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Konzorciumi megállapodás 
a cselekvő közösségekért

A  Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a  Nemzeti Műve-
lődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár 2016. 
június 6-án konzorciumi megállapodást kötött a Széche-
nyi 2020 program keretében megjelent „Cselekvő kö-
zösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című EFOP-
1.3.1-15 kódszámú felhívásra támogatási kérelmének 
benyújtására, hogy annak elnyerése esetén a benne fog-
lalt célt közös együttműködéssel valósítsák meg. A kon-
zorciumi megállapodást sajtótájékoztató keretében írták 
alá az intézmények vezetői. Az előkészített kezdeménye-
zés példátlannak tekinthető a kulturális területen: ez az 
első alkalom, hogy a múzeumi, könyvtári és közműve-
lődési terület közösen vesz részt egy olyan programban, 
amely a kulturális intézmények társadalmi szerepvál-
lalásának erősítéséről szól. A  megvalósítani tervezett 
Cselekvő közösségek program célja, hogy a kulturális 
intézményrendszer egyedi eszközeivel szakmai-mód-
szertani támogatást nyújtson a települések és azok kul-
turális intézményei, civil szervezetei számára társadalmi 
kohéziót erősítő, kulturális közösségfejlesztési folyama-
tok megvalósításához. A  célkitűzések teljesülése egy-
szerre teszi lehetővé a három szakterület gyümölcsöző 
együttműködését és a lakosság kulturális és társadalmi 
életminőségének fejlesztését, valamint a kulturális te-
rület szakemberei számára új kompetenciák elsajátítá-
sát biztosítja. A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 

szerepvállalás” c. EFOP-
1.3.1-15 kódszámú pályá-
zat előkészítő munkája 
a a konzorciumi megál-
lapodás aláírásával lezá-
rult, a támogatási kérelem 
így benyújthatóvá váliki. 
A  projekt várható indu-
lása 2016. szeptember, 
befejezése 2019. szeptem-
ber. A  projekt költségve-
tése 3 milliárd forint.
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MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

60 éves a közművelődési 
szakemberképzés
A  Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Inté-
zete és a Nemzeti Művelődési Intézet 2016. június 16-
17-én Debrecenben rendezte meg az idei Durkó Mátyás 
Emlékkonferenciát „A népműveléstől a közösségi műve-
lődésig” címmel. A szakma alapító professzora, Durkó 
Mátyás emlékére 
rendezett tudomá-
nyos konferencia és 
szakmai találkozó 
a művelődés és a 
felnőttkori tanulás 
szervezésével fog-
lalkozó képzések 60. 
évét ünnepelte.

Frissült az EMMI ágazati értéktára
2016-ban az Emberi 
Erőforrások Minisztéri-
uma lelkisége, történel-
mi és kulturális örök-
sége miatt a magyar 
alapítású pálos szerze-
tesrendet, valamint a 
Falu- és tanyagondnoki 
szolgálatot vette fel fris-
sített ágazati értéktárába. A  magyar nemzeti értékek-
ről és hungarikumokról szóló törvény szerint az egyes 
ágazatokért felelős miniszterek szakágazatukban meg-
határozzák a feladatkörükbe tartozó nemzeti értékek 
körét. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának ága-
zati értéktárában jelenleg 45 elem szerepel.

Nemzeti értéktárba került 
a tiszai halászlé
A Hungarikum Bizottság által meghatározott nemzeti 
értéktárba került a tiszai halászlé – mint egyedülálló, 
védendő érték, amely a magyar életérzés, identitás ré-
sze –, gyarapítva azon ételek sorát, amelyek számos 
érdeklődőt és turistát vonzanak a Tisza-tóhoz és kör-
nyékére. A döntés egyben a kormány azon törekvését 
is szolgálja, hogy jelentősen növekedjen a fejenkénti 
éves halfogyasztás, 
és történjen meg 
a halgazdálkodást, 
a  halak védelmét 
középpontba állító 
szemléletváltás, va-
lamint a Magyar-
országon őshonos 
halfajok visszatele-
pítése a folyóinkba 
és tavainkba.

Kárpát-medencei értékmustra 
Békéscsabán
A  Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé 2016. június 14. 
és 18. között idén is Békéscsaba városának és a Dél-al-
földi Régiónak kiemelt turisztikai attrakciójaként való-
sult meg. E  gasztronómiai fesztiválnak volt kísérőren-
dezvénye a „Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hun-
garikumai Kiállítás és Vásár”. A megye értéktárai mellett 
a kiállításon a Kár-
pát-medence egész 
területéről érkező 
magyar kötődésű kis- 
és középvállalkozá-
sok, családi gazda-
ságok, kézművesek 
és más szervezetek 
mutatták be termé-
keiket, alkotásaikat

Operatív szakaszába lépett 
az Árpád-ház program

Az 2013 óta zajló 
előkészítő sza-
kaszt követően 
2016 nyarán több 
mint ötmilliárd 
forintos keret-
összeggel indult 
el az Árpád-ház 
program operatív 
része. A program 
részeként töb-

bek között egy nagy nemzetközi kiállítást hoznak létre, 
amely az Árpád-ház Európában is egyedülálló teljesít-
ményét igyekszik bemutatni szerte a világban, Székesfe-
hérváron pedig a komplex városrehabilitációs program 
részeként a volt Köztársaság moziból látogatóközpont 
hoznak létre – onnan indulva egyfajta kulturális körút 
fog kiépülni a Nemzeti Emlékhely és a Szent István szé-
kesegyház érintésével.

Új megbízott főigazgató 
a Nemzeti Művelődési Intézet élén

Závogyán Magdolna, az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma Kultúráért Felelős Állam-
titkárság helyettes-államtitká-
ra Balog Zoltán emberi erő-
forrás miniszter megbízásából 
2016. június 27-én átadta 
Kárpáti Árpádnak a Nemzeti 
Művelődési Intézet vezetésére 
szóló főigazgatói megbízatását, 

aki 2016. július 1-től látja el megbízott főigazgatóként az 
intézményvezetői feladatokat.

Forrás: marianosztrakegyhely.hu
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Mérföldkő 
a társadalomfejlesztésben

2016. július elsejétől megbízást kaptam a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatói feladatainak ellátá-
sára. A szakterület 2012-ben megkezdődött átalakítása újabb mérföldkövéhez érkezett, így a megbízás a 
közművelődési szakterület jövőjét meghatározó szervezeti átalakulás időszakára szól. A 2016. június 13-án 
a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott kormányhatározat értelmében a Nemzeti Művelődési Intézet 
költségvetési szervezetként befejezi működését, tevékenységét 2017. január 1-től – kibővített szakmai tar-
talommal – a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány látja el az általa létrehozott NMI Művelődési Intézet Non-
profi t Kft-vel.

Komoly és felelősségteljes feladat a több köbméternyi irattár és a több ezer tételes leltári állomány precíz 
számbavétele, szabályok szerinti átadása, a feladatellátás dokumentálásának szakmai és gazdasági lezárása. 
Ám ennél is nagyobb felelősség mindazon kiemelkedő szellemi eredményeknek a továbbvitele, amelyek a 
Nemzeti Művelődési Intézet munkatársainak köszönhetőek, s melyek összességének nemzeti kultúránk 
szempontjából is felbecsülhetetlen értéke van.

Ugyanakkor a megbízás elvállalásakor nem a szakasz lezárásával járó feladatokra tekintettem elsődleges 
kihívásként, hanem a közösségi művelődés, mint szakterület megújítását, jelenlegi feladatait és jövőbe mu-
tató irányait tartottam szem előtt.

A Nemzeti Művelődési Intézet a hazai közművelődés megújításának koordinátoraként 2012-től olyan te-
vékenységet lát el, amely mind szemléletében, mind szervezetileg, mind pedig a szakmai területen eltér a ko-
rábbi évek tevékenységétől. A közösségi művelődést a társadalmi, gazdasági, humán fejlesztések egyik meg-
határozó eszközrendszereként értelmezi. A közösségeket teszi képessé arra, hogy ismerjék fel saját értékeiket, 
használják ki a számukra adódó lehetőségeket, és maguk legyenek képesek megoldani, kezelni az előttük álló 
esetleges feladatokat, kihívásokat. Ez az egyéni és társas kompetenciafejlesztés segíti a közösségek tagjait ab-
ban, hogy erős, öntudatos, és cselekvésre, értékteremtésre képes állampolgárokká váljanak. A pozitív értékek 
mentén szerveződő közösségekben rejlő erőforrások pedig a magyar nemzet jövőjének lehetnek a garanciái.

A mi szakmánk társadalmi folyamatokat fejlesztő szakma. Feladatunk, ahogy Beke Pál megfogalmazta: 
„Bekapcsolás a társadalmi folyamatokba.” Amely kezdeményez, közvetít, összeköt helyi erőforrásokat, tu-
dást, értékeket, vagyis helyzetbe hozza, és közösséggé formálja az embereket.

A Nemzeti Művelődési Intézet év végi szervezeti átalakulása ennek a több éves szakmai megújulásnak 
a része. Szakmai pályafutásom során mindig azt vallottam, hogy a küldetés és a tartalom határozza meg a 
folyamatokat, és ahhoz kell megtalálni a legmegfelelőbb szervezeti formát. Az előttünk álló átalakulás abból 
a szempontból „mérföldkő”, hogy a szakterület megújulása újabb lehetőségekkel bővül, Kárpát-medencei 
szintre emelkedik és céljai elérésében további együttműködő partnerekkel tevékenykedhet. Mindebben 
meghatározó szerepe van a szakemberek együttműködésének, tudásuk, szakmai tapasztalataik átadásában, 
a közösségi értékek továbbörökítésében.

Napjainkban olyan társadalmi kihívásokkal szembesülünk, amelyekre éppen a mi szakterületünk tud-
ja felkínálni a legjobb megoldási módokat. A  közösségi művelődés sajátos eszközeivel hozzá tud járulni 
a nemzeti összetartozás erősítéséhez, az értéktudatos, polgári szellemiség szélesebb körű elterjedéséhez, 
Magyarország értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához.

Mint minden változás, a minket érintő újdonságok is kérdéseket vetnek fel. Ez természetes. Ugyanakkor 
éppen a mi szakmánk az, amely segít válaszokat találni, amely csökkenti a bizonytalanságot, amely önbizal-
mat ad. A változásokra lehetőségként kell tekintenünk, amelyek során mindig rajtunk múlik, hogy tudunk 
helytállni egyénileg, aktív állampolgárként, munkavállalóként, vagy szakemberként, szakterületünkért, il-
letve közösségeinkért, nemzetünkért. Szakmai munkámat mindezek szellemében végzem és kívánom vé-
gezni a jövőben is.

Kárpáti ÁrpádKárpáti Árpád
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Kutatás

Dudás Katalin –

A közművelődés helyzete 
a 2015. évi statisztikák tükrében

2016. március 1-jével zárult a 

közművelődési szervezetek 2015. 

évi tevékenységről számot adó or-

szágos közművelődési statisztikai 

adatszolgáltatás folyamata. A  köz-

művelődési statisztika feladata és 

célja, hogy a statisztikáról szóló 

törvény alapján valósághű, tár-

gyilagos képet adjon a társadalom 

– benne a közművelődés – álla-

potáról és változásairól az állami, 

közigazgatási szervek, valamint a 

társadalom szervezetei és polgárai 

számára. A  2015. évi adatokat ele-

mezve tendenciák állapíthatók meg 

mind a magyar közösségi művelő-

dés állapotára, mind az adatszol-

gáltatás fejlődésére nézve.

1. Bevezetés

A közművelődési statisztika fel-

adata és célja – a statisztikáról szó-

ló törvény (1993. évi XLVI. törvény 

a statisztikáról) szerint –, hogy 

valósághű, tárgyilagos képet adjon 

a társadalom – benne a közműve-

lődés – állapotáról és változásairól 

az államhatalmi és a közigazga-

tási szervek, valamint a társada-

lom szervezetei és tagjai számára. 

A  Nemzeti Művelődési Intézet az 

Alapító Okiratában szereplő alap-

tevékenységi körében részt vesz a 

közművelődést érintő ágazati sta-

tisztikai adatszolgáltatás adatainak 

összegyűjtésében, rögzítésében és 

értékelésében. A  feladatot a Nem-

zeti Művelődési Intézet Országos 

Minőségfejlesztési Központja, mint 

országos feldolgozó központ és a 

Nemzeti Művelődési Intézet megyei 

irodáiban működő megyei feldolgo-

zó központok látják el. A  Művelő-

dési Intézet az adatok elemzésével 

segíti az alaptevékenységek ered-

ményes ellátását, megalapozza a 

szakmafejlesztési programokat, tá-

mogatja a stratégiai és vezetőségi 

döntéseket. Jelen elemzés egyrészt 

a közművelődési statisztika adata-

in (Elérhető: http://kultstat.emmi.

gov.hu), másrészt a megyei feldol-

gozó központok által készített rész-

anyagokon alapul.

Anyagunkban bemutatjuk a 

közművelődésnek a statisztika 

tükrében kirajzolódó 2015. évi 

helyzetét, illetve az adatok értéke-

lése során tapasztalt főbb tenden-

ciákat. A  statisztika pontossága 

2014-hez képest tovább javult az-

zal, hogy a Nemzeti Művelődési 

Intézet Országos Minőségfejlesz-

tési Központja az adatszolgáltatók 

számának növeléséről áthelyezte 

a hangsúlyt az adatok tisztítására, 

megbízhatóságuk javítására.

2. Az adatszolgáltatók 
számának alakulása

A 2015-ben végzett közművelő-

dési tevékenységről 5 599 közmű-

velődési szervezet küldött be sta-

tisztikai jelentést. Az előző évhez 

képest ez a szám 2,6%-os, a  bázis-

évül szolgáló 2006-os évhez képest 

pedig 57,5%-os emelkedést jelent. 
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Kutatás

dr. Juhász Erika

Az ország minden településéről ér-

kezett be jelentés.

A  statisztikát beküldő szerve-

zetek számának alakulása egyfelől 

mutatja a jogszabálykövetés mérté-

két, másfelől leírja a tényleges moz-

gásokat. Abból indulunk ki, hogy a 

2014. évi adatbázis a közművelő-

dési intézmények tekintetében a 

statisztikai hibahatáron belül teljes 

körű, így a 2015. évi adatgyűjtéssel 

összehasonlítás az intézményi kör-

ben a tényleges mozgásokat írja le.

2014-hez képest három me-

gyében – Pest (-8%), Zala (-3%) és 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

(-1%) – volt kevesebb az adatlapok 

száma az adatok tisztítása, az adat-

lap törlés után. Győr-Moson-Sop-

ron, Fejér, Heves, Nógrád és Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyében az 

adatlapok száma megegyezett az 

előző évivel; a  többi 12 megyében 

pedig meghaladta azok számát. 

A  legnagyobb emelkedést Békés 

(+11%) és Budapest (+15%) eseté-

ben tapasztalhattuk.

3. Intézményi ellátottság

Az adatlapot beküldő, közmű-

velődési tevékenységet ellátó szer-

vezetek 12%-a volt közművelődési 

intézmény, 49%-a közművelődési 

közösségi színtér, és 39%-a egyéb 

szervezet (pl. közösségi színteret 

nem fenntartó, de kulturális vagy 

közművelődési tevékenységet vég-

ző civil szervezet).

A  települések 17%-án van in-

tézmény (is), 82%-án pedig csak 

közművelődési közösségi színtér. 

A települések 1%-án nem volt sem 

közművelődési közösségi színtér, 

sem közművelődési intézmény. Az 

adatbázis a városok, megyei jogú 

városok 9%-ában nem tartalmaz 

közművelődési intézményt, csak 

közművelődési közösségi színteret 

vagy egyéb szervezetet.

Az egyes megyékben igen eltérő 

volt a közművelődési intézmény-

nyel rendelkező települések aránya 

a településstruktúra függvényében. 

Míg Pest megyében a települé-

sek 49%-a, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében pedig 46%-a rendel-

kezik közművelődési intézmény-

nyel, addig a kistelepüléses Zala és 

Győr-Moson-Sopron megyében ez 

az arány csupán 5%, Baranyában 

pedig 6%.

4. Működési forma

2015-ben az adatszolgáltatók 

szűk fele (49%) települési önkor-

mányzat volt. Az önkormányzatok 

mellett az adatszolgáltatók legna-

gyobb hányadát a civil szervezetek 

tették ki (36%). A többfunkciójú in-

tézmények az összes jelentő 9%-át, 

az önállóan működő intézmények 

pedig 3%-át tették ki. A  gazdasági 

szervezetek aránya 3%-ot ért el.

Összességében véve folytatód-

tak az eddigi tendenciák: növeke-

dett a civil szervezetek, és kisebb 

mértékben a többfunkciós intéz-

mények száma; csökkent az önál-

lóan gazdálkodó és működő, illetve 

az önállóan működő közművelődé-

si szervezetek száma és aránya.

Az intézményeknek nemcsak az 

arányuk, hanem a számuk is csök-

kent, az összevonások, többfunk-

ciós intézménnyé vagy színtérré 

alakítások miatt. Az intézmények 

egy kisebb része nonprofi t gazda-

sági társasággá alakult. Ez a jelen-

ség a nagyobb városokra, megyei 

jogú városokra jellemző. Törvényi 

változás is hozzájárult az önálló-

an gazdálkodó és működő intéz-

mények számának csökkenéséhez. 

A Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésének megalapozásá-

ról szóló 2014. évi XCIX. tv. 2015. 

január 1. hatállyal módosította az 

államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV törvény (továbbiakban: 

Áht.) egyes pontjait. Az Áht. 10. 

§-a új (4/a) bekezdéssel egészült ki, 

amely szerint a gazdasági szervezet 

feladatait, ha a költségvetési szerv 

éves átlagos statisztikai állományi 

létszáma a 100 főt nem éri el, az 

irányító szerv, az államháztartás 

önkormányzati alrendszerében az 

önkormányzati hivatal vagy – az 

irányító szerv döntése alapján – az 

irányító szerv irányítása alá tartozó 

más költségvetési szerv látja el. Az 

önkormányzati intézményháló-

zatban elindult egy átrendeződés, 

amelynek következtében megszűnt 

a korábban önállóan gazdálkodó 

költségvetési intézmények gazda-

sági önállósága, mérsékelten nö-

vekedett a nonprofi t vállalkozási 

formában működő szervezetek 

száma; nagyobb, települési/kerüle-

ti közgyűjteményi, közművelődési 

és többfunkciós intézmény szer-

vezeti egységévé vált a művelődési 

központ.

A  többfunkciós intézmé-

nyek szervezeti egysége típusnál 

nagymértékű növekedés látha-

tó. A  köznevelési feladatot ellátó 

egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba 

vételéről szóló 2012. évi CLXXX-

VIII. törvény hatályba lépése miatt 

sok helyen megszűntek, illetve át-

alakultak az általános művelődési 

központok (ÁMK), elvesztve in-

tézményi státuszukat. Másrészt az 

intézményi összevonások is e típus 

terjedését eredményezték.

A  gazdasági szervezeteknél az 

előző évhez képest sikerült néhány 

nagy rendezvényszervező céget be-

vonni a statisztika kitöltésébe, de 

a teljességtől ezen a területen még 

messze állunk.

5. Munkaügyi 
létszámadatok

A  munkavégzésre irányuló jog-

viszonyban állók száma 2015-ben 

5 758 fő volt, mellettük 1 474 vál-

lalkozó és 25 142 önkéntes, kultu-

rális közfoglalkoztatott vagy egyéb 

foglalkoztatott dolgozott közmű-

velődési szakmai munkakörben. 

A  számok a munkavégzésre irá-

nyuló jogviszonyban állók, illetve a 
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vállalkozók esetében a csúcspontot 

jelentő 2014-es évhez képest visz-

szaesést mutatnak.

A  munkavégzésre irányuló jog-

viszonyban állók 80%-a dolgozott 

2015-ben teljes munkaidőben; az 

előző évben ez az arány még 4%-

kal alacsonyabb volt. A tendenciát 

erősítette, hogy a TÁMOP-os pro-

jektek kifutásával az addig nagyobb 

számban foglalkoztatott, és ebben 

a kategóriában feltüntetett szak-

körvezetők száma csökkent. A köz-

alkalmazottak aránya 50%-ról 41%-

ra csökkent a vizsgált időszakban.

2015-ben a települések 35%-án 

dolgozott szakmai munkakörben 

teljes munkaidős, 15%-án rész-

munkaidős szakember. A  csak 

vállalkozót szerződtető telepü-

lések aránya elenyésző volt (1%). 

A  települések 13%-án dolgozott 

csak közfoglalkoztatott, további 

12%-án pedig kizárólag önkéntes. 

A  szakember nélküli települések 

aránya 24%.

Az ezer fő alatti települések 

63%-án dolgozik szakember, az 

ezer és háromezer fő közöttiek 

88%-án, a három- és ötezer fő kö-

zöttiek pedig 97%-án. Az ötezer 

fő feletti települések szinte mind-

egyikén dolgozik legalább egy 

szakember.

Az egyes megyék szakember-el-

látottsága szorosan összefügg a te-

lepülésszerkezettel: az aprófalvas 

megyék általában rosszabb ellá-

tottságot mutatatnak. A  szakem-

ber-ellátottságot tekintve a legrosz-

szabb helyzetben Baranya megye 

van: itt a települések majdnem 

felén (46%) nincs senki szakmai 

munkakörben, még önkéntes vagy 

A települések szakember-ellátottsága megyei bontásban (%)

Megye van teljes 
munkaidős 
szakember

csak rész-
munkaidős 

van

csak 
vállalkozó 

van

csak közfog-
lalkoztatott 

van

csak önkén-
tes/ egyéb 

van

nincs szak-
mai munka-

körben senki

összesen

Budapest 100 0 0 0 0 0 100

Baranya 21 13 0 14 6 46 100

Bács-Kiskun 52 18 1 13 4 12 100

Békés 56 9 0 23 7 5 100

Borsod-Abaúj-Zemplén 28 4 0 14 17 37 100

Csongrád 65 17 0 7 10 2 100

Fejér 50 12 1 13 17 7 100

Győr-Moson-Sopron 25 16 1 9 11 37 100

Hajdú-Bihar 56 12 0 10 15 7 100

Heves 32 21 2 21 12 12 100

Komárom-Esztergom 47 17 3 9 13 11 100

Nógrád 23 8 3 30 8 27 100

Pest 65 15 2 7 4 7 100

Somogy 29 27 1 11 12 21 100

Szabolcs-Szatmár-Bereg 41 9 0 17 12 21 100

Jász-Nagykun-Szolnok 50 24 0 14 6 5 100

Tolna 39 12 0 28 8 12 100

Vas 22 25 0 10 29 14 100

Veszprém 28 22 2 5 12 32 100

Zala 25 12 0 10 13 40 100

Összesen 35 15 1 13 12 24 100
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közfoglalkoztatott sem. Szintén 

igen kedvezőtlen képet mutat Zala 

(40%), Borsod-Abaúj-Zemplén 

(37%), Győr-Moson-Sopron (37%), 

valamint Veszprém megye (32%) 

szakember-ellátottsága. A  felso-

roltak közül kissé kilóg Győr-Mo-

son-Sopron megye kedvezőbb gaz-

dasági helyzete miatt.

Azoknak a településeknek az 

aránya, ahol csak közfoglalkoz-

tatott (vagy önkéntes) dolgozott 

szakmai munkakörben, Nógrád 

(30%) és Tolna megyében (28%) 

volt a legmagasabb.

A  csak önkéntes munkaerőre 

támaszkodó települések aránya 

Vas megyében volt kiemelkedő 

(29%).

6. Szakmai tevékenységek

6.1. Alkotó művelődési 
közösségek

2015-ben 16 ezer művészeti 

csoport működött, összesen 361 

ezer taggal. A  legnépesebbek az 

alkotó művészeti csoportok: 9 ezer 

csoport, 229 ezer taggal, őket a 

népi előadó-művészeti közösségek 

követik (5 ezer közösség, 110 ezer 

tag). A  1,5 ezer népi tárgyalkotó 

csoport 22 ezer tagot számlált.

2006-hoz képest a művészeti 

csoportok tagjainak száma 20%-

kal nőtt; a  legnagyobb növekedést 

(34%) a népi előadóművészeknél 

láthattuk.

2014-hez képest a tagok szá-

ma minimális, 2%-os csökkenést 

mutat – ezen belül a népi előadó-

művészetnél -11 százalékpontos, 

a népi tárgyalkotó művészet +10%-

os változás következett be. A népi 

tárgyalkotó művészeti csoportok 

taglétszámának növekedéséhez a 

Nemzeti Művelődési Intézet „Újra 

öltünk, örökítünk” programja is 

hozzájárult.

Mind abszolút értékben, mind 

az ezer lakosra jutó értéket te-

kintve Budapest áll az első helyen 

az amatőr művészeti csoportok 

tagjainak számát tekintve. Mivel 

azonban több budapesti szék-

helyű ernyőszervezet feltünteti 

tagszervezeteinek tagjait is nyil-

vántartásában, ezért – a főváros 

nélkül – abszolút értékben Pest 

megye (23 897 tag), lakosságará-

nyosan pedig Tolna megye (43 

tag/ezer lakos) kerül az alkotó 

közösségek tagjainak számát te-

kintve az első helyre.

6.2. Klubok, körök, 
szakkörök

Az adatszolgáltatásban szereplő 

14 ezer klub, kör, szakkör összesen 

557 ezer tagot számlált 2015-ben. 

A  nyugdíjasklubok tagjainak szá-

ma 204 ezer fő, az ifj úságiaké 57 

ezer fő, a gyermekkluboké 61 ezer 

fő, a  családiaké 47 ezer fő volt; az 

érdeklődési kör szerintieké pedig 

184 ezer fő.

A  tagok száma 2006-hoz, illet-

ve 2014-hez képest összességében 

változatlan maradt, de az időszak 

során jelentős ingadozásokat, át-

rendeződéseket mutatott. 2006-hoz 

képest 22%-kal csökkent az érdek-

lődési kör szerinti klubok taglétszá-

ma, míg a családi kluboké 89%-kal, 

a  gyermekkluboké pedig 39%-kal 

emelkedett. A  gyermek- és családi 

klubok taglétszámának növekedése 

valószínűleg a Baba-Mama, Kere-

kítő/Ringató/Tücsökzene, illetve a 

különböző játékos fejlesztő klubok 

növekvő népszerűségének köszön-

hető. A  nyugdíjasklubok és az ér-

deklődési kör szerinti klubok, kö-

rök taglétszáma erősen ingadozik 

az időszak folyamán az adatszolgál-

tató önbesorolásától függően.

A  klubtagok abszolút számát 

tekintve – Budapestet nélkül – 

Bács-Kiskun megye áll az élen 55 

611 taggal, lakosságarányosan pe-

dig Nógrád megye (158 tag/ezer 

lakos).
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6.3. Képzések

2015-ben 595 ezer fő vett részt 

képzésben a közművelődési szer-

vezetek szervezésében, illetve az 

általuk biztosított helyszíneken. 

Ezen belül a külső szervezésű kép-

zéseken résztvevők száma 498 ezer 

fő volt, a  saját szervezésűeken 68 

ezer, az együttműködő partnerrel 

szervezett képzéseken pedig 30 

ezer fő vett részt.

A  résztvevők száma a 2010-es 

adatokhoz képest 17%-os növeke-

dést mutat, az érték emelkedése a 

jelentők számának emelkedésére 

vezethető vissza.

Az előző évhez, 2014-hez vi-

szonyítva 8%-os csökkenés mu-

tatkozik, a  legnagyobb visszaesést 

az együttműködésben szervezett 

képzéseknél látjuk (-32%). A  csök-

kenés hátterében a TÁMOP prog-

ramok kifutása is áll.

A  saját és együttműködésben 

szervezett képzéseknél Tolna 

megye került az első helyre, ha a 

résztvevők számát a lakosságéhoz 

viszonyítjuk (20 résztvevő/ezer 

lakos), a  külső képzéseknél pedig 

Békés megye (323 résztvevő/ezer 

lakos).

6.4. Ismeretterjesztés

2015-ben 1,5 millió fő vett részt 

valamilyen ismeretterjesztő ren-

dezvényen; ezen belül 400 ezer fő 

volt a konferenciák, tanácskozá-

sok, és 1,1 millió fő a tudományos 

ismeretterjesztő előadások láto-

gatóinak száma. 2006-hoz képest 

a látogatók száma 22%-os csökke-

nést mutat; ezen belül az ismeret-

terjesztésnél 32%-os csökkenést, 

míg a konferenciáknál hasonló 

mértékű növekedést tapasztaltunk. 

Az ismeretterjesztésnél a látoga-

tószám csökkenése sokéves trend 

eredménye.

2014-hez képest összesen mint-

egy 10%-os, részben az adatlapok 

emelkedő számából következő lá-

togatószám növekedést lehetett 

látni.

Az ismeretterjesztési alkalmakon 

résztvevők száma a lakosság arányá-

ban Bács-Kiskun (263 fő/ezer lakos) 

és Baranya megyében volt a legma-

gasabb (261 fő/ezer lakos).

6.5. Kiállítások, 
műsorok, rendezvények

Kiállításokon, rendezvényeken 

2015-ben összesen 39,5 millió fő 

vett részt. A  legnagyobb közön-

séget a közösségi rendezvények 

(társadalmi rendezvény, ünnep, 

játszóház, kézműves foglalkozás, 

kulturális célú kirándulás, kéz-

műves és egyéb vásár, bemutató) 

vonzották 12,3 millió fővel. A  má-

sodik helyre a művészeti rendez-

vények kerültek (előadó-művészeti 

és egyéb művészeti rendezvények, 

fi lm- és videofi lmvetítés, népmű-

vészeti rendezvények) 8,2 millió fő 

látogatóval, ezeket a szórakozta-

tó (előadó-művészeti és műsoros 

rendezvények, táncos rendezvény, 

mint bál, diszkó) rendezvények 

követték 7,5 millió fővel, majd a 

kiállítások 7,1 millió fővel. A külső 

szervezésű rendezvényeken (ahol a 

közművelődési szervezet csak bér-

be adja a helyiséget) 4,4 millióan 

vettek részt.

A  vizsgált időszak kezdeté-

hez, 2008-hoz képest a rendezvé-

nyek látogatószáma 23%-kal nőtt. 

A  legnagyobb növekedést a mű-

vészeti (+50%) és a közösségi ren-

dezvényeknél (+48%) tapasztaltuk. 

A művészeti rendezvényeken belül 

a legerősebb emelkedés a fi lmve-

títések és a népművészeti rendez-

vények látogatóinál tapasztalható; 

létszámuk majdnem a duplájára 

emelkedett. A  közösségi rendez-
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vényeken belül a legnagyobb ará-

nyú növekedést a játszóházaknál, 

kézműves foglalkozásoknál láttuk, 

ezek közönsége több mint három-

szorosára nőtt.

A  kiállítások (+29%) és a szó-

rakoztató rendezvények közönség-

száma is emelkedett (+27%), a kül-

ső szervezésűeké viszont csökkent 

(-36%).

2014-hez képest nem mutatko-

zik jelentős változás az összes lá-

togató számában, a művészeti és a 

közösségi rendezvényeknél kisebb 

emelkedést (10-11%), a  kiállítások-

nál pedig csökkenést tapasztaltunk 

(-14%).

A  lakosság számához képest 

Komárom-Esztergom megyében 

vettek részt a legtöbben valami-

lyen saját szervezésű kiállításon, 

rendezvényen (6343 fő/ezer lakos); 

a külső szervezetek által rendezett 

rendezvényeknél pedig Békés me-

gyében (811 fő/ezer lakos).

6.6. Szolgáltatások

A  közművelődési szerveze-

tek által nyújtott szolgáltatáso-

kat 2015-ben 5,1 millióan vették 

igénybe; a  legtöbben tanácsadást 

(2,5 millió fő), illetve rendezvény-

szervezést (1,2 millió fő) igényel-

tek. Magas volt az egyéb szolgál-

tatásokat választóak száma is (933 

ezer fő). A szakmai szolgáltatások, 

mint a közös programok, pro-

jektek előkészítése (342 ezer fő) 

és a tanulmányutak, szakértők, 

delegációk fogadása (50 ezer fő) 

kisebb létszámot vonzottak, mi-

vel ez elsősorban a szakmai kö-

zönségnek szól, nem széles a cél-

csoportja.

2006-hoz képest a szolgáltatá-

sokat igénybe vevők száma 12%-

kal emelkedett, ezen belül a leg-

jelentősebb növekedést az egyéb 

szolgáltatásoknál találjuk (+50%). 

A  rendezvényszervezésnél 10%-os 

csökkenést tapasztaltunk, a  többi 

szolgáltatás közönsége 10-20%-kal 

növekedett.

Az előző évhez képest összessé-

gében véve 22%-os csökkenés mu-

tatkozik; a  legnagyobb csökkenést 

a rendezvényszervezésnél látjuk 

(-49%), míg a tanulmányutaknál 

növekedés következett be (+29%).

6.7. Összes látogató 
száma

Az összes látogató száma 73,3 

millió volt, ami megfelel a 2006-os 

értéknek. A  2014-es évhez képest 

enyhe csökkenést (-4%) látunk az 

adatlapok számának 3%-os növe-

kedése ellenére.
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2006 és 2015 között az adatok 

tanúsága szerint leginkább Komá-

rom-Esztergom (+60%), Nógrád 

(+67%) és Csongrád megyében 

(+72%) nőtt a látogatók száma. 

A  megyék felében azonban csök-

kenés következett be: a legerősebb 

visszaesést (24-29% közöttit) Pest, 

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szol-

nok, Zala és Tolna megyék eseté-

ben észleltük.

Az ezer lakosra jutó látogatók 

száma Veszprém (12 770 fő/ezer 

lakos) és Nógrád megyében (12 

028 fő/ezer lakos) volt a legmaga-

sabb, Pest (4 436 fő/ezer lakos) és 

Fejér megyében (5 089) pedig a 

legalacsonyabb. Figyelemre méltó, 

hogy ha a gazdasági helyzetet jel-

lemző mérőszámként az egy főre 

eső bruttó hazai termék (GDP) 

nagyságát és az ezer lakosra jutó 

látogatószámot összevetjük, csak 

igen gyenge, ráadásul negatív irá-

nyú összefüggést tapasztalhatunk 

(korrelációs együttható: -0,0551). 

Budapestet kivéve a számítás-

ból, az összefüggés erőssége nő 

(-0,2303). Ez azt jelenti, hogy mi-

nél hátrányosabb helyzetben van 

gazdaságilag egy megye, annál 

nagyobb a közművelődési prog-

ramokon részt vevők aránya és 

fordítva. Hasonló összefüggéseket 

találtunk a rendszeres művelődési 

formák résztvevőinek számát ele-

mezve. A  gazdasági fejlettség és a 

kulturális aktivitás közötti össze-

függések feltárására, magyarázatá-

ra több kutatás is indult az elmúlt 

években mind a Nemzeti Művelő-

dési Intézetben, mind felsőokta-

tási intézményekben. A  kutatások 

adatbázisainak összekapcsolásával 

részletesebb összefüggések is fel-

tárhatóak lesznek. Az azonban már 

most egyértelműen kirajzolódik az 

egyes kutatások összefüggésében, 

hogy a közművelődésnek hátrány-

kompenzáló funkciója van: a  kö-

zösségek és a közösségi tevékeny-

ségek segítik a hátrányos helyzetű 

települések lakóit a mindennapi 

problémák kezelésében, az össze-

fogással csökkennek a hátrányok 

negatív pszichológiai vetületei.

7. Összefoglaló

2015-ben 5 599 közművelődé-

si szervezet küldött be statisztikai 

jelentést. Az előző évhez képest 

ez a szám 2,6%-os, a  bázisévül 

szolgáló 2006-os évhez képest pe-

dig 57,5%-os emelkedést jelentett. 

Valamennyi településről érkezett 

legalább egy adatlap. Az adatlapot 

beküldő, közművelődési tevékeny-

séget ellátó szervezetek 12%-a volt 

közművelődési intézmény, 49%-a 

közösségi színtér, és 39%-a egyéb 

szervezet (pl. színteret nem fenn-

tartó civil szervezet). A települések 

17%-án van intézmény (is), 82%-án 

pedig csak közművelődési közös-

ségi színtér. A  települések 1%-án 

nem volt sem intézmény, sem szín-

tér a statisztikát beküldők önbeval-

lása alapján.

Az adatszolgáltatók szűk fele 

(49%) települési önkormányzat. Az 

önkormányzatok mellett a legna-

gyobb hányadot a civil szervezetek 

tették ki (36%). A  többfunkciójú 

intézmények az összes jelentő 9%-

át, az önállóan működő és gazdál-

kodók 0,3%-át, az önállóan műkö-

dő intézmények pedig 3%-át tették 

ki. A gazdasági szervezetek aránya 
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A szakmai tevékenységek néhány összegző adata:

• 2015-ben 16 ezer művészeti csoport működött, 

összesen 361 ezer taggal. 2006-hoz képest a művésze-

ti csoportok tagjainak száma 20%-kal nőtt; a  legna-

gyobb növekedést (34%-ot) a népi előadóművészeknél 

láthattuk.

• A 14,5 ezer klub, kör, szakkör összesen 554 ezer 

tagot számlált. A  tagok száma 2006-hoz képest ösz-

szességében változatlan maradt, de az időszak során 

jelentős ingadozásokat, átrendeződéseket mutatott. 

2006-hoz képest 22%-kal csökkent az érdeklődési kör 

szerinti klubok taglétszáma, míg a családi kluboké 

89%-kal, a gyermekkluboké pedig 39%-kal emelkedett.

• 595 ezer fő vett részt képzésben a közművelő-

dési szervezetek szervezésében, illetve az általuk biz-

tosított helyszíneken. Ezen belül a külső szervezésű 

képzéseken részt vevők száma 498 ezer fő volt, a saját 

szervezésűeken 68 ezer, az együttműködő partner-

rel szervezett képzéseken pedig 30 ezer fő vett részt. 

A  résztvevők száma 2010-hez képest 17%-os növeke-

dést mutat.

• 1,5 millió fő vett részt valamilyen ismeretterjesz-

tő rendezvényen. 2006-hoz képest a látogatók száma 

22%-os csökkenést mutat; ezen belül az ismeretter-

jesztésnél 32%-os csökkenést, míg a konferenciáknál 

32%-os növekedést tapasztaltunk.

• Kiállításokon, rendezvényeken 2015-ben össze-

sen 39,5 millió fő vett részt. 2008-hoz képest a ren-

dezvények látogatószáma 23%-kal nőtt, ezen belül a 

legnagyobb emelkedést a művészeti (+50%) és a kö-

zösségi rendezvényeknél (+48%) láttuk. A  kiállítások 

(+29%) és a szórakoztató rendezvények közönsége is 

nőtt (+27%), a  külső szervezésűeké viszont csökkent 

(-36%).

• A  közművelődési szervezetek által nyújtott szol-

gáltatásokat 2015-ben 5,1 millióan vették igénybe; 

a legtöbben tanácsadást (2,5 millió fő), illetve rendez-

vényszervezést (1,2 millió fő) igényeltek. 2006-hoz ké-

pest a szolgáltatásokat igénybe vevők száma 12%-kal 

emelkedett, ezen belül a legjelentősebb növekedést az 

egyéb szolgáltatásoknál találjuk (+50%).

• Az összes látogató száma 73,3 millió volt, ami 

megfelel a 2006-os értéknek. A 2014-es évhez képest 

viszont enyhe csökkenést (-4%) látunk az adatlapok 

számának 3%-os növekedése ellenére. Az ezer lakosra 

jutó látogatók száma Veszprém (12770 fő/ezer lakos) 

és Nógrád megyében (12028 fő/ezer lakos) volt a leg-

magasabb, Pest (4436 fő/ezer lakos) és Fejér megyé-

ben (5089) pedig a legalacsonyabb.

• Az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) nagy-

ságát és az ezer lakosra jutó látogatószámot összevetve 

(Budapestet kivéve a számításból), az az összefüggés 

tapasztalható, hogy minél hátrányosabb helyzetben 

van gazdaságilag egy megye, annál nagyobb a közmű-

velődési programokon részt vevők aránya és fordítva. 

Ez az összefüggés a közművelődés hátránykompenzá-

ló funkciójának koncepcióját támasztja alá.

DR. JUHÁSZ ERIKA a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Andragógiai Tan-
székének tanszékvezető docense, a Kulturális Szemle főszerkesztője. 2015 februárjától a 
Nemzeti Művelődési Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központjá-
nak a szakmai vezetője, főosztályvezetője. Tudományos doktori (Ph.D.) fokozatát a neve-
lés és művelődéstudomány területén szerezte 2005-ben a hazai felnőttoktatás intézmény-
rendszerének vizsgálata a művelődéspolitikai tendenciák tükrében témájában. A közmű-
velődés és a felnőttképzés területén országos és nemzetközi tudományos konferenciák 
elnöke, számos publikáció és konferencia előadás szerzője, előadója. Fő kutatási témái: 
a nonformális és informális tanulás megjelenési formái és színterei, a közművelődési és 
andragógiai szakma átalakulása.

DUDÁS KATALIN (Budapest,1969.) szociológus, kutató, a Nemzeti Művelődési Intézet 
Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központ munkatársa, több önálló pub-
likáció szerzője. Eddigi fontosabb kutatási témái között szerepel a kultúrafi nanszírozás, 
a közművelődési statisztika, az építészeti trendek művelődési házaknál és színtereknél, az 
amatőr művészet, a kulturális közfoglalkoztatás egyes adatfelvételi moduljai, valamint az 
integrált közösségi szolgáltató terek működése

3%-ot ért el. Folytatódtak az ed-

digi tendenciák, miszerint a civil 

szervezetek, és kisebb mértékben 

a többfunkciós intézmények teret 

nyernek, az önállóan gazdálkodó 

és működő, illetve az önállóan mű-

ködő közművelődési szervezetek 

súlya pedig csökken.

A  munkavégzésre irányuló jog-

viszonyban állók száma 2015-ben 5 

758 fő volt, mellettük 1 474 vállal-

kozó és 25 142 önkéntes, kulturális 

közfoglalkoztatott vagy egyéb fog-

lalkoztatott dolgozott közművelő-

dési szakmai munkakörben. A szá-

mok a csúcspontot jelentő 2014-es 

évhez képest visszaesést mutatnak, 

ennek oka a megyei feldolgozó-

központok munkatársai szerint az 

adatok növekvő megbízhatósága. 

