a projekt megvalósítói a közösségek-
hez, amatőr művészeti csoportokhoz 
és megismerjék a társadalmi, szociá-
lis jellegzetességeket. Számos kérdés 
foglalkozott ugyanakkor a fi atalok 
megtartásának esélyeivel, a  munkale-
hetőségekkel, a támogatásokkal és az 
anyagi forrásokkal, a  közösségekkel 
és a civil szerveződésekkel. A kérdőív 
vizsgálta továbbá a település életében 
történt változásokat, kapcsolatait a 
környező falvakkal, illetve az önkor-
mányzat jövőbeni fejlesztésekre vo-
natkozó terveit. A  beszélgetések nyo-

Az első megbeszélés a hallgatókkal
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mán a helyi civilszervezetek és – ahol 
működött – művészeti csoportok 
szívesen vállaltak fellépést a Kapunyi-
togatón.

Szociológus hallgatókkal

A  projekt a Debreceni Egyetem 
Szociológiai és Szociálpolitikai Tan-
székével együttműködésben valósult 
meg, az interjúk, kérdőívek kidol-
gozásában és a felmérés gyakorlati 
megvalósításában is a szociológus, 
szociális munkás és közösségfejlesztő 
hallgatók voltak a módszertani iro-
da segítségére, a  tanszék oktatóinak, 
 Diebel Andrea és Kósa Rita vezetésé-
vel. A Hadú-bihari Mezősason, Koka-
don, Körösszakálban és Darvason az 
iroda munkatársai „kopogtattak”, és a 
polgármester vagy helyi településfej-
lesztő szakember volt a megkérdezett. 
Ezek az interjúk is számos hasznos 
információval szolgáltak, amelyek 
alapját képezhetik további, jövőbe-
ni együttműködés kialakításának, 
a  problémaérzékenység felkeltésének, 
közösségfejlesztő programok indítá-
sának.

A  hallgatók által végzett felmé-
rések – már csak a megkérdezettek 
száma miatt is – természetesen jó-
val komplexebbek voltak, ezek ered-
ményeit, tanulságait külön írásbeli 
dolgozatban, majd prezentációban 
foglalták össze. A  program első sza-
kaszának lezárultával az egyetemisták 
a megyei irodában rendezett belső 
szakmai fórumon elemezték és érté-

kelték terepgyakorlatuk tapasztalatait 
és személyes élményeiket a kollégák 
és a meghívott vendégek előtt.

Dimenziók

A  Kopogtató projekt elindítását 
megelőzően több tájékoztató beszél-
getés is zajlott a Hajdú-Bihar megyei 
irodában, ahol a diákok és oktatóik 
az iroda munkatársaival cserélhet-
tek eszmét többek között a program 
céljáról, az eredményességét szolgáló 
módszerekről, az interjúalanyok szá-
máról, kiválasztásuk szempontjairól 
és a kérdőívezés optimális időpont-
jairól. A  program ugyanis beépült 
a hallgatók órarendjébe, a  szakon 
kötelező terepgyakorlatok fontos 

elemévé vált. A  szociológus hallga-
tókkal a találkozások az egyetemen 
folytatódtak, ahol tanóra kereteiben 
a diákok előadást hallhattak a Nem-
zeti Művelődési Intézet koncepciójá-
ról, felépítéséről és tevékenységéről, 
ezen belül a megyei iroda program-
jairól, eredményeiről, feladatairól és 
távolabbi célkitűzéseiről. Két évfo-
lyamot is érintett a „Kopogtató”: az 
első csoport tavaly Toldon és Bihar-
dancsházán járt, a  második pedig 
idén tavasszal Hencidán és Bojton 
végzett kutatást. Az interjúkérdéseket 
hat dimenzióra osztották: helyzetkép 
(a  falusiak szerint), szerepvállalás 
(a  helyi rendezvények szervezésében 
és lebonyolításában), fi atalok, romák, 
civil szervezetek helyzete, a  lakosság 
jövőképe. Ezek alapján választották ki 
az interjúalanyokat, és a válaszokat is 
ezen szempontok szerint értékelték.

Közösségben gondol-
kodva

A  közösségfejlesztés és -építés té-
májára koncentrálva az interjúkban a 
települések polgármestere, alpolgár-
mestere, művelődésszervezője, a  re-
formátus lelkész, pedagógusok, az 
iskola igazgatója, lakosok, szociális 
munkás, közfoglalkoztatottak, fi ata-
lok és idősek szólaltak meg. Az álta-
lános tanulságok a hátrányos helyzetű 
bihari kistelepüléseken közel azono-
sak: a  legnagyobb gond a munkanél-
küliség, a fi atalok elvándorlása, a falu Hallgatói prezentáció

Az együttműködést tanulva
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lakosságának elöregedése, a  nem 
megfelelő úthálózat és a közlekedési 
nehézségek, a  lakosság elszigetelő-
dése, irigység, (,,nekik úgyis mindegy, 
mert még van nekik…”), a  látszólagos 
közömbösség, a  közügyektől való 
távolmaradás. Kevés a közösségi tér 
és az aktív közösség. Csak néhány 
helyen működik iskola az általános 
iskolás korosztály, néhol csak az alsó 
tagozatosok számára. Hencidán és 
Bojton a lakosság felerészben roma 
származású, az óvodában és az iskolá-
ban kizárólag roma gyerekek vannak. 
Gondozásuk, tanításuk, étkezésük a 
viszonylag korszerű intézményekben 
jól megoldott, helyzetük azonban bi-
zonytalanná válik, amint kikerülnek 
az iskola falai közül. A  közbiztonság 
érdekében semmilyen vendéglátó-
hely nem működik ebben a két falu-
ban, de más, alkalmas találkozási hely, 
közösségi színtér sem. A  fi atalok a 
buszmegállóban és a boltok előtt ta-
lálkoznak, és az utcán élnek közösségi 
életet. A  Bihardancsházán és Hen-
cidán működő IKSZT elsősorban a 
nyugdíjas kluboknak ad otthont.

