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Gazdaság- és településfejlesztő módszerek

Éles KrisztinaÉles Krisztina

Közösségi gazdaságfejlesztés 
a Kneipp Témaúton

Öngondoskodás a közösség fenn-
maradásáért; öngondoskodás az 
egészség megőrzéséért; öngondosko-
dás az értékekre alapozó fejlesztése-
kért – az öngondoskodás volt annak 
a műhelyfoglalkozás sorozatnak a 
kulcsszava, amelyet a Vasi Hegyháton 
szervezett a Nemzeti Művelődési Inté-
zet megyei irodája.

Bomló kötések

A  Vasvári Járás tizenhárom te-
lepülését köti össze Magyarország 
egyetlen összefüggő Kneipp Témaút-
ja, amely 2012-ben hosszas előkészí-
tés után jött létre „A Kneipp összeköt 

– Határon átnyúló egészség-, és tu-
rizmusfejlesztés a klasszikus Kneipp 
természetgyógyászat jegyében” című 
projekt keretében. A  beruházás meg-
álmodóinak célja kettős volt: egyrészt 

szerették volna a turizmust fellendíte-
ni a faluközpontokat ékesítő Kneipp 
parkokkal; másrészt kiemelt cél volt 
a helyi közösség életminőségének ja-
vítása is. A  pályázat szempontjából 
sikeresen zárult a program, hiszen a 
kihelyezett Kneipp-műtárgyak – kö-
nyöklők, lábáztatók, száraz és vi-
zes taposók, vizes játékok, napórák, 
meditációs székek, egyensúlyozók, 
gyógynövénykertek, gyógynövény la-
birintus, inhalátor ház, táplálkozási 
piramis, Kneipp-szoba – olyan kiste-
lepülésekre kerültek, amelyek általuk 
a turisztikai szempontból jelentős 
egyéb értékeiket is megmutathatták. 
A  megvalósítást kísérték ismeretter-
jesztő előadások, táborok is, amelyek 
a Kneipp-módszert népszerűsítették 
a térségben. Készültek kiadványok és 
a környéket és a projektet bemuta-
tó honlap is. A  tájegység jelképeként 
ismert rododendron a parkok kapu-

jába kihelyezett üvegtáblákon jelzi a 
Kneipp Témaút egy újabb izgalmas 
állomását, ugyanakkor szimbóluma 
az összetartozásnak és a minőségnek.

Az elmúlt négy évben azonban a 
falvak eme páratlan kincsének fénye 
kezdett megfakulni, és ami ennél is el-
szomorítóbb: a hétköznapok folyama 
oldani kezdte azt a kötődést is, amit 
a Kneipp Témaút jelentett a községek 
számára. A  parkokat hellyel-közzel 
gondozták csak, gazdáik nem voltak, 
a  helyben élők nem igazán ismerték 
meg a módszer és az objektumok lé-
nyegét, a programban rejlő gazdasági 
potenciált pedig egyáltalán nem tud-
ták kihasználni a helyben élők.

Saját erőforrásaink fel-
fedezésének büszkesége

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas 
Megyei Irodája 2016 tavaszán indítot-
ta útjára az „Öngondoskodás Kneippel 

– Közösségi gazdaságfejlesztés a Kne-
ipp Témaúton” című programsoroza-
tát, amelynek célja új együttműködési 
formák, önszerveződő közösségek ge-
nerálása volt a térség önkormányzatai-
nak, intézményeinek, civil szerveződé-
seinek bevonásával, helyi közösségek 
érdeklődésének felkeltésével.

A programsorozat 11 alkalommal, 
6 helyszínen 14 előadóval és mindösz-
szesen 217 résztvevővel valósult meg. 
Az érdeklődők közül 22-32 fő szin-
te valamennyi műhelyfoglalkozáson 
részt vett, míg néhányan csak „sze-
mezgettek” a témák közül.Csoportos munka, Gersekarát
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A  programsorozatot ugyanis az 
előzetes igényfelmérés alapján három 
fő célkitűzés köré építette fel az iro-
da. A legfontosabb cél egy összetartó, 
együtt gondolkodó, egymást segí-
tő, stratégiát alkotni képes közösség 
létrehozása volt. A  Kneipp-módszer 
megismertetésével, az egészséges 
életmód szakavatott képviselőinek 
előadásával a legkisebb községekben 
élők életminőségének javítását segí-
tette elő a program. A  testi-lelki har-
mónia megteremtése a feltétele az 
egészséges, fejlődőképes, megtartó 
társadalom kialakulásának. A  helyi 
identitás erősítésével, az értékekre 
alapozó gazdaságfejlesztő tervek ki-
dolgozásának támogatásával pedig 
nemzetünk legkisebb egysége, a  falu 
fennmaradásához, közösségi gyara-
podásához járult hozzá a Nemzeti 
Művelődési Intézet. A  helyi szellemi, 
tárgyi és természeti adottságok, esz-
közök akkor válnak valódi értékké, 
ha a helyi közösség magáénak érzi, 
törődik velük, értékeli, gondozza és 
megpróbálja saját és mások haszná-
ra élvezhetővé, használhatóvá, a  jövő 
számára élővé tenni őket.