A  települések 35%-án dolgozott 

szakmai munkakörben teljes mun-

kaidős, 14%-án részmunkaidős 

szakember. A csak vállalkozót szer-

ződtető települések aránya elenyé-

sző volt (1%). A települések 13%-án 

dolgozott csak közfoglalkoztatott, 

további 12%-án pedig kizárólag 

önkéntes (tehát közfoglalkoztatott 

sem). A  szakember nélküli telepü-

lések aránya 24%.
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Egy mintavétel tanulságai – amatőr 
művészeti közösségek Biharban

Hajdú-Bihar megyében jelentős 

az amatőr művészeti közösségek 

száma. Legjellemzőbbek a szín-

játszó-, báb- és néptánccsoportok, 

a  kórusok, modern tánccsopor-

tok és a tárgyalkotó népművészeti 

csoportok. Az utóbbi évtizedben 

megfi gyelhető a közösségek szá-

mának növekedése. Ennek oka, 

hogy újraéledtek a településeken a 

közösségi tevékenységek, a  külön-

böző kézműves szakkörök, tárgy-

alkotó és előadó művészeti csopor-

tok. Azonban a statisztikai adatok 

alapján a művelődési közösségek 

kisebb létszámmal működnek. Ez 

összefüggésbe hozható a megyénk-

re is jellemző kedvezőtlen demog-

ráfi ai tendenciákkal. Míg a nagy-

városok, főleg Debrecen népes-

ségmegtartó ereje nő vagy szinten 

marad, addig a kistelepülésekre az 

elöregedés, elvándorlás, valamint 

a sajnálatos kivándorlás a jellemző. 

A  folyamattal párhuzamosan jelen-

tősen visszaesett az országos fel-

menő rendszerű amatőr színjátszó 

és bábos rendezvényekre jelent-

kező csoportok száma. Mindkét 

rendezvényen a korábbi évekhez, 

pl. 2013-hoz viszonyítva több, mint 

50%-os volt a részvételi visszaesés. 

Megfi gyelhető a kistelepülések 

háttérbe kerülése, a  csoportok leg-

inkább a városokból kerülnek ki. 

A Nemzeti Művelődési Intézet Haj-

dú-Bihar Megyei Irodája 2015. évi 

szakmai munkájának értékelésekor 

állapítottuk meg, hogy a Dél-bihari 

településekről egy csoport sem vett 

részt az irodánk által szervezett fel-

menő rendszerű amatőr művészeti 

programokon. A  jelenség okainak 

megismerése és a szükséges mód-

szertani tennivalók kidolgozása ér-

dekében egy 32 kérdést tartalmazó 

kérdőívet állítottunk össze, ame-

lyet 2016 februárjában küldtünk ki 

a térség településeire.

Annak ellenére, hogy Biharból 

amatőr művészeti csoport nem vett 

részt az irodánk által szervezett ta-

lálkozókon, 22 közösség töltötte ki 

a kérdőívet. A kitöltők köre nem te-

kinthető teljesnek, ugyanis vannak 

olyan, a  közművelődési statisztiká-

ban jelzett közösségek, amelyektől 

nem kaptunk vissza adatokat. Eze-

ket a közösségeket a jövőben sze-

mélyesen is felkeressük.

A  közművelődési statisztikai je-

lentésben meghatározott tevékeny-

ségek fele van jelen a térségben. 

A  megyei adatokkal összhangban 

legjelentősebb a néptánc, népdal-

kör és moderntánc csoportok szá-

ma. A  közösségek létszámára vo-

natkozó korábbi adatainkat meg-

erősítette a felmérés, ugyanis az 

érintett közösségek 70%-a 10 és 20 

fő közötti, 19%-a 10 főnél is kisebb 

létszámmal működik.

Összesen két olyan közösség 

van, amelynek a létszáma megha-

ladja a 40 főt.

Az amatőr művészeti csoportok 

szerepét a helyi közösségi, társa-

dalmi életben kiemelt fontossá-

gú tényezőnek tekintjük, hiszen 

azokban a művészeti kompetencia 

fejlődésével párhuzamosan olyan 

közösségi, együttműködési képes-

ségek is fejlődnek, amelyek nagy 

jelentőséggel bírnak a település 

jövője szempontjából. A közösségi 

amatőr művészeti tevékenység ha-

tása helyben, a kreatív iparban, az 

innovációban is megjelenik. A cso-

portmunkában szocializálódott 

polgárok együttműködő készsége, 

a  helyi közösségért való tenni aka-

rása erősebb. Jelentős szerepe van 

a generációk közötti kooperáció 

kialakításában, erősítésében.

Milyen ezeknek a csoportoknak 

a korosztályi összetétele? Jellemző-

en megvalósulnak a korosztályok 

közötti együttműködések? Ennek 

érdekében rákérdeztünk a külön-

böző életkori csoportok számsze-

rű jelenlétére a közösségekben (14 

éves, 14-18 éves, 18-25 éves és 25-

55 éves korig, valamint 55 év felett). 

A  csoportok között természetesen 

vannak életkorhoz kötött közös-

ségek – Nyugdíjas Klub Énekkara, 

Bakonszegi Táncoslábú Nagyik –, 

azonban ennek ellenére meglepő, 
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hogy a csoportok 67%-ában nincs 

jelen a 14-18 év közötti korosztály, 

míg a 18-25 év közöttiek a közös-

ségek 76 %-ában nincsenek. A kor-

osztályi jelenlét mutatói alapján 

leginkább a 25-55 év és az 55 év 

felettiek vannak képviselve, ők a 

csoportok 71%-ban jelennek meg.

A  felmenő rendszerű amatőr 

művészeti rendezvényeken való 

részvételi hajlandóság összefüg-

gésben lehet a csoportok műkö-

désének tárgyi és személyi körül-

ményeivel, feltételeivel. Ezek közül 

az egyik fontos tényező a vezetők 

szakmai felkészültsége, végzett-

sége. A  beérkező adatok alapján 

sokszínű kép rajzolódik ki, azon-

ban szembetűnő, hogy a csoportok 

közel felében felsőfokú szakmai 

végzettséggel rendelkezők vannak. 

Közel ugyanilyen arányban vannak 

jelen az egyéb végzettséggel dolgo-

zó csoportvezető beosztásúak is.

Számos körülmény befolyá-

solhatja egy amatőr művészeti kö-

zösség összetartását, eredményes, 

sikeres szakmai felkészülését. Ilyen 

a próbák, foglalkozások intenzitása, 

gyakorisága. A felméréssel élért kö-

zösségek 71%-a heti egy alkalom-

mal találkozik, 19%-a pedig heten-

te kétszer. Két csoport csupán havi 

egy alkalommal tart próbát, ami 

kevésnek tűnik egy amatőr művé-

szeti közösség esetében egy művé-

szeti felmenő rendszerű programra 

történő felkészüléshez.

A kérdőív következő részében a 

közösségek szakmai kapcsolatrend-

szerének feltárása volt a cél. A  kér-

désekkel szerettük volna megismer-

ni azokat a motivációkat, amelyek 

a csoportokat elviszik, illetve távol 

tartják a megyei felmenő rendszerű 

programoktól. A válaszadók legfon-

tosabbnak ítélték a közvetlen tele-

pülési környezetet jelentő térségi 

kapcsolatokat, valamint a megyei 

együttműködéseket.

Ennek ismeretében válik érde-

kessé a különböző bemutatkozási 

alkalmak felmérésének eredménye, 

amelyből megállapítható, hogy a 

közösségek helyben és leginkább 

ünnepségeken, valamint a megye 

más településein lépnek fel. A  me-

gyei fórumokon való szereplés az 

összes alkalom csupán 5%-át je-

lenti, amelynél jóval jelentősebb a 

testvértelepüléseken való szereplés 

is (11%). Ez utóbbi szám meglepő, 

ugyanis rákérdeztünk a határon 

túli amatőr művészeti kapcsolatok-

ra is, amelyből kiderült, hogy a kö-

zösségeknek csak a 23%-a rendel-

kezik ilyen kapcsolattal. A meglévő 

kapcsolatok döntően közvetlenül a 

határ menti településekkel alakul-

tak ki.

A  térségi, járási együttműkö-

dések jellegét további kérdésekkel 

igyekeztünk pontosítani. Kiderült, 

hogy a csoportok 59%-ának nincs 

együttműködése a térségben mű-

ködő amatőr művészeti közössé-

gekkel. A  kapcsolatokkal rendelke-

ző csoportoknak viszont sokszínű, 

több esetben 5-7 más közösséggel 

van együttműködése. A közvetlenül 

a megyehatáron lévő települések 

több, a  szomszédos Békés megyé-

ben lévő partnert is megjelöltek.

Ebben a szakaszban kérdeztünk 

rá a megyei felmenő rendszerű 

programok megítélésére, annak 

szerepére egy művészeti közösség 

életében. Leginkább arra voltunk 

kíváncsiak, hogy amennyiben 

egy közösség részt vesz a felmenő 

rendszerű rendezvényen, azt miért 

teszi. A szakmai fejlődés, a megbe-

széléseken szerzett ismeret, tapasz-

talatcsere lehetősége 50%-os jelö-

lést kapott, a  kapcsolattartás más 

hasonló érdeklődésű csoporttal, 

egymást segítő kapcsolatrendszer 

kiépítésére van lehetőség 44%-os 

értékeléssel van jelen, míg a lehe-

tőség a megmutatkozásra, a  helyi 

értékek megjelenítése 6%-kal jelent 

meg.

Ezt követően megnéztük, hogy 

a felmenő rendszerű találkozókon, 

fórumokon való részvételt milyen 

tényezők gátolják. Legtöbben az 

43%

14%

33%

10%

Térségi (43%)

Járási (14%)

Megyei (33%)

Országos (10%)

25%

5%
5%

11%21%

25%

8%

Helyi/települési fellépés (25%) Megyei fórum (5%)

Országos felme rendsze t  (5%) H áron túli/testvértelepülésen v ló szereplés (11%)

Ünnepség (21%) Más településeken 

Más települé
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anyagi okokat jelölték meg. Mások 

szerint nem a minősítő találkozó-

kon való részvétel a cél. Jelezték, 

hogy a csoport felkészültségi szint-

je változó, sokszor cserélődnek a 

tagok. A válaszadók 9%-a „amatőr 

csoport vagyunk” önértékeléssel, 

úgy gondolta, felkészültsége alap-

ján nem tud részt venni. Egy-két 

esetben a kommunikáció hiányos-

ságai is felmerülnek, ugyanis érke-

zett olyan megjegyzés, hogy még 

nem érkezett felkérés a részükre. 

További okok között többen meg-

fogalmazták a próbák, a közösségi 

együttlétek problémáit. Megíté-

lésük szerint kevés a heti 1 próba. 

Ideális a heti 2x2 óra, vagy 3x2óra 

lenne, azonban a próba gyakorisá-

gát a tagok szabadideje határozza 

meg, amely korlátozza a lehetősé-

geket.

Azok a csoportok, amelyek vet-

tek már részt szakmai találkozókon, 

minősítőkön, felmenő rendszerű 

amatőr művészeti rendezvényeken, 

kedvező tapasztalatokat fogalmaz-

tak meg.

Egyrészt fontosnak tartják 

szakmai fejlődésük érdekében, 

másrészt ezek az alkalmak lehe-

tővé teszik, hogy folyamatosan 

kapcsolatot ápoljanak hasonló ér-

deklődésű csoportokkal. Minden 

találkozó újabb ismeretséget nyújt 

a csoport számára. Kiemelték a 

tapasztalatszerzés fontosságát és a 

találkozók szakmai kapcsolatépí-

tésben betöltött fontos szerepét. 

Más csoportokkal ismerkednek 

meg, és közben szakmai irányvo-

nalat kapnak a további működé-

sükhöz. Megemlítették azt is, hogy 

tájékozottabbak, tapasztaltabbak 

lesznek más települések hagyomá-

nyaival kapcsolatban.

Megerősítést nyert, hogy a kö-

zösségek mindig tanulnak valamit, 

és közben barátságot kötnek, jól 

érzik magunkat a rendezvényen. 

A  válaszokból kiderült, hogy a fel-

menő rendszerű rendezvényeken 

szerzett tapasztalatok olyan ked-

vezőek, hogy azokat meg kellene 

osztani a nem résztvevő csopor-

tokkal is.

Támogató, fejlesztő munkánk-

hoz elengedhetetlenül szükséges 

megismerni a közösségek szak-

mai segítségre vonatkozó igényeit. 

A  kérdőív 27. kérdésére adott vá-

laszokban a térség csoportjai igen 

sokszínű szükségletlistát fogalmaz-

tak meg.

A  megfogalmazott kérések egy 

részét irodánk közvetlenül, míg 

másokat koordinálással, partner-

ség kialakításával, projektek kidol-

gozásával és megvalósításával tud-

ja segíteni. A  következő kérdéssel 

feltérképeztük, hogy az amatőr 

művészeti csoportok milyen szak-

mai segítséget szeretnének kap-

ni a Nemzeti Művelődési Intézet 

Hajdú-Bihar Megyei Irodájától. Az 

igények legjelentősebb hányada a 

bemutatkozásokhoz kötődik, hi-

szen a válaszadók 15%-a fellépé-

si lehetőségekhez szeretne több 

segítséget kapni, illetve rövidebb 

szakmai találkozók megszervezé-

sét várja.

A  kérdőív adatait Berettyóúj-

faluban egy térségi szakmai be-

szélgetésen ismertettük az érintett 

közösségekkel, közművelődési 

szakemberekkel 2016. május 19-én. 

A jó hangulatú, őszinte beszélgetés 

tovább gazdagította a feltárt hely-

zetképet és néhány új szemponttal 

egészítette ki.

A  résztvevők egyetértettek ab-

ban, hogy a minősítésig eljutni 

hasznos dolog, az építő kritikák so-

kat segítenek ebben a folyamatban, 

tehát szükségesek a szakmai talál-

kozók, a felmenő rendszerű amatőr 

művészeti rendezvények. Ahogyan 

5
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Anyagi támogatást (2db, 7%)

Egy-egy szakmai fórumra, találkozóra való eljutás (2db, 7%).

Erkölcsi (1db, 4%)

Fellépési lehet ségekre (4db, 15%)

Kapcsolatok kialakítása (1db, 4%)

Közösségfejlesztés (2db, 8%)

Programjaikon és rendezvényeiken való kiállítás biztosítása (1db,
4%)
Propagandát. (2db, 7%)

Rövidebb szakmai találkozók megszervezése(1db, 4%)
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fogalmaztak: „már az is elég, ha egy 

találkozón hasznos észrevételeket 

hall az ember, nem feltétlen a he-

lyezés a lényeg”.

A  minősítés vagy a jó közös-

ség? Melyik a fontosabb? Az el-

hangzottak alapján egyaránt fon-

tos a minősítés és a közösséggé 

válás, mert míg az előző célt és 

motivációt ad, addig a második 

összekovácsolja a csoportot, meg-

alapozza a tartós szakmai munkát. 

A  résztvevők úgy vélik, hogy ha 

erős a közösség, igény alakul ki a 

minősítőre, a  fejlődésre. Az első, 

legfontosabb dolog a közösséggé 

kovácsolódás, amihez párosulnia 

kell a sikerélménynek és a meg-

mérettetésnek is.

A  feldolgozó beszélgetés meg-

erősítette, hogy a legnagyobb prob-

lémát a korosztályi megoszlás, az 

utánpótlás jelenti. Középiskolás 

korban a legnagyobb a részvétel, de 

később, mivel a településeknek kicsi 

a megtartó ereje, elhagyják a közös-

séget. Ez utóbbival magyarázható 

több közösség esetében az alacsony 

próbaszám, holott ezzel lehetne 

erősíteni a közösség megtartó erejét.

Kiemelték, hogy a felmenő-

rendszerű amatőr művészeti ta-

lálkozók, a  minősítő rendszer 

lényegét meg kell ismertetni a 

csoportokkal, tájékoztatást kell 

nyújtani. Jó lenne a személyes 

meghívás, amely növelné a haté-

konyságot.

A kérdőív tapasztalatait irodánk 

beépítette, illetve felhasználta a 

Th uróczy György programjának ki-

dolgozása során, amelyet a 2016 és 

2019 közötti időszakban szeretnénk 

megvalósítani az amatőr színjátszás 

területén.

ANGYAL LÁSZLÓ a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának te-
rületi koordinátora, a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének elnöke, a Magyar 
Népművelők Egyesülete elnökségi tagja, a  Grafi kusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 
szervező titkára. A Kölcsey Ferenc Megyei-Városi Művelődési Központban, Kölcsey Fe-
renc Megyei Közművelődési Intézetben, valamint a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyv-
tár és Művelődési Központban is vezető pozícióban dolgozott.

Egy aktív megyei alkotó csoport – a kabai LAKAT Színpad
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Mesél a kastély
A gyulai Almásy-kastély új élete

A  március 18-án tartott ünne-

pélyes megnyitó óta több tízezren 

keresték fel a gyulai várral szemben 

található Almásy-kastélyt, Ma-

gyarország egyik legújabb turiszti-

kai attrakcióját. A fokozott – s egy-

re fokozódó – érdeklődés nem For-

tuna istenasszony véletlenszerűen 

osztogatott kegyein múlik. A  meg-

közelítőleg 2,5 milliárd forintos for-

rásból felújított, kiállítóhelyként és 

rendezvényközpontként is működő 

komplexumot kizárólag szuperlatí-

vuszokkal lehet illetni.

A  felvezető szövegben szereplő 

megfogalmazás nem a szervezeti 

és működési szabályzatban van fél-

kövér betűkkel feltüntetve, hanem 

leginkább a vendégkönyvben, a kö-

zösségi oldalakon, s ami a legfonto-

sabb: a  személyesen a látogatóktól 

érkező visszajelzésekben érhető 

tetten. – Nagyon munkás, s mégis 

örömteli időszak volt az eltelt öt 

hónap – összegez Dombi Ildikó.

A  Gyulai Almásy-kastély Lá-

togatóközpont (továbbá a vár, az 

Erkel Ferenc Emlékház, az Erkel 

Ferenc Művelődési Központ, a Ko-

hán Képtár, valamint a Ladics ház) 

működtetéséért, fenntartásáért 

felelős Erkel Ferenc Nonprofi t Kft. 

ügyvezető igazgatója hozzáteszi: 

a kastélyt nem csupán az országos, 

valamint a határon túli kulturális 

turisztikai kínálatban volt szüksé-

ges elhelyezni, hanem a gyulaiak-

nak is meg kell(ett) mutatni.

A  helyi érdeklődők még a hi-

vatalos megnyitó előtt élhettek a 

megismerés lehetőségével, jelké-

pes összegért jöhettek, és jöttek is 

közel négyezren. Ez azért is fontos, 

mert a kezdetektől fogva a magu-

kénak érezték a létesítményt, perc-

ről-percre nyomon követték a fel-

újítást – meséli a „kastély úrnője”, 

hozzátéve: a város lakói és vezetése 

régóta vágyott az épület újjászüle-

tésére, a rendbetétel és a megálmo-

dott koncepció megvalósulására.

A cél a látogatóbarát, interaktív, 

élményközpontú működtetés ki-

munkálása volt – ismerteti, aláhúz-

va: a  tárlatvezetők mindannyian 

beszélnek idegen nyelveket, angol, 

német és román nyelvű kalauzolás 

igénybevételére nyílik lehetőség.

Látogatóbarát múzeum

Erdei-Kovács Zsolt: Milyenek a 

visszajelzések?

Dombi Ildikó: A  jelentős több-

ség igazán különlegesnek, Magyar-

országon egyedülállónak tartja az 

állandó tárlatot. Kiemelendő, hogy 

a tudás, ismeret átadásának ez egy 

olyan formája, ami még az óvodás 

korú gyermekek számára is könnye-

dén befogadható. Rendszeresen jár-

nak nálunk óvodáskorú gyermekek 

is, akik rendszerint nagy kerek sze-

mekkel ámuldoznak. A tárlatvezető 

kolléga megragadó előadással vezeti 

végig a lurkókat, mintegy másfél óra 

alatt. Ez igazán különleges élmény, 

s  azt gondolom, példaértékű, hogy 

ilyen pici gyerekek is jól érezhetik 

magukat egy múzeumban. A  kiál-

lítás koncepciójának kidolgozója 

Szilágyi Gábor kurátor és Lukács 

Zsófi a társkurátor volt, a  projektet 

pedig dr. Virág Zsolt vezette.

A  tárlat sodróan magával raga-

dó, akár másfél óra alatt is végig 

lehet nézni, azonban arra is lehető-
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ség adódik, hogy négy-öt óra alatt, 

mindent alaposan szemügyre véve, 

kipróbálva járjuk végig a különféle 

útvonalakat, a  rendelkezésre álló 

mintegy 1300 négyzetméteres ki-

állítóteret. Az egyik fő cél az volt, 

hogy a kiállítási tárgyak igazán 

közel legyenek a látogatókhoz, sok 

mindent kézbe lehet venni, meg 

lehet érinteni, sőt arra is lehetőség 

van, hogy a kor parfümjeit, illatait 

is megismerjük. Élményközpontú, 

szórakoztatva tájékoztató, vagyis 

úgynevezett „infotainment” mód-

szer ez, ami rendkívül vonzó, élet-

kortól és végzettségtől függetlenül 

is. Hihetetlennek tűnhet, de még 

senki nem jött ki másfél óránál ha-

marabb.

E-K. Zs.: Milyenek a szakmai 

berkekből érkező visszajelzések, 

irigykedőek?

D. I.: Talán így is lehetne fo-

galmazni, azonban az a pontosabb 

megfogalmazás, hogy szakmai 

részről nem igazán érkezik kriti-

ka, illetve negatív tartalmú visz-

szajelzés. A  legtöbben az ámulat 

hangján nyilvánítottak véleményt 

arról, hogy minőségi kultúraköz-

vetítés zajlik, s  ez sokat jelent a 

városnak és természetesen a ter-

vezőknek, kivitelezőknek, a  fenn-

tartással-működtetéssel foglalkozó 

munkatársaknak.

„A történelem tetten 
érhető”

E-K. Zs.: Gyula dinamikusan 

kerül egyre feljebb a leglátogatot-

tabb hazai turisztikai célpontok 

rangsorában, s a cél nyilvánvalóan 

a még jobb eredmény elérése. Ho-

gyan lehet ezt megvalósítani?

D. I.: A  lehető legfontosabb, 

hogy a kastély valóban a kultúra 

közvetítésének színtere legyen, de 

ami szintén fontos, hogy a többi 

kiállítóhelyre, Erkel Ferenc szülő-
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házába, a  Ladics Házba, a  Kohán 

Képtárba, valamint az Erkel Ferenc 

Művelődési Központba is becsa-

logassuk a vendégeket. Azt sze-

retném érvényre juttatni, hogy ha 

valaki utazási célpontként választja 

Gyulát, akkor nálunk könnyedén 

hozzá tudjon jutni a magas színvo-

nalú programokhoz, kulturális ese-

ményekhez, az ilyen jellegű aktív 

töltődési, pihenési lehetőségekhez. 

A történelem tetten érhető, a haza-

szeretetet pediglen kötelességünk 

közvetíteni.

Hangsúlyos, hogy az 1848-

1849-es forradalom és szabadság-

harc főbb történései megjelenít-

hetőek, és ez különösen fontos a 

jelenkorban, amikor számos im-

pulzus éri az embereket. A turisták 

körében Gyula elsősorban a fürdő 

és vár révén ismert, azonban az 

is alapvető, hogy a vár elsősorban 

annak köszönheti kiváló állapotát, 

hogy a kastély területén található, 

de az első fürdő részvénytársaság 

létrehozatala is az Almásy névhez 

fűződik. Gyakorlatilag majd min-

den, a várost és a térséget szolgáló 

kezdeményezés ahhoz a kulturális 

beágyazottsághoz köthető, ami in-

nen, a  kastélyból, az itt élők szel-

lemiségéből indult ki. A  kulturális 

hagyaték éltetése, továbbvitele el-

sődlegesen kötelesség, de lehetőség 

is egyben.

A  gyulai kulturális kínálat ezer-

színűként jellemezhető, a városnak 

rendkívül mélyen gyökerező ha-

gyományai, tradíciói és rendkívüli 

adottságai vannak. Példaként em-

líthető, itt található Erkel Ferenc 

szülőháza. A  Himnusz zeneszer-

zője, a  hazai opera megteremtője 

rendszerint ide vonult vissza a fő-

városi forgatag elől, amikor alkotói 

nyugalomra vágyott. Itt tanult meg 

festeni Munkácsy Mihály Szamos-

sy Elek festőművésztől, s  innen in-

dult el pályája 1861-ben.

Az is hangsúlyos momentum, 

hogy az Almásy-kastélyban tartot-

ták az első dokumentált magyaror-

szági kastélybeli színházi előadást, 

1746 júniusában báró Harruckern 

Ferencné neve napján a Parasztla-

kodalom című komédiát adták elő. 

Azt is megemlíthetem, hogy az or-

szág harmadik legrégibb múzeuma 

is itt van, az Erkel Ferenc Múzeum 

1868 óta működik. Nemrégiben zá-

rult az 53. várszínházi évad, amit a 

több mint hat évszázados téglavár 

falai között, valamint a tószínpa-

don tartottak. Határozottan kije-
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lenthető, hogy Gyula a kultúra vá-

rosa, ahol a fesztiválok mellett szá-

mos program várja a helyieket és az 

ide látogató vendégeket. Rendkívül 

népszerű a Végvári Napok, a  Min-

den Magyarok Fesztiválja és még 

sorolhatnám. A  nyári időszakban 

közel 300 kulturális eseményen ve-

hetnek részt az érdeklődők.

Csapatmunka

E-K. Zs: Végül pedig a vezetői 

elvekről. A  gyulai kulturális intéz-

ményeknél a csapatmunka, a  fel-

adat- és sikerorientált szemlélet ke-

rül előtérbe úgy, hogy tulajdonkép-

pen önkormányzati intézményekről 

beszélgetünk.

D. I.: Van egy igen nyomatékos 

momentum, ami nagyjából tizen-

két évvel ezelőtt ragadt meg a gon-

dolataimban: az adott szervezet 

olyan, amilyen a vezetője, és azt az 

attitűdöt, szemléletet tükrözni, ami 

a vezetőről átragad a kollégákra is. 

Azóta is azt vallom, hogy a munka-

társakat pozitívan szükséges moti-

válni. A  gondolkodásmód roppant 

egyszerű: a látogató az első, mert a 

tevékenységünk szolgáltatás, s  azt 

szeretném, ha minden hozzánk ér-

kező vendég csupa pozitív élmény-

nyel távozna. A kollégáktól csak azt 

várom el, amit én magam is meg 

tudok csinálni.

E-K. Zs: A vezető nem azonos a 

főnökkel – ezek szerint lehet külön-

vélemény?

D. I.: Természetesen. Sőt, el is 

várom, hogy legyen, mert nem tu-

dok ott lenni mindenhol. Nagyon 

fontos az, hogy mit gondolnak, mit 

szeretnének a kollégák. A  tapasz-

talatokat, észrevételeket mindig be 

lehet építeni a struktúrába. Fontos 

tehát a fejlődés, de a motiváltság 

legalább ennyire kiemelendő. Azt 

szeretném, ha a munkatársak még 

inkább a magukénak éreznék az 

intézményeket, mert ilyen módon 

építhetőek be igazán a tapasztala-

taik, észrevételeik.

DOMBI ILDIKÓ a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1988-ban magyar szakos ál-
talános iskolai tanárként és okleveles népművelőként végzett. 2000-ben művelődési és 
felnőttképzési menedzser diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen. Pályakezdőként a 
kamuti Általános Művelődési Központ igazgató-helyettese volt, majd 1994-től a Békés 
Megyei Művelődési Központban művelődésszervezőként, később művészeti osztályveze-
tőként dolgozott. 2006-ban a Békés Megyei Napsugár Bábszínház művészeti titkára volt, 
2007 júliusától ismét a megyei közművelődési feladatellátás területén dolgozott, munka-
helye a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár. 2009-től a Békés Megyei IBSEN Oktatási, 
Művészeti és Közművelődési Nonprofi t Kft. irodavezetője, majd ügyvezetője. 2012 au-
gusztusától munkatársa a Nemzeti Művelődési Intézetnek, a  megyei irodák feladatellá-
tását irányította főosztályvezetőként. Jelenleg az Erkel Ferenc Nonprofi t Kft. ügyvezető 
igazgatója, a gyulai kiállítóterek működtetéséért felel.

ERDEI-KOVÁCS ZSOLT 2006 májusától 2007 szeptemberéig Békéscsabán a Csaba Te-
levíziónál helyezkedett el szerkesztő-riporterként, majd három hónapot töltött a Békés 
Megyei Hírlapnál. A  2007 őszétől 2014 augusztusáig tartó időszakban a Csaba Rádió 
hírszerkesztőjeként, riportereként, hírolvasójaként dolgozott. Több országos sajtópályá-
zaton vett részt eredményesen: két alkalommal első és további két alkalommal második 
helyet ért el az általa készített összeállítás. A 2014 augusztusától 2015 augusztusáig tartó 
időszakban a Békésifi  Magazin, illetve a Békésifi .hu oldal munkatársaként tevékenykedett. 
2015 augusztusától 2016 márciusáig a Hir6.hu oldal munkatársaként dolgozott. 2016 áp-
rilisától az Erkel Ferenc Nonprofi t Kft. kommunikációs munkatársa.



20

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Szakmai innováció

Berke ZsanettBerke Zsanett

„Játsszunk újra bábszínházat..!” 
Út az amatőr bábjátszás 

újjáélesztéséhez
Beszélgetés Szentirmai Lászlóval 

a Magyar Bábjátékos Egyesület elnökével

Jelenleg a magyar amatőr báb-

játszás nehéz helyzetbe került: egy-

re kevesebb gyermek bábcsoport 

létezik az országban, fogy az után-

pótlás, a  jól képzett szakmai veze-

tők hiányában sorra szűnnek meg a 

bábos csoportok.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

a hazánkban működő bábművé-

szettel foglalkozó jelentős szerve-

zetekkel együttműködve a jellemző 

tendencia megállítása érdekében, 

a  bábjátszás komplex készség, ké-

pesség és személyiségfejlesztő ha-

tására építve kívánja elősegíteni 

új közösségek alakulását, és a már 

meglévő csoportok fennmaradását.

Szentirmai Lászlóval, a Magyar 

Bábjátékos Egyesület elnökével a 

bábjáték fontosságáról és szerepéről, 

aktuális helyzetéről, a  bábjátékos 

amatőr mozgalom újjászerveződé-

sének lehetőségeiről beszélgettünk.

Berke Zsanett: Miért is olyan 

fontos a bábjátszás?

Szentirmai László: A  válasz 

kulcsa a felnövekedő ember. Aki 

fi atalon gyerekkorát éli, később ifj ú 

lesz, felnőtt, majd végül öregem-

berré válik. Minden életszakaszban 

ugyanarról az emberről van szó, 

viszont nem mindegy, hogy hon-

nan indul és hogyan fog felnőni a 

fi atal. A  bábművészet egy egyedi 

ága az emberi megnyilatkozásnak, 

amely a gyerekkorú emberhez van 

közelebb. Az alapozás, a  gyermek 

személyiségfejlesztése rendkívül 

fontos. Ilyen tekintetben tehát a 

gyerekkel kell kezdeni a dolgot, aki 

beszélni tud, de olvasni még nem, 

így tehát inkább azzal foglalkozik, 

amit lát és tapasztal. Ő  maga is 

A Nemzeti Művelődési Inté-

zet 2016 őszén a bábművészettel 

foglalkozó szakmai szervezetek-

kel, mint szakmai partnerekkel 

együttműködve hat településen 

indítja útjára a „Bábcsoportve-

zetői alapismeretek I.” 60 órás, 

valamint a kidolgozás alatt 

álló „Bábcsoportvezető alapis-

meretek II.” 30 órás képzéseket. 

A  képzések a Magyar Bábjáté-

kos Egyesület szakembereinek, 

valamint jól működő hivatásos 

bábszínházak művészeinek, ren-

dezőinek, háttérmunkásainak 

bevonásával nyújtanak a részt-

vevők számára tartalmas szak-

mai információt és gyakorlatot a 

napjainkban is aktívan működő 

bábszínházakban.
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teremt látványokat, gyerekrajzo-

kat, és hogyha megnézzük ezeket, 

ámulva láthatjuk, hogy bár minden 

gyerek másképpen rajzol ugyanar-

ról a világról, de közös bennük a 

megragadó expresszivitás, erő, ta-

lálékonyság, ábrázolási nyerseség, 

színesség – egyszóval minden, ami 

a felnőtt emberből valamilyen mó-

don hiányzik.

B. Zs.: Miért van ez így?

Sz. L.: Azért, mert a gyerekek az 

érzéseikre támaszkodnak, és ezek 

az érzések szóban nehezebben fe-

jezhetőek ki, mert kell hozzá a szó-

kincs és a hozzá kapcsolódó mögöt-

tes tartalmak. Ma már tudjuk, pe-

dagógusaink és a lélektannal foglal-

kozó szakemberek is elismerik azt, 

hogy a gyermekkor egy különleges 

szakasza az emberi életnek, ennek 

eredményeképpen másképp kell 

nevelnünk, másképp kell gondol-

kodnunk a gyermekkor felől. A gye-

rekek, amit látnak, azt megrajzolják, 

képekben fejezik ki, és ha van rá 

lehetőségük, akkor meg is moz-

dítják. A  megmozdított műtárgy 

vagy tárgy már bábszínház. Miért 

is bábszínház? Azért, mert nem 

élő anyagra épül, hanem életet ad 

neki valaki – van egy személy, aki 

életet „lehel bele” azzal, hogy beszél 

helyette, segíti a helyváltoztatás-

ban, kisegíti abban a szituációban, 

amelyikbe belekeveredett, impro-

vizál. Ezek mind azok a fajta tevé-

kenységek, amelyek az embernek a 

jobb agyféltekéjéhez kapcsolódnak, 

mint például a térlátás, a  térérzé-

kelés, a hazaszeretet, a muzikalitás, 

vagy a humor. Ezt a művészet tudja 

fejleszteni, ami érzésekkel dolgozik. 

Mert a bábjáték érzelmeket gondoz, 

érzelmeket  nevel.

B. Zs.: A  bábjátszás miben ad 

többet, miben fejleszti leginkább a 

gyerekeket? Csak a gyerekek számá-

ra fejlesztő folyamat, vagy vannak 

idősebb csoportok is?

Sz. L.: Mindenki számára, aki 

bábjátékkal munkálkodik, s  termé-

szetétől fogva mindezt csoport-

ban teszi. 16 éves tinikkel éppúgy 

lehet bábcsoportot működtetni, 

mint 40-50 éves emberekből szö-

vetkezett kis csapattal. Az a fon-

tos, hogy mindenki higgyen ben-

ne. A bábjátszás során a művészet 

és a játék eszközeivel fejlődnek a 

köznapokban használatos képes-

ségei – társas kapcsolatok építése, 

beszédkészség, önismeret, bátor-

ság, elfogadás, stb. Közben mégis 

művészet az, amivel a csoporttag 

találkozik. A  bábjáték színművé-

szeti ág, ugyanakkor mégis össz-

művészet: ott van a zene, ott van a 

tér, amelyben dolgoznak a fi gurák, 

működnek az események. Ezt töl-

tik ki a képzőművészeti igénnyel 

megalkotott látványelemek – dísz-

letek, színes jelmezekbe öltözte-

tett alakok, formák –, valamint a 

hangok, énekek, amelyen megszó-

lalnak, életre kelnek a drámai ala-

kok. Ha tisztán és jól beszélnek a 

bábjátékosok irodalmi élménnyé is 

nemesül az előadás. A  bábszínház 

képes erre, a  hatása pedig óriási. 

Lángra lobbantunk egy alkalmasan 

megmunkált fehér papírszalvétát, 

és sírni fog a közönség, nem tud 

fölállni, mert ott halt meg előtte 

Jeanne d’Arc, a  főszereplő. A  báb-

színház élővé teszi az élettelen 

anyagot, ilyen szempontból párat-

lan művészeti ág; a csoda előidézé-

séhez mindazonáltal kell egyfajta 

tehetség is.

B. Zs.: A  tehetséget pedig gon-

dozni kell, hogy kiteljesedjen.
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Sz. L.: Az ember mindig ugyan-

az az ember, csak az életkora más. 

Nagyon sok emberben benne van 

már gyerekkorában az a művész, 

akit később nem is tudnak meg-

fejteni. Amikor viszont már „nagy 

penge”, zseni lett belőle, gyakran 

a gyerekkor adja meg a választ a 

miértekre. Akkor kiderül, hogy a 

lappangó művészember már ott 

volt, folyvást fejlődött. Csak bízni 

kell benne, és hát tenni érte, tenni, 

tenni, tenni!

B. Zs: Elképesztő szenvedéllyel 

mesél a bábjátszásról. Mikor ala-

kult ki a bábjáték iránti szenvedé-

lye, hogy kezdődött az életpálya?

Sz. L.: A Tanítóképző Főiskolán 

tanítottam pedagógia szakos pa-

pírjaim szerint a neveléstudományi 

tanszéken, és meghalt egy közeli 

kolléga, aki a bábjátékot tanította 

az óvónőszakos jelölteknek. A  fő-

igazgatónak másnap az volt a fel-

adata, hogy megmondja, holnap 

ki megy be az órára. És akkor rám 

mutatott, hogy hát akkor te tartod 

meg az órát, hiszen te vagy a rajzta-

nár. De mondom, hát ezt kicsit kö-

rül kéne járni, mert én rajzolni, raj-

zoltatni tudok, de hogy bemenjek a 

huszonéves hallgatók elé úgy, hogy 

nem is értek az egész dologhoz, az 

nem fog menni. Attól te csak ne 

félj, majd beíratunk egy iskolába – 

mondta az igazgató. Két hét múlva 

bent ültem a Népművelési Intézet 

tanfolyamán. Meg is szereztem 

a képesítést, elképesztő tornyok 

vettek körül és tanítottak: többek 

között Kós Lajos, Koós Iván, Víz-

vári László, Tömöry Márta, Balogh 

Géza, hogy csak néhányat említsek 

azok közül a hatalmas emberek kö-

zül. És hát úgy látszik, hogy nálam 

a bábművészet magjai igen jó talaj-

ba estek.

B. Zs: Innen pedig eljutott a 

Bábjátékos Egyesületnek a meg-

alapításáig. Az egyesületnek mi az 

alapvető célja?

Sz. L.: 1987-ben minden átala-

kulóban volt. Tihanyban rendeztek 

egy tanácskozást azoknak a szak-

máknak a számára, akik a Népmű-

velési Intézetben is képviselettel 

bírtak (például színjátszók, festők, 

rajzolók). Akkor alakítottuk ezt a 

nagyon egyszerű egyesületet, ami 

mára tisztes kort élt meg. Az egye-

sület Bábjátékos újságot működtet, 

és kapcsolatot tart a bábos közös-

ség tagjaival, annak érdekében, 

hogy valamiféle közös cselekvés 

legyen ezen a fronton. A  szakma 

most eléggé nehéz állapotban van, 

mert a világ változik. A  posztmo-

dern társadalom összes kínját el-

szenvedjük – a színházakkal együtt 

a bábszínház is.

B. Zs: A  mai sebesen változó 

világban egyre fontosabbá válik a 

közösségek megtartása, a  csoport-

hoz tartozás élményének erősítése 

az ember számára, amelyek pozitív 

tartalmat és biztonságot hoznak 

az egyén életébe. Fontos cél, hogy 

a bábművészet területén is új cso-

portok alakuljanak – ennek érde-

kében indul útjára az alapfokú 

bábcsoportvezető képzés a Nemzeti 

Művelődési Intézettel együttműkö-

désben. Milyen eredményeket vár a 

képzéstől?

Sz. L.: Nagyon nagy rákészült-

ség van rá a kezdő csoportveze-

tőknél. Régóta – legalább tíz éve 

– gyakorta előfordul, hogy talál-

kozunk hol itt, hol ott olyanok-

kal, akik komolyan érdeklődnek 

a bábos szakma iránt, és szívesen 

részt vennének bábcsoportvezetői 

képzésen, de sokáig nem indult ha-

sonló. A  képzés résztvevői a báb-

színházak műhelyeiben első kézből 

tapasztalhatják meg a bábkészítés 

technikáit, jó alkalom ez arra, hogy 

korszerű bábművészeti techniká-

kat, tendenciákat és módszereket 

sajátítsanak el, melyek segítségével 
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alkalmassá válnak bábcsoportok 

vezetésére.

B. Zs: Mondana kérem néhány 

szót arról, hogy milyen tudást tud-

nak elsajátítani a képzésben részt 

vevők?

Sz. L.: A  képzés korszerű lesz. 

Aki soha ilyet nem csinált, az meg-

tanul általában „bábul”, megtanulja 

azt, hogy kell játszania a fi gurák-

kal. Aki már valaha csinált ilyet, 

találkozhat korszerű módszerekkel 

arra nézve, hogyan lehet játszani, 

csoportokat alapítani, a  gyerekek-

kel vagy a fi atalokkal hogyan lehet 

működtetni egy bábos csoportot. 

A  képzés céljai között szerepel a 

bábjátszás-bábkészítés alapjai-

nak elsajátítása, a dramatizálás, az 

animáció és a szcenikai ismeretek 

megismerése is.

B. Zs: Kell, hogy legyen előkép-

zettsége a jelentkezőnek?

Sz. L.: Jó, ha a jelentkezőnek 

bizonyos képességei jó állapotban 

vannak. Tehát nem ijed meg olyan 

feladattól, hogy – mondjuk – raj-

zoljon le egy fi gurát. Vagyis éppúgy 

nem gond neki „fi rkálni” valamit, 

mint ahogy egy kicsi gyereknek 

sem gond. Majd itt megtanulhatja 

azt, hogy hogyan kell a rajz segít-

ségével elképzelni azt, ami majd 

valaha az ő kezei között egy há-

romdimenziós fi gurává lesz. Bele 

kell tudnia látni a saját rajzába, és 

el kell tudnia fejben gondolkozni, 

hogyan és miből fogja azt életre 

kelteni. Varrni, fúrni, faragni kell, 

előadni, saját hangon életre kelteni, 

beleképzelni magát egy szerepbe 

és megtalálni magában a boszor-

kányt, vagy az angyalt, vagy éppen 

az öregembert – a bábjátékosnak, 

akármilyen fi atal korú, nemű is 

legyen, ehhez tudnia kell, miképp 

szólaljon meg, hogy egy igazi sza-

kállas öregapó tudjon kijönni a 

torkán, mert a kezére az van húzva. 

Nagy és nemes móka ez, kérem.

B. Zs: Segédanyagok is rendel-

kezésre állnak majd?

