
52

w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Hálózat

Kárpáti ÁrpádKárpáti Árpád

Felvidéki látóúton 
az Agorák munkatársai

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

módszertanában fontos szerepe 

van a tapasztalati tanulásnak. Ez-

zel a módszerrel évek óta hasznos 

szakmai tapasztalatokhoz, élmé-

nyekhez juthatnak a résztvevők, 

közművelődési szakemberek, tele-

pülésvezetők egyaránt.

2019 szeptemberében ezúttal 

háromnapos nyugat-felvidéki kör-

útra hívtuk az agora típusú intéz-

mények vezetőit és szakmai mun-

katársait. A  csoportot a Nemzeti 

Művelődési Intézet vezetői kísér-

ték. Az agora típusú intézmények 

Magyarországon egy közművelő-

dés-fejlesztési program keretében 

valósultak meg európai uniós és 

helyi önkormányzati támogatások-

nak köszönhetően 2015-re. Mára 

elmondhatjuk, hogy az így kiala-

kított 15 városi, többfunkciós fel-

adatellátó a hazai közművelődés 

csúcsintézményévé vált. Komplex 

tevékenységük és szakmai szolgál-

tatásaik okán példamutató szere-

pük van térségi, sőt Kárpát-meden-

cei szinten egyaránt. Ezért a Nem-

zeti Művelődési Intézet számára 

kiemelten fontos, hogy az agorák 

vezetői, munkatársai szakmai to-

vábbképzéseken, tartalmas tapasz-

talatcseréken vegyenek részt.

A  26 fős csoport első állomása 

az Észak-Komáromi Városi Mű-

velődési Központ volt, ahol Var-

ga Anna igazgató asszony a város 

Tiszti Pavilonjának Dísztermében 

fogadott minket, ahol tájékoztatást 

kaptunk annak működtetéséről, 

kihasználtságáról, majd a Művelő-

dési Központ épületében folytat-

tuk tapasztalatcserénket. Igazgató 

asszony kiemelte az 1989-ben bir-

tokba vett épület óriási színház-

termének kihasználtságát és a vá-

rosi nagyrendezvények – a Jókai 

Napoknak és a Lehár Fesztiválnak 

illetve Énekversenyeknek – fontos-

ságát, nemzetközi, főként magyar-

országi hatókörét. A tájékoztatóból 

is érzékelhettük, hogy a 34 ezer 

lakosú város megőrizte a magyar 

kultúrában betöltött vezető szere-

pét a régióban, annak ellenére is, 

hogy jelenleg már csak a lakosság 

fele magyar nemzetiségű.

Ezt követően a 700 lelkes Mar-

tos községre látogattunk, ahol Ke-

szeg István polgármester úr foga-

dott minket. A  majdnem tisztán 

magyar település népi kultúrája, 

hagyománya, népzenei öröksége 

méltán ismert és különleges érték 

az egész Kárpát-medencében. Pol-

gármester úr nem elfogulatlanul 

beszélt a település gazdag kultu-

rális örökségéről, hiszen maga is 

népi táncos közösségszervezőből 

lett településvezető. Hallhattuk 

a Feszty Árpád Művelődési Park 

jelentőségéről, annak továbbfej-

lesztési elképzeléseiről, a  martosi 

Észak-Komáromi Városi Művelődési Központ
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népfőiskola elindításáról. Utóbbi-

hoz szorosan kapcsolódott Gubik 

László tájékoztatója, aki a Martosi 

Szabadegyetemről és az Eszterházy 

Akadémia elindításáról, terveiről 

beszélt. Gubik László, a  Via Nova 

Ifj úsági Csoport elnöke és az Aka-

démia alapítójaként kiemelte, hogy 

nem véletlen, hogy erre a telepü-

lésre esett a szervezők választása, 

hiszen a felvidéki magyar kultúra 

egyik meghatározó települése ez 

az apró, de annál gazdagabb köz-

ség. Az Eszterházy Akadémia min-

taprogramként szolgálhat minden 

közösségért tenni akaró szakember 

számára, hiszen példaértékű annak 

közéletre nevelő tematikája, komp-

lex, ösztöndíjas rendszere.