A három cél megvalósulásának si-
kere a foglalkozások vezetőin és hely-
színeken túl leginkább a résztvevő-
kön, az érdeklődő befogadókon múlt. 

Alsóújlak, Csehimindszent, Gersek-
arát, Győrvár, Hegyhátszentpéter, 
Kám, Mikosszéplak, Olaszfa, Oszkó, 
Petőmihályfa, Rábahídvég, Szemenye 
és Vasvár – a bevont 13 település – 
mellett érkeztek érdeklődők Csehiből 
és Csipkerekről is. Már az első kö-
zösségfejlesztő alkalmakkor kiderült, 
hogy egy egymásra kíváncsi, nyitott, 
a  szülőfalujuk boldogulása iránt elhi-
vatott csoport látogatja rendszeresen 
a találkozókat. A  résztvevők – akik 
között voltak polgármesterek, intéz-
ményvezetők, kulturális közfoglal-
koztatottak, pedagógusok és helyi 
termék előállítók, szellemi és fi zikai 
dolgozók – szinte valamennyien han-
got adtak örömüknek, milyen sok 
lehetőség rejlik abban, hogy kapcso-
latokat tudtak kiépíteni a program 
során. László Tamásné csipkereki 
helytörténész így fogalmazta ezt meg: 

„Most már legalább lesz a szomszéd 
falvakban is valaki, akihez fordul-
hatok, és a községünkben működő 
klubok rendezvényeinek, kirándulá-
sainak szervezésénél is számíthatok 
azok segítségére, akiket itt megis-
mertem.”

Sebastian Kneipp atya világhíres 
módszerével – amelynek alappillére 
a víz, a  mozgás, a  test-lélek-szellem 
harmóniája, az egészséges táplálkozás 

és a gyógynövények – Dr. Garda Ká-
roly gyermekorvos, a  Magyarországi 
Kneipp Szövetség elnöke ismertette 
meg a résztvevőket. Az ehető virágok 
és a gyógynövények világába pedig 
Gyenes Csilla fi toterapeuta kalauzol-
ta el a társaságot. Az összejövetelek 
eredményességét jelzi, hogy a fog-
lalkozásokat kísérő beszélgetéseknél 
egyre több gyógytea, egészséges ha-
rapnivaló került az asztalokra, ame-
lyek receptjét ki is cserélték egymás 
közt készítőik.

Az igazi áttörés akkor követke-
zett be, amikor a közreműködő falvak 
buszaival 34 fő ellátogatott Ölbőre a 
Szombathelyi Egyházmegyei Karitasz 
Gyógyfüves Házába és Kneipp Parkjá-
ba. Itt, a megye egy másik tájegységével, 
egy alig 770 főt számláló község értéke-
ivel, leginkább pedig egy megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató 
szociális gazdasággal, mint jó példával 
ismerkedhettek meg a hegyhátiak.

Az ölbői jól működő gyakorlat 
megismerése után többen feltették 
a kérdést: „Nálunk otthon ez mi-
ért nem működhet hasonlóan?” Új 
lendülettel, ötletekkel, tervekkel és 
a kirándulás kellemes közösségi él-
ményétől felcsigázva várták a prog-
ramsorozat azon szakaszát, amely 
konkrét stratégiák, projektek kidol-

Mikosszéplak, a témaút egyik állomása

Csoportos tervezés, Olaszfa

Oszkó, a témaút egyik állomása
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gozását helyezte fókuszba. Nagy Zsolt 
felnőttképző, projektmenedzser ve-
zetésével négy csoportra oszlottak a 
résztvevő 25 és 55 év közötti eltérő 
településekről érkezett férfi ak és nők. 
Feladatuk az volt, hogy találjanak ki, 
készítsenek elő egy olyan projektter-
vet, amely saját községük értékeire, 
azok megőrzésére, fejlesztésére épül; 
elősegíti a helyi közösség megerősö-
dését, civil szerveződések létrejöttét, 
és amely összekapcsolható a Kne-
ipp-szemlélettel, hasznosulnak benne 
a minden településen megtalálható 
Kneipp-műtárgyak. Iránymutatást is 
kaptak mindehhez a résztvevők a Fa-
lusi Turizmus Szövetsége, az Őrségi 
Nemzeti Park és az Országos Foglal-
koztatási Közhasznú Nonprofi t Kft. 
előadóinak eredményes példái által.

A  Petőmihályfán megrendezett 
programzáró kerekasztal-beszélgetés 
során a térség döntéshozói előtt mu-
tatták be a csoportok terveiket.

Az oszkóiak koordinálásával szü-
letett az „Egészségünk és a Kneipp” 
című projekt, amelynek lényege a 
Kneipp-módszer és a Kneipp-eszkö-
zök használatának népszerűsítése a 
helyi lakosok körében egy olyan kö-
zösségi alkalom szervezésével, amely 
felhívja a fi gyelmet az egészségtuda-
tos életmódra.