Sz. L.: Feltétlenül. A  magyar-

országi bábjátszás elismert szak-

emberei által szerkesztett komp-

lex tananyagcsomagot teszünk 

elérhetővé a képzésen részt vevők 

számára. A  bábtörténettől kezdve 

a bábkészítési technikákon, báb-

csoport-vezetési ismeretekig szé-

leskörű ízelítőt kapnak a résztve-

vők. A  történetiséggel indulunk, 

és kitérünk a pedagógiára, hogy 

miképpen lehet egy zsák bolhából 

– a gyerekekből – egy fegyelmezett 

csapatot csinálni. Akkor is, ha he-

tekkel előtte azt mondta róluk a 

fi zika tanár, hogy kibírhatatlanok, 

ezekkel nem lehet mit kezdeni, 

borzasztó…. Egyébként pont ezek 

a „hiperproblémás” kölykök szok-

tak megszelídülni a bábozásban. 

Mert olyan feladatot kapnak, ame-

lyikkel meg kell tudni birkózni. Va-

lójában a gyerekek nagy része ma-

napság a dögunalomtól szenved az 

iskolában. Pedig az iskola „mindent 

odaad”…

B. Zs: Mire számít, milyen fo-

lyamatokat fog beindítani a képzés 

országos szinten, remélhetőleg az 

egész kulturális életben, illetve a 

bábjátszás területén?

Sz. L.: Az országot lefedve ré-

giószinten, hat helyszínen valósul 

meg a képzés, így helyszínenként 

12-20 fő, várhatóan közel 100-120 

fő be fog kapcsolódni a programba. 

Ha 120 emberből 10-15 olyan van, 

akinek ott rögtön begyulladnak a 

motorjai, és azt mondja, hogy ha-

zamegyek és előszedem azt a 12 

gyereket, és színpadra állítunk egy 

kis mesét, akkor már mondhat-

juk, hogy sikeres a projektünk. Ha 

egy ilyen elhivatott ember sikere-

ket ér el, másoknak örömet szerez, 

akkor a csoportoknak neve lesz, 

a csoport a következő évben fellép. 

A  gyerek szülei látják, hogy érde-
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mes. „Nohát, milyen gyerekünk 

született, nem is gondoltuk róla!” 

Látja, hogy a gyereke, akiről azt hit-

te, meg se tud szólalni idegen nyel-

ven, megtanult angolul, mert egy 

pályázat nyomán olyan fesztiválon 

lépnek föl, ahol angolul kell elő-

adni… Vagy gondoljunk csak arra, 

hány helyre juthatnak el a csopor-

tokban részt vevő gyerekek a fellé-

pések miatt, ahova egyébként nem 

biztos, hogy elutazhatnának. Szó-

val a képzés – egyfajta kezdő lépés-

ként olyasfajta folyamatot tud ge-

nerálni, amely a jól szerveződő civil 

társadalomnak a beágyazottságát 

mutatja. Ha a most induló csopor-

tok bemutatóiról felvételek készül-

nek, akkor azokkal szerepelni lehet 

találkozón, akár a médiában. Volt 

valaha ilyen ebben az országban: 

„Játsszunk bábszínházat”-nak hív-

ták, és remélhetőleg lesz valakiben 

nyitottság arra, hogy ezt is meg-

próbálja újra életre kelteni.

B. Zs: Mit gondol az amatőr 

bábjátszás jövőjéről, illetve milyen 

lehetőségeket lát a bábjátékos moz-

galom újraélesztésében?

Sz. L.: A közvélekedés szerint a 

bábjáték aff éle „gyerekes” dolog – 

addig nagyon nehéz kivenni ebből 

a kalodából, míg nincs elegendő 

ellenpélda rá. Tehát én azt várom, 

hogy a képzett emberek olyan dol-

gokat fognak a rájuk bízott gyere-

kekkel művelni, színpadra vinni és 

előadni, amelyik ezt a berögzült 

téves képet variálja, minőséget és 

kreativitást mutat. Emellett ha ez 

az együtt munkálkodás működik, 

talán sikerül kiharcolni, hogy az 

eredményekkel a közmédia is fog-

lalkozzon – mondjuk megjelenne 

a téma a televízióban, ha máskép-

pen nem, akkor a gyermekműsorok 

világában. A  tömegmédia tengeré-

ben egy tarka, élő, értéket és sok-

színűséget közvetítő műsorként. 

A  mi kultúránk sokkal inkább föl-

karoló, és sokkal inkább becsületes, 

barátságokat építő kultúra, mint 

ahogy azt a televízióban sokat lá-

tott amerikai sztereotípiák mutat-

ják, ezt pedig érdemes hangsúlyoz-

nunk.

A  másik dolog, amit remélek, 

hogy aki iskolában bábjátékokat 

akarna tanítani, annak a későbbiek-

ben legyen elegendő ez a képzett-

sége az oktatáshoz. Úgy gondolom, 

a  pedagógusképzésnek is el kell 

újra érnie azt, hogy a pedagógus-

képző intézményben levő emberek 

a szakmájukon túl szórakozásként 

olyan dolgokkal foglalkozzanak, 

ami a művészetnek, az érzelmek-

nek a világába tartozik. Huszon-

éves korában az ember meg akarja 

váltani a világot. Elképesztő ener-

giái vannak, s  bár elkövet hibákat, 

de túl is lép rajtuk. A mai hallgatók 

számára azonban hiányoznak a 

művészeti lehetőségek, az inspirá-

ció. Miért nem mondja nekik senki 

például, hogy csináljanak óriásbá-

bos felvonulásokat? Legyenek mű-

vészek ezerszer, százszor. Az alko-

tóművész – legyen ez a beszélgetés 

üzenete – aki csinál valamit. Az a 

nagy penge, aki a szinte a semmi-

ből, hulladékpapírból eszkábál egy 

repülőt, és az repül.

SZENTIRMAI LÁSZLÓ a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöke, bábművész, rajztanár. Az 
egri Tanárképző Főiskolán szerzett rajztanári diplomát, majd a Népművelési Intézetben el-
végzett emelt szintű képzésen (1979-81.) a legnagyobb bábjátékos mesterek vezették be a 
bábművészetbe. Negyvenkét éve gondozza a bábjáték oktatását, harminc éve osztja meg 
tapasztalatait a bábjáték pedagógiai hasznosítáról cikkek, tanulmányok és tankönyvek se-
gítségével (Nevelés kézzel – bábbal, Bábjátékos portrékötetek 1-4. bÁbéCé 1., 2., BÁB 1x1,). 
A műfaj fontosságának bizonyítására létrehozott „Zsákomban a bábom” nemzetközi talál-
kozóra negyed évszázad alatt minden kontinensről érkezett vendégművész. Legmesszebb-
re a pataki katedrától Taiwanban tanított érdeklődő pedagógusokat az amatőr bábjátékban 
rejlő különös lehetőségekre, az ember- és közösségépítés fontosságára.

BERKE ZSANETT a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon 
végzett andragógus, idegenforgalmi szakember és kulturális mediátor. Többek között 
Élőkönyvtár témában végzett kutatásokat Szegeden. Jelenleg Budapesten, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Szakmai Módszertani Főosztály Módszertani Fejlesztési Osztályán segíti 
az országos hálózat működését és szakmai koordinációját.

A képzési modulok tananyagai:

1. Schneider János: A mesétől az előadásig

2. Nagy Viktória Éva: Bábszínpadra fel! – középpontban a bábszínész

3. Szentirmai László: Be a műhelybe!

4. Szentirmai László: Bábtechnikák

5. Láposi Teréz Izabella: A bábművészet kulturális gyökerei

6. Tóthné Kovács Zsuzsanna: Fókuszban a bábcsoport

A képzést befogadó bábszínházak:

– Báb-Szín-Tér Műhely – Kaposvár (Somogy megye)

– Ciróka Bábszínház – Kecskemét (Bács-Kiskun megye)

– Harlekin Bábszínház – Eger (Heves megye)

– Mesebolt Bábszínház – Szombathely (Vas megye)

– Napsugár Bábszínház – Békéscsaba (Békés megye)

– Vojtina Bábszínház – Debrecen (Hajdú-Bihar megye)
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„Reményt és jövőt adok nektek!” 
Jer 29, 11

Ars Sacra Fesztivál

A  magyar fesztiválpalettán 

2007-től kezdve jelen van egy ma-

gas művészeti színvonalat képviselő, 

a  maradandó értékeket felmutató 

és mindezeket ingyenesen kínáló 

civil kezdeményezés, az Ars Sacra 

Fesztivál. A  Budapestről induló, or-

szágossá növekedő, és mára már ha-

tárokon átívelő programsorozatban 

a művészet szinte minden ága jelen 

van. Célja a kultúra mélyén nyugvó, 

reményt adó szakralitás felszínre 

hozatala, a lelkek felemelése, a nem-

zet spirituális egységének elősegítése.

Az Ars Sacra Alapítvány (www.

ars-sacra.hu) kuratóriuma – Dra-

gonits Márta, Kolek Ildikó, To-

roczkay Ilona – számos önkéntes 

munkatárssal minden év szeptem-

ber harmadik hetében, a  Kulturá-

lis Örökség Napokkal együttmű-

ködve szervezi meg az Ars Sacra 

Fesztivált. Munkájukat a kulturális 

közfoglalkoztatás keretében több 

közösségi munkás is segíti, és le-

hetőségük nyílt a Nemzeti Műve-

lődési Intézet szakmai napjain or-

szágszerte bemutatni az Ars Sacra 

Fesztivált, a  hozzá való kapcsoló-

dás lehetőségével.

A  fesztivál szerepe a közösség-

építésben kisebb településeken 

is igen jelentős. Aktivizálja az ott 

élőket, kapcsolatokat épít a telepü-

lések különböző csoportjai, vezetői 

között. Elősegíti a kulturális turiz-

must, a helyi értékek megőrzésére 

és bemutatására serkent.

„A hit szemével”

Az Ars Sacra Fesztivál rangját 

mutatják fővédnökei: Erdő Péter 

bíboros és Herczegh Anita, a  köz-

társasági elnök felesége. A fesztivál 

felhívásait művészeknek, művelő-

dési intézményeknek, múzeumok-

nak küldik ki, és számos fórumon 

meghirdetik a csatlakozás lehető-

ségét. Sokszor meglévő kiállítá-

sok, előadások is ingyenessé téve 

kapcsolódnak a fesztiválhoz. Az 

alapítvány pályázatokból fedezi a 

programok ingyenességét, amíg 

tartanak a források, kisebb telepü-

léseknek tud segíteni színvonalas 

műsorok fi nanszírozásával.

A  hagyományokhoz híven a 

fesztivál első napja mindig a Nyi-

tott Templomok Napja, amikor 

kinyílnak a történelmi egyházak 

templomai, és betekintést en-

gednek rejtett kincseikbe. A  Nyi-

tott Templomok Napjának célja a 

templomok művészeti értékeinek 

a hit szemével történő bemutatása 

hívők és nem hívők számára egy-

aránt. Színes programok révén is-

merhetik meg a betérők a zsidó-ke-

resztény kultúrát, a  közösségeket, 

bátorítást és meghívást kapva egy 

újabb találkozásra.

„Igen, de…”

Murga egy 70 lelkes kis falu, 

ahol Ágoston-Papp Mónika szer-

vezett különlegesen gazdag prog-

ramsorozatot. A  kérdésre, hogyan 

fogott hozzá, megfogalmazta leg-

bensőbb gondolatait:

„Felmerült már benned, hogy 

milyen jó lenne, ha ti is csatlakoz-

nátok az Ars Sacra rendezvénye-

ihez? Gondoltál már arra, hogy 

milyen jó lenne egy koncertet 

meghallgatni a saját templomo-

tokban? Hogy milyen csodálatos 

lenne együtt ünnepelni a szakrális 

művészeteket az ország több más 

pontján ugyanabban az időben 

ünneplőkkel? Igen. Szinte biztos, 

hogy gondoltál már rá! Igen, – de 

valami visszatartott. Úgy képze-

lem, valahogy így zajlott benned a 

párbeszéd a vágyakozó és a bátor-
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talan éned között, mert bennem is 

valahogy így zajlott. De jó lenne a 

Templomok Napja rendezvénybe 

bekapcsolódni! Jó lenne, ha a mi 

templomaink, a  mi falunk is egy 

országos rendezvény részét ké-

peznék! Jó lenne, ha meg tudnánk 

mutatni, hogy mi is élünk és mi is 

szeretjük a szépet! Igen, de nincs, 

aki megszervezze! Senki nem ér rá, 

a  templomba alig járnak, azok is 

főleg az idősebbek közül kerülnek 

ki. Akkor légy Te az, aki megszer-

vezi! Nem számít, hogy hány éves 

vagy, mennyi a munkád, ha elszá-

nod magad, meg tudod csinálni. 

Tudom, hogy azt hiszed, bonyolult 

és nehéz és sok időt vesz el, de hidd 

el, könnyebb lesz, mint gondolnád. 

Jó lenne egy szép műsor, hiszen ná-

lunk alig van ilyen. Vagy tán soha 

sem volt! Igen, de kit hívjunk meg? 

Nem ismerünk senkit. És úgy se 

jön el senki ide az Isten háta mögé! 

Mindenki ismer valakit, aki szintén 

ismer valakit, akinek van egy isme-

rőse, aki énekel egy kórusban, vagy 

játszik egy amatőr színtársulatban, 

vagy mesét mond, vagy énekel. 

Minden településről elszármazott 

valaki, aki ha kérik, szívesen segít 

a szülőfalujának. De ha nincs ilyen, 

keresd meg a legközelebbi iskolát, 

szinte biztos, hogy találsz egy lel-

kes tanárt, akinek van egy csoport-

ja, akik táncolnak, vagy rajzolnak, 

vagy színműveket adnak elő. És ők 

alig várják, hogy megmutathassák 

mire képesek. Máris megvan az 

első program!”

Jót tenni jó

Ágoston-Papp Mónika belső 

párbeszéde itt még közel sem ért 

véget, hiszen egy rendezvény kö-

rül számos kérdés, kétely és feladat 

adódik. Aki pedig egyszer már 

megbirkózott a szervezés nehézsé-

geivel, tapasztalatait átadhatja má-

soknak is:

„Jó lenne egy igazi művész is, 

aki fellép nálunk! Igen, de az sokba 

kerül. És a mi plébániánk szegény, 

az embereknek sincs pénzük. Az 

országosan ismert művészeknek 

valóban magas a tiszteletdíjuk. Ez-

zel együtt lehet, hogy él a környe-

zetedben egy olyan vállalkozó, aki 

szívesen áldoz arra, hogy egy neves 

vendége legyen a falunak. De ha 

nem találsz támogatót, még akkor 

sincs veszve semmi! (Nem mon-

dom, hogy pályázz – most még 

nem, mert előbb ess át a tűzke-

resztségesen, ez is épp elég feladat. 

De egy-két év múlva, már erre is 

gondolhatsz. Általában vannak 

olyan pályázatok, amelyekkel kul-

turális programok megvalósítását 

támogatja az állam vagy az Európai 

Unió. De haladjunk kisebb lépések-

kel.) Szóval nincs pénz. Van viszont 

nagyon sok művész! Köztük olya-

nok is, akik akár elhivatottságból, 

akár hitbéli elköteleződésből szíve-

sen vállalnak fellépést ingyen is. Ha 

az útiköltséget össze tudod szedni 

és ők megérzik az őszinte vágyat az 

iránt, hogy őket hallhassátok, lát-

hassátok, nem lehetetlen, hogy szí-

vesen elvállalnak egy fellépést. Jót 

tenni jó, és ezt sok művész is vallja. 

Ha nem tudod, hol találhatnál ilyen 

nagylelkű fellépőket, keresd meg 

azokat, akik már rendeztek hason-

ló rendezvényeket. Biztos lesz köz-

tük, aki tud tippeket adni, kinél ér-

demes próbálkozni. (A keresésben 

akár az ars-sacra.hu honlap „Ar-

chívum” menüjében böngészve is!) 

Vagy keresd meg a legközelebbi na-

gyobb város plébániáját, közössé-

geit, kérj tőlük segítséget. Ők már 

valószínűleg meghívtak magukhoz 

előadókat, kiállító művészeket. 

Vagy lépj kapcsolatba a legköze-

lebbi művelődési ház szervezőjét. 

Használd a közösségi médiát! Ke-

resd meg az előadó- és alkotómű-

vészek Facebook oldalát, honlapját. 

A  kulcs mindenhez az, hogy merj 

segítséget kérni. Kapni fogsz. Biz-

tos lesz elutasításban is részed. De 

ez ne szegje kedved! Te csak tele-

fonálgass tovább, írd meg bátran a 

leveleket, e-maileket, amelyekben 

őszintén leírod, hogy mit és miért 
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kérsz, és mit tudsz adni cserébe: 

egy tál vacsorát, vetett ágyat, hálás 

vendéglátókat, jó hangulatot és úti-

költséget. Meglesz az eredménye!”

Szent tér

„Igen, de az útiköltségre sincs 

pénzem! Kérdezd meg a plébáno-

sodat, hátha tud segíteni. Ha any-

nyira szegény az eklézsia, hogy 

nem futja útiköltségre sem, a  plé-

bános vagy a lelkész talán ismer 

valakit, aki szívesen segít. Akár 

megpróbálhattok gyűjtést rendez-

ni a hívek vagy a falu teljes lakos-

sága között. Kérj segítséget a pol-

gármesteredtől is. Minden, a  falut 

érintő esemény az ő szívügye is. 

Az ő települése épül és gazdagodik 

lélekben minden jó program által. 

Ha teheti, biztosan segíteni fog. És 

ne félj akár magasabbról se segít-

séget kérni. Előbb Tőle, – azután 

végy egy nagy levegőt, és hívd fel 

a környékbeli gazdálkodókat, vál-

lalkozókat, ismert embereket. Elég, 

ha egyikük igent mond. Igen, de 

azt még mindig nem tudom, hogy 

állítsam össze a programot! Ha 

már találtál egy muzsikust vagy 

egy énekest, vagy egy versmondót, 

aki szívesen fellép a templomban, 

akkor a fő műsor megvan. De a 

szervezés közben biztosan több 

lehetőség is felmerült, több mű-

vészről is hallottál. Például, valaki 

ajánlott neked egy festőt, vagy egy 

egész alkotó csoportot, akik szíve-

sen kiállítanának. Igen, de nálunk 

nincs kiállító terem, sőt még mű-

velődési ház sincs! Nem baj! Elő-

ször kérdezd meg a plébánosodat, 

lelkészedet, hogy megengedné-e, 

hogy a templomban állítsanak ki 

a művészek. Sok templom kiváló-

an alkalmas arra, hogy festménye-

ket, grafi kákat, szobrokat, fotókat 

mutassanak be ott. Természetesen, 

a  témaválasztásnak illenie kell a 

szent térhez. A  provokatív alko-

tásoknak itt nincs helye. Ha a pap 

engedélyt ad, már csak egy ügyes 

embert kell szerezned, aki kitalálja, 

hogyan lehet rögzíteni a kiállított 

tárgyakat a falon, és aki a program 

után szükség esetén eltünteti a ki-

állítás nyomait. Nálunk Murgán a 

keresztút képeinek helyére akasz-

tottuk fel a képeket, a  szobrokat 

pedig nagy farönkökre, illetve be-

tonkockákból épített talapzatra 

raktuk, mert ezek voltak elérhető-

ek a faluban.”

Enni mindenki szeret

„Igen, de mi van, ha a pap nem 

egyezik bele, hogy kiállítás legyen a 

templomban?

Megint csak azt mondom, min-

denre van megoldás. Egy vállalko-

zó szellemű lakos talán szívesen 

átengedi a tornácát, ha ígéretet kap, 

hogy az akasztásra használt csava-

rok nyomát a szervezők eltüntetik a 

kiállítás után a faláról. Esetleg van 

egy üres pajta, istálló a faluban? Ha 

igen, van kiállító terem. De rendez-

hettek akár kerítés kiállítást. Ha 

néhány ember megengedi, hogy a 

kerítésére képeket akasszatok, akár 

egészen különleges hangulatot va-

rázsolhattok a településetekre. Per-

sze ez esetben nem árt kitartóan jó 

időért imádkozni, vagy előrelátóan 

olyan művészekkel kapcsolatba 

lépni, akik olyan anyaggal dolgoz-

nak, amelyeknek nem árt az eső. 

Keramikusok, tűzzománcosok, fa-

faragók, kőszobrászok munkái még 

esőben sem károsodnak. Máris 

van két programod. Igen, de van, 

akit nem érdekel a hit és a művé-

szet. Hogy tudnám őket is elhívni a 

programokra? Főzni sokan szeret-

nek. Enni pedig mindenki. Hirdess 

főzőversenyt, és találj olyan hely-

színt neki, amelyik lehetőleg közel 

van a templomhoz. Ha azt hallja a 

templomi programokról kijövőktől, 

hogy csodálatos élményben volt 

részük, jövőre talán azt is kipróbál-
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ja. Igen, de a gyerekek unják a kon-

certet, és nem érdekli őket a mű-

vészet! Igazad van, a gyerekekre is 

gondolni kell. A  koncert alatt szá-

mukra lehet pl. egy fi lmvetítés egy-

két felnőtt felügyelete mellett. Vagy 

rajzversenyre lehet őket invitálni, 

s  a rajzaikat ugyanúgy kiakasztani, 

mint a művészekét. El lehet rejteni 

a falu utcáin, terein részekre vá-

gott képeket vagy festett kavicso-

kat, és aki összegyűjti, azokat kis 

nyereményben részesíteni. Filléres 

ötletekkel örömet lehet szerezni a 

gyerekeknek és bevonni őket a ren-

dezvénybe. És ha gyerek fellépőket 

is sikerül szervezni, rájuk biztosan 

ők is kíváncsiak!”

Az igen győzelme

Végül az „igen” győzött a „de” 

fölött. Ágoston-Papp Mónika írt, 

telefonált és kért – s ennek nyo-

mán a következő programot sike-

rült megvalósítani:

Dél-Dunántúl szakrális emlékei 

és kegyhelyei – Nagy Lóránd fotó-

kiállításnak és egyben a Templomok 

Éjszakája című rendezvénynek a 

megnyitója a Művelődési Házban.

„Murgai Manna” lecsófőző ver-

seny a Művelődési Ház és Katoli-

kus Templom közötti téren.

A  malom című dokumentum-

fi lm vetítése a Művelődési Házban. 

„SZENTsÉG!” címmel képzőművé-

szeti kiállítás megnyitása a temp-

lomban. Elmélkedés a katolikus 

templomban Mayer Mihály püs-

pökkel. A  Duo Contours (Pollák 

Rita cselló, Kovács Adrienne gitár) 

koncertje a katolikus templomban. 

Közös éneklés gitáros kísérettel az 

evangelikus templomban. A  du-

nántúli evangélikusság történe – 

Beke Mátyás evangélikus lelkész 

előadása. A  Sonore énekegyüttes 

és Mohai Lajos orgonaművész 

koncertje az evangélikus templom-

ban. Szeretetvendégség, hajnalig 

tartó beszélgetéssel.

Meghívták a környékbeli tele-

pülések egyesületeit, lakóit, polgár-

mestereit. Meghívták a környékbeli 

plébániákat és az azokhoz tartozó 

közösségeket. Sokan nem tudtak 

elmenni, de nagyon sokan igen. Telt 

ház volt Murgán. Volt, aki csak a fő-

zőversenyen vett részt, volt, aki min-

den programon. Egy biztos, hogy 

mindenki jól érezte magát. Volt, aki 

könnyes szemmel köszönte meg az 

élményeket, volt, aki azt mondta, 

követni szeretnék a példát, és volt, 

aki már akkor várta a következőt. 

A  művészek pedig úgy mentek el 

másnap reggel, hogy mikor jöhetnek 

megint? Murga ajtaja nyitva áll…

A szeretet kultúrája

Európa, elszakítva gyökereitől, 

nehéz helyzetbe került. Az Ars 

Sacra Fesztiválban részt vevő em-

berek az európai kultúrából kisza-

kíthatatlan, ma is élő szakralitás 

felmutatására vállalkoznak, olyan 

művészeti alkotásokkal, melyek az 

örök értékeket közvetítik, a Szépet, 

az Igazat, a  Jót. A  10 napos feszti-

vál a szeretet kultúrájának terjesz-

tését egész Európában szeretné 

elősegíteni.

DRAGONITS MÁRTA belsőépítész, számos iroda, üzlet, lakás, templom belső tereinek 
megálmodója, Pro Cultura Christiana és az Év belsőépítésze díjak tulajdonosa. 2008-ban 
Torozkay Ilonával és Kolek Ildikóval megalapították az Ars Sacra Alapítványt – melynek 
elnökeként is tevékenykedik –, és közösen szervezik az Ars Sacra Fesztivált.

Örömteli hír, hogy az évek 

során a Kárpát-medencéből 

sok település bekapcsolódott 

saját programjával: Beregszász 

– Берегове, Pozsony – Bratis-

lava, Komárom – Komarno, 

Selmecbánya – Banská Stiav-

nica, Somorja – Šamorín, Dit-

ró – Ditrău, Kolozsvár – Cluj, 

Marosvásárhely – Târgu Mureș, 

Nagyvárad – Oradea, Négyfalu – 

Săcele, Sepsiszentgyörgy – Sfân-

tu Gheorghe, Székelyudvarhely 

– Odorheiu Secuiesc, Oromhe-

gyes – Трешњевац. Nyugat-Eu-

rópából Róma, Bécs, Stuttgart, 

mely jelzi azt a közös szándékot, 

hogy Európa szerte együttmű-

ködjünk a zsidó-keresztény kul-

túra újrafelfedezésében, megis-

mertetésében!

Bízunk benne, hogy az Ár-

pád-ház program keretében Eu-

rópa még több városában meg-

jelenhetnek a nemzetközi zsűri-

től EFFE label 2015/2016 minő-

sítést kapott Ars Sacra Fesztivál 

védjegyeztetett piros angyalával 

fémjelzett programjai.
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Szerencsés lesz-e a tizenharmadik?
A  Kunbábonyban rendezett 13. 

Közösségfejlesztők Nyári Egyete-

me 2016. július 27–29. között sok 

tekintetben – szándékoltan – kü-

lönbözött az eddig megrendezett 

találkozásoktól. A  változtatás igen 

kockázatosnak tűnt, mert ez a 

rendezvény egy nagyon várt, talán 

már fogalommá is nemesedett ese-

ménnyé vált az évek során. Az ere-

deti cél annak idején az volt, hogy 

néhány napra találkozzanak a kö-

zösségfejlesztők a rokon szakmák-

ban tevékenykedőkkel – legyen egy 

olyan fórum, ahol megbeszélhetik, 

hogy mit tehetnek együtt a helyi 

közösségekért.

Idén azonban a szervezők úgy 

döntöttek, hogy csak a közösségfej-

lesztőket és legfontosabb partnere-

iket hívják Kunbábonyba, lehető-

séget biztosítva arra, hogy megbe-

széljék a számukra legidőszerűbb 

kérdéseket.

Ehhez egy, a  nyári egyetemen 

a korábbiakban sosem használt 

módszert, az Open Space elne-

vezésű, a  közös együttlétnek ins-

piratív keretet adó formát válasz-

tották – a módszer amúgy koránt-

sem volt ismeretlen a szakmabe-

liek előtt, s  hasznosságához sem 

fért kétség.

Ami őket érdekli

Az Open Space rendkívül egy-

szerű szabályaiból azonnal kiderül, 

hogy a szervezők miért gondolták 

ezt a legmegfelelőbbnek a nyári 

egyetem céljainak megvalósításá-

hoz. A  több nap szervezésére is 

alkalmasnak bizonyult keret célja 

ugyanis az, hogy a résztvevők ki-

fejezetten arról beszéljenek, kon-

zultáljanak, vitatkozzanak, osszák 

meg tapasztalataikat, ami őket ér-

dekli.

Témát bárki javasolhatott, aki 

vállalta, hogy házigazdája lesz az 

eszmecserének, és megjelöli az 

időpontot és a helyet, ahol az ér-

deklődőket várja. A témagazdának 

azt is vállalnia kell, hogy tartózko-

dik bármiféle rábeszélő akcióktól, 

hogy részvevőket toborozzon a 

disputára – ezt kizárólag a napin-

dító közös együttléten teheti meg, 

amikor a részvevők együtt egyez-

tetik a helyeket és az időpontokat a 

beszélgetésekhez, s  röviden össze-

foglalják a választható témákat. Az 

adott eszmecsere házigazdája csak 

azokkal beszélgethet, akik megje-

lennek majd a programján, a  be-

szélgetésről pedig rövid összefog-

lalót készít, amit bárki elolvashat 

majd.

Az egyes beszélgetések résztve-

vői bármikor elhagyhatják a beszél-

getést és szabadon csatlakozhatnak 

egy másikhoz. Egy ilyen együttlét-

nek akkor van vége, amikor a részt-

vevők úgy érzik, hogy nincs több 

mondanivalójuk, vagy – a téma-

gazda legnagyobb bánatára – min-

den résztvevő elhagyja a helyszínt. 

Ennek következtében egy-egy 

együttlétnek csak a kezdetét lehet 

pontosan tudni, a  végével nehéz 

tervezni.

A  négy nap során menet köz-

ben is lehetett témát javasolni: reg-

gelente eldőlt, hogy aznap melyek 

kerülnek sorra.

Szubjektív 
visszatekintés

Hevenyészett jegyzeteimet át-

nézve a számomra legérdekesebb 

műhelyek üzenetei az alábbiak sze-

rint foglalhatók össze.
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Helyi gazdaság-
fejlesztés

Szinte magától értetődő, hogy 

egy, a  települési közösségekkel 

foglalkozó szakmának valamilyen 

módon hozzá kell járulni a helyi 

gazdaság fejlesztéséhez, hiszen a 

munkanélküliség szinte mindenütt 

életbevágó probléma. A résztvevők 

egyetértettek azzal a gondolattal, 

hogy minden fenntartható megol-

dást számba kell venni, valamint 

minden, közel s távol rendelke-

zésre álló erőforrást fel kell hasz-

nálni a helyi gazdaságok fejleszté-

sére. Ezt a gyakorlatot mutatja az 

is, hogy a rendezvény kunbábonyi 

helyszínét, a  Civil Kollégium Kö-

zösségi Házát az Adacs-Bábony 

Szociális Szövetkezet működteti. 

A beszélgetésen részt vevő Németh 

László – aki a Szociális Szövetke-

zetek Országos Szövetsége elnö-

keként egyedülállóan nagy tapasz-

talatokkal rendelkezik a szociális 

gazdaság területén – arról számolt 

be, hogy több városi adománybol-

tot közösségi térként használnak a 

környezetében élők.

Közösségi munkával 
a szegénység ellen

Nem is oly régen magától ér-

tetődő volt, hogy egy településen, 

szomszédságban mindenki felelős 

és egyben cselekvő részese an-

nak, hogy a lehetőségeken belül 

mindenki számára élhetővé váljon 

a település. Nyilvánvaló példák 

mutatják, hogy az atomizálódó 

fogyasztói társadalomban is a kö-

zösségek ereje adhat támaszt a ne-

héz helyzetben lévőknek. Egyetlen 

család szegénysége, éhes gyermeke 

is több a megengedhetőnél – ám 

ennél manapság sajnos sokkal rosz-

szabb a helyzet. A  beszélgetésben 

részt vevők majd mindegyike ré-

szese vagy egyenesen kitalálója volt 

különféle mélyszegénység elleni 

programoknak, akcióknak.

A messziről jött ember

Az egyik műhely során megis-

merkedhettünk Dave Beckwith-tel, 

az USA-ból érkezett közösségfej-

lesztő-közösségszervezővel, aki a 

magyar gyakorlat iránt érdeklődött, 

így különösen érdekes párbeszéd-

nek lehettünk részesei. Dave-et a 

közösségi munkával lelkész édes-

apja ismertette meg, amikor Mar-

tin Luther King látogatott el tele-

pülésükre és önkénteskedhetett a 

fogadásakor.

Szakmai hitvallása szerint a 

változás nem történik magától, 

hanem változtatni kell: ehhez a 

közösségeket meg kell tanítani cé-

lokat kitűzni, és akarni azok meg-

valósulását. El kell érni, hogy a kö-

zösségek és a döntéshozók között 

párbeszéd alakuljon ki, a közösség-

fejlesztőnek azonban nem szabad 

közvetíteni közöttük: „el kell állni 

az útból” – mondta –, hogy valódi 

párbeszéd alakulhasson ki és ne a 

fejlesztőn „keresztül” kommuni-

káljanak. A változás akkor jön létre, 

amikor megállapodnak egy ügy kö-

zös lezárásában.

Összeadtu k, 
amit a közösségi 
tanulásról tudunk

Az utolsó témák egyike a kö-

zösségi tanulással foglalkozott, és 

én is tettestárs voltam a kitalálá-

Dave Beckwith, a messziről jött ember
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sánál. Gondoltunk egyet Molnár 

Arankával, az északi országrész 

közösségfejlesztő mesterével, és 

úgy döntöttünk, hogy a résztvevők 

tapasztalataival dolgozunk, amit 

magunkra nézvést is betartottunk 

– azaz tartózkodtunk a direkt isme-

retközléstől.

Azt is eldöntöttük, hogy ezt 

nem mondjuk el a műhely elején 

„csak” tesszük. Arra kértük a tizen-

négy jelenlévőt, hogy mondják el 

tapasztalataikat a nem hagyomá-

nyos tanulásról. (Hagyományos 

tanulásnak neveztük az iskolait és 

azt, amikor például a nagyitól vagy 

a papától közvetlenül tanulunk va-

lamit.)

Három izgalmas téma is előke-

rült: egy rövid beszámoló a koope-

ratív tanulásról, a  pécsi egyetem 

szakkollégiummá alakult önképző-

köréről és egy gödöllői baráti kör 

tanár nélküli angol tanulócsoport-

járól.

Útban 
a fenntarthatóság felé

A  Közösségfejlesztők Nyári 

Egyetemét a Közösségfejlesztők 

Egyesülete és a Civil Kollégium 

Alapítvány szervezi.

Az egyesületről már a korábbi 

híradásokban sokszor lehetett ol-

vasni, ezért e helyütt inkább a Civil 

Kollégium Alapítványról, annak is 

a kunbábonyi Közösségi Házáról, 

a  rendezvény helyszínéről írok. 

A  házat a kilencvenes évek köze-

pén adta át az alapítvány mint kép-

ző központot és a helyiek számára 

is használható közösségi teret. Az 

épület és a tevékenységek fenntar-

tása nemegyszer komoly fejtörést 

okozott a menedzsmentnek.

A  fenntarthatóságról kettős 

értelemben kell említést tenni. 

Egyrészt arról, hogy legyen min-

dig pénz a számlák kifi zetésére, 

másrészt, hogy az épület ökológi-

ai lábnyoma a lehető legkisebb le-

gyen. A kétféle nézőpontból eredő 

cselekvések persze erősíthetik egy-

mást.

Az utóbbi három évben jelentős 

előrelépések történtek mindkét te-

rületen.

Három éve történt, hogy Peták 

Péter a pécsi közösségfejlesztő-kö-

zösségszervező kollégánk az utolsó 

este szóvá tette, hogy a sátorozók 

számára rendszeresített fürdőszo-

ba konténer helyett jó lenne építeni 

egy szabad téri zuhanyozót. A  kö-

rülötte állók néhány beszólással 

tették közzé víziójukat a Péter féle 

zuhanyozóról: egy slag végén a lo-

csolókanna szórófejével, ami egy 

rúdra van felügyetlenkedve, majd 

megegyetek abban, hogy csináljon 

a Péter ha akar, legalább jövőre a 

megérkezéskor lesz min röhögni. 

Nos a fotó alapján könnyű elkép-

zelni miként fagyott meg a mosoly 

a kétkedők arcán a látványtól.

Egy éve nemzetközi önkéntesek 

nyári konyhát építettek a kertben, 

amelynek lelke egy hatalmas raké-

tatűzhely. Ennek a fajta, rendkívül 

egyszerű, ugyanakkor rendkívül 

hatékony alkalmatosságnak az a jó 

tulajdonsága, hogy néhány marék 

tüzelővel egy hadseregnek lehet 

főzni.

Le Mat kávézó

Megalakulása óta ez az egyik 

legjelentősebb fejlesztés, amely 

döntően hozzájárulhat az intéz-

mény hosszútávú fenntarthatósá-

gához. Néhány bekezdéssel koráb-

ban már említettem, hogy az épü-

letet a helyi szociális szövetkezet 

működteti, mert ez az egyetlen vál-

lalkozási forma, amelyben megva-

lósulhat a demokratikus cégveze-

tés, hiszen minden tagnak egy sza-

vazata van, így alapértékei a lehető Peták Péter, a zuhanyzó megálmodója, megépítője slaggal a kezében
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legjobban illeszkednek az alapítvá-

nyéihoz. A Le Mat Olaszországból 

indult és a különféle szállásokat 

működtető szociális szövetkezetek 

most kialakuló nemzetközi hálóza-

ta. Az épületet működtető szociális 

szövetkezet megismerve a Le Mat 

hálózat úgy döntött, hogy meg-

ismerkedik a szervezettel, és két-

napos konzultációra hívta annak 

képviselőit. A találkozó alkalmával 

a hálózat képviselői megállapítot-

ták, hogy minden alapfeltétel adott 

ahhoz, hogy a szövetkezet a háló-

zathoz csatlakozhasson. Körvona-

lazták azt is, hogy milyen változ-

tatásokat, fejlesztéseket javasolnak. 

Ennek első eredménye a kávézó. 

A hálózathoz csatlakozástól az épü-

let kihasználtságának és a helyiek 

foglalkoztatási lehetőségeinek nö-

vekedését várják.

Aztán egyszer   csak vége lett a 

nyári egyetemnek. A korábbiaknál 

is azt éreztem, hogy milyen gyor-

san eltelt ez a pár nap… túltelítve 

élményekkel.

Az Open Space beváltotta a 

hozzá fűzött reményeket: keretet 

adott az együttlétnek, mindenki 

megszólalási lehetőséget kapott, 

akinek mondanivalója volt, a részt-

vevők tanulhattak mások jó és 

rossz tapasztalataiból, véleményt 

cserélhettek, s  ami talán a legfon-

tosabb: több, az eseményen túlmu-

tató kapcsolat szövődött.

HUSZERL JÓZSEF a Közösségi Kapcsolat Alapítvány ügyvezetője, a Közösségfejlesztők 
Egyesületének tagja, alapítója és főszerkesztője a Pályázatfi gyelő havilapnak és online 
rendszernek (pafi .hu). Tanári diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem matemati-
ka-fi zika szakán szerzett. Az egyetem elvégzése után 9 évig tanított matematikát, fi zikát 
és számítástechnikát a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolában, ahol pedagó-
giai vezetőtanár volt, s  részt vett az új szakközépiskolai fi zika nevelési és oktatási terv 
kialakításában. Együttműködött a Szocializáció, szerep, érték a népművelői pályán című 
kutatásban, amelyet az akkori Népművelési Intézet szervezett, és társszerzője a kutatás-
ról megjelent könyv egyik fejezetének. A 80-as évek végén az egyik kitalálója az első ma-
gyar kulturális elektronikus újságnak (Közművelődési Lemezújság), a médium szerkesztő 
és olvasó szoftverét kifejlesztő csoport vezetője, a  folyóirat első szerkesztőinek egyike. 
1992-től a Nemzeti Művelődési Intézet és annak jogelőd intézményei munkatársa külön-
böző munkakörökben. Egyik alapítója és kifejlesztője a Közösségi Adattárnak (kka.hu). 
Évtizedek óta szerkeszt oktatási kiadványokat, s több tananyag fejlesztetésében vesz részt 
aktívan ma is – többek között a Nemzeti Művelődési Intézet blended learning fejlesztő 
munkacsoportjának is tagja.

A  Közösségfejlesztők Or-

szágos Egyesületét 1989-ben 

alapította egy progresszív nép-

művelői szakmacsoport, akik-

nek meggyőződésükké vált, 

hogy hogy az embereknek jo-

guk és egyben dolguk is részt 

venni az őket körülvevő világ 

alakításában, de ehhez szak-

mai segítséget, bátorítást is kell 

adni. Az Egyesület tagjai ma is 

alapvetően a közösségfejlesztés 

iránt elkötelezett szakemberek, 

helyi közösségi munkások, ön-

kéntes érdeklődők, akiknek cél-

ja támogatni a településükön 

cselekedni akaró embereket. 

(kofe.hu)

A Civil Kollégium Alapítvány 

a cselekedni kívánó állampolgá-

rok és önszervező közösségek 

segítő-fejlesztő szervezete, vala-

mint a közösségi munka akkre-

ditált képző intézménye. A CKA 

a civil társadalom fejlesztésének 

régi szereplője, 1994 óta folya-

matosan fejleszti a civil társada-

lommal kapcsolatos tananyagait 

és juttatja el ezt a tudást ingyen 

vagy kedvezményesen a hátrá-

nyos helyzetű helyi közösségek 

fejlesztésében dolgozó állam-

polgároknak, szakembereknek. 

Tagja három nemzetközi, euró-

pai szakmai hálózatnak (Central 

and Eastern European Citizens 

Network, European Community 

Organizing Network, Pan-Euro-

pean eParticipation Network) 

és stratégiai partnere az Európai 

Közösségfejlesztő Hálózatnak 

(European Community Deve-

lopment Network). Helyi kapa-

citás-fejlesztő, szakmafejlesztő, 

mozgalmi és hálózati programo-

kat valósít meg, az eredménye-

ket beépít képzési tevékenysé-

gébe. Képzéseit, eseményeit egy 

általa felújított egykori tanyasi 

iskola épületében létrehozott 24 

fős bentlakásos képzési központ-

ban valósítja meg, Kunszentmik-

lós-Kunbábonyban. (cka.hu)
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Például… Bugacpusztaháza
„Bennük van a pusztatudat”

Beszélgetés Horváth Máriával, 
a Bugacpusztaháza Könyvtár és IKSZT vezetőjével

Az éves statisztikai adatok 

elemzésében igen kedvező kép ala-

kul ki a közművelődési szervezetek 

munkájáról. A  2015-ös esztendő-

ben kiállításokon, rendezvényeken 

összesen 39,4 millió fő vett részt, 

16 ezer művészeti csoport műkö-

dött, 361 ezer taggal, a 14 ezer klub, 

kör, szakkör összesen 557 ezer ta-

got számlált. 595 ezer fő képezte 

magát a közművelődési szerveze-

tek szervezésében, illetve az általuk 

biztosított helyszíneken, 1,5 millió 

fő vett részt valamilyen ismeret-

terjesztő rendezvényen. A  közmű-

velődési szervezetek által nyújtott 

szolgáltatásokat 2015-ben 5 millió-

an vették igénybe. Az intézet orszá-

gos szakmai központjai és megyei 

irodái által koordinált adatszolgál-

tatás alapján szolgáltatott adatok 

szerint a szakmai tevékenységek az 

összes látogatója 73,3 millió ember 

részvételével történtek – olvasható 

az elkészült elemzés vezetői össze-

foglalójában.