Középpontban a Tájház

Több polgármester is panaszko-
dott, hogy a forráshiány, az érdekte-
lenség, s olykor a rossz közbiztonság 
miatt régi, nagy hagyományú rendez-
vények – szüreti felvonulás, vásárok, 
bálok – sorvadnak el. Üdítő színfolt 
a települések között Bojt, amelynek 
lakosai a település büszkeségei közé 

sorolták a falu látványosságát, a  Táj-
házat: „mindenképpen erősségünk, 
hogy van mit megmutassunk” (4. in-
terjúalany), valamint a falu lakóinak 
összetartását, közös gondolkodását 

és együtt munkálkodását a rendezvé-
nyeken. „Az erősségek közt megjelent 
még – áll a diákok írásos elemzésében 

–, hogy a településen nincsen hajlék-
talan, mindenki fi gyel a másikra, és 
hogy a bojtiak többségére az elfoga-
dás jellemző. Erősségük az is, hogy 
jól ápolják hagyományaikat, óvják ér-
tékeiket, amelynek jó példája a tájház 
működtetése.”

A  bojti tájházat személyesen is 
megtekintették a diákok, akik számá-
ra a terepgyakorlat fénypontját jelen-
tette a régi, felújított parasztházban 
tett látogatás. A  különböző szobák-
ban tanulmányozhatták eleink hasz-
nálati tárgyait, százéves fényképeit, 
bútorait és viseletét. A  tájház ugyan-
akkor otthont ad különböző kézmű-
ves foglalkozásoknak is, a  gyerekek 
műveit is szeretettel őrzik a régi falak 
között. A  ház gondnokának, Fekete 
Sándornénak élvezetes és szakszerű, 
információkban gazdag kalauzolása 

Hencida

A program értékelése a megyei irodában

A hallgatók Bojton a polgármester asszonnyal
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után a fi atalok kipróbálhatták a régi 
egyszerű, de annál ötletesebb gyerek-
játékokat, amelyek nemcsak ügyes-
ségre, de együttműködésre is késztet-
ték-nevelték a használóikat.

Máshol is kopogtat-
nának

A  diákok interjú részletekkel, 
számadatokkal, fotókkal mutatták be 
a munkájukat a megyei iroda szakmai 
fórumán. „Abban látom a problémát, 
hogy gyengék a civil kezdeménye-
zések, tehát nincs igazán olyan civil 
szervezetünk, ami aktív lenne, ami 
össze tudná ezeket a dolgokat fogni, 
szemben más településsel. Az a baj, 
hogy mindenki az önkormányzattól 
várja a kezdeményezéseket, de hát az 
az igazság, van nekünk sok más egyéb 
dolgunk, amit kiszabnak ránk vagy 
elvállalunk, szóval magunktól nem 

igazán jut rá időnk.” (12. interjúalany) 
– idézték fel például az egyik megkér-
dezett véleményét. A  bojtiak derű-
látóbbak saját településük közösségi 
kezdeményezéseit illetően: „Mi azért 
dolgozunk, hogy jó legyen itt élni 

és felnőni.” (4. interjúalany). „…úgy 
mondanám, hogy haladjunk tovább 
ezen a vonalon, és ha ezen haladunk, 
akkor semmi bajunk nem lesz. (…) 
valamikor úgy hívtak minket, hogy 
selyem Bojt, lehet, hogy ma már vá-
szon Bojt vagyunk, megfakultunk, de 
hátha hajlunk a fényesedés útjára ki-
csit.” (8. interjúalany)

A  hallgatók prezentációja után a 
meghívott vendégek és a diákok kö-
zött eszmecsere bontakozott ki a kap-
csolódási lehetőségekről, nevezetesen 
arról, miként segíthetnek a negatív 
tendenciák megállításában a Nem-
zeti Művelődési Intézet munkatársai. 
A  hallgatókkal végzett közös munka 
különleges értéke, hogy mindkét fél 
tanult az együttműködésből. Az iroda 
munkatársai kíváncsiak voltak arra, 
a diákok mit javasolnak, miben lehet-
ne a települések segítségére a Nem-
zeti Művelődési Intézet. Jól látható, 
hogy a kulturális élet és az aktivitás is 
nagyobb azokon a településeken, ahol 
például – az önkormányzat segítsé-
gével – megvalósult a népi kismes-
terségek (egyebek között kosárfonás, 
seprűkészítés) visszatanítása. Ezek-
ben a falvakban az önkéntes munka 
is jóval nagyobb arányban terjedt el. 
A  hasonló adottságú, de a felvetődő 
kérdésekre, problémákra merőben 
eltérő válaszokat adó településeken 
a megyei iroda olyan fejlesztő prog-
ramokat, módszereket szeretne ki-
dolgozni, amelyek más településen is 
alkalmazhatók. Ehhez további közös 
gondolkodásra és szakemberek be-
vonására van szükség. A  Kopogtató 
program tehát folytatódik.
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Készülnek az interjúk

A bojti faluházban