A csehiek és vasváriak által készített 
„Szabadon a Vasi Hegyháton – Bortúra” 
című projekttervezet a térségbe érkező 
turisták számára a Hegyhát pincéit, bo-
rait, a szőlőtermelés hagyományát sze-
retné bemutatni és a hozzá kapcsolódó 
rendezvények láncolatát kialakítani. 
A  kezdeményezésbe bevonnák, érde-
keltté tennék a borosgazdákat, hagyo-
mányőrző csoportokat és a turisztikai 
szakembereket. A  programcsomag kí-
nálata négy útvonalat tartalmaz, ame-

lyek gyalogosan, kerékpárral, lovon, 
illetve lovas szekérrel is bejárhatók. 
A  helyi pincetulajdonosok kísérőként 
végigvezetik az érdeklődőket az adott 
útvonalon és közben bemutatják szá-
mukra a helyi értékeket, gasztronómiát, 
hagyományokat.

A  Rábahídvég értékeit bemuta-
tó csoport olyan programokat ter-
vezett, ahol a rendkívül aktív, több 
hagyományőrző csoporttal és civil 
szervezettel büszkélkedő falu kincse-
it éppen a helyi lakosok mutatják be 
a vendégeknek. A  projektgazdák azt 
szeretnék elérni, hogy a községbe ér-
kező turista ne csak a rendezvények 
alkalmával kapjon teljes képet a falu-
ról, hanem bármikor érkezik is a te-
lepülésre, mindig legyenek felkészült 
helybeliek, akik kalauzolják.

A  Gersekarátért Baráti Kör tag-
jai „Kneipp és egészséges életmód 
Gersekaráton” címmel készítették el 
programtervüket, amelynek közép-
pontjában gyógynövénykert kialakítá-
sa és fejlesztése áll, a gyógynövények 
megismertetése a lakossággal és a 
helyi teaházban való elérhetővé téte-
le minél szélesebb körben. A  gyógy-
növényszárító mellett egy kerékpár-
kölcsönzőt is szeretnének létrehozni, 
amelynek közösségi üzemeltetésével 
fellendülhet a turizmus és a Gersek-
arátra látogatók a fürdésre és horgá-
szásra alkalmas tó mellett a környék 
valamennyi értékét megismerhetik. 
A  kerékpártúrák szervezésével pedig 
erősödik a helyi közösség is.

Eredményes együtt-
gondolkodás

A  Vasi Hegyháton megvalósult, 
több települést összekötő kulturális 
gazdaságfejlesztő program receptjé-
nek leírásánál a „hozzávalók” között a 
minél szélesebb körben megszólított 
helyi lakosságot soroljuk az első hely-
re. Fontos összetevők a kistelepülések 
önkormányzati képviselői, intézmény-
vezetői, közösségi szerepvállalói, akik 
gyakran több szerepet is vállalva mo-
torjai a falu életének. Kiemelt felada-
tokat kell szánni a szakértőknek, szak-
embereknek, akik hiteles példáikkal 
ösztönzik a résztvevőket és személyi-
ségükkel kialakítják bennük a bizalmat, 
hogy aztán a program végeztével is 
megmaradjon a segítő kapcsolat.

Az „elkészítés” legfontosabb eleme 
az egyszerű ötlet, amely esetünkben 
az egészséges életmód népszerűsítése, 
közösségi hatásainak megismerteté-
se és az értékfeltárás volt. Kiemelten 
fontos az összekötő kapocs megtalá-
lása, amely „közös nevezőre” hozza a 
közösség kezdeményezéseit. Ez lehet a 
természeti érték, egy korábban megva-
lósult, de már feledésbe merült projekt 
újragondolása, de akár egy hagyomány 
is. Emellett elengedhetetlen a jelen-
lét, minél több helyszín, minél több jó 
gyakorlat bemutatása. A  legnagyobb 
hangsúly azonban az interaktivitáson 
van: minden ötlet, kérdés, felvetés fon-
tos; közösen kell válaszokat keresni és 
meg kell teremteni a kommunikáció 
lehetőségét az érintettek között.

Az eredmény pedig egy olyan kö-
zösség létrejötte, amelynek tagjai bát-
ran fordulnak egymáshoz segítségért, 
közösen szerveznek rendezvényeket, 
és – mint a fent bemutatott projekt-
tervek bizonyítják – közösen tervezik 
jövőjüket. Az együttlét élményén és 
örömén túl megélhetésük biztosítá-
sán is közösen gondolkodnak; közö-
sen indulnak el az öngondoskodás gö-
röngyös, de az önállóan elért sikerek-
től értékes, önbecsülést fokozó útján.

ÉLES KRISZTINA 2002-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán művelődésszer-
vező szakon végzett PR-menedzser és nonprofi t menedzser képesítéssel. Ezt követően 
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művelődésszervezésből egyetemi oklevelet is szerzett. A tanakajdi Petőfi  Sándor Művelő-
dési Ház vezetője, majd a Régiógazdaság és a Helyi Érték magazinok főszerkesztője volt. 
2014-től a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájának módszertani referense.

Kneipp eszközök kiprobálása