A  statisztikáról tudjuk, hogy 

sok mindent megmutat, de sok 

mindent el is takar. Az átlagolás fo-

nákságait a kibírhatatlanul forró és 

a majdnem fagyos víz ismert pél-

dáján lehet illusztrálni, ha ugyan-

annyit összeöntünk belőlük, kelle-

mes langyos víz keletkezik.

Hogy valójában milyen is a he-

lyi közösségi művelődés, a  közmű-

velődés helyzete, mitől lesz az egyik 

szervezet elfogadott, megbecsült a 

helyi közösség által, erre kerestünk 

jó példákat kollégáimmal. Külső ér-

deklődőnek, települési vezetőnek, 

de a szakmát mívelő kollégáknak 

példázatul is hasznos lehet egy-egy 

intézmény, vagy az abban ténykedő 

szakember munkáját megismerni, 

hogy plasztikusabb, árnyaltabb ké-

pet kapjunk a szakma mai állapo-

táról, nehézségeiről, sikereiről, az 

ezekhez elvezető pályautakról. Így 

indultam el, például…

Bugacpusztaházára.

Polyák Albert: A  Bács-Kiskun 

megyei kollégák (a  Nemzeti Műve-

lődési Intézet Bács-Kiskun Megyei 

Irodájának munkatársai) javasol-

ták nekem, hogy Bugacpusztára jöj-

jek el, mert véleményük szerint az 

egyik legjobban működő intézmény 

Bács-Kiskun megyében. Hogy látja 

ezt Mária?

Horváth Mária: Örülök neki. 

Biztos, van benne igazság, bár az 

igazsághoz az is hozzá tartozik, 

hogy nehéz volt elindulnunk. So-



34

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Hálózat

Polyák Albert

kat segített 2014-ben az a pályázat, 

amivel 5 millió forintos működé-

si támogatást nyertünk, és amit 

a Nemzeti Művelődési Intézet 

Bács-Kiskun Megyei Irodájának 

segítségével írtunk és valósítottunk 

meg. Másfél éve működtünk akkor, 

de nem nagyon volt pénz semmire, 

szinte fi llérekből kellett megolda-

nunk mindent. Az önkormányzat 

nem látta a faluházban a közös-

ségteremtő erőt, és emiatt nem na-

gyon akart pénzt fektetni bele. Ez 

egy kicsi falu, nem él itt még 300 

ember sem. A  lakosok egy része 

idős, a  másik fele zömmel közép-

korúakból és gyerekekből áll. Az-

zal, hogy az 5 milliót megnyertük, 

ki tudtuk szélesíteni a választékot, 

például elkezdhettük a gyerekek 

kreatív foglalkozásait. Amellett el 

tudtunk menni szétnézni kicsit a 

környéken: volt hagyományőrző 

program, kimentünk a pusztára is. 

Az időseknek nem újdonság, nekik 

már csak nosztalgia, de gyerekek-

nek az. Láttak már persze tehenet 

és birkát, de ahogy kint van, egy-

ben van a racka nyáj, az megint egy 

másik kategória.

P. A.: Falusi gyerek nem találko-

zik az állatokkal?

H. M.: Nem, nagyon keve-

sen tartanak állatot a faluban. Az 

idős emberek szinte semmit. En-

nek egyrészt anyagi okai vannak, 

másrészt az idős korból fakadó 

rosszabb egészség is hozzájárul. 

A középkorúak talán még tartanak 

haszonállatot, baromfi t, de birkát, 

marhát vagy lovat nem. Tehenet 

itt egyedül egy gazdálkodó tart, 

a  falu szélén. Most van egy őster-

melő, egy fi atal gazda házaspár, ők 

kezdtek el birkát tartani, de a gye-

rekek csak a negatív oldalát látják: 

a  birka kimegy az útra, szétszór-

ja a trágyát, neki meg kakis lesz a 

cipője. A pusztalétnek a báját már 

meg kellett velük ismertetni. Sok 

mindenről szoktunk nekik beszélni, 

mert azt tapasztaljuk, hogy csak a 

számítógép érdekli őket. Nincs az 

internettel az égvilágon semmi baj, 

csak az, hogy a gyerekek kontroll 

nélkül használják.

P. A.: Mondjon már pár szót Bu-

gacpusztaházáról!

H. M.: Ez a község a háború 

után alakult. A  Városföldi Állami 

Gazdaságnak és Kecskemét vá-

rosának köszönhető, hogy mun-

kahelyet teremtettek. A  terület 

azonban jóval régebb óta lakott. Ez 

az épület, amiben most vagyunk, 

több, mint 150 éves. Az 1800-as 

években ez a terület a városé volt. 

A város itt tartotta a lovait, a  tehe-

neit, a  birkáit, illetve a módos vá-

rosi gazdák is ide adták ki őket. Az 

épület, amiben most tartózkodunk, 

volt a központja a Nagypusztának. 

Itt település akkor még nem volt, 

csak ez a gazdasági épület.

P. A.: Tanyák voltak?

H. M.: Tanyák voltak, igen, de a 

közelben még az sem sok, azok is 

majd inkább a háború előtti évek-

ben, a  ’900-as évek elejétől kezde-

nek terjedni. Illetve a háború után 

épült több, amikor a tanyákra köl-

tözők meg tudták szerezni a földe-

ket. A  városból származtak ezek-

nek a tanyáknak az építői, lakói.

P. A.: Cselédek?

H. M.: Vegyesen. Volt köztük 

kisgazda, akinek már volt földje, de 

a városban, ahol a lakása volt, csak 

kisállatot tudott tartani. A  földosz-

tások során hozzájutottak nagyobb 

földterülethez és tanyát építettek. 

A  háború után valószínűleg köny-

nyebben boldogultak a tanyán, 

mint bent a városban. Ez a nagy a 

tanyavilág a mai napra nagyon be-

szűkült. Épp most volt egy statisz-

tikai összeírás: az igazi külterületen 

– tehát a kisbugaci részen –, nincs 

tán még hat működő tanya sem.

P. A.: Mikor népesült be ez a 

környék?

H. M.: A  háború után indult 

meg itt a fejlődés, a  Városföldi 

Az IKSZT épülete
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Állami Gazdaság kihelyezte ide a 

sertéstelepét, illetve gyümölcsö-

söket ültettek, főleg almát. Nagy, 

hatalmas almáskert volt itt a kis-

bugaci részen. Emellett dohányt 

termesztettek az első időkben. 

Most, hogy az értéktár feldolgozá-

sa folyamatban van, a  beszélgeté-

sek, régi fényképek alapján tudtuk 

meg, mi fi atalok – én már nem 

is vagyok annyira fi atal –, hogy 

itt valaha dohányt termesztettek. 

Szabolcsból hoztak ide családokat, 

akik értettek hozzá, meg a környe-

ző településekről is költöztek ide. 

Mindez a ’70-es évek végéig mű-

ködött nagyon jól. Addig föllendü-

lőben volt a község élete, aztán – 

hogy pontosan milyen okai voltak, 

nem tudni – attól kezdve egyre 

kevesebb ház épül, és kevesebben 

is lakják a települést.

P. A.: Fogy a népesség?

H. M.: Most már nagyon fogy. 

Volt idő, amikor csaknem 400 fő 

lakott itt.

P. A.: Ez a ’70-es, ’80-as évekre 

jellemző?

H. M.: Igen. Emlékszem, ami-

kor még egy osztálynyi gyereket 

kitett egy évfolyam. Ma meg jó, ha 

van egy gyerek, aki ballag abból 

az évfolyamból. Akik most 60 év 

fölöttiek, azok még akkor fi atalok 

voltak, aktív dolgozók, minden-

kinek volt 2-3 gyereke, de sajnos 

elöregedett a falu. Az a szerencse 

most – ha lehet annak nevezni –, 

hogy drágák a városban a lakások, 

és kényszerűségből itt maradnak a 

fi atalok! Itt olcsóbban jutnak telek-

hez, házhoz, illetve inkább házhoz, 

és azt átalakítják a saját igényeik 

szerint, így most megint itt marad-

nak. Pusztaházán maximum egy-

két ház van eladó, de lehet, hogy 

csak azért, mert egy éven belül halt 

ki belőle a tulajdonos.

P. A.: Találnak itt munkát, vagy 

bejárnak a városba?

H. M.: Helyben van a sertéste-

lep, ami most már magánkézben 

van.

P. A.: Ott hányan dolgozhat-

nak?

H. M.: Sokan dolgoznak, de 

csak kevesen a helyiek közül. Fő-

leg Bugacról járnak át ide dolgozni. 

Aztán itt van egy nagy dobozgyár, 

a Hírös Doboz Kft. Ők sok embert 

foglalkoztatnak itt helyi szinten 

is, kb. 60-70-et, s  mellette nagyon 

sok bejárósat Félegyházáról, Hel-

véciáról. Illetve van még egy kisebb 

méretű, pizzadobozokat készítő 

cég ott mellette. A helyiek „zacskó-

üzemnek” hívják, mert jóval kisebb 

léptékű, és más jellegű csomago-

lóanyagot készít. Van egy vállalko-

zónk, aki fuvarozással foglalkozik, 

a  férfi  munkaerő nagy részét ő al-

kalmazza. Gaál László biogazdál-

kodó a pusztán termeli a javakat, 

nála is dolgozik két helyi. A  fel-

nőttek egy része eljár a Mercedes 

üzembe Kecskemétre. Szerintem 

nagyon más már nincs is.

P. A.: A  munkanélküliség nem 

jellemző a településre?

H. M.: Van sok közfoglalkozta-

tottunk, de ezeknek az embereknek 

egy része, ha nem volna a közfog-

lalkoztatás, akkor is megélnének, 

mert eljárnak napszámba, alkalmi 

munkát vállalnak. Igazából ez csak 

azért jó, hogy nem kell biztosítást 

fi zetniük maguk után. A  megélhe-

téshez azonban plusz munkákat is 

kell vállalniuk.

P. A.: És ők miért nem mennek 

el a dobozgyárba?

H. M.: Részben egészségügyi 

okok miatt – például nem bírják 

az egész napos szalag mellett ál-

lást –, részben azért, mert nem 

érzik megfelelőnek a bérezést és 

munkakörülményeket. A  sertéste-

lepre sem mennek már. Valamikor 

a helyiek nagyon sokan dolgoztak 

ott, de ők mind nyugdíjasok már. 

A  borzalmas ammóniaszag miatt, 

gondolom.
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P. A.: A  nők el tudnak helyez-

kedni, vagy otthon vannak?

H. M.: A  nők helyzete külö-

nösen nehéz, mert rossz a tömeg-

közlekedés más települések felé, 

délutáni műszakot nem is tudnak 

vállalni, mert aligha jutnának haza 

estére. Aki talált állást magának, 

nagyon ragaszkodik a munkahelyé-

hez, így kiszolgáltatottabbá válik a 

munkáltatói túlkapásokkal szem-

ben. Van, aki napszámba jár vagy 

közfoglalkoztatásban dolgozik. 3-4 

gyerek és 10-15 gyermekneveléssel 

töltött év után nehéz visszarázódni 

a munka világába.

P. A.: Mondjon néhány szót ma-

gáról, hogy hogy került ide, ezelőtt 

mivel foglalkozott?

H. M.: Annak idején, amikor 

leérettségiztem, itt volt az ÁFÉSZ 

tulajdonában lévő vegyesbolt, és 

ott kezdtem. Onnan mentem el 

GYES-re, de vissza már nem vet-

tek, mert közben a vegyesbolt ma-

gánkézbe került. Abban az időben 

tényleg nagyon rossz volt a tömeg-

közlekedés, így én is több évig al-

kalmi munkából életem – eljártam 

gyümölcsöt szedni, kapálni, meg 

ami jött. Az ember nem szégyen-

lősködik, a  gyereknek enni kell 

adni, ruhát kell venni, muszáj dol-

gozni! Ahogy a gyerekek elérték az 

iskolás kort, már elég önállóak vol-

tak ahhoz, hogy eljussanak az isko-

lába Bugacra – nekik innen busszal 

kellett bejárniuk –, elmentem dol-

gozni Jakabszállásra a baromfi te-

lepre, bérszámfejtőnek. Mifelénk 

jellemzően az embernek nem pozí-

ciója van, hanem munkahelye, ahol 

többféle feladatot is ellát. 14 éve 

volt egy balesetem, és a jakabszállá-

si munkahelyet el kellett hagynom. 

Amíg felépültem, közben elkezd-

tem két iskolát is. A  munkaügyi 

központból elküldtek ECDL-tan-

folyamra és társadalombiztosítási 

ügyintéző tanfolyamra, önerőből 

pedig mellette banki szakügyintéző 

felsőfokú szakképesítést szereztem. 

Ez mind szép és jó, az embernek 

van két év után 2-3 végzettség a 

zsebében, amivel semmit nem tud 

kezdeni, mert mindenhol megkér-

dezték, hogy bejárós? Akkor nem 

tudjuk fölvenni, hogy jön ide be 

busszal! Hiszen nincs is benne a 

menetrendben Bugacpusztaháza! 

Vagy pedig az volt a kérdés, hogy 

van-e gyakorlata? Friss végzett-

séggel hogy lenne gyakorlata az 

embernek? El voltam keseredve, 

de az önkormányzat adott egy köz-

munka lehetőséget – ez 2004-ben 

lehetett talán: a  könyvtáros meg-

betegedett, egy évig dolgoztam a 

helyén a könyvtárban. Az akkori 

polgármester azt mondta, majd ő 

csinál nekem Pusztaházán egy stá-

tuszt. Neki már régi álma volt ez a 

közösségi színtér. Erre azonban az 

ember nem várhat a végtelenségig, 

jött egy lehetőség, a  kenyérgyár. 

Borzalmasan rosszhírű volt, kevés 

a fi zetség, rosszak a körülmények. 

Igaz volt minden, de fölvettek. Az 

ember nem nézte azt, hogy milye-

nek a körülmények, hanem, hogy 

dolgozni lehet. Négy évig ott dol-

goztam.

P. A.: A  tanultakat ott tudta 

hasznosítani?

H. M.: Semmit. Viszont kita-

nultam a pék szakmát. Hogy pizzát 

sütök a gyerekeknek, hogy kenye-

ret sütök augusztus 20-ra, ez mind 

onnan jött. Jól éreztem magam, 

csak egy idő után ott is elakadt a 

pályám… fi zetésemelést a bejáró-

sok nem kaptak, elvégre nekünk 

fi zették a bérletünket; túlórapénz-

re sem számíthattunk, sokan el is 

hagyták a gyárat – én is így tettem. 

Amikor elkezdett épülni az IKSZT, 
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akkor mondta a polgármester – aki 

annak idején ígérte, hogy státuszt 

szerez nekem –, hogy jobb lenne, 

ha munkanélküli lennék, mert a 

munkanélküliek köréből kell keres-

ni a leendő munkatársat, így adták 

be a pályázatot. Hozzátartozik a 

történethez, hogy 2007-ben a kecs-

keméti könyvtár elkezdte a kistér-

ségi munkáját, melybe Bugacpusz-

taháza is becsatlakozott. A  régi 

épületben jelöltek ki egy termet a 

könyvtár számára: a  könyvtár két 

szekrényből és három számítógép-

ből állt. Itt dolgoztam könyvtáros-

ként, kezdetben társadalmi mun-

kában minden szombaton, munka 

után, a  kenyérgyári állás mellett. 

Szombatonként három óra hosszát 

nyitva tartottam a könyvtárat, vol-

tak kölcsönzők, jöttek a gyerekek 

is. Igazából akkor indult az egész. 

Ez így ment egész sokáig: 2012-

ben nyitott meg az IKSZT, tehát 6 

éven keresztül végeztem önkéntes 

munkát a könyvtárban, amikor jött 

a lehetőség teljes állásban dolgozni 

könyvtárosként a faluházban. Ak-

kor még végzettségem nem volt, 

’15-ben fejeztem be a segédkönyv-

táros és könyvtáros asszisztens 

képzést Szegeden.

P. A.: A  falunak milyen értékei 

vannak? Mire büszkék az itteniek? 

Elkezdődött már a helyi értékek föl-

tárása?

H. M.: Az értékfeltárás során 

olyan természeti értékeket is be-

vettünk a gyűjtésbe, amiket meg-

lehet, hogy a falu lakói nem is 

ismertek. Tudtak róla, hogy létez-

nek, de nem foglalkoztak vele. Pél-

dául két olyan szikes tavunk van, 

amik már kiszáradtak, de az 1800-

as években még léteztek. Birkát 

fürdettek benne, hogy a gyapjú 

tiszta legyen nyírás előtt. Szára-

zabb időszakban a sót gyűjtötték 

onnan az asszonyok.

P. A.: A  sót mire használták? 

Mosásra?

H. M.: A  mosószódához hasz-

nálták a szikes sót. Aztán van egy 

japánakác sor itt a parkban. Ez any-

nyira védett, hogy még akkor se 

vághatjuk ki, ha kiszárad.

P. A.: Japánakác? Az helyi érték, 

helyi sajátosság?

H. M.: Igen, ez a hét fa van itt 

a parkban. Nagyon régiek, nem is 

tudják megmondani, mióta vannak 

itt. Katonai térképeken is szerepel-

nek. Hatalmas öreg fák. Aztán az 

elbeszélésekből hallottuk, hogy egy 

település volt itt valahol a határban: 

megtaláltuk az írásos nyomát is, 

hogy Bugacháza néven itt a tatár-

járás előtt, az 1200-as években már 

volt egy település. A  tatárjáráskor 

teljesen kiürült, de megtalálták a 

nyomait. Mi magunk ezt a mellet-

tünk lévő épületet is értéknek tart-

juk. Magának a pusztának a közepe 

volt, a  régiek tudnak róla mesélni, 

ők elmondták, hogy milyen funkci-

óval bírt, mire használták.

P. A.: Szokások, hagyományok?

H. M.: Azt tudni kell, hogy 70 

év egy falu történetében nem sok 

idő, ez alatt nehezen alakul ki meg-

maradó helyi szokás. Sok helyről 

jöttek ide az emberek. Nincs jelleg-

zetes étel, amiről azt mondanánk, 

hogy csak itt készítik. Tájjellegű 

ételeink az Alföld nagy részére 

jellemzőek: kemény tarhonya, ke-

mény lebbencs, ami a pásztorélet-

tel összefügg. A  birkapörköltnek 

vannak még itt hagyományai. Az 

alma- és dohánytermesztés miatt 

idetelepült szabolcsiak – az a 4-5 

család – hozták a saját ízlésvilágu-

kat, és némiképp még ma is kita-

pintható a szabolcsi hatás a gaszt-

ronómiában.

P. A.: Mi köti ide az embereket? 

Megvan az a büszkeség, hogy igenis, 

én pusztaházi vagyok?

H. M.: Az idősek szívesen visz-

szaemlékeznek az állami gazdaság-

ban dolgozott évekre, és büszkék 

arra, hogy most van ez a színtér, 

ahova behívjuk őket, foglalkozunk 

velük, gondolunk rájuk, nem ha-

nyagoljuk el őket. Azt mondják, 

az öreg fát nem szabad átültetni. 

Itt lettek idősek, itt maradtak, de 

nehéz lenne megmondani, mi te-

szi őket büszkévé. Viszont ben-

nük van a pusztatudat. A Nemzeti 

Park előtt is volt itt szürke marha, 

nem csak az állami gazdaságnak a 

jószágai, és itt pásztorkodtak ezek 

az emberek, juhászok, gulyások, 

csikósok is voltak. A családok tisz-

tában vannak vele, hogy mondjuk 

pár évtizeddel ezelőtt még a család 

egy vagy több férfi tagja ott terelte 

a szürkegulyát vagy éppen rackaju-

hokat.

P. A.: Milyen hívószavak vannak, 

amivel a helyieket meg lehet mozdí-

tani, hogy jöjjenek ide a művelődési 

házba, közös programokra?

H. M.: Igazából nem könnyű 

az időseket megmozdítani, mert 

mindig az a kifogás, hogy akkor föl 

kell öltözni, el kell indulni otthon-

ról. Ilyenkor mondjuk nekik, hogy 

akkor jöjjenek el egyet beszélget-

ni! Külön szervezzük az időseknek 

való programokat, mert a ricsajban, 

a  gyerekzajban nem érzik már jól 

magukat. De elkezdtünk 3 évvel 

ezelőtt adventkor egy tökpartit – 
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ugyan Halloween nekünk nem je-

lent semmit, nem a mi ünnepünk, 

de ezt a tökfaragást a gyerekek na-

gyon imádják. Kiderült, hogy a fel-

nőttek, sőt az idősebbek is! Eljöttek 

az első alkalommal is, a következő 

évben már meghirdettünk nekik 

egy süteménysütő versenyt. Az ét-

kezéseket, ha beiktatjuk valamilyen 

formában, az megmozgat gyereket 

is, felnőttet is, ilyenkor többen el-

jönnek.

P. A.: Hány idős jár ide úgy 

rendszeresen?

H. M.: Volt, hogy hatvan idős 

látogatónk is volt, de olyan is, hogy 

csak hat. A színházi előadások – a 

helyi tanyaszínház produkcióira 

gondolok – igen népszerűek a kö-

rükben. Idén sajnos nem a színház-

termünkben tartjuk az előadást, be 

kell mennünk Bugacra, mert nagy 

színpad kell hozzá.

P. A.: Bugacpusztaházi ember 

is van a falusi színjátszó társa-

ságban?

H. M.: Igen, a  polgármeste-

rünk! De van nekünk egy kulturá-

lis egyesületünk is, Fénypillangó a 

neve. A magja csak pár ember, aki 

megvalósítja, véghezviszi a prog-

ramokat. Az egyesület szervezte a 

nagy sikerű majálist, oda nagyon 

sokan kijöttek. Értelemszerűen 

főleg a családosok aktívak: kis túl-

zással nekik csak annyit kell mon-

dani, hogy „gyertek és lesz játék, 

zene, móka, kacagás”, s jönnek. De 

az idősek is elindulnak – akár az 

unokájukat kísérve, vagy a felnőtt, 

városból épp hazatérő gyermeke 

társaságában. A közösségi oldal kí-

nálta eszközöket is használjuk, ott 

akár közvetlenül is megszólítjuk a 

lakosságot.

P. A.: Melyik az a réteg, amit ne-

hezebben lehet itt megszólítani?

H. M.: A  16 és 25 közötti fi a-

talok, akik most iskolába járnak, 

végzősök lesznek. Voltunk tovább-

képzésen is, a  beszélgetések alap-

ján tapasztalom, hogy mindenhol 

az ő hiányuk a gond. Más iskolába, 

másfajta településre járnak, és iga-

zából nem hiszik el, hogy esetleg itt 

is tudunk nekik valamit nyújtani.

P. A.: Férfi ak szoktak jönni? 

Mert az anyukákat már említette.

H. M.: Igen, persze. általában 

a család azt jelenti, hogy jön min-

denki a családból, tehát akkor jön 

apuka, anyuka, gyerek. Sőt, ha tár-

sadalmi munkáról van szó, akkor 

az apukákat nem kell nagyon no-

szogatni, ha csinálni kell valamit, 

akkor jönnek.

P. A.: A programterv hogyan áll 

össze?

H. M.: Amikor készülünk a 

költségvetésre, akkor megtervez-

zük a következő évi lehetséges 

programokat. Van egy nagyon 

ügyes négyórás kolléganőm, aki je-

lenleg egyetemista. Összedugjuk a 

fejünket, és akkor csak győzze va-

laki leírni az ötleteket!

P. A.: Ketten állítják össze a 

programtervet a részmunkaidős 

munkatársával, vagy pedig más öt-

leteket kapnak szülőktől – például 

a családi programokhoz?

H. M.: Van egy ötletládánk, 

amibe a gyerekek bedobják az öt-

leteiket, a  szülők pedig szóban is 

mondják. Ezt mind fölírogatjuk, 

mert egyébként elfelejtjük. Van egy 

„kisokosunk”, egy füzetünk, és azt 

vesszük elő tervezéskor. Most a fü-

zet üres, ilyenkor nekünk kell újíta-

ni. Látjuk, hogy mi az, ami esetleg 

tavaly kimaradt – azt megvalósít-

juk, átalakítjuk, máshogy csináljuk, 

vagy más rendszert adunk neki. 

Például nagyon sikeresek a játé-

kos esték, amikor a felnőttek és a 

gyerekek együtt társasjátékoznak. 

Backgammon, sakk, tollas, ping-

pong, amit csak el lehet képzelni. 

Nyáron kinti, télen benti játékok-

kal. Rendeztünk egy közösségi bált, 

hogy a bevételéből – a gyűjtés cél-

ja publikus volt – strapabíró, nagy 

pingpongasztalt vehessünk. Gu-

rítható, bárhova el tudjuk rakni, ki 

tudjuk vinni, azon olyan pingpong-

csaták folynak, hogy öröm nézni!

P. A.: A  Fénypillangó Egyesület 

hogyan segíti a munkájukat?

H. M.: Ez kölcsönös segítség-

nyújtás, az ő munkájukat hiteleseb-

bé teszi a velünk való együttműkö-

dés, nekünk pedig a pályázatoknál 

hasznos, hogy áll mögöttünk egy 

egyesület. Az egyesületet több 

mint húszan alapították, de csak 

öt-hat aktív tagja van: a  legfi ata-

labb most érettségizett, a  legidő-

sebb hatvan is elmúlt már.

P. A.: Mi motiválta az egyesület 

alapítását?

H. M.: A  polgármester ötlete 

volt, de igény is volt rá. Azt azért 

tudni kell, hogy ’95-től itt jófor-

mán semmilyen közösségi élet nem 

folyt. A község életéből hiányoztak 

az ünnepségek, a  színházi előadá-

sok, nem volt mozi – semmi. Lett 

volna rá igény, de nem szervezte 

meg senki. Aki máshol dolgozik, 

önkéntes munkát nem tud elvál-

lalni. Évente többször van az egye-

sületnek gyűlése, és igazából az ő 

ötleteikből sokat merít az IKSZT 

programterve.

P. A.: Mi lesz a faluval, mondjuk 

5 év múlva, hogy élnek itt az embe-

rek? Mi lesz a kulturális élettel?

H. M.: Nem tudom. Jövőre lejár 

a pályázat és eltelik az öt év, de bí-

zunk benne, hogy ha más nem, az 

egyesület tovább fogja működtet-

ni a faluházat. Én úgy gondolom, 

hogy a falu életével kapcsolatban 

egyelőre nem fog változni semmi 

lényeges dolog. Sajnos egyre keve-

sebben maradunk. Nemrég egy el-

hunyt néni eladóvá vált házába egy 

háromgyerekes család költözött be, 

ez nekünk igazi ajándék.

P. A.: Hogyan látja, milyen sze-

repe van az IKSZT-nek a falu életé-

ben, a falu megmaradásában?

H. M.: Munkahelyet nem tu-

dunk adni sajnos, és azért ez na-

gyon fontos. De szerencsére elég 

talpraesettek az itteniek. Van nekik 

itt is szórakozási lehetőség, és azt 

a kevés szabadidőt, amivel rendel-

keznek, szívesen eltöltik itt. Nem 

vágynak el annyira. Az itt lakók 

összetartanak: most például kö-

zösségi összefogással szeretnénk 
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rávenni a sertéstelepet, hogy a sok 

gondot okozó légyinváziót megfe-

lelő permetezéssel megfékezze.

P. A.: Akkor ez a művelődési kö-

zösség valahol azért csak összetart-

ja a falut. Vagy segít az összetar-

tásban?

H. M.: Úgy gondolom, hogy 

segít, irányítja – esetleg. Azért azt 

tudni kell, hogy nálunk nincs hely-

ben hivatal, ezért ezt a funkciót is 

részben az IKSZT látja el: a  járási 

hivatalból kijár egy hölgy, aki segí-

ti a munkánkat. Őneki az a dolga, 

hogy az itteniek ügyét intézze, de 

a helyiek legtöbbször mégis min-

ket találnak meg, hiszen mi itt va-

gyunk szinte mindig, míg a járási 

munkatárs csak szerdánként. Ha 

az ittenieknek ügyes-bajos dolguk 

van, segítséget nyújtunk nekik az 

ügyintézésben, a  dokumentumok 

kitöltésében vagy például a megfe-

lelő ember elérésében. A falugond-

nok is maximálisan együttműködik 

velünk. A  falugondnoki busszal 

tavaly elvittük a nyugdíjasokat ad-

ventkor Kecskemétre, hogy akinek 

van kedve, nézzen szét bent a vá-

rosban.

P. A.: Többi IKSZT-sel szokott 

találkozni?

H. M.: Szoktunk, mert a több-

sége könyvtáros, és velük találkoz-

tunk. Tavaly volt a Nemzeti Mű-

velődési Intézetnek egy hathetes 

programja Balatonföldváron, ott 

hasznos tapasztalatcsere folyt, szá-

mos kreatív ötletet adtunk egymás-

nak, emellett útmutatásokat kap-

tunk. A  program egyik legfonto-

sabb tapasztalata számomra, hogy 

nekünk, IKSZT-munkatársaknak 

az ország különböző pontjain min-

denképpen érdemes időt találni 

arra, hogy felkeressük egymást.

P. A.: A  Nemzeti Művelődési 

Intézet Kecskeméten is rendez szak-

mai napokat – az talán nincs olyan 

messze.

H. M.: A  vállalt nyitva tartás 

miatt nehezen mozdulunk, bár 

most, hogy egy kulturális közfog-

lalkoztatott is besegít, valamivel 

mobilisebb lettem. A körülmények 

azonban gyakran keresztezik a 

szándékot: hol az autó ment tönk-

re, hol a buszjárat menetrendje tet-

te lehetetlenné az időben érkezést. 

Nekem a buszjárat nagyon rossz: 

az, hogy 9-re, vagy 10-re kell men-

ni, de már 7 órakor bent vagyok 

Kecskeméten. Később nem tudok 

menni. Ha az ember tudja, hogy 

több óra hosszat elveszteget, és itt 

meg éppen hegyekben áll a munka, 

akkor meggondolja, hogy elindul-

jon-e.

P. A.: Milyen a programstruk-

túrájuk havonta, mit szoktak csi-

nálni?

H. M.: Január a legcsendesebb 

hónap. A  kolléganőm levizsgá-

zik, én meg takarítom a romokat, 

esetleg pótszilvesztert szervezünk. 

Február a farsang hava, amire már 

januárban készülünk. Nagy jelmez-

bállal ünnepeljük. Ezen a mulatsá-

gon 30-40-en minimum vagyunk, 

nem is olyan sokkal többen férünk 

el a nagyteremben. Márciusban 

a 15-ei nemzeti ünnep kapcsán a 

dekorálás a dolgunk, és készülünk 

magára az ünnepségre is. Kint a 

parkban tartjuk, olyankor a park 

föl van díszítve.

P. A.: Az ünnepi műsor hogyan 

áll össze?

H. M.: A  polgármester általá-

ban az, akit megkérünk ilyenkor, 

hogy mondjon ünnepi beszédet. 

Elhangzik a Nemzeti dal és más 

szavalatok is. Látja azt a két fi atalt, 

akik itt számítógépeznek a terem-

ben? Most mennek ötödikbe, de 

még csak harmadikosok voltak, 

amikor első alkalommal mondták 

az ünnepségen a Nemzeti dalt. Áp-

rilisban a Húsvét van a központ-

ban: kültéri és beltéri rendezvény-

nyel is ünnepeljük. A tojásvadászat 

régi hagyományőrző rendezvény. 

A  szülők, nagyszülők szalmába, 

fűbe rejtették a csokitojásokat, és 

a gyerekeknek, unokáknak meg 

kellett keresni. Ezt elevenítettük 

fel közösségi szinten: a  gyerekek 

kurjongatások között keresik a 

csemegét. Aztán jön a május, ami 

egyet jelent a majálissal nekünk. 

Nem május elsején szoktuk tarta-

ni most már, hogy a ballagást ne 

zavarja meg. Egy héttel később ta-

lán sokkal nagyobb is lett a sikere. 

Eredetileg a majálist az udvaron 

rendeztük, de most már kivonu-

lunk a parkerdőbe, mert ezt a he-

lyet kinőttük. 400-500 ember vesz 

részt rajta, nemcsak az itteniek, 

hanem a környékbeliek is jönnek. 

Műsort szervezünk, főzés van, fa-

faragás, kézműves kiállítás is volt 

az idén, meg kézműves vásár. He-

lyi termelőket hívunk meg. Júni-

usban, amikor vége az iskolának, 

megpihenünk egy kicsit. Júliusban 

van a Kék esemény – ennek az a lé-

nyege, hogy vacsorázzunk kékben. 

A  programot a Fénypillangó Egye-

sület szervezi, bár idén augusztus 

elejére tolódott, de a lakosság vár-

ja, szereti. Egyre nagyobb a sikere, 

egyre többen jönnek.

P. A.: Ezt ki találta ki?

H. M.: Lekoppintottuk. Először 

Bugacon volt hasonló program: va-
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csorázzunk fehérben. Mi azonban 

inkább a kék szín mellett döntöt-

tünk. Tulajdonképpen olyan, mint 

egy baráti házibuli, csak nagyban. 

Sok szervezést igényel, hogy mű-

ködjön a dolog, mert azért 40-50 

embernek egyszerre vacsorát csi-

nálni nem egyszerű – de türelme-

sek és megvárják.

P. A.: Hogyan oldják meg, tár-

csán grilleznek?

H. M.: Igen, az idei kínálat csir-

kecomb és tarja. Aztán ilyenkor 

nyáron szoktunk még vízibomba 

csatát csinálni, vagy kerékpáros 

akadályversenyt. Látjuk, hogy ösz-

szejön 3-5 gyerek, akiket valahogy 

le kellene foglalni. Ki a gép elől, és 

menjünk! Augusztus 20-án kenye-

ret sütünk, ami még langyos a dél-

előtti ünnepség idején. A következő 

hónap eseménye a nyárbúcsúztató: 

ezt eredetileg augusztusban tartot-

tuk, de idén a Kék esemény miatt 

átraktuk szeptemberre. A  nyárbú-

csúztatón tábortüzet rakunk, sza-

lonnát sütünk, sokat játszunk. A já-

tékra szükség van: felnőtt és gyerek 

egyaránt igényli. Októberben már 

jön a hideg: a hónapban az idősek 

napját és az október 23-i ünnepsé-

get egyaránt megtartjuk. Az idősek 

napjánál vacsorával vagy ebéddel 

várjuk a hatvan év felettieket. Idén 

a süteménysütésbe őket is bevon-

juk. Tavaly a bugaci népdalkör 

adott műsort, az idén valószínűleg 

el fogjuk hívni a gátéri citerazene-

kart. Az idősek napját tavaly ren-

deztük meg először, akkor jutott rá 

forrás; meghatóan hálásak voltak 

érte, nem győzték megköszönni, 

hogy gondolunk rájuk.

P. A.: És hogy tudja őket meg-

szólítani? Ismer mindenkit?

H. M.: Én? Hogyne ismernék 

mindenkit! Itt nőttem föl, há-

roméves korom óta itt lakom, és 

engem is ismer mindenki. Nem 

is tudok úgy bejönni a munkahe-

lyemre, hogy meg ne állítsanak 

kétszer-háromszor – és ez nagyon 

jól van így.

P. A.: És a november?

H. M.: A novemberi fő program 

a tökfaragás, a  tökparti. Tököt fa-

ragunk, utána földíszítjük a trakto-

rokat, és elindulunk a faluba. Már 

kint az utcán várnak borral, üdítő-

vel, süteménnyel.

P. A.: És honnan szerzik a tököt?

H. M.: Lakossági felajánlásból 

jutunk hozzá: aki megteheti, öröm-

mel adja.

P. A.: Egyetlen család biztosítja 

a tököket?

H. M.: Több család is ad tökö-

ket, ki többet, ki kevesebbet. De 

tudni kell azt is, kit kell felkeresni.

P. A.: December?

H. M.: A  december a Miku-

lás-ünnepséggel kezdődik. Van mi-

kulásunk, krampuszunk. Éneklés 

fejében minden gyerek kap Miku-

lás-csomagot. A  manónk maga a 

polgármester! Tavaly énekes-zenés 

karácsonyt tartottunk, előtte bet-

lehemes karácsonyunk volt – a ka-

rácsony csendesebb műsor, mint a 

Mikulás-ünnepség.

P. A.: Milyen rendszeres – heti, 

havi – programok vannak?

H. M.: Minden hónapban van 

kreatív foglalkozás. A témáját – sőt, 

olykor az időpontot is – gyakran 

maguk a gyerekek találják ki: a mi-

nap például papírsárkányt szeret-

tek volna készíteni, hát rendeztünk 

nekik papírsárkány-készítő foglal-

kozást. Anyag mindig van hozzá, 

bármit is találjanak ki.

P. A.: Hányan lesznek itt ezen 

a programon, ami délután kez-

dődik?

H. M.: 13-14, attól függ, hogy 

jön össze. De azt tudni kell, hogy 

a község összes általános iskolás 

korú gyerekének száma nem éri el 

már a harmincat se. A Mikulás-ün-

nepség miatt számon tartjuk, hogy 

pontosan hány gyerek van, nehogy 

valaki kimaradjon. Mellette van 

néhány egészen kicsi gyermek és 

kisbaba. A  6 és a 14 közötti falu-

beli gyerekekből tizenpáran mégis 

megjelennek a programon – vagyis 

szinte minden második ilyen korú 

gyermeket elérünk vele.

P. A.: Mikor tegnap telefonon 

beszéltünk, akkor mondta, hogy 

most sürgős, fontos dolga van. Mi-

től vettem el az időt?

H. M.: Meghirdettük a falu leg-

szebb kertje, udvara címet, ehhez 

megyek el fotókat készíteni. Min-

dig van mit tenni!

HORVÁTH MÁRIA 1967-ben született Kecskeméten. Érettségi után óvodában, majd 
boltvezetőként, később Jakabszálláson bérszámfejtőként dolgozott. Felsőfokú banki 
szakügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző, valamint segédkönyvtáros végzettséggel 
rendelkezik. A  Bugaci Önkormányzatnál először a szociális osztályon lát el adminiszt-
rációs feladatokat, majd a helyi könyvtárban dolgozik. 2006-ban a Félegyházi Kenyér-
gyárban kitanulja a pék szakmát. 2007-től 2012-ig társadalmi munkában a Kecskeméti 
Katona József Könyvtár Mozgó Könyvtárának működését biztosítja. 2012-től az újonnan 
megnyílt IKSZT munkatársa.

POLYÁK ALBERT népművelő – könyvtáros, közösségfejlesztő, közművelődési és fel-
nőttképzési szakértő. Szakmai munkáját Lakiteleken kezdte, majd Tiszaalpáron és Tisza-
kécskén volt művelődési központ igazgató. 1992-től 2013-ig a Bács-Kiskun Megyei Köz-
művelődési Intézet főtanácsosa. Több sikeres helyi és térségi társadalomfejlesztő progra-
mot kezdeményezett és azok megvalósításában vett részt. 1992 óta szakmai képzéseken, 
továbbképzéseken tanít. Közművelődési és felnőttképzési szakértő, 2005-től 2010-ig 
regionális vezető szakfelügyelő, 2011-től 2013-ig FAT tag. 2013. november 1-től a Mű-
velődési Intézet szakmai igazgatója, 2015. március 1-től 2016. június 30-ig az intézmény 
megbízott főigazgatója, jelenleg a Művelődési Intézet főigazgatói tanácsadója. Szakmai 
munkáját Kiváló Népművelő címmel, Wlassics Gyula-díjjal, Bessenyei György-díjjal, MI-
OSZ Ezüstgyűrű-díjjal és Címzetes főiskolai tanár címmel méltatták.
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Bartók Béla Boulevard: 
Buda régi-új kulturális ütőere

Mindenkinek mást jelent a Bar-

tók Béla út és környéke. Van, aki a 

Móricz Zsigmond körtér miatt, más 

a galériák és a kávéházak miatt 

szereti, esetleg a Feneketlen-tó kel-

lemes környezete vonzza. Ahogyan 

a villamos a Szabadság hídról rá-

fordul a Szent Gellért térre, valami 

nagyon hangulatos utazás veszi 

kezdetét, ahogyan Buda kulturális 

főutcája „beszippantja” az utazót.

Nemes cél tehát ezt az utcát 

még több élettel megtölteni azért, 

hogy ez a remek adottságú és han-

gulatú út egy valódi közösségi hely-

lyé, találkozási ponttá, valamint 

egy friss és izgalmas városrésszé 

váljon.

Minderre valahol a múlt is kö-

telez, hiszen Kosztolányi Dezső, 

Karinthy Frigyes, Móricz Zsig-

mond és a magyar kultúra többi 

kiválósága az 1900-as évek elején, 

a  Bartók Béla úton pezsgő társa-

dalmi életet élt, az akkori Buda 

felkapott boulevardjának kávéhá-

zaiban. Ez az izgalmas és lüktető 

szellemi környezet nemcsak a kor 

kulturális életére sugárzott át, ha-

nem a gazdasági életére is. Ennek 

hatása máig érezhető és közös gon-

dolkodásra predesztinál a Bartók 

Béla út közeli és távolabbi jövőjéről.

Közösség, szellem, 
márka

A  2013 szeptemberében szüle-

tett civil összefogás, a  Kulturális 

Tizenegy Egyesület (Kult11), non-

profi t szervezetként a Bartók Béla 

úti vállalkozások, civil és magán-

szereplők, kulturális intézmények 

és közösségek által igyekszik ré-

gi-új medrébe terelni az újbudai 

pezsgést és életet.

Az egyesület célja, hogy „a Bar-

tók” ne csak egy szálláshely, vagy 

egy átszállási csomópont legyen, 

hanem egy jó hangulatú, élettel teli 

köztér, ahol érdemes megállni és 

beülni valamelyik hangulatos hely-

re vagy betérni valamelyik aktuális 

kiállításra akár egyedül, akár egy 

kedves ismerőssel.

Az egyesület hisz abban, hogy 

a közös utcák, útszakaszok, terek 

fejlődése az emberek mindennapi 

életét befolyásolja, mint annak in-

tegrált része. Mindez képes közös-

séget, szellemet és márkát építeni, 

amely előmozdítja a város lakóinak 

és vállalkozásainak sikerét, megelé-

gedettségét.

Így fejlődik egy megbecsült 

márkává a Bartók Béla út is, „Bar-

tók Béla Boulevardként”, amelynek 

értéke a múltban született és a mai 

napig folyamatosan növekszik. Hi-

szen olyan helyek alapozták meg az 
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értékeket itt, mint a Gellért Szálló 

és Fürdő, a Hadik-laktanya, a Fene-

ketlen-tó, de a jelenkor kultikussá 

váló helyei, kávézói, galériái is csat-

lakoznak a sorba a budai kultúrut-

cában.

Kulturális Tizenegy

A  kezdeményezés célja ráirá-

nyítani a helyi közösségek, a város-

használók és turisták, azaz egy szé-

lesebb közönség fi gyelmét a Bartók 

Béla útra. Ennek alapját képezi az 

a gondolat, hogy a Bartók Béla út 

mentén nem csupán élhetőbbek 

lesznek a közösség terei, hanem a 

városgazdaság is prosperálóbbá, 

hatékonyabbá, illetve maga a város 

is sikeresebbé, eredményesebbé 

válik majd a szervezet tevékenysé-

ge által, akár Újbudáról, akár Buda-

pestről beszélünk.

A  Kulturális Tizenegy Egyesü-

let elkötelezett ebben a munká-

ban, mivel hisz abban, hogy együtt 

könnyebben boldogulunk és ju-

tunk előrébb egy olyan nagyszabá-

sú elképzelésben, amely Budapest 

egyik legfrekventáltabb „sugárútját” 

kívánja újrapozícionálni és javítani 

élhetőségét.

Erre hivatottak a rendezvények, 

workshopok, kisebb-nagyobb kul-

turális fesztiválok, amelyeket az 

egyesület hagyományteremtő jel-

leggel szervez. A cél a Bartók Béla 

út menti közterek, utcák haszná-

latát intenzívebbé tenni a progra-

mokkal, utcafesztiválokkal és más 

élményt adó eszközökkel. Ilyen 

események például az ELEVEN 

tavasz és ELEVEN ősz rendezvé-

nyek, amelyek egy központi téma 

kapcsán igyekeznek bemutatni a 

Bartók Béla úti helyek sajátosságait, 

ízeit, hangulatát.

Szellemi korzó

De, hogy mitől lesz valami 

„bartókos”? Például attól, hogy új-

raértelmezzük és életre keltjük a 

kihasználatlan, elfeledett helyszí-

neket, annak érdekében, hogy az 

egész városrész arculatát meghatá-

rozó útszakasz ismét a korábbi ha-

gyományaihoz méltó, ugyanakkor 

modern és szerethető helyszínné 

váljon, egy olyan kulturális sétáló 

úttá, amely szellemi- és alkotómű-

helyeket összekötő korzó is egyben. 

A  növekvő számban nyíló galériák 

és vendéglátóhelyek, a  mély intel-

lektuális töltekezéshez és az esti 

szórakozáshoz egyaránt megfelelő 

helyszínt kínálnak, és a felfedezés 

izgalmával kecsegtetnek a Gellért 

tértől a Feneketlen-tóig és még 

 tovább.

Erre olyan konkrét programok 

megvalósításával is kerül erőfeszí-

tés, mint a hely szelleméhez kap-

csolódó, a múlt értékeit a jelen kö-

zegébe sikeresen átültető irodalmi 

programsorozat. Kosztolányi, Ka-

rinthy, Móricz és társaik rendkívüli 

örökséget hoztak létre a 20. század 

elején, és tették mindezt nagyrészt 

a Bartók Béla úti kávéházakban. 

E  szellemi pezsgés és magasság ta-

lán megismételhetetlen, de a kul-

túra és a tehetség ugyanúgy meg-
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van a mai vénákban is. Épp ezért a 

kortárs irodalmi és összművészeti 

események újra bekapcsolhatják 

a Bartók Béla Boulvarde-ot (BBB) 

Budapest kulturális vérkeringésébe.

Az ELEVEN ősz keretében 

látható az „1 művész 1 költő” ki-

állítás, ahol a felkért 11 művész 

11 kortárs íróval, költővel párban 

dolgozik együtt. Az alkotók kö-

zösen választják ki a költő azon 

munkáját, amelyre refl ektálva a 

művészek létrehozzák saját műal-

kotásaikat. Az elkészült munkákat 

2 héten át meg lehet tekinteni a 

Panel Contemporary-ben, amely 

idő alatt mind a helyszínen, mind 

online licitálással meg is lehet vá-

sárolni a műveket.

Irodalom testközelből

Kávéházi séták és előadások 

várják az érdeklődőket azzal a nem 

titkolt céllal, hogy történeti isme-

reteket, érdekességeket közvetít-

senek a régi Bartók Béla út és kör-

nyékének múltjáról. A résztvevőket 

egy irodalom- és várostörténész is-

merteti majd meg a régi helyek tör-

ténetével, az irodalmi kávéházak 

működésével és továbbélésükkel.

Az irodalmi foglalkozásokkal 

pedig az iskolások érdeklődésének 

felkeltése a cél. A program azt a fel-

adatot vállalja, hogy az irodalmat, 

mint alapvetően szellemi, elvont 

jelenséget testközeli, komplex él-

ményként közvetítse a diákoknak. 

Alternatívát kínálva az intézmé-

nyes oktatás mellett, a beszélt nyel-

ven keresztül, a  diákok számára a 

hétköznapokból ismert, általuk is 

használt nyelviséggel, interaktív él-

ményekkel kívánja bővíteni a fi ata-

lok ismereteit.

Mert a legendák köztünk jár-

nak – akár slam poetry esteken is, 

amiket több héten és hónapon ke-

resztül rendeznek meg a BBB ká-

véházai. Ezeken a tematikus slam 

eseményen a slammereknek a BBB 

kávéházainak egykori törzsvendé-

geire, régi költőinkre, íróinkra kell 

refl ektálniuk. Minden alkalommal 

egy adott költő, író (pl.: Kosztolá-

nyi, Karinthy, Móricz) szellemisé-

gének megidézése a cél a hagyomá-

nyosan maximum 3 perces előadá-

sokban.

A  gasztronómiával egybekö-

tött felolvasások kínálnak egy csi-

petnyit a múltból és egy falatot a 

kortárs művekből. Mivel az evés 

és ivás az egyik legalapvetőbb em-

beri tevékenység, létfenntartásunk 

alapja, úgy nem csoda, hogy a ha-

zai irodalom nagy alakjainak szá-

mos alkotását is egy-egy étel- vagy 

italmotívum alapozza meg. Gon-

doljunk csak Krúdyra vagy Mó-

riczra, akiknek írói világát teljesen 

átszövi a gasztronómia.

Egy falat kortárs

A Bartók Béla Boulevard helyei 

arra vállalkoznak, hogy az irodalmi 

alakokat a gasztronómián keresz-

tül idézik meg. Olyan étel- vagy 

italkülönlegességek létrehozása a 

cél, amely az adott író, költő mun-

kásságára, abban megjelenő ételre 

vagy italra refl ektál. A  különleges-

ségek elfogyasztása mellé pedig 

felolvasás is jár az adott alkotó mű-

véből.

Az új poéták, írók művei sem 

maradnak ki a sorból. A  felolvasá-
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sokra a meghívott kortárs alkotók 

olyan művekkel készülnek, ame-

lyekben a gasztronómia, az evés 

vagy ivás motívuma hangsúlyosan 

megjelenik. A  felolvasást minden 

alkalommal más hely fogadja be a 

BBB-n, ahol az alkalom tematikájá-

ra összeállított egyfogásos menüvel 

várják az érdeklődőket.

Mindennek, a  BBB szellemisé-

gének összefoglalására kiváló pél-

da az idei ELEVEN Tavasz össz-

művészeti fesztivál bevezető prog-

ramja, amelynek keretében kis-

kerteket lehetett örökbe fogadni. 

Virágba borult a Boulevard és kör-

nyéke, mivel a kreatív alkotói pá-

lyázaton diákcsapatok készíthet-

tek miniatűr kerteket, amelyeknek 

a galériák mellett kulturális terek 

adtak otthont. A  pályázat egyik 

legfőbb célja az volt, hogy kreatív 

és játékos módon hozza közelebb 

a fi atalokhoz a BBB szellemiségét, 

azzal, hogy ők maguk alakíthatták 

környezetüket.

A kávéházairól és azok nyüzsgő, 

tudományos, művészeti és irodal-

mi életéről nevezetes út mára Bu-

dapest egyetlen tematikus kulturá-

lis főutcájává nőtte ki magát. Ezt a 

szerepét évről évre erősíthetik az 

ELEVEN tavasz és ősz eseményei, 

az önszerveződő helyi programok 

vagy éppen az aktív kulturális ki-

kapcsolódásra vágyó városlakók. 

Az elképzelés az, hogy a Bartók 

Béla Boulevard az éttermeivel, ká-

vézóival, galériáival, művészeivel és 

városhasználóival egy régiről isme-

rős, de egyben újszerű és izgalmas 

közösségi terévé válhat Budának és 

Pestnek egyaránt.

FAUR ZSÓFIA 2001-ben végzett a budapesti International Business School-ban, majd 
ezen év szeptemberében megalapította a kortárs festő- és szobrászművészekre fókusz-
áló Faur Zsófi  – Ráday Galériát, mely 2010 óta kiemelt hangsúllyal szerepeltet kortárs 
magyar fotóművészeket is. A művészek minél szélesebb körű megismertetését elősegít-
ve 2006-ban kiadói tevékenységgel bővítette profi lját. A gondozásában művészeti köny-
vek éppúgy megjelentek, mint mesekönyvek és ismeretterjesztő munkák, valamint Mai 
Magyar Iparművészet, Mai Magyar Képzőművészet, illetve Mai Magyar Fotóművészet 
címmel a jövőben is bővülő, hiánypótló sorozatok. Szintén e célt szolgálja mind aktívabb 
jelenléte, s művészei elkötelezett képviselete a határon túli neves vásárokon. A galériás 
elfoglaltságok mellett 2013 decembere óta a XI. kerület kulturális megújulásán fáradozik 
a Kult11 Egyesület elnökeként.

KULT11

2013 szeptemberében szüle-

tett a Kulturális Tizenegy Egye-

sület (Kult11) a Bartók Béla 

út és közvetlen környezetének 

társadalmi téren is aktív civil 

csoportjai, valamint vendéglá-

tó-ipari egységei összefogásával, 

annak érdekében, hogy régi-új 

medrébe terelését, egyfajta 

megújulást, pezsgést hozzon a 

Bartók Béla út kulturális és tár-

sadalmi életébe és programhely-

színként is szolgáljon a Főváros 

egyik kiemelt adottságokkal 

bíró központi szerepet betöltő 

főutcájára. Az Egyesület célja, 

hogy „a Bartók” ne csak szállás-

hely, vagy átszállási csomópont 

legyen, hanem egy jó hangulatú, 

élettel teli köztér, ahol akár két 

átszállás között el lehet fogyasz-

tani egy hangulatos helyen kávét 

egyedül vagy akár egy kedves is-

merőssel.
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Népfőiskolák a Kárpát-hazában

Fehér Gyöngyvér RozáliaFehér Gyöngyvér Rozália

Minden ember értékes
Aqarius Népfőiskola és Gemini Tanulókör: 

a dán modell nyomában

Szigeti Gábor andragógus szerint 

rendkívül fontos az ősök szellemének 

tisztelete, épp ezért tartja méltányo-

landó elképzelésnek, hogy legyen az 

országban egy olyan intézmény, ami 

a maga tiszta formájában őrzi meg 

Grundtvig dán író, költő, történész, 

reformátor, evangélikus lelkésznek a 

hagyatékát. Ennek szellemében egy 

vegytisztán az eredeti formát meg-

tartó népfőiskolát álmodott meg a 

magyar földre, mely sokszínű kíná-

latával biztosítja, hogy mindenki 

megtalálja azt a képzési lehetőséget, 

amire az élete egy adott pontján ép-

pen szüksége van.

Szigeti Gábor mindannak elle-

nére hisz a szabadművelődés szük-

ségességében és eredményességé-

ben, hogy a fősodorhoz sorolandó 

szakemberek azt tartják üdvözlen-

dőnek, ha az egész felnőttképzési 

szakapparátust a munkaerőpiac 

szolgálatába állítják. Többek között 

a német népfőiskolai koncepció is 

ezt a munkaerőpiacra koncentrá-

ló utat követi: a hagyományos, dán 

modellből ismert szociális, társa-

dalmi és politikai kompetenciák fej-

lesztése mellett szerves része az itt 

folyó képzéseknek a munkaerő piaci 

szakképzés is. Németországban már 

régebben lezajlottak azok a közmű-

velődési és közoktatási átalakítások, 

melyek sokkal közelebb húzták egy-

máshoz a két szakmát, melyek most 

a hatékonyság jegyében Magyaror-

szágon is útnak indulnak.

A  saját tapasztalatok, a  látóú-

takon átélt élmények átadása cél-

jából ültünk le beszélgetni Szigeti 

Gábor andragógus-népművelővel, 

Paládi Zsolt íróval és Mirk György-

gyel, a világot látott fi atalemberrel 

a Magyarok Házában.

Fehér Gyöngyvér Rozália: Gá-

bor, mit jelent önnek a grundtvi-

giánus eszme, a  dán népfőiskolai 

eszmeiség? Miért érzi feltétlenül 

szükségesnek, hogy Magyarorszá-

gon is gyökeret verjen ez a típusú 

intézmény? Miben különbözik más 

népfőiskoláktól ez a típus?

Szigeti Gábor: A  klasszikus 

dán népfőiskolák a szabadműve-

lődést, a  személyiségfejlesztést 

szolgálják elsősorban, lehetőséget 

adva az embereknek az önmeg-

ismerésre, önmaguk határainak 

megtapasztalására, különböző 

művészetek által önmaguk kife-

jezésére, idegen kultúrák megis-

merésére, más kultúrákból érke-

ző emberekkel való együttélésre, 

a  demokratikus, toleráns gondol-

kodásmód elsajátítására. Csupa 

olyan kompetencia elsajátításáról 

van szó, ami nélkülözhetetlen a 

mindennapokban, amikor együtt 

kell tevékenykednünk, amikor kö-

zösséget kell alkotnunk, s  hatéko-

Örömmel tapasztaljuk, hogy 

Németországban az emberek 

általában hatalmas lelkesedés-

sel veszik igénybe az élethosszig 

tartó tanulási lehetőségeket és 

képzési alkalmakat. Gondolja-

nak csak a népfőiskolákra! Ezek 

rendkívül jó példái a multidisz-

ciplináris élethosszig tartó ta-

nulási kínálatnak. A  résztvevők 

itt nem csupán szociális, társa-

dalmi, politikai képességeiket 

fejleszthetik, vagy szakmai vég-

zettséget szerezhetnek, hanem 

javíthatják a mindennapi életük 

jobbításához szükséges kompe-

tenciáikat is. Az élethosszig tartó 

tanulás azért fontos, mert álta-

la az ember lépést tud tartani a 

folyton változó világgal. – Arne 

Carlsen, az UNESCO – Élet-

hosszig Tartó Tanulás Intéze-

tének igazgatójának egy interjú 

során elhangzott gondolatai.

https://www.alumniportal- 

deutschland.org/nachhaltigkeit/

soziales/unesco-institut-lebens-

langes-lernen-arne-carlsen/
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nyan működtetnünk. Ezek önma-

gukban való elsajátítása hosszabb 

távon jobb eredményhez vezet-

het a személyiségfejlesztés terén, 

mintha azonnal összekötnénk a 

szakképzéssel. Másrészt így lehe-

tőséget tudnánk biztosítani azok 

számára is, akik csak a saját lelki 

fejlődéséért, szociális, társadalmi 

készségeinek fejlesztéséért kíván-

nak pár hetet, hónapot szánni az 

életükből az ilyenfajta művelődés-

re, s nem gondolkodnak pályamó-

dosításon, továbbképzésen.

F. Gy. R.: Zsolt és György, önök 

mindketten „testközelből” tapasz-

talták meg, hogy milyen az élet egy 

dániai népfőiskolán, mesélnének az 

ezzel kapcsolatos élményeikről?

Paládi Zsolt: Mindketten Gábor 

és az általa alapított Gemini Angol 

Nyelvű Tanulókör – ahonnan az is-

meretségünk is ered – segítségével 

jutottunk ki Nordfysonba, ahol kü-

lönböző osztályok és csoportok kö-

zül lehetett választani. Némi idő-

beli különbséggel, de mindketten a 

„Take the Future” elnevezésű kurzu-

son vettünk részt. Ide a hallgatók a 

világ minden szegletéből érkeztek: 

volt észt, litván, kameruni, nepáli, 

cseh, magyar és dán csoporttár-

sunk is. A népfőiskola gyakorlatilag 

a demokrácia elméleti és gyakor-

lati műhelyének tekinthető, nem 

pusztán népfőiskolának. A  rendkí-

vüli sokszínűségnek köszönhetően 

nemcsak a foglalkozásokat vezető 

tanároktól tanulhattunk, hanem 

egymástól is. Az együttélés során 

megtapasztalhattuk a kulturális 

különbségeket, s  megérthettük a 

másság tiszteletének és elfogadá-

sának fontosságát. Ehhez hatékony 

segítséget adott a népfőiskola azon 

alapelve is, mely szerint minden 

ember különleges és értékes, min-

denkinek saját világa van, aminek 

megértésére kísérletet kell tenni. 

Minden ember meg tudja találni 

magában a különlegest, s  ha erre 

képes, akkor másokban is meg tud-

ja azt látni. Ez minden kölcsönös 

elfogadás és demokrácia alapja.

F. Gy. R.: Ez a „Take the Future” 

kurzus a résztvevők számára már-

már beavatásnak is felfogható, aff é-

le igazi elhívásnak. Talán nem téve-

dek, ha a kurzus lényegi üzenetének 

látom, hogy ha itt akarunk élni ezer 

év múlva is ezen a Földön, meg kell 

tanulnunk nem egymás ellen, ha-

nem egymásért élni. Hogyan adap-

tálható mindez a magyar földre?

P. Zs.: Szeretnénk mi is kitárni 

a földkerekség minden népe, nem-

zete előtt az ország és a népfőiskola 

kapuit, de nyilván kevésbé szá-

míthatunk a kameruniak, a  nepá-

liak, a  japánok érdeklődésére – s 

ebben mindhárman egyetértenek 

–, de a népfőiskola segítségével to-

Mirk György Paládi Zsolt

Ebédlő és fent a lakószobák
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vább mélyíthetjük és erősíthetjük 

a keleti, még a nomád korunkból 

származó pusztai testvér lovas né-

pekkel való kapcsolatainkat, mint-

egy bekapcsolódva a Kurultájnak, 

a  törzsi gyűlések szellemiségébe. 

S remélhetőleg az itt közösen átélt 

hetek, hónapok talán nem egy, ha-

nem számtalan gyümölcsöző üzleti 

kapcsolatokat is teremnek majd a 

jövőben.

F. Gy. R.: A már említett kurzu-

son kívül milyen kínálata volt még 

a Nordfyson-i népfőiskolának?

M. Gy.: Ott volt például a japán 

szociális munkásoknak, ápoló-

nőknek, egészségügyi dolgozók-

nak szervezett Sosu class, ahol a 

japán szociális és egészségügyi 

rendszerről tanulhattak japánul 

a résztvevők. Ez azért rendhagyó, 

mert általában angol a népfőis-

kolai oktatás nyelve. Vagy ott van 

a General class, ami a nehezen 

kezelhető hátrányos helyzetű fi a-

talok társadalomba való visszail-

lesztésével foglalkozik, vagy a Diet 

class, ami fogyókúrás és életmód-

beli programot követ.

F. Gy. R.: Oktatási módszerek 

tekintetében egységes rendszert dol-

goztak ki a népfőiskola működtetői 

vagy teljes szabadságot biztosíta-

nak ebben a kurzusok vezetőinek?

M. Gy.: Csak néhány alapelv 

van, amit mindenkinek szem előtt 

kell tartani. A  legfontosabb, hogy 

a tanár és a diák viszonyát mindig 

az egyenlőség jellemzi. A  foglal-

kozások lényege az osztálymun-

ka, a párbeszéd és a közös tanulás. 

Tulajdonképpen senki nem akar 

megtanítani senkinek semmit – in-

kább az szeretnék, ha a diákok ma-

guk fedeznék fel az arra érdemes 

dolgokat, és maguk ismerik fel az 

egyéni képességeiket.

P. Zs.: Nekünk, a  volt szoci-

alista országokból érkezőknek a 

kudarcélmény teljes hiánya tűnik 

fel leginkább. Itt nem éljük át soha 

azt, amikor nem tudjuk a választ. 

S  mindeközben nem csupán a ta-

nárok adnak át egy bizonyos szem-

léletet, a  diákok is tanulnak egy-

mástól. Így tanuljuk és tanítjuk ott 

a demokráciát! S  közben két mot-

tót, aranyszabályt érdemes a szem 

előtt tartani. Az egyik így hangzik: 

„Keresd a fejlődést!” A másik pedig: 

„Soha sem késő gyermeknek lenni!”

F. Gy. R.: Volt lehetőség a többi 

tanulócsoport tagjaival találkozni?

M. Gy.: Igen, az általunk össze-

válogatott órarend szerint délután, 

a  csoportjának megfelelő foglalko-

zások után különböző foglalkozá-

sokon vehetett részt mindenki: sze-

repelt például a kínálatban kerámia, 

rajz, kreatív workshop, úszás, jóga, 

fi tness, salsa, zene, dráma, kezdő 

dán nyelvtanfolyam, csak hogy a 

teljesség igénye nélkül említsünk 

párat. A  képzés szerves része az 

éneklés, ami nyilván nem választ-

ható el a poétikától.

F. Gy. R.: Kapcsolódva az ének-

léshez és a poétikához, Gábor, úgy 

tudom, hogy pár évvel ezelőtt sike-

rült megjelentetni egy Grundtvig 

életrajzot 50 versével egyetemben?

Sz. G.: Ez már régi adósság volt. 

Annak örülök leginkább, hogy az 

életrajza mellett a költészetének 

gyöngyszemeit sikerült megjelen-

tetnünk – mert nem csupán a dán Táncóra

Össznépi játék
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népfőiskolai mozgalom atyját tisz-

telhetjük a személyében, hanem 

költő, író, történész, reformátor 

és evangélikus lelkész is volt egy 

személyben. Itt szeretném hang-

súlyozni, mivel a népfőiskolák az 

evangélikus egyház keretein belül 

születtek meg, a  klasszikus nép-

főiskoláknak mindig hangsúlyos a 

kapcsolatuk a transzcendenssel, az 

emberek világa felett létezővel.

F. Gy. R.: Gábor, úgy tudom, 

hogy az Aquarius Népfőiskola és 

Szociális Szövetkezet mellett sok-sok 

évvel ezelőtt életre hívta a Gemini 

Angol nyelvű Tanulókört. Hogy kap-

csolódik e kettő egymáshoz?

– Gyakorlatilag annyi a kapcso-

lat a kettő között, hogy mindket-

tő felnőttkori önképzést biztosító 

modell skandináv földön született 

meg: míg a népfőiskolák dán gyö-

kerűek, addig a tanulókörök iga-

zi hazája Svédország. Tanulókört 

bárhol bárki életre hívhat, csak az 

a lényeg, hogy legalább hárman 

legyenek, s  máris tanulókörnek 

nevezhető a csoportosulás. A téma 

lehet akár Vass Albert munkássá-

ga, 20. századi zene remekei, angol 

vagy román nyelv – ez utóbbinak a 

szervezésébe éppen most kezdtem 

bele, talán egy kicsit önös célból 

is: szerettem volna belekóstolni 

szomszédaink nyelvében, habár 

jómagamnak nincsenek szülői gyö-

kereim abban a földbe.

F. Gy. R.: Szeretném, ha mint-

egy tanácsként azoknak, akik ön-

képzőkört szeretnének a jövőben 

alapítani összefoglalná, Gábor, 

a  tapasztalatait az angol tanuló-

kör kapcsán.

Sz. G.: Pár elvetélt kísérlet után 

rádöbbentem, hogy sem nyelvta-

nárt, sem olyan valakit nem szabad 

beengedni nyelvi tanulókörbe, aki 

hosszabb ideig az adott nyelvterü-

leten élt. Tapasztalatom szerint ak-

kor működik hatékonyan a csoport, 

ha hasonló gondolkodású és célú 

tagok alkotják. Nagyon produk-

tív volt a számunkra az az időszak, 

amikor nyelvterületről származó 

vezetője volt a csoportnak, akinek 

ugyan anyanyelve volt az angol, de 

maga nem volt pedagógus.

Mivel a tanulókörök résztvevő-

inek aktívan be kell kapcsolódniuk 

minden feladatba, ezért nagyon 

fontos, hogy kis csoportok legye-

nek kb. 7 – 12 taggal, beleértve a 

tanulókör vezetőjét is. Fontos szem 

előtt tartani, hogy egyetlen tanu-

lókör sem lenne gyümölcsöző, ha 

résztvevői kizárólag csak tanulni 

járnának ide. Egy jól működő ta-

nulókör előbb vagy utóbb baráti 

társasággá is válik, s  elkezdenek 

egymástól az élet más területén is 

tanulni a tagok. Mindenki számára 

talán a legtöbb tapasztalatot az az 

időszak adja, míg a csoport átmegy 

a különböző érési szakaszokon, 

s  közben megtanulja demokratiku-

san működtetni önmagát.

F. Gy. R.: Mondana még pár 

szót arról is, hogy milyen módsze-

rekkel lehet izgalmassá tenni egy 

sokak számára kudarcélmények 

forrásául szolgáló nyelvórát?

Sz. G.: Én a magam részéről 

imádom a játékokat és a dalokat. 

Például kitűnő kezdés lehet a szó-

lánc vagy mondatlánc. Ezek nem 

csupán a szókincset fejlesztik, de 

megdolgoztatják a memóriánkat 

is. A  dalok hozzájárulnak a hal-

lás utáni szövegértéshez és a szó-

kincsfejlesztéshez. A  dalszövegek 

kinyomtatása és követése nagy se-

gítség lehet ebben. Vagy vehetjük 

Csoportkép

Sushi készítés a meghívott vendégek részére



49

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Népfőiskolák a Kárpát-hazában

Fehér Gyöngyvér Rozália

a szótárból a legfontosabb igéket – 

take, get, keep stb. – s igyekezzünk 

egy értelmes történetet, vagy mon-

datot konstruálni az adott szóbok-

ron belül. Lehet kezdő és felkészült 

célirányos beszélgetést folytatni 

– míg ez előbbi esetében mindenki 

kifejtheti a véleményét egy adott 

témában, addig a második esetben 

valaki jó előre felkészül egy adott 

témából, amit előad, majd a de-

mokrácia jegyében hagyjuk, hogy 

mindenki kérdezhessen az adott 

témáról utána.

F. Gy. R.: Kezdő nyelvtanulók 

probléma nélkül be tudnak a cso-

portba kapcsolódni?

Sz. G.: Bármikor! Akár egy kü-

lön asztalnál, bemelegítő, kedvcsi-

náló játékokkal.

F. Gy. R.: Így az interjú végén 

még visszatérve egy pillanatra a fő-

sodorba tartó európai törekvésekre, 

Gábor, mi a meglátása, hogyan le-

hetne mérni azokat a kompetenciá-

kat, amiket ezekben a nem formális 

képzési szituációkban a résztvevők 

szereznek?

Sz. G.: Aligha kérdőjelezheti meg 

bárki is, hogy ezekben a tanulási 

helyzetekben olyan nagyon fontos 

készségeket sajátítanak el a hallgatók, 

mint a szociális készségek, fejlődik a 

kommunikációs készségük, megta-

nulják a csoportot demokratikusan 

működtetni, képviselni a saját véle-

ményüket, kiállni a saját igazukért. 

Empátiát, szociális érzékenységet 

tanulhatnak! Szerintem azonban 

nincs szükség semmiféle mérésre, 

a  szabadművelődés gondolata nem 

erről szól. Itt a hallgatók a saját belső 

igényük által szánják rá az idejüket a 

tanulásra. Magáért a tanulásért ta-

nulnak! Ennek semmi köze a mun-

kaerőpiachoz, az önfejlesztéshez, ön-

neveléshez annál inkább.

Az iskola az udvarról

Zeneóra

SZIGETI GÁBOR 1994 ben végzett a Szegedi Egyetem Népművelő Szakán. Azóta függet-
len népművelő, évtizedek óta saját maga által alapított alapítványaiban dolgozik.

MIRK GYÖRGY szociálpolitikus közgazdász végzettségét a Budapesti Corvinus Egyete-
men szerezte meg 2005-ben. Erős szociális érzékenysége és a társadalmi folyamatok iránti 
fogékonysága vezette egy dán népfőiskolába (Nordfyns Folkehøjskole, Bogense). Eddigi 
pályája során ügyintézőként, kutató gyakornokként, betegápolóként és szociális gondo-
zóként dolgozott.

PALÁDI ZSOLT író 1994-ban végzett az ELTE magyar-történelem szakán. 1994-től 
1998-ig a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban dolgozott, 1998-tól 2012-ig pe-
dig a Magyar Országos Levéltárban. Több mint tíz éve publikál különféle irodalmi folyó-
iratokban (Magyar Napló, Napút, Palócföld, Ezredvég, Életünk, Korunk, Somogy, Hitel, 
Kapu, Partium, Prae, Szépirodalmi Figyelő).2001-ben jelent meg első novelláskötetem, 
a Szakszerű felszabadítás, 2005-ben pedig a Kiskapitalista kalauz című regényem. 2014-
ben a Napsziget a Művészetekért Alapítvány Bólya Péter-díjában részesült. 2015-ben ké-
szült el Napi magyar Coelho című aforizmagyűjteménye és A Sötét oldal című novellás-
kötete.

FEHÉR GYÖNGYVÉR ROZÁLIA a Nemzeti Művelődési Intézet Kommunikációs Osztá-
lyának munkatársa. Művelődésszervező diplomáját a NYME Apáczai Csere János Tanító-
képző Karán szerezte. Évekig dolgozott a Nyugati Hírlap újságírójaként, az írást hivatásá-
nak tekinti. Önkéntes munkában tárlatvezetést, civil szervezetek nemzetközi munkájának 
támogatását, valamint angol nyelvtanítást is vállalt. 
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Jelenségek – válaszok

Hajnal LászlóHajnal László

Közösségi művelődés 
Törökszentmiklóson

Gondolatok a 276 éve 
újraalapított város 
társadalmi életéről

Törökszentmiklós huszonegy-

ezer lakosú kisváros az Alföldön, 

egyenes mérnöki utcákkal. Van-

nak szebb városok, mégis, 26 év 

távollét után újra ez a város lett a 

legfontosabb az életemben: haza-

költöztem, és találtam feladatokat 

is hozzá az utóbbi évtizedben. Sok 

hasonló kisváros van Magyaror-

szágon, nagyon hasonló társadalmi 

jelenségekkel; ezért érvényes lehet 

más településekre is néhány itteni 

tapasztalat, amit szeretnék meg-

osztani.

Kulturális gyökereinkben a 

közel 300 esztendős újratelepülés 

máig meghatározó, a  református- 

katolikus nagycsaládok rokoni há-

lózata Törökszentmiklóson egyedi 

helyi kultúrát eredményezett. Ezen 

sajátosságok feltárásával közelebb 

kerülhetünk városunk mélyebb 

megismeréséhez, s  ebből merítve, 

valamint közművelődési tapasz-

talatainkból építkezve elérhetjük, 

hogy a csak ránk jellemző kultu-

rális értékekre építve megtalálja a 

város a saját arculatát, térségi funk-

cióját. Ez jelentősen eltér a szolno-

ki és a közeli kunsági kisvárosok 

tradícióitól. Szakmai hitvallásom, 

hogy feladatunk az itt élők kultu-

rális és közösségi életét teljesebbé 

tenni, s  hosszú távra biztosítani 

az aktív részvétel lehetőségét sa-

ját közösségeik mindennapjaiban. 

Minden generációnak szüksége 

van kortárs közösségi élmények 

megélésére, hogy ne legyen mind-

egy, melyik pontjára költözzön át a 

világnak.

Közösségi kultúra 
a szórakoztatóipar 
árnyékában

A  kultúra fontosságának meg-

ítéléséről is mára kialakult egyfaj-

ta negatív közgondolkodás, mond-

ván: „előbb a gazdaság, aztán majd 

a szórakozás”. Ez téves fogalomke-

veredésre utal, mely a kultúra szá-

mos általános defi níciója helyett 

csak egy szeletével, a  szórakozás-

sal – intézményi szinten a szóra-

koztatással – keveredik. E  téve-

dés akár döntéshozói szinten is 

érzékelhető, mely befolyással van 

a kulturális alapellátás szintjére, 

szakmai színvonalára, elégséges 

fi nanszírozására.

Klebelsberg Kunótól véve a 

gondolatot: a  fejlődés nem a ja-

vakkal kezdődik – elsősorban nem 

a gazdaság fejlődésével –, hanem 

az emberek tanultságával. A  mű-

velődési képességre való hajlam-

ra hivatkozva azt a megállapítást 

tette, hogy politikai és gazdasági 

felemelkedésünket mindig a kultu-

rális felemelkedésünk előzte meg, 

bukásunk a kultúra elhanyagolását 

követte: „ha a politikai demokrá-

ciát nem előzi meg kulturális de-

mokrácia, akkor annak a hatása 

katasztrofális”. Klebelsberg óta az a 

tézis is igazolva látszik, hogy a jövő 

felé mutató politikai tényező, maga 

a kultúra, mert ha a sajátunkban 

nem erősödünk meg, elveszíthet-

jük azt a színt, amit más nem kép-

visel, s helyette valamelyik nyugati, 

vagy más kultúra fordítását találjuk. 

Kodály szavaival: Magyarországon 

európaivá, Európában magyarrá 

kell válnunk!

Mindezek a jelenségek új kihí-

vásokat és következetes napi fel-

adatokat jelentenek a kulturális 

szolgáltatóknak, a szakmai munka-

társaknak, a  kulturális szolgáltatá-

sok igénybevevőinek, – azaz a mű-

velődési házak eddig megszokott 

működésének.

Nyilvánvaló, hogy a kultúra 

nem azonos a szórakozással, hi-

szen általános meghatározása sze-

rint a kultúra jelenti a társadalom 

mindazon ismereteinek, normái-

nak összességét, mely az emberek 

összetartozását és fennmaradását 

lehetővé teszik. Ennek részeként 
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említhetjük a szórakozást is, de 

érdekes, hogy éppen a legfelszíne-

sebb, legkönnyebben befogadható 

összetevőjével keveri a közgondol-

kodás a kultúra szerteágazó,mégis 

felismerhető egységét! A  jelenség 

hátterében a kereskedelmi médiu-

mok által terített szórakoztatóipar 

túlsúlya áll, s  bizonyára vele ösz-

szefüggésben a mindent felülíró 

gazdasági sodrás, gazdaságossági 

szemlélet húzódik. A „megrendelő” 

gyakran a látványosan bevételori-

entált produkciókat helyezi előtér-

be, mindinkább annak a veszélyé-

vel, hogy kereskedelmi vállalkozás-

sá tegye a közösségi házakat.

Kultúránk nem zárt rendszer, 

hanem ma is változik, alakul. Ma 

is kezdődik benne valami, ma is a 

bölcsője ring! A  közösségeink érté-

keket, hagyományt és tudást örö-

kítenek át, és új összefüggéseket 

ismernek fel, valamint egymásra 

is folyamatosan hatással vannak. 

A kultúra fogalma a fentinél is egy-

szerűbb defi níciója: a környezethez 

való alkalmazkodás eszköze, válto-

zó körülmények között változó ki-

hívások megoldása.

Együtt értelmezni

Több évtizedes népművelői és 

művelődésszervezői szemléletünk 

kialakította bennünk és a közön-

ségünkben is a színpad-közönség 

relációt, a  kultúraközvetítés és be-

fogadás passzív fogyasztói viszony-

latát. Az elitkultúra és a tömeg-

kultúra közönség befogadásával 

arányos terjesztését szoktuk meg 

alkalmazni kiismert közegünkben. 

Az ennek a struktúrának több év-

tizedes kialakulása óta azonban a 

közvetítő médiumok túlsúlyba ke-

rültek, a televíziózás túlkínálata és 

az internet hozzáférhetősége által, 

új feladat jelentkezik: az egyedül 

szerzett élményeket közösségivé 

kell formálni, együtt értelmezni a 

látottakat. A  hagyományos kultú-

raközvetítés és az öntevékenység 

feltételeinek megteremtése együt-

tesen feladata a közművelődési in-

tézményeinknek. A  módszerében 

hagyományos kultúraközvetítői 

beállítódás kiegészül a közösség-

fejlesztői szerepkörrel, és a részvé-

telre épülő közösségi folyamatok 

helyi kibontása, a  kapcsolatépítés 

segítése válik hangsúlyossá! Fon-

tosnak tartom, hogy nagyobb fi -

gyelemmel igyekezzünk összefogni 

a helyi erőket, segítsük a helyi kez-

deményezéseket, próbáljuk meg 

fejleszteni a helyi kultúra szereplői 

(intézmények, formális és non-for-

mális civil szervezetek, alternatív 

csoportok, iskolából kikerült fi ata-

lok, mint „láthatatlan generációk” 

stb.) közötti kapcsolatot és „átjár-

hatóságot”. Ez még inkább szük-

séges, ha a gazdasági nehézségek 

ránehezednek a családokra, s a szé-

lesebb közösségekre!

A  családi kapcsolatok hálója na-

gyon fontos minden ember életében, 

születéskor és minden életszakasz-

ban meghatározó szerepe van. To-

vábblépve, a  családi kapcsolatokon 

túli társadalom jelenti a kortárs kap-

csolati háló kialakulását, melyben 

egyénileg megtapasztaljuk a vala-

hová tartozás élményét, s  ez továb-

bi szinteken jelenik meg az életünk 

során. A  közösségeinkbe nemcsak 

beleszületünk (és esetleg életünk 

végéig benne maradunk), hanem 

választásunk is van, hogy milyen 

közösségnek leszünk tagjai! A  mai 

közösségiség egy keresett és meg-
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talált, önmagunk által szervezett és 

életben tartott közösségiség. Aktív 

viszonyt feltételez, – közösséghez 

tartozás védőháló is és részvételi 

lehetőség is egyben! Megközelíté-

sem szerint elsősorban a helyi erő-

források felszabadítására kellene 

törekednünk, mint aktivizáló köz-

művelődési szakembereknek. Az 

aktivizálás célja a képessé tétel, azaz 

a társadalmunk tagjaiban erősíteni 

az öntevékenység és a társadalmi 

részvétel képességeinek kialakítá-

sát, elsajátítását. Ennek egyik fontos 

terepe a kulturális folyamatokban 

való együttes részvétel. Intézményi 

szinten elősegíthetjük formális és 

nem formális civilszervezetek, ama-

tőr művészeti csoportok létrejöttét, 

bármely, a  helyi közösség által lét-

rejövő kezdeményezés kibontakozá-

sát, működési feltételeinek elősegí-

tését, esetleg a működés biztosítását. 

Az alkotó közösségek elterjedése 

segít bennünket e céloknak az eléré-

sében, minthogy a civil társadalom 

alapintézményei hiánypótló intéz-

mények, vagyis olyan szolgáltatáso-

kat is megszerveznek, amelyeket az 

állam vagy nem tud, vagy nem akar 

megszervezni. Az érintettek részt 

vesznek saját társadalmi környe-

zetük mindennapi életében, ezzel 

csökken az egyéni kiszolgáltatottság, 

csökken az ellátórendszerektől való 

függés. A helyi közösségek megerő-

södése a szolgáltatói rendszer alter-

natívájaként az életminőség javulá-

sát eredményezik, erősebbé válik a 

település megtartóereje.

A gyökerek erősítése

A  teljes települési szélessé-

get – vagy ha úgy tetszik, a  teljes 

lokális társadalmi keresztmetsze-

tet – szem előtt tartva lenne ér-

demes meghatározni a követendő 

kulturális koncepciót, s  e hosszú 

távú folyamatépítés részfeladatait 

kiteljesíteni. A  jelen pályázati cik-

lusban elérhető forrásokat fenn-

tarthatósági szemlélet mentén 

célszerű kiaknázni, hosszú távú 

társadalomfejlesztő folyamatokat 

generálva összefüggéseket keresni 

és megoldásokat alkalmazni. Tö-

rökszentmiklós járási székhely is, 

természetes térségi központja a 

környező településeknek is, kul-

turális gyökerei és rokoni- családi 

hálózata révén szerves egységet 

alkot környezetével. A közlekedési 

csomópont és átszállóhely, a  he-

lyi gazdasági élet, a  szolgáltatások, 

a  tanulás és külön foglalkozások 

lehetőségei, a  teljesebb értékű 

könyvtári szolgáltatás értéke ma 

is kiemelt szerepét jelöli a város-

nak. Törökszentmiklóson négy ál-

talános iskola, egy zeneiskola, egy 

gimnázium, egy szakközépiskola 

és egy szakképző iskola működik, 

egy összevont óvodai intézmény-

nyel, melynek 9 tagóvodája van. 

Törökszentmiklóson a 0-18 éves 

lakosok száma több mint 4000 fő. 

Az érettségi megszerzését követő-

en a felsőoktatási intézményekben 

tanulók más városokban szerzik 

meg a tudásukat, innen már keve-

sen jönnek vissza. Az elvándorlás 

mértéke nagyobb, mint ahány kü-

lönböző szakmákkal és kompeten-

ciákkal rendelkező fi atal szakem-

bert szeretnénk az egyensúlyi álla-

Törökszentmiklós, látkép a kaszinóval egy régi képeslapon
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pot megtartásához visszafogadni! 

A  természetes mobilitáson túli 

elvándorlás miatt éppen azoknak a 

törökszentmiklósiaknak a megújí-

tó kreativitását kell nélkülöznünk, 

akik a vándoréveik után képesek 

lennének az itt kialakult helyzeten 

változtatni. Az intézményi összefo-

gás erősebbé tételét elősegíthetjük 

az oktatási intézményeken kívüli 

találkozási lehetőségek tudatos 

bővítésével. Kötetlenebb kortárs 

közösségi élmények megszerzé-

sének helye van az Ipolyi Kulturá-

lis Központban, de a falain túl is, 

a  város egyéb közösségi tereiben 

és közterein is, az intézmény szak-

embereinek közreműködésével. Él-

hetőbb várost alkotni az itt élőkkel 

és azokkal a visszatérő fi atalokkal 

együtt lehet, akik a felsőbb iskolá-

ik elvégzése után a nagyvárosokból 

és az értékes külföldi tapasztalat-

gyűjtéseikről valamivel nagyobb 

számban térnek majd vissza, mint 

amit a jelenlegi tendencia mutat. 

Szakmai hitvallásom szerint a he-

lyi értékeken alapuló kultúra, és a 

hagyományok megismerése a helyi 

identitást erősítik, s  az élő közös-

ség megtapasztalásának megtartó 

ereje alternatívát nyújthat egy fi a-

talnak a magyar és külföldi nagyvá-

rosok elszívó-erejével szemben!

A  város egyéb belterületének 

számító falvak az ottani életminő-

ség szempontjából is halmozottan 

hátrányos helyzetűek, megközelí-

tésük az utak rossz állapota miatt 

nehézkes. A  külterületi hátrány 

300 főt érint. Az Ipolyi Kulturá-

lis Központ telephelyet tart fenn 

ezek közül két kistelepülésen. Itt a 

könyvtári szolgáltatás teljesíthető, 

és ún. kulcsos közösségi házként 

működnek az egykori iskolai épü-

letek. Az egyéb belterületek köz-

művelődési feladatellátását szerves 

egységként gondolom el a központi 

területek feladataival. Természetes 

környezetüket jobban megőrizve, 

ma alkalmasabbak a környék falvai 

rekreációs célpontok kialakítására 

a városiak számára, de a helyi ön-

azonosság megerősítése az ott élők 

és onnan elszármazók élete szem-

pontjából még fontosabb feladat. 

Az élhető vidék, átlátható, befogad-

ható és befogadó közege lehet a tel-

jes értékű mindennapoknak.

Meggyőződésem, hogy a helyi 

kultúra és hagyományok megisme-

rése, megismertetése a lokálpatri-

otizmust, a  helyi identitást erősí-

tik. A gyökerek megerősödésével a 

lombkorona is megerősödve növe-

kedik, teljesebb életet ígér minden 

vele kapcsolatban élőnek.

HAJNAL LÁSZLÓ (szül. 1964) művelődésszervező, közösségfejlesztő. Szakmai munkája 
jelentős részét töltötte vidéki színhelyeken, megismerve és megszeretve a kisebb települé-
sek átláthatóbb közösségeiben létrejövő feladatokat. Közművelődési gyakorlatot szerzett 

„negyvenezres” lakótelepen, a megyei hatókörű szolnoki Civil Szolgáltató Központban, két 
kisvárosi művelődési házban, korábban még nem létező intézményeket sikerült létrehív-
nia, mint a törökszentmiklósi Lukács Mozgó Ifj úsági Kulturális Központ (2007-2011.) 
és egy száz lakosú kistelepülésen működő civilszervezetet, az Óballáért Egyesületet. 
A Nemzeti Művelődési Intézetben módszertani referensként dolgozott, jelenleg a Nem-
zeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodájának vezetője.

Törökszentmiklós, látkép a református templommal egy régi képeslapon
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Roma Láng Egyesület
Az interkulturális párbeszédért, a szociális 

kompetenciák fejlesztéséért és a szemléletformálásét

A  Roma Láng Egyesület éppen 

10 éves. 2006-ban, Álmosdon, Haj-

dú-Bihar megyében alakult azzal a 

céllal, hogy elősegítse a tevékenysé-

gi területén élő hátrányos helyzetű 

roma gyerekek és fi atalok felzárkóz-

tatását, tehetséggondozását, fejlesz-

sze tanulás- és munkamotivációju-

kat. Hosszú távú célja a roma csa-

ládok társadalmi szerepének meg-

erősítése, a családi kohézió növelése, 

a  krízishelyzetek kialakulásának 

megelőzése.

A  célok megvalósítását komp-

lex szolgáltatások nyújtásával éri el 

az egyesület, olyanokkal, amelyek 

egyszerre több oldalról, egymás 

hatását erősítve kezelik a családok 

problémáit. A  szervezet alapító 

tagjai az álmosdi és bagaméri kis-

településeken élő, zömében roma 

fi atal nők, akik fontosnak tartják a 

roma értelmiségi réteg megerősö-

dését, s  származásukat felvállalva 

megpróbálnak segíteni és példát 

mutatni a többi roma ember szá-

mára. Az alapítók között találhatók 

továbbá olyan nem roma szaktaná-

rok és egészségügyi dolgozók, akik 

szívügyüknek tekintik a romák fel-

zárkózását. Az egyesület székhelye 

Álmosd, saját ingatlannal, közös-

ségi házzal rendelkezik a település 

központjában. A  szervezet tevé-

kenységét azonban folyamatosan 

több településen végzi. Ma már ré-

giós hatókörű.

Kölcsey Tanoda

Az egyesület vállalt feladatai 

közé tartozik a nevelés és oktatás, 

a  szociális képességfejlesztés, az 

identitástudat erősítése kulturá-

lis, nemzetiségi, hagyományőrző 

programok szervezésével; a  mun-

kaerőpiacon hátrányos helyzetű 

rétegek képzésének, foglalkozta-

tásának elősegítése, szabadidős 

programok szervezése, valamint a 

környezetvédelem és az egészség-

megőrzés.

Az elmúlt évtizedben sikerült 

több irányú szakmai tapasztalatot 

szerezni, ami elsősorban a külön-

böző témájú és pályázati konstruk-

ciójú, elnyert projekteknek köszön-

hető. Például Roma Közösségi Há-

zat alakítottak ki egy magánépület-

ből. Szabadtéri rendezvényeik esz-

közszükségleteire Leader forrásból 

több mint 3 millió forintot nyertek, 

ami jelentősen megkönnyíti a kö-

zösségi programok szervezését. 

Számos ifj úsági tábort valósítottak 
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meg különböző nemzetiségi támo-

gatásokból.

Igazi áttörést, valós és mér-

hető eredményeket azonban a 

2013-ban elnyert Kölcsey Tanoda 

pályázat jelentett az egyesület szá-

mára. Az eredetileg kitűzött célját 

a szervezet ezen a pályázaton ke-

resztül tudta igazán érvényesíteni. 

Szakemberek alkalmazásával, ta-

nulmányi átlagban mért, konkrét 

eredményeket értek el a fi atalja-

ik. Több mint harminc hátrányos 

helyzetű fi atal, köztük számos 

roma tanuló tehetséggondozását, 

korrepetálását, szociális kompe-

tencia fejlesztését végezték a prog-

ram keretén belül. Az egyesület 

fontosnak tartja a többségi társa-

dalom bevonását is a kezdeménye-

zéseikbe, mivel a szervezet a nega-

tív sztereotípiák leküzdése, szem-

léletmód váltás, pozitív példák 

bemutatása. A  tanoda program-

nak köszönhetően a Roma Láng 

Egyesület szakmai kompetenciái 

két év alatt megsokszorozódtak. 

Projektfejlesztési- és megvalósí-

tási tapasztalatuk gazdagodott. 

Eszközállományuk (informatikai 

eszközök, irodabútorok) tovább 

gyarapodott. Szakmai partnere-

ikkel a kapcsolati rendszerük egy 

magasabb minőségi szintre lépett.

„Gördülékeny” 
programok

Az egyesület kapacitásának 

fejlődése eredményezte azt, hogy 

2013-ban, az Országos Roma Ön-

kormányzat „Nő az esély” prog-

ramjában, a  Türr István Képző és 

Kutató Intézet felkérésére az elnök 

személyében oktatót, székhelyé-

ben pedig oktatási helyszínt biz-

tosított az egyesület a roma óvo-

dai dajkák képzéséhez. A  sikeres 

együttműködésnek köszönhetően 

az elmúlt három évben 4 települé-

sen 10 csoport számára biztosított 

oktatási helyszínt az egyesület. Az 

így befolyt bérleti díjak jelentősen 

megkönnyítették annak az ingat-

lannak a megvásárlását, amely 10 

éve a székhelyét biztosítja egyesü-

letünknek.

A  szervezet működését tovább 

stabilizálta a 2014-ben elnyert pá-

lyázat a hátrányos helyzetű fi atalok 

foglalkoztatásának támogatására, 

a  Roma Láng Egyesület foglalkoz-

tatási kapacitásának erősítésével. 

A  programban 3 roma származá-

sú fi atal pályakezdőt alkalmaztak 

olyan munkakörökben, amelyek 

segítették az egyesület működését 

(ügyfélszolgálati munkatárs, csa-

ládháló-pont vezető, pályázatíró). 

A  program ezeknek a fi ataloknak 

vissza nem térő lehetőséget jelen-

tett, hiszen az elsődleges munka-

erőpiacon versenyképes munkabé-

rért tekinthettek be a munka vilá-

gába. A szakmai hozzáértésüket az 

alkalmazásukat megelőző képzés 

és komplex tréningsorozatok biz-

tosították.

2015-ben a közösségért végzett 

munkát megkoronázta egy ugyan-

csak pályázaton nyert 9 személyes 

mikrobusz, amely szavakkal le 

nem írható módon rugalmassá és 

szó szerint „gördülékennyé” tette 

a mindennapok tennivalóit, a  ren-

Az egyesület pályázaton nyert mikrobusza
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dezvényeik, táborok és más prog-

ramok lebonyolítását.

Az elnyert pályázatok azt bizo-

nyítják, hogy az egyesület felnőtt 

a kihívásokhoz. Elsősorban azért, 

mert nem volt kérdés, hogy képzé-

sekre, tapasztalatcserére, kapcso-

latokra, partnerekre, információra, 

barátokra van szükség a sikeres, 

eredményes munkához. A  Roma 

Láng tagjai megtapasztalhatták, 

hogy roma civil szervezetként bi-

zony könnyebb volt a nonprofi t 

szektorba beilleszkedni, mint ma-

gán – roma – emberként a társada-

lomba.

Esélynövelés 
motiválással

A  Roma Láng jelenleg egyik 

legfontosabb programja a roma 

lányok korai iskolaelhagyásának 

megakadályozása Álmosdon és 

Bagamérban. A  program létjo-

gosultsága megalapozott, hiszen 

a roma nők szinte minden téren 

(iskolai végzettség, munkaerő-pi-

aci részvétel, jövedelem) nemcsak 

a roma és a nem roma férfi aktól, 

hanem a nem roma nőktől is el 

vannak maradva. A  roma nőknél 

a magas iskolai lemorzsolódá-

si mutatókért felelős tényező a 

motivációvesztés és a hátrányos 

helyzetből adódó szocializációs 

különbség is.

Az egyesület szakemberei min-

dennapi munkájukban folyamato-

san tapasztalják, hogy milyen nagy 

szükség lenne a további fejleszté-

sekre ezen a téren. A projekt alap-

vető célkitűzése, hogy általa Ál-

mosdon és Bagamérban élő roma 

lányok iskolai lemorzsolódása 

csökkenjen, továbbtanulási esélye-

ik növekedjenek, a  szakemberek 

korrigálják tanulási motivációjukat 

és családalapítási tanácsokkal se-

gítsék őket a döntéseikben.

Hozunk-Viszünk

A  Hajdúsági Hallgatókért és 

Civilekért Egyesület az álmosdi 

Roma Láng Egyesülettel partner-

ségben 2016. június 6. és 2017. 

március 31. között valósítja meg 

Hozunk-Viszünk című projektjét 

a „Roma és nem-roma interkul-

turális párbeszéd elősegítése” pá-

lyázati program keretében, amely 

21 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatásból valósul meg. Ennek 

a projektnek szintén az álmosdi 

és bagaméri roma fi atalok, illet-

ve a Debreceni Egyetem hallgatói 

a célcsoportja. A  kezdeményezés 

célja pedig a szemléletformálás, 

a  társadalmi szolidaritás növelése, 

valamint új párbeszéd-csatornák 

kialakítása és a hátrányos térség 

fejlesztése. A  projekt keretében a 

programunk két elsődleges célcso-

portja közötti interkulturális pár-

beszéd valósul meg, közösen szer-

vezett és megvalósított fejlesztő és 

szabadidős programokon keresztül. 

A  közös munka eredményei nagy 

látogatottsággal bíró rendezvénye-

ken jelennek meg a projekt során. 

A  programelemek többsége a fi a-

talok és civil szervezetek önkéntes 

együttműködéseként valósul meg, 

amely lehetőséget biztosít az aktív 

kapcsolatépítésre, ezáltal hozzájá-
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rul a projekt eredményeinek fenn-

tartásához.

Az egyesület szeretné folytatni 

az elkezdett munkát.  A meglévő 

tapasztalatait, tudásukat kamatoz-

tatva tovább szeretnének esélyt és 

lehetőséget biztosítani mintegy 

harminc hátrányos helyzetű gyer-

mek számára alapkompetenciák 

fejlesztése érdekében tanulástámo-

gatás, korrepetáció, nyelvi órák, te-

hetséggondozás, és egyéni mento-

rálas biztosításával. Ezért továbbra 

is igyekeznek pályázatok révén 

támogatást szerezni ifj úsági prog-

ramjaikhoz, azon törekvéseikhez, 

amelyekkel a családok életkörül-

ményén, gondolkodásán, egészség-

ügyi helyzetén szeretnének változ-

tatni. Pályáznak továbbá székhe-

lyük épületének energetikai kor-

szerűsítésére, jelenlegi programjaik 

folytatásához forrásra, hogy tovább 

tudják segíteni „cigánylányaikat” a 

tanulásban és az életben. Szakmai 

kapcsolataikat is tovább szeretnék 

erősíteni. Nagy segítség számukra, 

hogy a kulturális közfoglalkoztatási 

programnak köszönhetően két kol-

légával is gazdagodtak.

Kölcsönös alázattal

A közszolgáltatások biztosítá-

sa érdekében a jövőben vélhetőleg 

kulcskérdés lesz az önkormányza-

tok és a civil szervezetek partneri 

kapcsolata.  Talán nem merészség 

azt állítani, hogy csak azok a te-

lepülések tudják majd a jövőben 

megtartani, fenntartani eredmé-

nyeiket, ahol elég alázat van a ve-

zetőkben az emberek és a közössé-

gért végzet munka iránt.

Az uniós források lassan kime-

rülnek, ezért eljön az idő, amikor az 

önkormányzati és a nonprofi t szek-

tornak is saját erőforrást kell tudnia 

előteremteni. A kormány is ebbe az 

irányba igyekszik ösztönözni mind-

két szektort. (Lásd: társadalmi vál-

lalkozások elősegítése, önfenntartó 

szociális földprogramok, stb.) Az 

egyesületnek feltett szándéka fel-

készülni erre az időszakra: van és 

lesz mit tanulniuk a piaci szektor-

tól. Talán ez lesz az elkövetkezendő 

évek legnagyobb leckéje – elsősor-

ban azoknak a szervezeteknek, akik 

működésüket eddig kizárólagosan 

az elnyert uniós támogatásokra ala-

pozták. A civil szektor egészére jel-

lemző, hogy azáltal vette sikeresen 

az akadályokat az elmúlt években, 

hogy lépést tudott tartani a társadal-

mi és gazdasági változásokkal.  Ha-

sonlóképpen az egyesület is tanult 

az eredményeikből és kudarcaikból 

egyaránt. Profi  módon tudtak a le-

hetőségeiken belül az új közösségi 

igényekre reagálni, rugalmasak, al-

kotók, és ha kell, újraalkotók. Az 

egyesület tagjai spontán helyzeteket 

értékelő és a közösségi értékeknek 

örülő embereknek vallják magukat. 

Ennek köszönhetően olyan tudást 

halmoztak fel, ami nélkülözhetetlen 

lesz minden településfejlesztési stra-

tégia megvalósításában. A jó vezetők 

már felismerték és belátták, hogy az 

állami támogatások mellett szükség 

van a civil humán erőben rejlő, in-

novatív szakmai tudásra.

OLÁHNÉ BALOGH TÍMEA 43 éves, roma származású, kétgyermekes édesanya, 
a Roma Láng Egyesület elnöke. Berettyóújfaluban, a Zalka Máté Óvónőképző Szakközép-
iskolában érettségizett, majd Szarvason végzett Óvónőképző Főiskolát. A  főiskola után 
Bagamérban, szülőfalujában dolgozott napközis nevelőként, majd családgondozóként. 
A szociális végzettség megszerzése érdekében elvégezte a Debreceni Egyetem szociálpo-
litikai szakát. Diplomamunkáját az önkormányzati és nonprofi t szektor összehasonlításá-
ból írta. 2006-ban ennek a kutató munkának az eredményeképpen alakította meg a Roma 
Láng Egyesületet. Az egyesület kezdeti célkitűzése ma is ugyanaz: a hátrányos helyzetű, 
elsősorban roma származású tanulók tanulmányaiban való támogatása.
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A Finnugor Kulturális Főváros

Iszkaszentgyörgy 2016-ban el-

nyerte a Finnugor Kulturális Fő-

város címet, amelyet a fi nnugor 

népek összetartozásának jegyében 

létrehozott nemzetközi kulturális 

projekt részeként adnak át. A prog-

ram tükrözi a fi nn, magyar és szá-

mos kapcsolódó kultúra kötődését. 

A  nyelvrokonság elmélete szerint 

ugyanis a magyar nyelv a fi nnugor 

nyelvcsalád ugor ágához tartozik.

Iszkaszentgyörgy nemzetközi 

kapcsolatai és barátságai egészen 

a második világháborúig nyúlnak 

vissza. Ekkor ugyanis, 1944-ben 

a budapesti bombázások idején 

a Finn Köztársaság nagykövetsé-

gének az iszkaszentgyörgyi Ama-

dé-Bajzáth-Pappenheim kastély 

barokk szárnya adott otthont. Ezen 

időszaknak állítanak emléket a kas-

tély fi nn emlékszobái, amelyeket 

2012-ben a Finn Köztársaság elnö-

ke, Sauli Niinistö adott át.

A  2070 fős Fejér megyei falu 

fi nn kapcsolatait azóta is ápolja. 

A  település díszpolgára a volt fi nn 

nagykövet Jari Vilén, aki jelenleg 

az Európai Unió Európa Tanács-

ba delegált nagykövete, valamint a 

11 éve Magyarországon élő Ari S. 

Kupsus budapesti galériatulajdo-

nos és művészetpártoló. Kupsus úr 

immár évek óta, a nyári hónapokra, 

galériáját – a Bródy Sándor utcai 

Ari S. Kupsus Galériát – az iszka-

szentgyörgyi kastélyba költözteti át 

és évről évre nemzetközi művész-

tábort szervez fi atal festők számára.

Növekvő lélekszám

Iszkaszentgyörgy testvértele-

pülési kapcsolatokat ápol az északi 

sarkkörön túli fi nn Savukoskival és 

az észtországi Köpuval, ahonnan 

egy 26 fős delegáció jelenleg is a 

faluban vendégeskedik. Emellett a 

falu testvértelepülései még az er-

délyi Gyalu, a  németországi Pap-

penheim, a  franciaországi Craon 

és a lengyelországi Łabunie. A falu 

e kapcsolatokkal igyekszik gazda-

gítani saját és testvértelepülései 

kulturális életét, különös hangsúlyt 
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fektetve a fi atalokra. Iszkaszent-

györgy szerencsés helyzetben van, 

hiszen míg sajnos Magyarországon 

a legtöbb falu lélekszáma csökken, 

iszkaszentgyörgyiből egyre több 

lesz. Ezt mutatja, hogy idén január-

ban, a  Magyar Kultúra Napján ad-

ták át a kibővített óvoda negyedik 

termét.

Amikor a falu megpályázta a 

Finnugor Kulturális Főváros 2016 

címet, egyik fő szempont volt, 

hogy a kiemelt évben a fi atalok 

többet tanulhatnak gyökereinkről, 

akár egészen távoli fi nnugor népek 

hagyományairól, mese- és monda-

világáról, nyelvéről.

Az eddigi kulturális fővárosok 

hagyományos programjain túllép-

ve, élve a gazdag testvérvárosi kap-

csolatok adta lehetőséggel, a  falu 

vállalta, hogy az évadban ellátogat 

nemcsak fi nnugor, de más testvér-

településekre is és bemutatja a ma-

gyar és a fi nnugor kultúrát.

A Bakony lábánál

A  német testvértelepülésre júni-

us közepén, a franciára pedig július 

elején látogatott el 16-16 fős iszka-

szentgyörgyi delegáció, köztük fi atal 

néptáncosokkal és a nemzetközi ki-

állításokon is rendszeresen szereplő 

foltvarró kör tagjaival és munkáival. 

Augusztus elején az észt testvérte-

lepülés került sorra, a néptáncosok 

felléptek a helsinki Balassi Intézet-

ben is, ahol képviselték magukat a 

fi nn testvértelepülésről, Savukos-

kiból is. szeptember elején a len-

gyel, novemberben pedig az erdélyi 

testvértelepülését látogatja meg a 

fi nnugor kulturális főváros. A  falu 

bemutatkozott már a tavalyi kultu-

rális fővárosban, az észtországi sze-

tu Obinitsában is, a tízezer fős nép 

tavaly augusztusi királyságnapján 

és idén januári záró rendezvényén, 

márciusban Szentpéterváron, vala-

mint június közepén a fi nnországi 

Lahtiban, a  VII. Finnugor Világ-

kongresszuson.
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2016-ban azonban nemcsak Isz-

kaszentgyörgy utazik, hanem Isz-

kaszentgyörgyre is sokan utaznak a 

világból. Vendégeskedtek már a Ba-

kony lábánál fekvő faluban a 2014-

es fi nnugor kulturális főváros, az 

udmurtföldi Sztarije Bigi, valamint 

a tavalyi szetu főváros Obinitsa 

képviselői, de a szetuk és udmurtok 

mellett jöttek már fi nnek, észtek, 

hantik, marik és székelyek is bemu-

tatni egy-egy szeletét a saját életük-

nek és mindennapjaiknak. Márci-

usban hivatalos látogatás keretében 

egy egész délutánt töltött a faluban 

Marina Kaljurand, az Észt Köztársa-

ság külügyminisztere.

Hanti halleves

A programok már 2015 decem-

berében elkezdődtek egy felvezető 

rendezvénnyel, valamint a Finn 

Köztársaság függetlenségének 98-

ik évfordulójára rendezett jóté-

konysági bállal, amelyen több volt 

és jelenlegi Magyarországra akkre-

ditált nagykövet is részt vett.

Míg a falu fi nnugor kulturális 

programjai a testvértelepülési lá-

togatásokon elsősorban a magyar 

kultúráról szólnak, addig az egyéb 

falusi rendezvényeken más fi nn-

ugor népekkel ismerkednek. Van-

nak gasztronómiai programok: pél-

dául készült már a településen han-

ti halleves, karéliai pirog és udmurt 

perepecsi. Érkeznek különböző 

népek képviselői, akik bemutatják 

saját nemzetüket, annak vallását, 

népszokásait, nyelvét: például az 

Eötvös Loránd Tudományegye-

tem hanti és mari lektorai. Adott 

elő a faluban udmurt, fi nn és észt 

vendég, valamint ősszel érkezik az 

ötezer fős vepsze nemzet egy kép-

viselője is. A  településen számos 

egyéb kulturális program is lesz, 

amelyek szervezésében Iszkaszent-

györgy egy-egy fi nnugor önkéntes 

nagykövete is részt vesz.

Iszkaszentgyörgy nagyköveti 

programjának lényege, hogy pár 
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hónapra a településen él egy má-

sik fi nnugor nemzet magyarul is 

jól beszélő fi atal képviselője. Az év 

első öt hónapjában a falu vendége 

az udmurt divattervező és DJ, Da-

rali Leli volt, jelenleg pedig egy 15 

nyelven beszélő 23 éves fi nn fi a-

talember, Jani Korhonen él Iszka-

szentgyörgyön.

Láthatónak lenni

Mivel Iszkaszentgyörgyön gaz-

dag története van a néptánc tanulás-

nak, a programokon fontos szerepet 

kap a néptánc, a népzenére, valamint 

az ifj úság. Sok fi nnugor foglalkozást 

szerveznek az óvodásoknak és álta-

lános iskolásoknak: bábelőadás fi nn 

mesékből, hanti népi játékok, ud-

murt kortárs divatbemutató.

A  cél láthatónak lenni minden-

ki számára. A  település honlapján 

(iszkaszentgyorgy.wordpress.com) 

folyamatosan tesznek közzé beszá-

molókat és rengeteg fotót az éppen 

aktuális eseményekről: A  magyar 

mellett angolul is olvasható min-

den cikk, valamint sok bejegyzés 

érhető el udmurtul, fi nnül, oroszul, 

észtül, de van bejegyzés hanti, mari 

és szetu nyelven is. Az év eleje óta 

működő Facebook oldal hason-

lóan aktív: (facebook.com/iszka-

szentgy), és a fi nnugor kulturális 

fővárosok történetében először 

Iszkaszentgyörgynek Instagram ol-

dala is van, amely különösen a leg-

ifj abb generációk körében népsze-

rű közösségi oldal: instagram.com/

iszkaszentgyorgy_offi  cial.

A  településre látogatókat kör-

bevezetik az Amadé-Bajzáth-Pap-

penheim kastély korhűen berende-

zett barokk szárnyában, szállást is 

a kastély vendégszobáiban kapnak, 

gyönyörű érintetlen környezetben, 

a  Bakony erdői által ölelt helyen. 

Láthatják a falu többi nevezetessé-

gét (hegyi kilátó, piramis, templo-

mok és grófi  kripta), borospincébe 

látogathatnak, és ha az idő engedi, 

elutazhatnak a közeli nagyvárosok-

ba, Székesfehérvárra és Veszprém-

be is.

A  falu fontosnak érzi, hogy 

amikor vendég érkezik Iszkaszent-

györgyre, minél több élményben 

legyen része.

WALIDUDA DÁNIEL 1989-ben született Székesfehérváron, családja ma is Iszkaszent-
györgyön él. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politológia és orosz-lengyel sza-
kokon végzett, valamint a Minszki Állami Nyelvészeti Egyetem (Belarusz/Fehéroroszor-
szág) orosz szakán tanult nyári kurzus keretében, jogi tanulmányait idén szeptemberben 
kezdi levelező képzésben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az egyetemi időszakban 
egy-egy évig a brüsszeli Európai Parlamentben asszisztensként és egy Budapesten meg-
rendezésre került nemzetközi sportrendezvény előkészületei során protokollfőnökként 
dolgozott, majd a közelmúltban a Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium, illetve 
megszűnése után az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Főosztályán, illetve a var-
sói Miniszterelnöki Hivatalban (Lengyelország) volt ösztöndíjas. Jelenleg az Iszkaszent-
györgy Finnugor Kulturális Főváros 2016 programsorozat koordinálása mellett az Okta-
tási Hivatalban felsőoktatási területen dolgozik. Hobbija a tollaslabda, az angol mellett 
orosz, lengyel és német nyelveken beszél.A szerző Marina Kaljurand 

észt külügyminiszterrel
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A 2016-os év tájértéke 
a Cáki Műemléki Pincesor

„Azért ez megmelengette a szí-

vem…” – összegez szerényen Pauko-

vics Józsefné Margit, Cák polgármes-

tere. Meg is van az oka rá, hogy büsz-

ke és boldog legyen. A Herman Ottó 

Intézet 2016-ban első alkalommal 

hirdette meg „Az év tájértéke” ver-

senyt, melyet a cáki pincesor elsöprő 

fölénnyel meg is nyert. Ennek kap-

csán beszélgettünk a polgármester 

asszonnyal közösségekről és kultúrá-

ról, valamint a Nemzeti Művelődési 

Intézettel közös programjaikról.

Cák – sok más település mellett 

Vas megyében – bátran állíthatjuk, 

hogy egy igazi ékszerdoboz. Kő-

szeghegyalján, Szombathelytől hu-

szonöt kilométerre helyezkedik el. 

Vas megyére az aprófalvas telepü-

lésszerkezet a jellemző, ez alól Cák 

sem kivétel, hiszen háromszáz fő 

alatt van a lakosságszáma. A  kör-

nyezet gyönyörű szép egy műemlék 

pincesorral, melyre, ha rákeres a 

neten az utazni vágyó, rögtön ezt 

az ajánlót találja:

„A  Kőszegi-hegység környékének 

egyik legjellegzetesebb színfoltja a 

Cák melletti csodás gesztenyésben 

található, régi időket idéző, mese-

beli, zsúpfedeles pincesor.

A  XIX. században épült, jelen-

leg már műemléki védettséget élvező 

nyolc boronafalú, hófehér borospince 

elragadóan bájos kuszaságban so-

rakozik a zöld domboldalban az út 

mellett. A  tölgy-, és gesztenyefa ge-

rendákból készült épületek egy helyi-

ségből állnak, döngölt padlójúak, ún. 

szelemenes tetőszerkezetűek. A  tetőt 

egy szelemen, azaz az orom alatt 

végigfutó gerenda, míg a szelement 

ollólábak tartják. A tető elől csonka-

kontyos, nyitott orommal, hátul pe-

dig lekontyolt.” (kirandulastippek.hu)

Mi azonban nem elégedtünk 

meg az internet száraz tényeivel, 

ellátogattunk a cáki tündérvilágba, 

hogy szemügyre vegyük a mesebeli 

kis pincéket.

„2013. január 1-je óta tartozik 

hozzánk a pincesor, azóta rengeteg 

fejlesztés történt. Amúgy állami tu-

lajdonban vannak egy kivételével, 

melyet nemrégiben sikerült megvá-

sárolnunk” – kezd bele a történetbe a 

polgármester asszony arról, hogyan 

is jutottak el odáig, hogy 2016-ban 

elnyerték „Az év tájértéke” címet.Kapunyitogató a cáki közösségi házban

Paukovics Józsefné
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Bognár Alexandra: Milyen fej-

lesztések és beruházások történtek 

az elmúlt három évben?

Paukovics Józsefné: A  fejleszté-

sek folyamatosak, a pincék felújítá-

sa és infrastrukturális tekintetben 

is. Amin már túl vagyunk: öt pin-

cét teljesen felújítottunk, megtör-

tént az újrazsuppolás, a  saralás; 

hármat pedig javítottunk, ahol 

szükség volt rá. A felújításban részt 

vett a falu lakossága és én magam 

is, közösségépítő hatása volt. Pá-

lyázati pénzből épült a Csobogó 

Forrás, aminek vízéből ihatnak az 

idelátogatók. Nagy álmom még 

egy Csobogó Út kiépítése, mely a 

lentebb fekvő részeket köti össze a 

forrással.

Legutóbb sörpadokat szerez-

tünk be, és egy szállítható kemen-

cét, fedett faépítésű főzőhellyel. 

A  rendezvényeknél az Írottkő Na-

túrpark is segít a tárgyi feltételek 

biztosításában.

B. A.: Említette, hogy egy pince 

önkormányzati tulajdonban van. 

Azt milyen funkcióval szeretnék el-

látni?

P. J-né: Turisztikai infópontot 

és talán egy kis ajándéktárgy-, helyi 

termék boltot szeretnénk kialakíta-

ni benne, mindenképpen megőriz-

ve az eredeti jelleget. Nagyon örü-

lök, hogy sikerült megvásárolnunk, 

úgy gondolom, hogy ez segíteni fog 

az idelátogatónak a könnyebb tájé-

kozódásban és a tájegység értékei-

nek megismerésében.

B. A.: Milyen állandó kiállítá-

sokat tekinthetnek meg az ide érke-

ző turisták?

P. J-né: A  kádár-, és fotógyűjte-

mény állandóan megtekinthető, de 

vannak időszakos rendezvények és 

kiállítások is. Maga a pincesor fo-

lyamatosan látogatható, a pincéket 

belülről pedig nyitvatartási időben 

lehet megnézni.

B. A.: Honnan jött az ötlet, hogy 

pályázzanak „Az év tájértéke” díjra?

Az egyik kollégám, Ávár Alíz vet-

te észre, hogy meghirdették a pályá-

zatot, és rögtön arra ösztönzött, hogy 

vágjunk bele. Gondoltam, miért ne? 

Néhányan összeültünk a faluban, 

elkészítettük a fotókat és a pályáza-

ti anyagot az Írottkő Natúrparkkal 

együttműködve. Huszonhét pályázat 

érkezett, melyből ötöt bocsátott sza-

vazásra a szakmai zsűri. Bevallom, 

akkor azért egy kicsit megrémültünk, 

mikor kiderült, az internetes szava-

zás, mindössze másfél napig fog tar-

tani. Azonban a szavazatok 45,8 szá-

zalékát sikerült begyűjtenünk.

B. A.: Ez azért nagyon nagymér-

tékű győzelem, főleg a falu méreté-

hez képest. Hogy és hol történt a díj 

átadása?

P. J-né: Mi is nagyon örültünk 

neki. A  Herman Pikniken történt 

a díj átadása Fazekas Sándor föld-

művelésügyi miniszter, V. Németh 

Zsolt környezetügyért, agrárfej-

lesztésért és hungarikumokért fele-

lős államtitkár, illetve Mezőszent-

györgyi Dávid főigazgató részvéte-

lével Budapesten. Nem hirdették 

ki előre az eredményt. Ott helyben 

tudtam meg, hogy mi nyertünk, 

nagy meglepetés volt.

Cáki pincesor
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B. A.: A pályázattal forrás nem 

járt, annál nagyobb volt azonban 

az elismerés. Milyen hozadéka lesz 

a község számára?

P. J-né: Leginkább település-

marketing szempontból fontos, ha 

nincs is azonnal látható eredmény, 

minden beérik lassacskán. Filmet 

forgat a pincesorról a Herman 

Ottó Intézet és tájérték-felmérési 

programot indít a helyi közössé-

gekkel együttműködve.

B. A.: Milyen aktuális kulturális 

pályázataik vannak?

P. J-né: Folyamatosan keres-

sük a pályázati lehetőségeket, sok 

mindent javítottunk már a közös-

ségi házunkon, de vannak még 

ötleteim. Mindig megkérdezem 

a környezetemben élőket, milyen 

kulturális igények merülnek fel a 

településen.

B. A.: Hogy néz ki Cák éves ren-

dezvény naptára?

P. J-né: Akkor haladjunk sor-

ban! Az első rendezvényünk húsvét 

előtt szokott lenni, ami a hegyal-

jai kézműveseket fogja össze. Az 

idei volt a nyolcadik alkalom, és 

huszonöt-huszonnyolc kézműves 

mindig ellátogat erre a rendez-

vényre. Az időrendben a követ-

kező július első hétvégéjén a Cáki 

Bornapok, melyet összekötöttünk 

a falu búcsújával. Az első nap a 

borról szólt, Pammer István bor-

lovag, valamint a lovagrend tagjai 

segítségével, nagyon sok borvidék-

ről voltak itt borászok, Eger, Tokaj, 

Villány, Kőszeghegyalja… Második 

nap pedig a néptáncé volt a fősze-

rep. Mise után fellépett a Hajnal-

csillag Együttes Kőszegről, a  győr-

vári és a sárvári néptáncosok is. 

A 2016-os első alkalom, jól sikerült, 

folytatjuk jövőre is.

Az ősz rendezvénye az Őszi Ka-

valkád és Gesztenyeünnep. Itt em-

líteném meg, hogy miért is mond-

tam, hogy fontos a marketing: már 

az első alkalommal négyszázan 

eljöttek, amit álmunkban sem 

gondoltunk volna. Általánosság-

ban elmondhatom, hogy az összes 

rendezvényünk és programunk 

nagyon sikeres. Egyetlen bánatom, 

hogy a helyi lakosságot meglehe-

tősen nehéz mozgósítani. Éppen 

ezért örülök, ha másokkal is együtt 

dolgozhatok, például a Nemzeti 

Művelődési Intézettel, inspiráló-

an hat rám, újabb ötletek jutnak 

eszembe.

B. A.: Milyen közös programjaik 

voltak a Nemzeti Művelődési Inté-

zet Vas Megyei Irodájával?

P. J-né: A  „Kapunyitogató” el-

nevezésű rendezvénysorozat már 

nálunk is volt két alkalommal. Az 

egyik számomra nagyon érdekes 

volt, Géczi József az iroda munka-

társa beszélgetett Ördögh László-

néval, akit mindenki csak Mici né-

niként ismer a faluban. Az ő férje 

volt az országosan ismert festőmű-

vész, Ördögh László, aki a festészet 

mellett repülőmodellezéssel is fog-

lalkozott, nem is akármilyen siker-

rel, Európa- és világbajnoki szinten. 

Mici nénivel erről is beszélgettek, 

valamint az élettörténetéről, melyet 

érdeklődéssel hallgatott a falu apra-

ja-nagyja és a távolabbról érkezők is.

Ékszerkészítés a cáki közösségi házban

Nemezelés a Kőszeghegyalján
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A „Művészek lelke-s-falvai” című 

programban is részt vettünk, Boz-

sok, Kőszegszerdahely, Kőszegdo-

roszló mellett. A  helyi kézművese-

ket, művészeket hoztuk össze a fi a-

talokkal. Hét művész – Merics La-

josné, Simor Kata, Bodorkós József, 

Bodorkós Józsefné, Bíró Brigitta, 

Pajor Andrea és Fődi Tibor – inter-

aktív módon mutatta be az alkotás 

folyamatát a gyerekek előtt. A  kör-

nyező iskolák segítségével ötven-

nyolc gyereket sikerült bevonnunk 

a programba, akik kipróbálhatták 

magukat a különböző művészeti 

ágakban. A  művészek az iskolákba 

is ellátogattak, de a gyerekek is meg-

tekinthették az alkotóműhelyeket. 

2015 júniusában egy szép kiállítással 

ért véget a program, melyen a részt-

vevő művészek és a fi atalok közös 

munkái voltak láthatóak. A  Közös-

ségi Ház udvarán Fődi Tibor életfát 

faragott, melynek levelei egy-egy 

gyermek születésével gyarapodnak 

és a turisták is jelet hagyhatnak ar-

ról, hogy itt jártak. Azonban a „véget 

ért” kifejezés nem is pontos, hiszen 

a program várható folytatása és 

haszna táborokban és amatőr mű-

vészeti csoportok létrejöttében tel-

jesedhet ki. Az együttműködés tehát 

folyamatos, nagyon megkedveltem 

azokat a munkatársakat, akikkel volt 

szerencsém együtt dolgozni, nem 

csupán szakmailag, emberileg is.

Visszatérve a cáki rendezvény-

naptárra, az évet minden alka-

lommal az adventi koncertsorozat 

zárja a Zenélő Udvarban, melyet 

a kulturális egyesülettel közösen 

szervezünk.

B. A.: Zenélő Udvar? Ez mit ta-

kar pontosan?

P. J-né: Egy zenepedagógus 

hölgynek, Baberkoff  Anikónak, aki 

Németországban él, itt van háza. 

Anikó komolyzenei kurzusokat 

szervez egész nyárra gyerekeknek 

és tanároknak is. Mi felajánlottuk, 

hogy segítünk rendben tartani a 

házat, ő  pedig a helyet biztosítja 

nekünk. Az adventi koncertsoro-

zat eredetileg a templomban volt, 

azonban a hideg sem a hangszerek-

nek, sem a zenészeknek nem tett 

jót, így jött az ötlet.

Az átalakított istállóban ritmi-

kateremet és kávézót alakított ki, 

a  pajta pedig koncertteremként 

üzemel. A  tavalyi nyáron, már 

könnyűzenei koncerteket is szer-

veztünk.

B. A.: Még egyszer gratulálunk a 

díjhoz. Mit ajánlana még a Cákra 

látogatóknak?

A  pincesoron és a közösségi 

házban is folyamatosan megújuló 

kiállításokkal várjuk a hozzánk láto-

gatókat. Az adventi időszak zenei-, 

és kézműves programjai pedig a cá-

kiak ajándékai a környéken élőknek 

és a távolabbról érkezőknek.

BOGNÁR ALEXANDRA drámapedagógia tagozatos gimnáziumban érettségizett. Ezt 
követően a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán tanult szociális munkát. 
2015-től a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei irodájának munkatársa, közösségi ko-
ordinátorként. Ezt megelőzően is kulturális és művészeti területen dolgozott, színházban, 
valamint on-line újságíróként. Célja, hogy továbbra is ezeken a területeken végezze mun-
káját és emberekkel, közösségekkel foglalkozzon.

„A Herman Ottó Intézet idén 

első ízben hirdeti meg „Az év 

tájértéke” cím elnyerésére szó-

ló felhívását, amelynek célja, 

hogy a helyi közösségek minél 

jobban ismerjék meg saját táji 

értékeiket, valamint más tele-

pülések és térségek adottságait, 

ezáltal hazánk táji szépségét és 

változatosságát. Célunk továb-

bá a tájértékek felmérésére, óvó 

megőrzésére és fenntartható 

hasznosítására irányuló kezde-

ményezések támogatása, mind-

ezen tevékenységeken keresztül 

saját közösségeink értékeinek 

felismertetése, továbbá a vidéki 

tájakhoz kötődő értékek ismert-

ségének növelése, népszerűsíté-

se. Mi az a tájérték? A tájértékek 

közé sorolunk minden, az adott 

tájra jellemző természeti érté-

ket, képződményt, és az emberi 

tevékenység által létrehozott táj-

alkotó elemet, amelynek termé-

szeti, történelmi, kultúrtörténe-

ti, tudományos vagy esztétikai 

szempontból a társadalom szá-

mára jelentősége van.” – Részlet 

a Herman Ottó Intézet által első 

ízben meghirdetett „Az év táj-

értéke” felhívásból. http://www.

hoi.hu/node/596157

Életfa - Értékfa a cáki közösségi ház  udvarán
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„Új időknek új dalaival”
Közösen Veszprém megye ifj úságpolitikájáért

Veszprém megye mindig is erős 

volt az ifj úságpolitika színterén. 

Számtalan kezdeményezés, projekt, 

önálló szerveződés látott napvilá-

got. Több, mint 50 civil szervezet 

mellett számos intézmény munkál-

kodik a fi atalokért a megyén belül. 

Azonban gyakori, hogy hiába kö-

zösek a célok, ha a megvalósítások 

párhuzamosan, összeegyeztethe-

tetlenül folynak. Ennek érdekében 

keletkezett egy innovatív kezdemé-

nyezés, melynek célja, hogy Veszp-

rém megye ifj úságpolitikáját össze-

hangolja, egységessé kovácsolja, és 

közös irányvonalakat alkosson meg.

„Új időknek új dalaival”! A  ren-

dezvény megszervezéséért és a 

hosszantartó együttműködés fenn-

tarthatóságáért a Nemzeti Ifj úsági 

Tanács Veszprém megyei koordi-

nátora és a koordinátori hálózata 

a felelős, de emellett a megyében 

működő szervezetek is egyetérte-

nek abban, hogy közös érdek min-

den szereplőnek egy ehhez hasonló 

kapcsolati háló kiépítése. Ennek 

megszervezése és időpontja az ősz 

végén esedékes.

Egy rendezvény keretein be-

lül a három szektor – civil szektor, 

állami szektor, for-profi t szek-

tor – közösen vizsgálná meg az 

ifj úságügyet, mint önálló diszcip-

línát. Célkitűzésként jelenik meg, 

hogy egy hosszú távú, eredményes 

együttműködés mellett egy pro-

duktív, önmagát működtetni képes 

kommunikációs háló jöjjön létre a 

szektorok között.

Azonfelül előtérbe helyezendő, 

hogy egy hatásos együttműködést 

követően, különböző regionális, 

országos vagy akár nemzetközi 

színtereken a megyéből érkező 

résztvevők, egységes ifj úságpoliti-

kát tudjanak képviselni, fi gyelembe 

véve azt, hogy mind földrajzi, mind 

társadalmi viszonyok tekintetében 

a megye hozzávetőleg azonos.

Ennek érdekében a rendezvény 

több fő fókuszpontra koncentrá-

lódik:

A  Veszprém megyei fi atalok ak-

tív szerepvállalásának növelését 

illetően nem csak lokális, de orszá-

gos szinten is egyre nagyobb prob-

lémát eredményez az a tény, hogy 

a mai 15-29 éves korosztályt „Csen-

des generációként”* tartják számon. 

Passzivitás, bezárkózás, apolitikus-

ság, fokozott létbizonytalanság jel-

lemzi a fi atalokat. Kiemelt fontos-

ságot kell fektetni arra, hogy ez az 

A 2014-ben megrendezett Országos Diákparlament Veszprém megyei delegációja

* Magyar Ifj úság 2012
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állapot elmozduljon és a megyében 

élő fi atalok aktív szerepvállalásra 

legyenek ösztönözve. S  ez mind a 

három szektort közvetlenül érinti, 

hisz ez az alapja egy produktív jö-

vőnek.

A  rendezvény célja továbbá a 

Veszprém megyei oktatási intéz-

mények és a szektorok együttmű-

ködésének elősegítése. Az ifj úság-

politikához szorosan kapcsolódó 

társterület az oktatáspolitika, mely 

talán az egyik legnagyobb kérdése-

ket felvető szektor manapság. Elen-

gedhetetlen azonban, hogy a XXI. 

századi társadalomban az oktatási 

intézmény egymaga megbirkózzon 

a rengeteg feladattal. Együttműkö-

dési lehetőségek tárháza nyílik ki, 

ha a civil, és a for-profi t szektor is 

csatlakozik különböző szolgáltatá-

saival (civil szervezetek informá-

ciós napokat tartanak, különböző 

cégek bemutatják a munkaerő piac 

lehetőségeit stb.).

Fontos szempont a Veszprém 

megyei fi atalok nemzetközi mo-

bilitásának fejlesztése. A  megyén 

belül is egyre több civil szervezet 

foglalkozik nemzetközi lehetősé-

gekkel (főleg Erasmus+), melynek 

keretein belül a fi ataloknak nyújta-

nak mobilitási lehetőségeket. Ezek 

a lehetőségek viszont nagyon kevés 

százalékban érik el a célközönséget, 

az ifj úságot. Ennek a megváltozta-

tásának az érdekéül szolgálna egy 

olyan kommunikációs csatorna, 

melyen a szervezetek egymást in-

formálni tudják az adott lehetősé-

geikről, akik pedig a saját környe-

zetükben élő fi ataljaik között tud-

ják hirdetni.

Ehhez kapcsolódik az ifj úsággal 

foglalkozó szakemberek mobilitá-

sa a megyén belül. Számos kiváló 

szakember foglalkozik Veszprém 

megyében az ifj úsággal a legkü-

lönbözőbb területeken. Egy me-

gyei méret lefedéséhez azonban a 

szakembereknek mobilisnak kell 

lenniük, hogy ott tudjanak segíteni, 

ahol az adott helyzet ezt megkíván-

ja. Az együttműködések többek kö-

zött lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy minél jobban megismerjék 

egymást a szereplők és ezáltal egy 

olyan kapcsolati háló alakul ki a 

megyén belül, mely hosszú távon 

biztosítani tudja a szakemberek 

együttműködését.

Mindehhez szükséges a megfe-

lelő információáramlás és kommu-

nikáció. Megyén belül elengedhe-

tetlen, hogy a kommunikációáram-

lás tökéletesen működjön, és ebben 

mind a civil, állami és a for-profi t 

szektornak is ki kell vennie a részét. 

Számtalan példa adódott abból, 

A Nemzeti Művelődési Intézet „Területi Ifj úsági Műhely 2016” projektjének várpa-
lotai állomása. Szalóki Viktor, a Nemzeti Ifj úsági Tanács Veszprém megyei koordi-
nátora tart előadást a megyei hálózatosodásról

A Lélektér Alapítvány kiképzett kortárssegítői a veszprémi Utca Zene Fesztiválon



68

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Horizont

Szalóki Viktor

hogy egy adott település megyén 

belül azért nem tudott egy infor-

mációról, mert a kommunikáció 

vagy nem volt megfelelő, vagy 

egyáltalán nem működött. Ezt ki-

kerülve egy olyan csatornát kell 

létrehozni, melyen keresztül mind 

a szektorokon belüli résztvevők, 

mind a szektorok egyaránt értesül-

nek az eseményekről, hírekről.

Ennek feltétele a civil szerveze-

tek utánpótlásának kiépítése és a 

tudástranszfer. Országos tendencia, 

hogy a civil szervezetek küszködnek 

az utánpótlás kinevelésével, kiépíté-

sével. Kevés olyan fi atal van, aki jö-

vőjét a civil, azon belül is az ifj úság-

gal foglalkozó szervezetnél képzeli 

el, s  ennek következménye, hogy 

egy jól működő szervezet és annak 

vezetője nem tudja kinek átadni a 

tudását. Tudástranszfer nélkül pe-

dig a szervezet hanyatlásnak indul.

Jelentős eszköz lehet továbbá a 

cégek, vállalkozások CSR (Corpora-

te Social Resposibility –vállalati 

társadalmi felelősségvállalás) poli-

tikája az ifj úságszakma területére 

levetítve. Egyre több cég és vállal-

kozás folytat CSR politikát, azon-

ban kevesen fordítják ezt az ifj úság 

területére. A  cél, hogy a for-profi t 

szektor és a megyében működő 

vállalkozások, cégek lényegesen 

nagyobb hangsúlyt fektessenek a 

társadalmi szerepvállalásra és azon 

belül is az ifj úsági korosztályra. Ez 

egy kölcsönösen megtérülő CSR 

politika, hisz a későbbiekben a fi -

atal munkaerőként segítheti az 

adott vállalkozást.

A  rendezvény és a későbbi 

együttműködések mind a három 

szektor számára nyitottak kell, 

hogy legyenek. Ennek folyamata 

számos intézményt érint: alapít-

ványokat, egyesületeket, ifj úsági 

klubokat, önszerveződő köröket,-

diákönkormányzatokat, hallgatói 

önkormányzatokat, ifj úsági és kul-

turális intézményeket, önkormány-

zatokat, hivatalokat, helyi cégeket 

és vállalkozásokat.

A  végeredmény, hogy a fent 

említett témákban a résztvevők 

közös álláspontokat, irányokat ala-

kítsanak ki, melyeket különböző 

szakmai egyeztető fórumokra, ren-

dezvényekre magukkal tudjanak 

vinni és képviselni tudják Veszp-

rém megyét, az ebből elkészített 

anyag segítségével. Így „Új időknek 

új dalaival” válik Veszprém megye 

ifj úságpolitikája ismét erőssé és 

egységessé!

Nem utolsó sorban fontos, 

hogy az ilyen fajta együttműködés 

adaptálható legyen máshol és más 

területeken is.

A Nemzeti Ifj úsági Tanács által szervezett Megyei NIT Café, melyen a Veszprém 
megyében működő, ifj úsággal foglalkozó szervezetek és döntéshozók vettek részt

A Veszprémi Diák- és Ifj úsági Önkormányzat közgyűlésén
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SZALÓKI VIKTOR 1997-ben született Veszprémben. 4 éve foglalkozik aktívan ifj úság- 
és oktatáspolitikával lokális szinttől egészen nemzetközi színterekig. Érdeklődésének fő 
területei az ifj úsági érdekképviselet, a civil-, állami- és a for-profi t szektor kooperációja és 
a fi atalok inaktivitásának csökkentése – aktív állampolgárságra nevelése. Több civil szer-
vezetnél végez önkéntes munkát, emellett számos diák-, ifj úsági érdekképviseleti egyez-
tetésen, fórumon vett már részt (helyi ifj úsági koncepció elkészítése, diáktanács vezetése, 
Országos Diákparlamenti részvétel stb.). Jelenleg a Nemzeti Ifj úsági Tanács Veszprém 
megyei koordinátora.

Megyei kitekintés

A  Veszprémi Diák- és Ifj úsági Önkormányzat 

(VEDIÖK) 2004-ben alakult a város és a város kör-

nyéki általános- és középiskolás diákönkormányza-

tai, a Veszprémi Egyetem és a helyi ifj úsági szerve-

zetek összefogásával. Céljuk, hogy az általános- és 

középiskolás diákokat összefogják, programokat 

szervezzenek, segítsék megtalálni azokat a szerve-

zeteket, akik segíthetnek a fi atalok problémáinak 

megoldásában, és olyan lehetőségeket biztosítsa-

nak, amelyekkel fejleszthetik a tudásukat. Fennállá-

sa óta a legnagyobb programja a Veszprémi Közép-

iskolás Liga, mely egy versenysorozat Veszprém és 

környéki középiskolásai között.

A Lélektér Alapítványt több mint tíz éve a szo-

ciális szférában dolgozó szakemberek hozták létre 

2009.-ben veszprémi székhellyel. Hivatásukban leg-

hangsúlyosabb értékként a közösség „megtartó ere-

jét”, a közösség értékteremtését tartják. A gyermek-

védelmi ellátórendszerben, az oktatási intézmények 

keretén belül nincs elég kapacitás közösségek te-

remtésére, illetve a családban torzult, sérült értékek 

generálódnak, így a fi atalok, gyerekek nem kapnak 

stabil normarendszert, mely a tudatos társadalmi 

felelősség vállalásukat elősegítené. Az Alapítvány 

célja elsősorban, hogy Veszprém megyében és von-

záskörzetében lehetőséget biztosítson gyerekeknek, 

fi ataloknak és felnőtteknek, ill. a velük foglalkozó 

szakmai szférának hatékony és professzionális ön-

ismeret szerzésére, pozitív cooping stratégia, prob-

lémamegoldó és asszertivitási modellek elsajátítá-

sára, egészséges életmód szemlélet kialakítására és 

fejlesztésére, saját eszközrendszerük felhasználásá-

val. Emellett nemzetközi projekteken való részvétel 

biztosítása az ifj úságnak.

A Tótvázsonyi Ifj úsági Egyesület egyesület 2002-

ben, 14 éve- alakult. A  szervezet működteti a lift-

tel akadálymentesített Integrált Közösségi Szol-

gáltató Tér címmel rendelkező Tetőteret, mely a 

helyi Polgármesteri Hivatal tetőterében található. 

A  hét minden napján, heti 42 órában itt tart nyit-

va a Schönwald Mária Községi Könyvtár, a  Veszp-

rém Megyei területi eMagyarország Pont címmel 

rendelkező Teleház és a közösségi térként működő 

Csernáton terem. Itt működik továbbá az egyesület 

által 5 éve létrehozott Tótvázsony TV, illetve egy 

programszervező, civilsegítő iroda. Az Egyesület 

intézi a Közösségi Házban működő Ifj úsági terem 

használatát is. A  szervezet közösségi, szociális és 

kulturális programok szervezésében is aktívan te-

vékenykedik, így szervezi a március 15-ei megem-

lékezést, az Európa Téged Vár nemzetközi napot, 

az öthetes Nyári Napközit, az idén augusztus 11-ei 

hétvégére eső Savanyó Jóska Napokat és a Szüreti 

Mulatságot. Emellett előadásokat, teaesteket, klub-

foglalkozásokat, képzéseket, önkéntes munkákat 

tart.

A  „Fekete Sereg” Ifj úsági Egyesület 1997-ben 

alakult. A  szervezet célja hogy a nagyvázsonyi és 

a környékbeli fi ataloknak hasznos szabadidő eltöl-

tést biztosítson, felkarolja a csellengőket, valamint 

támogassa az alulról jövő kezdeményezéseiket a 

településem és minden olyan fórumon, ahol lehe-

tőségük adódik. Feladatuknak tekintik a fi atalok 

érdekképviseletét is. Tagjai a regionális és országos 

szövetségeknek (pl. KÖSZI), többek között a Dia-

gonal Magyarországnak. Az egyesület Teleházat 

működtet 1999 óta. A szervezetnek három főállású 

alkalmazottja van. Büszkeségük a média program. 

Önálló ifj úsági újságot adnak ki, 2000 óta évente 

hat-nyolc alkalommal. Helyi műsorszolgáltatók, és 

képújságot működtetnek, településükön. 2005 óta 

kétévente Integrált Speciális Triatlon játékot szer-

veznek, ahol sérült és ép fi atalok egy csoportban 

játszanak. Céljuk az integráció ép és a különböző 

sérüléssel élő fi atalokkal. Helyi, megyei, regionális 

és nemzetközi rendezvényeket szerveznek, vala-

mint képzéseket, ifj úsági cseréket, rövid tanul-

mányutakat és szemináriumokat. Alapító tagjai a 

Balaton-felvidéki Leader Akciócsoportnak. Egye-

sületük 2005 óta az Európai Önkéntes Szolgálat 

hálózatban küldő, fogadó és koordináló szervezet. 

2004-ben az Unióhoz való csatlakozásunkkal az 

EuroMed programba is bekapcsolódhatott. Kép-

zésen, rövid tanulmányúton partnerkereső szemi-

náriumon járhattak. Az egyesület tagja az Anna 

Lindh Alapítvány nemzeti hálózatának.
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Bácsalmási Portéka – 
önkormányzat, civilek és termelők 

példaértékű összefogása
Az ország számos településén 

találunk civil bevásárló közössé-

geket, többek között Nyíregyházán 

és Kecskeméten is. Ezeknek a kö-

zösségeknek fontos, hogy helyi és 

egyben egészséges élelmiszerhez 

jussanak, ismerjék a termelőt, az 

élelmiszer származását, előállítá-

sának menetét. Mindezt úgy, hogy 

a környezeti fenntarthatóságot is 

megőrizzék.

Sok önkormányzat működtet 

szociális szövetkezeteket, termel 

helyi élelmiszert, vág bele vállal-

kozásokba. Bácsalmáson is megta-

lálhatók ezek a kezdeményezések, 

azonban – egyedülálló módon – a 

helyi önkormányzat e folyamato-

kat összeköti és biztosítja az elosz-

táshoz szükséges infrastruktúrát a 

Bácsalmási Portéka Szatyorközös-

ség számára. Induláskor hat helyi 

termelőt vontak be, akik húst, tej-

termékeket, sajtokat, mézet, zöld-

séget, gyümölcsöt tettek a „szaty-

rokba”. Már a közösség megterem-

tésekor alapvető szándék volt, hogy 

a társaság valódi közösségalkotó 

erővel működjön, összefogva a 

helyi embereket, akiket szintén 

helyi termelők látnak el egész-

séges, mindenféle vegyszertől és 

adalékanyagtól mentes élelmiszer-

rel. Kezdettől fogva kimondott cél 

volt, hogy a bizonytalan eredetű 

és összetételű, kemikáliákat tartal-

mazó, multinacionális üzletláncok 

által forgalmazott élelmiszeripa-

ri termékek helyett ellenőrizhető, 

helyben, helyiek által előállított 

élelmiszerhez jussanak a bácsal-

másiak. A  kezdeményezés fontos 

előnye még, hogy a vásárlók lakó-

helyükhöz, munkahelyükhöz közel, 

percek alatt hozzájuthatnak a meg-

rendelt áruhoz.

Grafi kát is a szatyorba!

Az átvételi pontok önkormány-

zati tulajdonú intézményekben, 

iskolákban és óvodákban vannak, 

de fontos átvételi pontja a helyi 
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közösségi művelődés alapintéz-

ménye, a  Kulturális Központ is. 

Az intézmény más rendezvényein 

is támaszkodik a helyi termelők-

re, akik az eseményeken rendsze-

resen megjelennek népszerűsítve 

az egészséges, helyi élelmisze-

reket. A  számos gyerekprogra-

mon a bácsalmási gyerekek helyi 

gyümölcsleveket, sajtokat, aszalt 

gyümölcsöket fogyaszthatnak, így 

gyerekkortól kezdve hatékonyab-

bá tehető az egészséges életmódra 

való nevelés, hiszen a mindenhol 

reklámozott cukros, sós, adalék- és 

pótanyagoktól hemzsegő rágcsál-

nivalók helyett már ebben a kor-

ban találkoznak az egészséges és 

nem utolsósorban helyi alternatí-

vákkal.

Mindezeken túl maga az ön-

kormányzat is feladatot vállal a 

helyi élelmiszerek termelésében. 

Számos programmal szervezi a 

termelést, fejleszti a helyi feldol-

gozást, mindezt környezetileg 

fenntartható módon és a hagyo-

mányokra alapozva. Manufaktu-

rális technológiával gyártott he-

lyi termékek (krémek, lekvárok, 

savanyúságok, befőttek, szörpök, 

ivólevek) érhetők el a bácsalmá-

siak számára, amelyek nem tar-

talmaznak tartósítószert, mes-

terséges adalékanyagokat, csak 

helyben termelt friss zöldségeket 

vagy gyümölcsöket. Az országban 

található más szatyor közösségek-

től eltérően a „Bácsalmási Portéka” 

termelő tagjai között képzőművé-

szek is találhatók, akik festménye-

ket és grafi kákat kínálnak a vásár-

lóknak.

Célok és szolgáltatások

A Bácsalmási Szatyor Közösség 

különböző célkitűzésekkel és szol-

gáltatásokkal segíti tagjait. Ezek 

között az egyik legfontosabb a he-

lyi értékek feltárása és népszerű-

sítése, amelyeket pályázatokkal és 

a pályázati források felkutatásával 

valósítanak meg. A  tagok számára 

az egyesület biztosítja a részvételi 

lehetőséget a közös nyertes projek-

tekben. A  hatékonyabb működés-

hez közös arculattal, marketinggel 

járul hozzá, megjelenést szervez 

webáruházban, termékkatalógus-

ban, hírlevélben. Közös értékesítési 

lehetőségeket biztosít, és új érté-

kesítési pontokat kutat fel. A  sza-

tyorközösség helyi termék kóstolók 

szervezésével népszerűsíti a terme-

lők élelmiszereit, gondoskodik a 

termék- és csomagolásfejlesztésről 

valamint a tagokat érintő informá-

ciók átadásáról.

A  települési honlap mellett a 

közösség a Facebookon is megje-

lenik, önálló oldalán az egyesület 

hírei mellett – amelyek napi, heti 

aktualitások közzétételéből állnak 

– olvashatók az egészségmegőrzést 

szolgáló valamint a környezettuda-

tosságot elmélyítő írások.
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Saját boltból

A  település élelmiszerellátását 

érintő fejlesztések egyik fontos 

eleme, hogy a Szatyorközösség 

által biztosított időszakos elosz-

tás mellett a település saját, helyi 

árukra szakosodott, állandó nyitva 

tartást biztosító bolttal is rendel-

kezik, Egészséges Bácsalmásért 

Mintabolt néven. A  bolt kizáróla-

gosan helyi terményeket, zöldséget, 

gyümölcsöt, mézeket, szörpöket, 

gyümölcsleveket, zöldségkrémeket, 

szárított gyümölcsöt, gyümölcs-

csipszeket forgalmaz.

2013 óta a Bácsalmásért Szo-

ciális Szövetkezet is segíti a helyi 

termékek ügyét, ez az a szervezet, 

amely a Bácsalmási Portéka Sza-

tyorközösség működését biztosítja. 

Az önkormányzati alapítású szoci-

ális szövetkezetben érnek össze az 

önkormányzati és a civil fejlesztői 

erőforrások.

A  valóban életképes és fenn-

tartható helyi gazdálkodás, a  pá-

lyázati források megszűnése után 

is fenntartható működést szolgálja 

a Bácsalmási Zöldség-Gyümölcs 

Feldolgozó Üzem. Ebben a helyi 

hagyományokon, erőforrásokon 

alapuló innováció példaértékű. 

A  közel száz receptúra kidolgozá-

sánál az elsődleges szempont az 

volt, hogy olyan technológiát al-

kalmazzanak, amihez nincs szük-

ség tartósítószerre, mesterséges 

szín- és adalékanyagokra. A recep-

tek között olyan különlegességeket 

találunk, mint például a rendkívül 

egészséges cékla- és hagymakrém 

vagy a mai igényeknek megfelelő 

pizza krém. A gyümölcstermesztés 

jövedelmezőségét biztosítják a kü-

lönböző szörpök és gyümölcslevek. 

A termékkör kidolgozásánál fontos 

szerepet játszott, hogy a bácsalmá-

si gyerekek rendszeresen egészsé-

ges élelmiszerhez jussanak, a  ter-

mékek pedig a közétkeztetési sza-

bályoknak is megfeleljenek. Ezért a 

savanyúságaik nem túl sósak, nem 

túl ecetesek.

A teljes önellátásért

Az együttműködés, a  munka 

állandó és fontos része a folyama-

tos fejlesztés, visszacsatolás, az 

igényeknek való megfelelés. Az 

eltelt években az önkormányzati 

kertészet terményei mellett foko-

zatosan több őstermelőt is bevon-

tak a körbe, ezzel is erősítve a te-

lepülés gazdaságát, növelve a helyi 

életesélyt és a település megtartó 

erejét. Összességében Bácsalmás 

mint saját kultúrájára alapozó, in-

novatív település jelenik meg a lá-

togató szeme előtt. Mindezekben 

a kezdeményezésekben példaér-

tékű az önkormányzati, a  civil- és 

a versenyszféra együttműködése. 

A pályázati támogatások befekteté-

sekként jelennek meg, valódi, hosz-

szú távon is működő tevékenységet 

eredményezve. A  település az ön-

ellátás rendszerének kiteljesítésén 

dolgozik, ahol kört alkot a terme-

lés, feldolgozás és kereskedelem. 

Mindezek mellett a rendelkezésre 

álló közösségi erőforrásokat ha-

tékonyan használják fel, az intéz-

ményeket új, a  település számára 

fontos, napi életvitelhez szükséges 

funkciókkal bővítik, a  helyi köz-

művelődési feladatellátó szervezet 

is aktívan bekapcsolódik a folya-

matba. Infrastruktúrája mellett a 

közösségek szervezésével, erősíté-

sével is segíti a település helyi ha-

gyományokon alapuló kulturális, 

gasztronómiai tartalmú gazdaság-

fejlesztését.

PETŐFI SÁNDOR közművelődési szakember. 2005 és 2013 között a Bács-Kiskun Me-
gyei Közművelődési Intézet munkatársa. A megyei feladatellátás során részt vett humán 
erőforrás-fejlesztésben, NKA pályázatok tervezésében, végrehajtásában, amatőr művé-
szeti rendezvények megvalósításában. Tervezte és működtette a Bács-Kiskun Megyei 
Közművelődési Intézet honlapját, szerkesztette az információs kiadványát. Feladatai közé 
tartozott Európai Uniós pályázatok tervezése, elkészítése, pályázati munka koordinálása, 
irányítása, jelentések, pályázati dokumentáció készítése. 2013 óta módszertani referens a 
Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájában.
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Zöld Tündérek
Öko- és Szabadidő Egyesület Bajnán

Az „életmódzöldítés” jegyében 

négy évvel ezelőtt alakította meg 

öt lelkes, a környezetvédelem iránt 

felelősséget érző tag az úgynevezett 

ökokört. A heti találkozók idővel a 

gyerekek számára szervezett, a kör-

nyezettudatos szemléletet kreatív 

ötletekkel, játékos formában köz-

vetítő foglalkozásokkal bővültek, 

amelyek a községen belül és azon 

kívül is mind nagyobb ismertség-

nek és népszerűségnek örvendenek. 

Az egyesület ma már Zöld Tündé-

rek néven a Nemzeti Művelődési 

Intézet partnerszervezete, amely 

minden korosztály számára szervez 

programokat.

Az egykori ökokör vezetője, 

Bagó Zoltánné Natália – aki egy-

ben a Nemzeti Művelődési Inté-

zet Komárom-Esztergom Megyei 

Irodájának közösségi koordináto-

ra – 2012-ben végezte el a Tudatos 

Vásárlók Egyesületének képzését. 

Víz- és energiatakarékossággal, 

megtakarításokkal kapcsolatos is-

mereteket, valamint a vegyszerek 

használatát, az újrahasznosítást, 

a  helyiélelmiszer-termelést érintő 

tudnivalókat, különféle fortélyo-

kat tanultak egymástól a tagok, 

végeztek kísérleteket, méréseket. 

A háromnapos képzést követően a 

csoportvezetőknek tíz alkalommal 

kellett hasonló foglalkozásokat tar-

tani a környéken élő és a téma iránt 

érdeklődő jelentkezők számára. 

Ezt követően a találkozók azonban 

nem értek véget, a  csoport tagjai 

igényelték a folytatást. A  heti egy-

órás alkalmak eleinte „háztartás-

zöldítési” tapasztalatok megosz-

tásával és kreatív programokkal 

teltek. Az ökokör legfi atalabb tagja, 

az akkor 12 éves Tóth Liza felve-

tésére – lelkesedését és fogékony-

ságát látva – született meg az öt-

let, hogy kifejezetten gyerekeknek 

szervezzenek környezettudatos 

szemléletet közvetítő programokat 

a helyi óvodával, iskolával együtt-

működve.

Játékos 
környezetvédelem

Az első foglalkozás 2013 hús-

vétján volt: a  bajnai óvodások és 

iskolások az ünnepi készülődés 

jegyében tojást festettek, tojástar-

tóból kakast, sodrott papírhenge-

rekből csörgőt, újrahasznosított 

műanyag granulátumból pedig Bajnai Zöld Tündérek Ökokör Játszóháza
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babzsák fi gurákat készítettek. Az 

év adventi vásárán már az ökokör 

tevékenységét hirdető szóróanya-

got és újrahasznosított anyagokból 

készített tárgyakat lehetett a Zöld 

Tündérek standjáról hazavinni.

Évek óta egyre többen vesznek 

részt az egyesület – elsősorban ün-

nepekhez kapcsolódóan vagy falu-

napi rendezvények részeként szer-

vezett – kreatív foglalkozásain. Ját-

szóházas alkalmakat általában a he-

lyi önkormányzatok, egyesületek, 

közösségek meghívására szervez-

nek. Hozzájárulva egyben a telepü-

lések összekapcsolásához, nemrég 

Sárisápon, Szőnyben, Neszmélyen, 

Máriahalmon és a szomszédos 

Héregen jártak. A  közeljövőben 

várhatóan Bajna szlovákiai test-

vértelepülésén, Barton, illetve Ba-

jon, Tatán és Mocsán rendeznek 

játszóházat. Szeptemberben Gyer-

melyen, a  „Sport- és Művészetvá-

lasztó” programon tehetik próbára 

a gyerekek az ügyességüket a szí-

nes-különleges környezetvédelmi 

ismeretterjesztő játékokkal. A  je-

les napi játszóházak állandó prog-

ramjai a kézműves foglalkozások 

– amelyek megtartásához vendég 

kézműveseket is gyakran hívnak –, 

mesék-versek olvasása (és esetleg 

az ezekben szereplő tárgyak, fi -

gurák megalkotása), kiegészítve 

arcfestések és csillámtetoválások 

készítésével. A  foglalkozásokon 

fontos szempont, hogy ott olyan 

játékokat készítsenek, amilyeneket 

aztán otthon is elő lehet állítani. 

Így a Téltemetés programon pa-

pírdobozokból készítenek maszkot, 

karácsonykor szintén újrahaszno-

sított anyagokból – például kon-

zervnyitó fülből és az abba fűzhe-

tő selyemszalagból – állítanak elő 

fenyőfadíszeket, a  hagyományőrző 

foglalkozásokon pedig népi motí-

vumokat is festenek. A  Tündérek 

idén harmadik alkalommal rendez-

ték meg a Szent Iván-napi Családi 

Tündér-Manó Estet, melyet a prog-

ramok lebonyolításában gyakran 

segédkező Csima Hagyományél-

tető Egyesület közreműködésével 

valósítottak meg. „Az ég és a föld 

összeérését” megünneplő idei ren-

dezvényen a gyerekek – az éjszakai 

túrát megelőzően – agyagból ké-

szíthettek manókat és tündérké-

ket, papírból focikaput, csillámos 

karkötőt és tündérszárnyat. A  ren-

dezvényre a 3–11 éves gyerekek 

rajzaikkal is készülhettek – a szá-

mukra kiírt pályázaton a tündérek 

világába kalauzoló verseket kellett 

papíron megjeleníteniük.

Zöldkunyhó 
és Varázsösvény

A  falunapi, illetve a „Tündér-

ország-kereső” programokon már 

szintén többféle, a  környezetvédel-

mi szempontok fi gyelembevételé-

vel előkészített játékot ki lehetett 

próbálni; így például kifogni a me-

dencéből a hungarocell aranyhalat 

vagy célba dobással konzervdobo-

zokat eltalálni, valamint a Tündé-

rek által írt meséhez kapcsolódó 

további próbatételeken helytállni.

Az állandó rendezvények so-

rában egyre nagyobb népszerű-

ségnek örvend az önkormányzat Tök-Jó Ünnep

Ifj úsági klub
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és a szülők közreműködésével 

megvalósított Mikulásünnep: 

a  sportcsarnokban helyet kapó 

eseményen idén szinte az összes 

óvodás és alsó tagozatos iskolás 

részt vett. A Tündérek az Ovitúrá-

hoz is csatlakoznak: idén pillepa-

lackból lehetett labdafogó tölcsért, 

vécépapír-gurigából és hungaro-

cellből pedig állatfi gurákat készí-

teni, a  több kilométeres kirándu-

lás megtétele után. A Bajnai Zöld 

Tündérek Játszóházában számos, 

az egyesület tagjainak ötletei 

nyomán létrehozott élő társasjá-

tékot lehet játszani, melyek során 

a gyerekek játszva sajátíthatnak 

el a környezet megóvásához vagy 

éppen a takarékos életmód meg-

valósításához szükséges ismerete-

ket. Az egyik ilyen játék a szelektív 

hulladékgyűjtés gyakorlatát nép-

szerűsíti: a  Zöldkunyhóban kü-

lönböző állatfi gurák mögé rejtett 

konténerekbe kell a hulladékot el-

helyezni – így a sárga színű kacsá-

éba a műanyagot, a békáéba a zöld 

üveget, az elefánt gyűjtőjébe pedig 

a fémet. A Varázsösvény elnevezé-

sű társasjáték célja a gyógyhatású 

és egyéb növények, fák és cserjék 

felismerése: a gyerekek dekorgumi 

alapú kirakóval kell, hogy a leve-

lekből és a termésekből párokat 

alkossanak. Más feladatban – így 

gyógyfüvek és fűszerek illatának 

felismeréséhez – az érzékszervek-

nek is jut szerep, az egészség meg-

őrzését segítő teákat pedig meg is 

lehet kóstolni.

Vándor bölcső

Szintén az egészséges életmód-

hoz kapcsolódódik az a feladvány, 

amelynek során gyárilag és házi-

lag készített ételek összetevőinek 

képeit kell párosítani, az újrahasz-

nosított alapanyagokból készített 

megannyi ügyességi és logikai já-

tékot pedig a „Társas-ész-erő moz-

gató”-ban lehet kipróbálni. A  fel-

adatok teljesítéséért a résztvevőket 

oklevéllel és apró ajándékokkal ju-

talmazzák.

A  Bajnai Zöld Tündérek Öko- 

és Szabadidő Egyesület célkitű-

zései között – ahogy azt a nevük 

is sugallja – azonban nemcsak a 

környezettudatosság népszerűsí-

tése szerepel. Szerveznek gyere-

kes családok részére, többek kö-

zött, szülésre felkészítő vagy ép-

pen a munkába való visszatérést 

segítő programokat, de a lakos-

ság igényei szerint egyéb témájú 

foglalkozásokat is. A  dúlaként is 

tevékenykedő Bagó Natália és Al-

bert-Merétey Bernadett védőnő 

kezdeményezésére, az egyesület 

jóvoltából kerül – sorsolás út-

ján – a falu legfi atalabbjaihoz az a 

két, Lénár István és Alexa László 

fafaragó mesterek által készített 

vándor bölcső, melyeken utóbb 

minden használó neve szerepel. 

Az egyesület szervezésében – Sza-

lai Szilvia közreműködésével – az 

idősebb korosztály tagjai pedig 

hetente kétszer vehetnek részt 

Pilates-tornákon a falu sportcsar-

nokában. Az egészség megőrzését 

szolgáló program ötletét a Vár-

gesztesen már évek óta működő 

kezdeményezés adta.

Fenyőfadísz

Tündérnap
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Kicsiben és nagyban

A  felnőtt korosztályt célzó kez-

deményezések sorát a Bajnai Zöld 

Tündérek országos megmozdulá-

sokhoz való csatlakozásokkal is bő-

vítik. Nemrég az egyik ilyen a Tej 

Szívvel-Lélekkel elnevezésű nyere-

ményjátékon való részvétel segítése 

volt. A  kültéri játszóvár elnyerésé-

ért a magyar tejesdobozokon talál-

ható emblémák gyűjtéséhez a Tün-

dérek faluszerte gyűjtődobozokat 

helyeztek ki, megmozgatva az ak-

ció során az egész lakosságot. Má-

sik ilyen – jelenleg is zajló – prog-

ram a Karcag város alpolgármeste-

re, Kovács Szilvia által meghirde-

tett Magyarország legszebb kony-

hakertjei című felhívás, amelynek 

elsődleges célja a parlagon heverő 

földterületek kihasználása, a  ker-

ti zöldség-, gyümölcstermesztés 

népszerűsítése, az ehhez szükséges 

tudás és hagyományok életben tar-

tása. A számos résztvevő település 

sorában, Bajnán is meghirdette az 

egyesület „A  legszebb konyhakert” 

címért hét kategóriában folyó ver-

senyt, amelyhez az utóbbi néhány 

hónap alatt már többen csatlakoz-

tak. A nyertest, aki továbbindulhat 

az országos díj elnyeréséért, au-

gusztus 20-án hirdették ki.

Az egyesület mindemellett, idén 

ősszel harmadszor fog részt venni a 

Fenntarthatósági Nap nevet viselő, 

a  környezet megóvásáért aktívan 

cselekvő közszereplők részvételével 

zajló fesztiválkonferencián. A  kiál-

lítással és egyéb közösségi progra-

mokkal színesített rendezvény fő 

elemét a közönséget is bevonó szak-

mai beszélgetések képezik, amelyek 

célja közelebb kerülni a fenntartha-

tóság érdekében tett célkitűzések 

gyakorlati megvalósításához. A jövő 

évi tervek között szerepel a Soproni 

Tündérfesztiválon való részvétel. Az 

egynapos ünnepen várhatóan mint-

egy nyolcezer résztvevő között fog-

nak a bajnai „tündérek és manók”, 

felnőttek és gyerekek felvonulni, be-

mutatkozni.

Tündércsillagok

A  Zöld Tündérek programjai-

nak szervezése és lebonyolítása a 

különböző részfeladatokhoz értő 

tagok önkéntes vállalásai alapján 

történik. Ehhez – elsősorban a 

helyszínek biztosításával – Bajna 

Község Önkormányzata, a  foglal-

kozásokon felhasználható újra-

hasznosítható anyagokkal pedig 

a lakosság is gyakran hozzájárul. 

Bagó Natália elmondása szerint, az 

egyesület munkáját nagyban segí-

ti a Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program is. A IV. Program keretein 

belül két tag járul hozzá munká-

jával tevékenységükhöz, magánál 

az egyesületnél, illetve a helyi ön-

kormányzatnál dolgozó közösségi 

munkásként. Emellett a koordiná-

tori tevékenység során számos új 

kapcsolat kialakítására nyílik le-

hetőség a különböző intézmények, 

szervezetek munkatársaival. Az 

új ismeretségek sokat segíthetnek 

abban, hogy az „életmódzöldítő” 

programokon – ahogy az a rövi-

debb és hosszabb távú célok kö-

zött szerepel – megyeszerte mind 

többen részt vegyenek, esetleg az 

egyesülethez is csatlakozzanak.

A  jelenlegi legfontosabb célkitű-

zés az elsősorban az általános iskola 

felső tagozatosait váró, „Alkoss te is 

közösséget!” mottójú ifj úsági klub 

rendszeressé tétele. A  nemrég elin-

dított heti találkozókon egyelőre 10–

16 fő vesz részt, akik a lehető legvál-

tozatosabb programok közül választ-

hatnak. A fi atalok által összegyűjtött 

tevékenységek között a Tündércsil-

lagok elnevezésű tehetségkutatótól 

kezdve a színjátszáson keresztül a 

helyesírásversenyig rengeteg kreatív 

és szabadidős elfoglaltság szerepel. 

Az eddigi összejöveteleken részt le-

hetett venni beszélgetéssel egybekö-

tött fi lmnézésen, különböző társas- 

és ügyességi játékokban. A  további 

találkozókon azok a programok sze-

repelnek majd, amelyekre a fi atalok 

közül a legtöbben szavaznak.

A  Bajnai Zöld Tündérek Öko- 

és Szabadidő Egyesület minden 

korosztályt megszólító, sokszínű és 

hasznos, a közösség igényeit és az 

újítás lehetőségeit is szem előtt tar-

tó programkínálatával igazán fi gye-

lemre méltó tevékenységet végez, 

amelyet a Bázis Gyermek és Ifj úsá-

gi Egyesület tavaly az Év Önkéntes 

Programja Díjjal ismert el.

Készült Bagó Zoltánné Natália 

egyesületi vezetővel és Szalai Szil-

via munkatárssal folytatott interjú 

alapján.

Fotók: Üveges Gabriella, Bajnai 

Zöld Tündérek Öko- és Szabadidő 

Egyesület

NÁDASI DÓRA az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vég-
zett magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészként, valamint magyar mint idegen nyelv 
szakon. Az egyetemi évek után kiadói területen kezdett dolgozni – először a könyvki-
adásban korrektorként, angol nyelvről készített fordítások nyelvi lektoraként, majd a 
lapkiadásban olvasószerkesztőként, magazinok segédszerkesztőjeként. Ezek mellett egy 
angol nyelvű könyv fordítását végezte. Szakmai tapasztalatot magyar mint idegen nyelv 
tanárként is szerzett; magyar nyelvet külföldi diákok számára nyelvi táborban tanított.
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Várhelyiné Monostori ÁgnesVárhelyiné Monostori Ágnes

Strázsapróba – fogyatékkal élők 
az önállóbb élet felé vezető úton

A  Strázsapróba nevű program 

– ez a társadalmi tudatfejlesztésre 

épülő innovatív kezdeményezés – 

talán nem a legmegszokottabb esz-

köze a közösségi művelődésnek, de 

közösségépítő hatása, a fogyatékkal 

élők társadalomba való integrálása 

révén mégis helye van a példaérté-

kű, helyi társadalmat fejlesztő kö-

zösségi folyamatok között. Mi is az 

a strázsapróba?

A  Strázsapróba résztvevői csa-

ládban élő értelmi sérült fi atalok, 

akik készülnek az önálló(bb) életre, 

vagyis saját maguk ellátására, mun-

kavégzésre, baráti közösség kialakí-

tására, közös sport- és szabadidős 

tevékenységekre. Ezt a folyamatot 

segíti a szabadszállási Strázsa ta-

nyán folyó akkreditált (engedélye-

zett) felnőttképzési program, mely-

nek vezetőjével, Németné Horváth 

Beátával, a Strázsa Tanya Szociális 

Szövetkezet igazgató elnökével be-

szélgettünk az eddigi tapasztala-

tokról és eredményekről.

Némethné Horváth Beáta: 

A  Strázsa tanyán diákok nem-for-

mális oktatásával, környezeti ne-

velésével és érzékenyítésével fog-

lalkozunk Néhány éve tevékeny-

ségünk kiegészült értelmi sérült 

fi atalok önálló életre történő fel-

készítésével. Láttuk, hogy a tanya 

nyújtotta lehetőségek jó hatással 

vannak a sérült fi atalokra, így elha-

tároztuk, hogy segíteni szeretnénk 

őket, és lehetőséget kívántunk adni 

arra, hogy bekapcsolódjanak mun-

kánkba. Ezért megalapítottuk szo-

ciális szövetkezetünket, mert ez a 

vállalkozási forma a legalkalma-

sabb arra, hogy a hátrányos helyze-

tű térségben, nehéz sorsú emberek 

életét segítse.

A  fogyatékkal élők el- és befo-

gadását már hosszú évek óta kul-

turális és közösségi programokkal, 

hagyományőrző napok szervezésé-

vel erősítjük. Rendezvényeinken a 

látogatók és a meghívottak közt is 

minden alkalommal jelentős szám-

ban vannak jelen hátrányos helyze-

tű, különböző kisebbségekhez tar-

tozó vendégek. Ők nálunk egyen-

értékűek bárki mással: többször is 

aktív szereplői a programoknak, 

különböző műfajú előadásaikkal 

(zene, tánc) színesítik a kulturális 

közösségi eseményeket, vagy egy-

szerűen csak jól érzik magukat a 

résztvevők közt.

Strázsapróba képzési progra-

munk megszületése óta az értelmi 

fogyatékos fi atalok állnak fi gyel-

münk központjában. Az ő önálló, 

csak a szükséges támogatást igény-

be vevő, felnőtt életükre történő 

felkészítésük igen nehéz, de rend-Előadásoknak is helyet tudunk adni
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kívül sok erőt és örömöt adó elkö-

telezettség. A  hozzátartozók jelzé-

seiből tudjuk, hogy programunk 

hiánypótló, az országban egyedül-

álló kezdeményezés. A  családban 

élő, de az oktatásból már kikerülő, 

értelmi fogyatékossággal élő (töb-

bé már nem) gyerekek hosszú távú 

lakhatását, foglalkoztatását, megfe-

lelő közösség megtalálását a hozzá-

tartozóknak kell megoldaniuk. Ez 

sokszor elviselhetetlen terhet ró a 

családokra, helyzetük nem ritkán 

reménytelen. Szövetkezetünk erre 

a súlyos gondra keresi a megoldást.

Egy „strázsapróbás” fi atal – 

strázsamester – így vall az oktatási 

programban megélt mindenna-

pokról: Reggel felkelünk, felöltö-

zünk és megcsináljuk az ágyunkat. 

Aztán megreggelizünk közösen 

Csaba bácsival meg Betti nénivel. 

Reggeli után megbeszéljük, hogy 

mit fogunk dolgozni. Én az álla-

toknál szeretek lenni, enni adok 

nekik, kitakarítom az istállót. Liza 

bent a házban segít söpörni. Mun-

ka után ebéd, és megyünk egy jót 

aludni. Felkelünk, és jön Margit-

ka, akivel varrunk – most éppen 

kulcstartókat készítünk. Szoktunk 

menni Ballószögre fürdeni, meg a 

könyvtárba, és szoktunk a piacra is 

menni. Ott mindenki vásárolhat a 

zsebpénzéből.

A  Strázsapróba lényege – avat 

be a részletekbe a programveze-

tő –, hogy a fogyatékossággal élő fi -

atalok a normál, kortársaik számá-

ra természetes mindennapi életet 

éljék, hasznos munkát végezzenek, 

és baráti társaságban, tartalmasan 

töltsék el a szabadidőt, új ismere-

teket sajátítsanak el, amely a közös-

ségi életüket, munkavállalásukat, 

társadalomba történő beilleszke-

désüket segítse. Mindehhez csak 

annyi segítséget kapnak, amennyi-

re feltétlenül szükségük van, sze-

mélyre szabottan, képességeiknek 

megfelelően. A  segítők folyamato-

san jelen vannak, és biztosítják a 

személyre szóló támogatást.

A  képzési program fontos ré-

sze a közösség megteremtése és a 

fi atalok bevonása a tanya, illetve 

Szabadszállás életébe. Az évente 

megrendezésre kerülő Strázsanap, 

a  hagyományőrző rendezvények, 

a  környék közösségi csoportjainak 

előadásai, illetve a városi esemé-

nyeken való részvétel mind a fo-

gyatékossággal élők integrálódását 

segítő tevékenységek. Már az őszi 

Strázsapróbák időpontjaira is meg-

tervezték, megszervezték közössé-

gi és kulturális programjainkat.

– Az épek és sérültek találkozá-

sainak, közös eseményeinek aktív 

szervezői a székhelyünkön dolgozó, 

a Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-

ramban részt vevő munkatársak. Ki-

veszik részüket a rendezvények ter-

vezésében, szerepet vállalnak a prog-

ramok összeállításában, a szórólapok 

és meghívók készítésében és terjesz-

tésében. Segítenek a strázsapróbás 

fi atalok felkészítésében és irányítá-

sában, ők is – mint a profi  segítők 

– megtanulták, hogy fél szemükkel 

mindig fi gyeljenek a fi atalokra, és ha 

kell, „beavatkozzanak”. Munkatársa-

ink nagy lelkesedéssel kapcsolódnak 

be a népi szokások és játékok bemu-

tatásába, szívesen játszanak együtt 

ép és fogyatékos gyerekekkel, és 

persze felnőttekkel is. A művészi haj-

lamnak és kézügyességnek is nagy 

hasznát vesszük: a  kézműves foglal-

kozások vezetése nem kis feladat, de 

ezen a területen is helyt állnak – so-

rolja Bea.

Azonban nem mindig a szabad-

szállásiak jönnek a tanyára, sokszor 

a „strázsások” mennek a városba. 

Amellett, hogy rendszeresen vá-

sárolnak, piacra járnak, a  fi atalok 

nagy „bulizók”, nagyon szeretik a 

városi rendezvényeket. Mára már 

a település is jól ismeri őket, szí-

Szorgoskodnak a Strázsapróbások

A Gyöngyszemek tánca
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vesen látott vendégeik a báloknak, 

városi napoknak.

– Igyekszünk színesíteni fi a-

taljaink szabadidejét is. Van, aki 

bekapcsolódott a városi színját-

szó körbe és nyilvános előadáson 

is szerepelt. Két másik strázsás a 

helyi citerakörben zenél – meséli 

nem kis büszkeséggel Bea. Kultu-

rális közfoglalkoztatott munkatár-

saink is hozzájárulnak a sikerekhez, 

segítenek felkészíteni a fi atalokat, 

gyakorolnak és próbálnak velük.

A  szövetkezet vezetése elkötele-

zett híve az egészségmegőrzésnek, 

ezen belül – elsősorban – a rend-

szeres sportolásnak. A Strázsapróba 

résztvevői és a szövetkezet munka-

társai heti rendszerességgel tornáz-

nak. A  sportfoglalkozások szerve-

zésében is hasznos segítséget ad-

nak a kulturális közfoglalkoztatott 

munkatársak, hiszen a Pilates órák 

nyitottak, nemcsak Szabadszállás-

ról, hanem a szomszédos Kunszent-

miklósról is csatlakoztak résztvevők. 

A  lovaglás szerelmesei is hódolhat-

nak szenvedélyünknek, a  sérült fi a-

talok közt is van „megszállott” lovas, 

és mivel a szövetkezet egyik tagja 

képzett lovasoktató, ennek a spor-

tolási formának sincs akadálya.

Bea, férjével, Német Csabával 

és munkatársaival hosszú és küz-

delmes utat választott. Terveik 

közt szerepel a fi atalok hosszú távú 

foglalkoztatása és a támogatott lak-

hatás, mint új szolgáltatási forma 

beindítása. Folyamatosan pályáz-

nak és támogatókat keresnek, hogy 

minél több Strázsamesternek se-

gítsenek teljes életet élni. A  pályá-

zatfi gyelésben, naprakész informá-

ciók gyűjtésében, adatok feldolgo-

zásában értékes munkát végeznek 

a kulturális munkatársak, ezzel is 

támogatva a sikeres pályázatírást. 

Különösen nagy segítséget jelent 

számukra a közösségi munkások 

kreativitása és nyelvtudása, amely 

nemcsak a napi munkát, hanem a 

jövő tervezését is segíti, hiszen az 

idegennyelvű pályázatfi gyelés már 

a jövőt szolgálja.

A  szövetkezet következő na-

gyobb szabású projektje a nemzet-

közi Auchan az Ifj úságért Alapít-

vány pályázatán elnyert lehetőség, 

a  Strázsa Parapark megépítése. 

Beszédes tény, hogy kétszázötven 

pályázó között szerepeltek végül 

az első helyen ígéretes pályázati 

tervükkel. A  Parapark egy olyan 

közösségi tér lesz, ahol különleges, 

akadálymentes játszóeszközökön 

ép és sérült gyermekek játszhatnak 

együtt, ismerkedhetnek, tanulhat-

ják egymás elfogadását. A  nagyob-

bak játékos érzékenyítő oktatáson 

vehetnek részt, ily módon megta-

pasztalva, kipróbálva a különböző 

fogyatékossággal élő gyermekek és 

felnőttek mindennapi nehézségeit. 

A  foglalkozásokon elsajátítják a fo-

gyatékos emberek helyes segítésé-

nek módjait is. A  parkban, a  Strá-

zsapróbákon már felkészült értelmi 

fogyatékos fi atalok fognak dolgoz-

ni, aktívan részt vesznek a működ-

tetésben és fenntartásban.

A  szövetkezet vezetése elége-

dett a Nemzeti Művelődési In-

tézet által biztosított kulturális 

közfoglalkoztatott munkatársak 

hozzáállásával, munkavégzésével, 

a  kialakított kitűnő munkakapcso-

lattal, ezért törekszik arra, hogy 

munkaviszony keretében véglege-

sítse foglalkoztatásukat. Emellett 

természetesen a jövőben is számít 

újabb kulturális közfoglalkoztatott 

munkatársak bevonására: legin-

kább a Strázsa Paraparkban folyó 

nem-formális oktatás megvalósítá-

sában kél majd el a segítség.

A  Német-házaspár és mun-

katársaik eddig elért eredményei 

bizonyítják, hogy munkájuk nem 

hiábavaló. Bíznak abban, hogy to-

vábbi ötletekkel, kitartással, sok-

sok munkával és hozzájuk hasonló 

elkötelezett kollégák bevonásával 

elérik a kitűzött célt, és így köve-

tendő példát mutatnak a valódi 

integráció, illetve a végső cél, az 

inklúzió – a társadalmi befogadás 

– eléréséhez.

NÉMETNÉ HORVÁTH BEÁTA VERONIKA a Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet elnö-
ke, a Strázsapróba oktatási program vezetője. Felnőttképzési intézményvezető, geronta-
gógus, felnőttképzési és személyügyi szervező végzettségekkel rendelkezik. Szakmai ta-
pasztalatait a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény intézményegység-vezetőjeként, saját vállalkozásában a Strázsa tanya élén, az 
Állami Autópálya Kezelő Zrt. kommunikátoraként, valamint az MTA munkaügyi asszisz-
tenseként szerezte.

VÁRHELYINÉ MONOSTORI ÁGNES a gimnáziumi érettségi megszerzése után grafoló-
gus szakképesítést szerzett, illetve elvégzett egy alternatív lakhatás, támogatott lakhatás, 
szolgáltató centrumok irányítására irányuló akkreditált képzést. Az Országos Onkológiai 
Intézetnél dolgozott titkárnőként, majd Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szerveze-
tek és Alapítványok Országos Szövetségénél irodavezető és programkoordinátor. Jelenleg 
a Strázsa tanya munkáját segíti.

Színjátszók a Strázsán
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Pintér NikolettPintér Nikolett

Hogyan fejleszthető 
a Hazafi ság Iskolája program?

A pákozdi nemzeti emlékhelyen 
készített vizsgálatok tapasztalatai

A  pákozdi Katonai Emlékpark 

egy igazi kuriózumnak számító 

nemzeti emlékhely hazánkban, 

ahol az érdeklődők az 1848-as sza-

badságharc eseményeitől egészen 

napjainkig megismerhetik Magyar-

ország hadtörténetét. Az elmúlt 

168 év jelentős eseményei öt állan-

dó kiállítás keretében tekinthetők 

meg. Az állandó kiállítások között 

helyet kap az 1848. szeptember 

29-es pákozd-sukorói csata emlék-

műve, a „136 év” elnevezésű tárlat, 

mely a magyar honvédek életét 

mutatja be az általános hadkötele-

zettség időszakában, a XX. századi 

háborúk emlékpontja, a  „Misszió” 

– Magyarok a békefenntartásban 

kiállítás, valamint betekintést nyer-

hetünk a 21. századi hadviselésbe 

a Napjaink hadserege és a NATO 

tájékoztató ponton.

A  kiállítások mellett számta-

lan program várja a vendégeket, 

melyek között minden korosztály 

megtalálhatja a neki tetsző elfog-

laltságot. Ilyenek például a hon-

védelmi, hadtörténeti ismertetők, 

vetélkedők vagy a különböző aka-

dályversenyek.

Röviden a Hazafi ság 
Iskolája programról

A  Hazafi ság Iskolája egy olyan, 

iskolai közösségeknek szóló pe-

dagógiai program, mely a Közne-

velési törvény és a Nemzeti Alap-

tanterv szerinti hazafi as nevelést 

támogató, a  tanintézmények egyé-

ni igényeihez igazított kezdemé-

nyezés. A program öt éve sikeresen 

működik. Az elmúlt években több 

mint tizenötezer diák látogatott el 

a pákozdi Nemzeti Emlékhelyre.

A  Hazafi ság Iskolájának sikere 

vélhetően abban keresendő, hogy 

az állandó kiállítási területek be-

mutatásához kapcsolódó foglalko-

zásokat interaktív elemek egészítik 
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Pintér Nikolett

ki, melyek lehetőséget biztosítanak 

a tartalmi részek hangsúlyozására, 

a kapcsolódó gyakorlati elemek ki-

próbálására, a  közösségi tevékeny-

ségekre, az egyéni és osztályszintű 

megmérettetésekre és az élmény-

szint fokozására.

A  tanulók több különböző 

helyszínen, körülbelül 20 per-

ces foglalkozásokon, a  kiállítások 

anyagain, a  foglalkozásvezetők 

előadásain keresztül, valamint irá-

nyított beszélgetéseken át jutnak 

tantárgyi ismereteiket bővítő in-

formációkhoz, sőt a foglalkozások 

keretében arra is lehetősége van a 

fi ataloknak, hogy egyéni felfedezé-

seket tegyenek, és saját, kézzelfog-

ható tapasztalatokat is gyűjtsenek. 

Az interaktív elemeken keresztül 

szerzett ismeretek és benyomások 

nagyban hozzájárulhatnak a részt-

vevők hazafi as érzéseinek elmé-

lyüléséhez.

A programon a Z generáció tag-

jai vesznek részt. Ők azok a fi ata-

lok, akik 1995-2010 között szület-

tek. Ennek a generációnak az egyik 

legfontosabb jellemzője, hogy 

tagjai igazi digitális bennszülöttek, 

akik már akkor is tudják használni 

a technológiai eszközöket, amikor 

még beszélni is alig tudnak. A  Z 

generáció tagjai idejük jelentős ré-

szét online töltik, a  közösségi ol-

dalakon chatelnek és barátkoznak 

(Tari, 2011). Már az előtte lévő Y 

generációnál, vagyis az 1980-1994 

között születetteknél is megfi gyel-

hető, hogy a hagyományos, poro-

szos oktatási formákat elutasítják, 

igénylik az interaktivitást, a  sok-

színűséget, a  technikai eszközök 

használatát (Szarka, 2011).

Az online tér komoly viselke-

dési és személyiségbeli módosu-

lásokat indít el, így szinte minden 

máshogy működik, mint korábban: 

a  fi gyelem, az egyfókuszú kon-

centrálás, a  társas viselkedés (Tari, 

2011). Az idegrendszerük igényli 

a gyors tempót, a  szinte sokkoló 

hirtelenséggel megjelenő váltáso-

kat. Lecsökkent az az időtartam, 

ameddig a diákok képesek egyazon 

dologra koncentrálni. Az elvont 

gondolkodással szemben a képe-

ken való gondolkodás kerül előtér-

be. Ennek magyarázata lehet maga 

a digitális kor, vagyis a felgyorsult 

világ, és a technikai-technológiai 

újdonságok szüntelen megjelenése. 

(Bertók és Bácsi, 2015)

A  Hazafi ság Iskolája több kor-

osztály számára is nagyszerű tanu-

lási és tapasztalatszerzési lehetősé-

get biztosít. A  program az általá-

nos iskola első osztályától kezdve 

egészen a középiskola végzős tago-

zatáig várja a diákokat.

A felmérés eredményei

Munkám során azt vizsgál-

tam, hogy a Hazafi ság Iskolájának 

résztvevői mennyire voltak elége-

dettek az egyes programokkal és 

programelemekkel. A  vizsgálódást 

azzal a céllal készítettem el, hogy 

az eredmények révén javaslatokat 

tehessek a KEMPP (Katonai Em-

lékpark Pákozd) számára arra vo-

natkozóan, hogy miként tehetnék 

még érdekesebbé és hatékonyabbá 

a hazafi as, honvédelmi nevelést.

Vizsgálatom során mind a di-

ákokat, mind pedig az őket kísérő 

pedagógusokat megkérdeztem egy 

nyitott és zárt kérdéseket tartalma-

zó kérdőív segítségével. A  két kér-

dőív között a legnagyobb különb-

ség a nyitott és zárt kérdések szá-

mában volt. A  pedagógusok több 

nyitott kérdéssel találkozhattak a 

kérdőív kitöltése során. A  kérdő-

ívet 109 iskolás töltötte ki. A  ne-

mek aránya szinte megegyező volt 

a válaszadók körében.

Mind a tanárok, mind pedig a 

diákok az ötfokozatú Likert skála 

mentén, több szempontot vizsgál-

va értékelték a Hazafi ság Iskoláját. 

Alapvetően elmondható, hogy a 

megkérdezettek pozitív véleményt 

formáltak a programmal kapcso-

latban, bár a tanárok magasabb 

pontszámokkal illették a Hazafi ság 

Iskoláját, mint a diákok. A fi atalok 

elsősorban érthetőnek (4,54) talál-

ták a programot, a  pedagógusok 

pedig leginkább hasznosnak tar-

tották (4,96) azt.

Az első és második táblázatban 

a diákok és a tanárok Hazafi ság 

Iskolájával kapcsolatos véleményé-

nek átlagolt eredménye látható.

Az adatfelvétel eredményei 

alapján elmondható, hogy a részt-

vevők elégedettek a Hazafi ság Is-

kolájával. A  válaszadók 91%-ának 

tetszett a program (60%: tetszett, 

31%: nagyon tetszett). Csupán a 

megkérdezettek 7%-a volt közöm-

bös a program iránt, a  negatív vé-

lemények száma pedig elenyésző 

volt. A tanulók túlnyomó többsége 

(88%) érdekesnek találta az egész 

programot, viszont a válaszokból 

az is kiderült, hogy a diákok majd-

nem negyede (21%) nehéznek vélte 

a Hazafi ság Iskoláját.

A  pedagógusok és a megkér-

dezett diákok véleménye bizonyos 

esetekben eltért egymástól. Jellem-

zően a tanárok véleménye kis mér-

tékben pozitívabb volt, mint a diá-

A tanulók szerint a Hazafi ság Iskolája (átlag)

hasznos
sok új in-

formációt 
közöl

történelem 
órán hasz-
nosítható

érthető
hasonló 

programon 
részvétel

leköti a 
fi gyelmet

4,40 4,06 4,24 4,54 4,15 4,17

A tanárok szerint a Hazafi ság Iskolája (átlag)

hasznos
sok új in-

formációt 
közöl

történelem 
órán hasz-
nosítható

érthető
hasonló 

programon 
részvétel

leköti a 
fi gyelmet

4,96 4,92 4,85 4,85 4,92 4,92



82

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok

Pintér Nikolett

koké. Jól mutatja például ezt, hogy 

a megkérdezett pedagógusok 85 

%-a vélte úgy, hogy a gyerekeknek 

nagyon tetszett a Hazafi ság Isko-

lája, 15 %-uk szerint pedig tetszett 

nekik a program.

A  tanárok az interaktivitást, 

kézbeadott katonai eszközöket, 

tárgyakat és a sokszínűséget emel-

ték ki, mint a program legpozití-

vabb jellemzőit. Ezeken kívül nagy 

volt a válaszadók megelégedett-

sége a szervezéssel kapcsolatban, 

hitelesnek tartották a Hazafi ság Is-

koláját és többen kiemelték a fog-

lalkozásvezetők segítőkészségét, 

valamint gyermekbarát hozzáállá-

sukat.

A  megkérdezett pedagógusok 

úgy vélték, hogy a diákok számára 

a legvonzóbb programelem a ké-

zifegyver bemutató, a  lövészárok 

és a pákozd-sukorói csata emlék-

kiállítás volt. Ezzel szemben az 

iskolásoknak legjobban a katonai 

alaki kiképzés (58%) tetszett, mert 

a programban egyszerre volt jelen 

a fegyelmezettség és a szórakoz-

tató elemek, valamint korábban 

a diákoknak nem volt még részük 

ilyen élményben, illetve ez a prog-

ramelem lehetőséget adott arra 

is, hogy a résztvevők bepillantást 

nyerhessenek a katonák életének 

egy részébe.

A Hazafi ság Iskolájának legnép-

szerűbb programjai

A  gyerekek legkevésbé a pá-

kozd-sukorói csatáról szóló fi lmve-

títést élvezték. Véleményüket azzal 

indokolták, hogy unalmasnak és 

személytelennek találták a progra-

mot. Továbbá a sorkatonaság tör-

ténete sem nyerte el a válaszadók 

tetszését, mivel ezt szintén unal-

masnak és hosszúnak tartottak.

Az adatfelvétel során azt is sze-

rettem volna megtudni, hogy a pe-

dagógusok és a diákok megítélése 

szerint a Hazafi ság Iskolája milyen 

kompetenciákat fejleszt.

A résztvevők szerint a program 

leginkább a fi gyelmüket fejlesztette 

(42%-uk szerint). A  megkérdezet-

tek továbbá úgy gondolták, hogy a 

legkevésbé tanulási kedvükre volt 

hatással a program, a  többi kom-

petencia fejlesztése pedig vélemé-

nyük szerint annyira nem volt ki-

emelkedő, bár a gyerekek egy része 

megemlítette még a a tűrőképessé-

gük és katonai tudásuk fejlődését. 

A  tanárok véleménye markánsabb 

és egységesebb volt abban a tekin-

tetben, hogy milyen képességeket 

fejleszt a program. A  legtöbben 

úgy gondolták, hogy a Hazafi ság 

Iskolája leginkább a képzelőerőt 

fejleszti, de nagy hatással van a 

diákok egymással való együttmű-

ködésére és segíthet a fi gyelemfej-

lesztésben is

Munkám során azt is vizsgál-

tam, hogy a Hazafi ság Iskolájában 

szerzett élmények hatással van-

nak-e a pályaválasztás előtt álló 

fi atalok katonasággal kapcsolatos 

attitűdjére.

A  válaszadók 14 %-a nyilat-

kozott úgy, hogy szeretne katona 

lenni.A megkérdezettek többsé-

ge (51%) viszont nem választaná 

ezt a hivatást. Azok közül, akik a 

katonai pálya iránt érdeklődnek, 

a  legtöbben azért választanák ezt 

a foglalkozást, mert katonaként 

fegyelmet és fi gyelmet tanulhat-

nának, illetve izgalmasnak vélik 

a szolgálatot. Azok, akik számá-

ra nem vonzó a katonaság, azzal 

indokolták válaszukat, hogy más 

pálya iránt érdeklődnek vagy nem 

tetszik nekik a katonák élete,il-

letvefélnek az ezzel együtt járó 

feladatoktól éslégkörtől A  válasz-

adókmajdnem 30%-a még nem 

gondolkodott azon, hogy szeret-

ne-e katona lenni, így az ő vélemé-

nyük mind pozitív mind negatív 

A Hazafi ság Iskolájának megítélése a diákok által

A Hazafi ság Iskolájának legnépszerűbb programjai
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irányba befolyásolható a katonai 

pálya iránt.

A  vélemények és tapasztalatok 

egyik elsődleges forrása a család és 

rokonság. Így arra is kíváncsi vol-

tam, hogy első kézből szerezték-e a 

katonasággal kapcsolatos informá-

cióikat a válaszadók. A  megkérde-

zett diákok majnem 40%-ának van, 

vagy volt a rokonságában katona, 

51% -nak viszont nem voltak első 

kézből szerzett információi a kato-

nasággal kapcsolatban, mert a csa-

ládjukban senki nem rendelkezik 

ilyen tapasztalatokkal.

A  megkérdezettek megoszlása 

az alapján, hogy kinek volt katona 

a családjában

A  katona rokonsággal ren-

delkező válaszadók 47%-ának az 

édesapja teljesített szolgálatot, de 

a válaszadók egy részének több 

családtagja is tagja volt korábban a 

katonaságnak.

Katona rokonok a családban

katona rokon  

apa 47%

nagyapa 18%

dédapa 8%

több férfi rokon 18%

egyéb férfi rokon  8%

Ugyanakkor a kutatás alapján 

az is megállapítható, hogy a család 

katonai háttere nem befolyásolja a 

diákok pályaválasztását. Azon di-

ákok közül, akik szimpatizálnak a 

katonasággal, csupán egy személy 

említette indokként, hogy család-

jától való információkra alapozza a 

jelenlegi álláspontját.

Tapasztalatok és 
fejlesztési lehetőségek

A  tanulmányom zárásaként 

röviden összegezném a felmérés 

tanulságait, vagyis azt, hogy a Z 

generáció fi gyelmét hogyan lehet 

felkelteni és fenntartani, valamint, 

hogy mi érdekes a számukra. Az Z 

generáció tagjai számára kiemel-

ten fontos a személyes példamu-

tatás és maga a személyes kontak-

tus. Ezek a fi atalok mindenképpen 

igénylik az interaktív kommuniká-

ciót, vagyis a kérdezés és a párbe-

széd lehetőségét. A  felmérésben 

részt vevők kiemelték a számuk-

ra érdekes foglalkozásvezetőket. 

A  diákok egyes helyszínekről al-

kotott véleményét befolyásolta a 

foglalkozást vezető személy és az 

előadásmódja.

A  diákok az interaktív foglako-

zásokat jobban kedvelik, mint az 

előadásokat, szeretik megfogni, ki-

próbálni az egyes használati eszkö-

zöket és így szereznek tapasztalati 

élményt. Azokat a foglalkozáso-

kat, amelyek interaktív elemekkel 

voltak megfűszerezve sokkal több 

diák kedvelte (pl: lövészárok, alaki 

kiképzés) és kevésbé kedveltékaz 

olyan előadásokat ahol csak pasz-

szív résztvevőként lehettek jelen. 

A  Z generációs fi atalok számára a 

saját tapasztalat szerzése kiemel-

ten fontos. A személyesen átélhető, 

megtapasztalható, kipróbálható 

dolgok kötik le a fi gyelmüket és 

azok nyerik el tetszésüket is. A  Z 

generációs fi atalok igénylik az új 

információkat. Szívesen ismernek 

meg új dolgokat, érdekességeket 



84

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok

Pintér Nikolett

(nagyon gyakran szerepelt válasz-

ként „érdekes”, „sok új információ” 

arra a kérdésre, hogy miért kedvel-

nek egy foglalkozást)

A  megkérdezett diákok mind 

a humort, mind pedig a fegyelme-

zettséget preferálták, akár a kettőt 

egyszerre is.

A  Hazafi ság Iskolája továbbfej-

lesztésénél ezeket a szempontokat 

fi gyelembe véve a frontális okta-

tást, vagyis az előadásokat további 

interaktív élményekkel lehetne ki-

egészíteni azon programok esetén, 

ahol ezek az elemek eddig hiányoz-

tak. Ezen kívül olyan személyeket 

is be lehetne vonni a programba, 

mint foglalkozásvezető, akik sze-

mélyes tapasztalataikat, saját törté-

netüket tudnák megosztani a részt-

vevőkkel. Az elkészült, feldolgozott 

felmérés alapján megállapítható, 

hogy a Hazafi ság Iskolája a KEMPP 

által meghatározott célját sikere-

sen teljesíteni tudja, hiszen a prog-

ram keretein belül megvalósul az a 

fajta értékátadás, ami a résztvevők 

hazához, honvédelemhez kapcso-

lódó attitűdjét pozitív irányba el-

mozdíthatja.

PINTÉR NIKOLETT pszichológus, munka- és szervezet szakpszichológus jelölt, jelenleg 
a Katonai Emlékpark Pákozd kulturális közfoglalkoztatott munkatársa.

Felhasznált irodalom

Bertók R., Bácsi Zs. (2015): Az egyén válságának rétegei a 21. században. 

http://www.letunk.rs/szornyeket-nevelunk/

Greenfi eld, S. (2009) Identitás a XXI. században. HVG Könyvek, Buda-

pest

Tari A. (2011): Z generáció. Tericum kiadó, Budapest

Szarka D. (2011) Z generáció – a jövő munkavállalói. http://www.hrpor-

tal.hu/hr/z-generacio-a-jovo-munkavallaloi-20111102.html



85

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok

Boross EdinaBoross Edina

„amikor épített értékeink 
megszólalnak…”

Mesélő épületek Pest megyében

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

Pest Megyei Irodája nyár elején 

elindított egy új helyi értékfeltáró 

folyamatot Mesélő épületek Pest 

megyében címmel, s  a gyűjtőmun-

ka eredményes megvalósításához 

a IV. Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program résztvevőit és partnerszer-

vezeteit kérte fel.

Az értékfeltárók Pest megye 

értékeit kutatva olyan épületekhez 

kapcsolódó történeteket, helyi me-

séket, anekdotákat gyűjtöttek egy 

csokorba, amelyek a közművelődé-

si, közösségi művelődési lehetősé-

gek tárházát bővíthetik.

Gyöngyszemek

A kezdeményezést azt teszi iga-

zán különlegessé, hogy elsősorban 

nem a már ismert, emblematikus 

épületek „újra” feltárása a célja, 

hanem megtalálni a településen 

az adott közösségeknek értékes 

„gyöngyszemeket”, helyi jelentőségű 

építményeket.

Az egész Pest megyét átfogó 

értékfeltáró munka a jövőben vár-

hatóan továbbsegíti, illetve erősíti a 

helyi közösségek kulturális öröksé-

gekre alapozott kezdeményezéseit. 

A  programba bevont szakemberek 

és közfoglalkoztatottak, megőrzik 

és továbbadják Pest megye tele-

pülési értékeit, s  hosszú távon kö-

zösségi művelődési mozgalmakat 

igyekeznek generálni a települése-

ken (pl. színjátszás, látóutak, ha-

gyományőrző alkalmak, kulturális 

turizmus). Megyei szinten mód-

szertani útmutatást, irányvonalat 

nyújtanak akár közművelődési és 

közösségi színtereken tevékenyke-

dő szakavatott kollégáknak és nem 

utolsó sorban építő tevékenységre 

hívják partnerül a IV. Kulturális 

Közfoglalkoztatási Programban 

részt vevő munkatársakat, támo-

gatva munkájukat és szakmai ér-

deklődésüket.

Ezidáig…

A megyei épületeket szóra bíró 

csapat több mint 100 épületaján-

lást kapott Pest megye különböző 

pontjairól a kezdeményezésbe be-

vont kollégák gyűjtőmunkája által. 

A  projekt megvalósításához a IV. 

Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-

ramban közművelődési területen 

részt vevő munkatársak 45%-át si-

került bevonni a teljes Pest megyei 

– több mint 300 fős – keretlétszá-

mából. A  beküldött anyagok főleg 

kistelepülésekről érkeztek, külön-

böző tevékenységet végző partne-

rektől. Részt vettek a gyűjtésben 

önkormányzatok, egyházközössé-

gek, közösségi házak, könyvtárak 

és alapítványok is.

Ez idáig 13 történetet válasz-

tottak ki a közreműködők, amelyek 

összhangban voltak a projekt el-

képzeléssel. Elértük, hogy az adott 

településen lévő helyi fogadó, régi 

falusi lakóház, művelődési ház, 

múzeum, elhagyott romos kastély, 

vagy egyéb építészeti érték mondja 

el az igaz történetét, meséljen ki-

csit magáról.

…És amikor épített értékeink 

megszólalnak, kitárul előttünk a 

múlt kapuja. Íme három történet 

közfoglalkoztatott kollégák gyűjté-

séből.
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A nagytarcsai templomot 
körülölelő hársfák meséje1

… A községben 1931-ben a régi 

evangélikus templom helyén új 

templomot építettek. A mindössze 

kilenc hónap alatt elkészült szak-

rális épület közelében felavattak 

egy hősi emlékművet is, de az egy-

ház ajánlására ezt megfejelték az-

zal, hogy a templomkertben annyi 

hársfát ültettek, ahány nagytarcsai 

férfi  elesett a háborúban. Pontosan 

negyvenkilencet. A  fáknak nevük 

is volt és a halottaikat gyászoló csa-

ládok így érzelmileg is kötődhettek 

a rokonaikhoz.

A  templomkertben cseperedő 

fák a közösségi tér helyszíneivé vál-

tak. Ott játszottak a gyerekek, akik 

nem ismerhették az elhunyt felme-

nőiket, és a rokonok emlékezhettek 

és gyászolhattak. Hagyománnyá 

vált, hogy néhai Blaskovits Oszkár 

tanító úrral az iskolások elmentek 

a templomkertbe és ott a fi atalok 

locsolták a fákat és folyamatosan 

gondozták őket. Mindenki a saját 

rokonának a fáját.

…

„Az elhunyt katonák sorsát több-

nyire homály fedi, de törekednünk 

kell, hogy emléküket megtartsuk, 

hiszen ebben az egész falu közös-

sége érintve volt, és szinte minden 

család gyászolt valakit” – emléke-

zik Horvát Mihályné, Zsuzsi néni, 

aki hangsúlyozza, hogy a régi ko-

rok emberének fontos volt a vallás, 

ezért fontos volt számukra, hogy a 

fák nem egy parkba vagy utcára let-

tek elültetve, hanem a templomuk 

közelébe. „Ebben a szakrális térben 

elhelyezve azt szimbolizálják, hogy 

az égiek össze vannak kötve a földi-

ekkel, és mindannyian egy közösség 

részei vagyunk” – zárta gondolatait 

Zsuzsi néni.

Angyal kiterjesztett 
szárnyakkal2

Egy kívánságuk van a Pilis-

szentkeresztieknek: látni az angyalt 

kiterjesztett szárnyakkal, a  kisde-

det az oltárfalon, és minden egyes 

festményt a helyi római katolikus 

templom falán. Annál is inkább, 

mert nem más festette, mint a ké-

sőbb híressé vált Daday Ferenc. Az 

külön érdekesség, hogy egy-egy 

biblikus alak arcában a korabeli fa-

lusi lakosokat ismerhetjük fel. …

A  munkálatok 1944-ben kez-

dődtek, de a háború és annak ká-

ros következményei miatt a festés 

elhúzódott egészen 1946-ig. A  tör-

ténet Gaján József kántor idejében 

kezdődött, amikor az egyház egy 

gazdaasszonyt adott mellé segít-

ségül, mert még nem volt nős. Őt 

Daday Gizellának hívták. Az asz-

szonyka messziről jött Kerkaba-

rabásról, de nagyon megszerette a 

falut,és jól beilleszkedett. Volt neki 

egy nagyon tehetséges rokona, egy 

fi atal, ügyeskezű díszletfestő, aki 

nem volt más, mint Daday Ferenc. 

Ő  éppen akkor a közeli Orosdy 

kastélyban festette a díszletet egy 

Karády fi lmhez. Az a hír járta róla, 

hogy nagyon gyorsan tud dolgozni, 

és valószínűleg a feladatra való fel-

kérésben ez nagy szerepet játszott. 

Gaján Vilmos, a  kántor éppen ak-

kor hat éves unokaöccse ma is em-

lékszik, hogy a Daday Ferenc rö-

vidnadrágban járt le a faluba a nagy 

melegben, és széndarabbal kezdte 

el rajzolni a jeleneteket. A  háború 

miatt a munka nagyon lassan ha-

ladt, és volt egy hosszabb szünet 

is, de a harcok elcsendesülésével a 

munka tovább folytatódott. Az ál-

talános festékhiány miatt azonban 

nem volt mivel festeni, erre aján-

lotta a kántor, hogy csinálja úgy, 

mint Leonardo, használjon tojást a 

színezéshez. A  művész ezt a taná-

csot megfogadta, és sok-sok évvel 

később ez okozta a freskók vesztét 

1 Simon Andrea gyűjtőmunkája alapján
2 Balogh Judit Anikó gyűjtőmunkája, Gaján Vilmos helytörténész elbeszéléseiből
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is, mert később, amikor fehérre 

meszelték az egész templom belső 

falát, a  képek eltűntek, és mostan-

ra már restaurálni is nagyon nehéz 

őket …

A pilisszentkereszti eredeti fres-

kókról néhány fotó maradt meg, és 

a remény a helyiek lelkében, hogy 

valamilyen eljárás során mégiscsak 

vissza tudják majd állítani az ere-

deti festményeket..

Egy romantikus főúri lak, 
mint a nebulók 
paradicsoma

„…ódon vasrácsok közt

fénnyel játszó tükröknek

ad jövőt e múltidéző úrilak bája,

a magas tornyok, a szélzászló ott-

hona. …”

Válóczy Szilvia: Varázslatos kastély

10 évig tartó kemény munkát 

követően 1883-ban vehette birtok-

ba báró Schossberger Zsigmond 

– a betelepült gazdag termény 

nagykereskedő –, Schossberger Si-

mon Vilmos fi a a csodálatos turai 

kastélyt. A  turaiak emlékezetében 

nem a kastély építtetője, mindin-

kább fi a, Viktor báró és családja 

maradt meg. Kora tavasztól késő 

őszig tartózkodtak a kastélyban. 

Vadászkastély és a bárói élet szín-

tere volt az épület. A  falubeliektől 

elzártan éltek, azonban a nagy-

úri élet helyszíneként arisztokra-

ták, iparmágnások, bankigazgatók 

többször is megfordultak a kastély-

ban. A palotát a nyugodt és vissza-

fogott úri élet jellemezte, mintsem 

az akkoriban divatos, hangoskodó 

dzsentri hangulat. …

A  Schossbergerek 1944-ig lak-

tak itt, mikor a háború miatt el kel-

lett hagyniuk az otthonukat.

A magára maradt épületben a II. 

világháború ideje alatt szovjet ka-

tonai szállást, majd kórházat ren-

deztek be. Az oroszok kiköltözését 

követően a berendezések nagy ré-

szét rablók széthordták.

A  kastély lerombolását peda-

gógusok akadályozták meg, akik 

javaslatára iskolát alakítottak ki a 

bárói palotából. 1946-tól 1973-ig a 

község általános iskolájaként mű-

ködött, Magyar Állami Polgári – és 

Általános Iskola néven, ahol a fel-

ső tagozatos diákok kaptak helyet. 

1946. szeptember elsejével elindul-

hatott az oktatás, amit az épület ál-

lapota árnyékolt be csupán.

Az oktatás minden reggel du-

daszóval indult. Pontban 7:45-kor 

minden osztálynak a főbejárat előt-

ti zászlónál kellett felsorakoznia.

A  diákok belakták az egész 

épületet. Kezdetben minden osz-

tálynak saját terme volt, a  föld-

szinten a fogadószalonból alakí-

tották ki a tornatermet, bordás-

falakkal. Maga a terem szűkösnek 

bizonyult a sok gyerek számára, 

így mikor szekrényugrásra került 

sor, a diákoknak az előcsarnokból 

kellett rajtolniuk.

Az épület főbejárata előtti ha-

talmas park volt a szabadtéri torna-

órák és a szünetek színtere. Telente 

locsolással jégpályákat alakítottak 

ki, s  minden év végén az egész is-

kolát megmozgató „tornavizsgát” 

rendeztek itt.

A  szünetekben a termekből a 

hetesek mindenkit kiküldtek az 

udvarra játszani. Ilyenkor jött el 

a csínytevés ideje. Szarvas László 

– volt diák és tanár a kastélyiskolá-

ban – így emlékszik vissza egy fe-

lejthetetlen tréfára:

„…Pápai Jóska volt a hetes, épp 

a táblát törölte, amikor a Tapis 
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becenevű fi ú állandóan rányito-

gatta az ajtót. Mindezt megunva 

Józsi elhatározta, hogy ha még egy-

szer benyit, hozzávágja a krétás 

porrongyot. Nyílt az ajtó, röpült a 

rongy, s  telibe találta Ernő bácsi 

arcát, aki azonnal panaszra ment 

osztályfőnökünkhöz, Szilágyi Ist-

vánhoz. Ő  becsöngetés után bejött 

az osztályba, s lehordott bennünket, 

majd mérgében belerúgott a tanári 

asztal oldalába. A  vékony furnér 

beszakadt, a  cipője bennragadt, 

ő  pedig egy lábon ugrált. No, erre 

kitört a röhej!”

Titok a föld alatt

Még a bárók idejében a kastély 

és parkja a falusiak elől elzárt te-

rület volt, kerítéssel és folyamatos 

őrzéssel. Minden, amit nem lehet 

megnézni, előbb vagy utóbb titok-

zatossá válik. Így történt ez a turai 

kastéllyal kapcsolatban is. Kiala-

kult egy sor hiedelem.

Többek között rejtélyes alag-

utakról beszélnek, ami összeköti a 

templomot a kastéllyal, a  kastélyt 

a magtárral, illetve a magtárat a 

templommal. (Az egyébként tény, 

hogy volt kapcsolat a templom és 

a család között, hisz támogatták 

az egyházat adományokkal. De 

miért volt szükség a titkos alag-

utakra?)

Zárszó

A mesélő Pest megyei épületek 

13 története a tervek szerint idén 

ősszel egy elektronikus kiadvány-

ban válik bárki által elérhetővé. Az 

épületmesék tárházának bővülésé-

vel pedig később egy nyomtatott 

kiadványban is napvilágot láthat az 

értékes gyűjtemény.

A  szervezők szeretnék, ha 

a megye lakossága, a  kulturális 

szakma iránt elhivatott szakem-

berek, a  fi atalság összefogna, és 

közös erővel feltárná, megőrizné, 

s nem utolsó sorban gondozná az 

épített értékeiket. Az egész Pest 

megyét átfogó értékfeltáró munka 

a jövőben tovább segíthetné, illet-

ve erősíthetné a helyi közösségek 

kulturális örökségekre alapozott 

kezdeményezéseit.

A  történeteket szerkesztette és 

lektorálta: Balogh Beáta és Boros 

Edina

BOROS EDINA közgazdászként diplomázott az Eszterházy Károly Főiskolán 2008-ban, 
majd Marketing és PR menedzser oklevelet szerzett. 2012-ben alkalmazott grafi kus vég-
zettséget szerzett. 2010 óta fotózik művészi igénnyel. 2013-ban kapcsolódott be a Nem-
zeti Művelődési Intézet munkájába először a Jász-Nagykun-Szolnok megyei módszertani 
iroda munkatársaként; másfél éve a Pest megyei kollégák munkáját segíti. 



Kedvezményes 
fi lmvetítési rendszer 

a közösségeknek
Az Anjou Lafayette Bt., a Cirko Film Kft. és a Mozi-
net Kulturális Szolgáltató Kft. fi lmforgalmazó cégek 
a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködés-
ben  kedvezményes vetítési rendszert dolgoztak ki 
a közművelődési intézmények, közösségi színterek, 
iskolák és fi lmklubok részére. 
 
Az első magyar mozifi lm elkészülésének 115. évfordu-
lója, valamint az első magyar mozgókép megszületésé-
nek 120. évfordulója alkalmából az ajánlat keretében 
egy 200 fi lmet tartalmazó válogatásból szemezgethet-
nek az az érdeklődő közösségek.  
 
Az évfordulóra összeállított 200 fi lm vetítési díja 
egységesen 10.000 Ft + áfa.

A 200 fi lmből összeállított tematizált, a világ vezető 
fi lmfesztiváljain nyertes fi lmeket is tartalmazó művész-
fi lm-csomagban díjnyertes magyar alkotások – köztük 
az Oscar-díjas Saul fi a – és nemzetközi kuriózumok 
egyaránt megtalálhatók.

A kedvezményes vetítési rendszer lehetővé teszi, hogy a 
független és művészfi lmek, illetve azok kulturális misz-
sziója olyan településekre is elérjenek, melyeken más-
képpen nincs közösségi alkalom a fi lmnézésre.

További információ és a fi lmek megrendelése:
fi lmetrendelek@gmail.com 

A jogtulajdonos fi lmforgalmazók részére a fi lmvetítések utáni vetítési 

jogdíjat az ár tartalmazza, a belépődíj nélküli fi lmvetítés esetén azonban 

– a nézők száma alapján számított – szerzői zenei jogdíjat meg kell fi zet-

ni az ARTISJUS felé.



Fesztivál-csend-élet,
Szabó Judit Nikoletta fotója

www.nmi.hu

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelenik meg
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