Martosról Dunaszerdahelyre 

utaztunk. A  22 ezer lakosú város 

tartja 80%-os magyar többségét, 

így közművelődési feladatellátá-

sa szintén fontos szerepet tölt be 

a magyar nemzeti kultúra szem-

pontjából. Először a Csaplár Bene-

dek Városi Művelődési Központba 

(www.vmkds.sk/hu) látogattunk, 

ahol Ibolya Ildikó igazgató asz-

szony és munkatársai vártak min-

ket. Megállapíthattuk, hogy az 

intézmény tevékenysége teljes 

összhangban van szlogenjével: 

„A  kultúra minden színe”. Valóban 

színes, széleskörű közművelődé-

si feladatellátást tapasztalhattunk 

meg, hiszen a gyermek és családi 

programoktól kezdve a művészetre 

nevelésen, a  helyi értékek bemuta-

tásán keresztül a városi nagyren-

dezvényekig minden a tevékenysé-

gük részét képezi. Több tucat helyi 

közösségnek, művészeti csoport-

nak adnak helyet és lehetőséget 

az intézményben megvalósuló ér-

tékközvetítésre. Bábszínház, szín-

ház, valamint tánc és egészséges 

életmódra ösztönző csoportok is 

működnek a művelődési központ 

háttértámogatásával.

A  Szlovákiai Magyar Művelő-

dési Intézet dunaszerdahelyi szék-

helye volt a következő állomásunk. 

Itt Huszár László igazgató úr volt 

a házigazdánk, aki éppen ez év 

márciusában vehette át a felvidéki 

magyarság identitásának és hagyo-

mányainak megőrzéséért, kultúra-

szervező tevékenysége elismerése-

ként a Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetést. Megtudhattuk tőle, 

hogy a felvidéki értékfeltáró mun-

kát immár évtizedek óta végzik, és 

– haladva a kor követelményeivel – 

mindig a legkorszerűbb technoló-

giát alkalmazták a magyar kultúra 

tárgyi emlékeinek, hanganyagai-

nak, fotódokumentációjának meg-

őrzéséhez, továbbadásához. Az 

intézet csemadok.sk honlapcímén 

elérhető adatbázisai a felvidéki ma-

gyarságnak éppannyira precíz és 

felbecsülhetetlen értékei, mint az 

összmagyarságnak.

Az intézetben megtisztelte a 

csoportot Rigó Konrád, a  Szlovák 

Állam magyar származású kultu-

rális államtitkára, aki bemutatta 

az ország kultúrpolitikájának főbb 

jellemzőit és fejlesztési elképze-

Dunaszerdahely Dunaszerdahely

Rigó Konrád, Szlovákia magyar származású kulturális államtitkára
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léseit. Többek között elmondta, 

hogy az ország történetében első 

alkalommal kerül sor a regionális 

és kisebbségi kultúra fejlesztésére 

irányuló nemzeti stratégia kidolgo-

zására. A  regionális és nemzeti-

ségi kisebbségek kultúrájának 

fejlesztésére irányuló stratégia 

elkészítése nyáron kezdődött, 

és a tervek szerint 2019 már-

ciusára készül el. Szeptember-

ben kezdődtek az ehhez kap-

csolódó régiós munkacsoport 

ülések, amelyeken a tartalmi 

kérdéseket egyeztetik a szak-

emberekkel. Ismertette továbbá 

a Kisebbségi Kulturális Alap mű-

ködését, mint új támogatási rend-

szert. A Kisebbségi Kulturális Alap 

(KKA) a  Szlovákiában élő 13 hiva-

talosan elismert nemzeti kisebbség 

kultúráját támogató közintézmény, 

amelyhez 2018-tól pályázhatnak 

az érdeklődők. Elhangzott továbbá, 

hogy a jövőben nagyobb arányú tá-

mogatást terveznek a nemzeti mű-

emlékek felújítására is.

Ezt követően Bárdos Gyula, 

a Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség (CSE-

MA DOK) elnöke köszöntötte a 

csoport tagjait. Bemutatta röviden 

a szövetség történetét, átalakulá-

sát a rendszerváltást követően, és 

kiemelte legjelentősebb közmű-

velődési feladatait. Közművelődé-

si tevékenységével többek között 

támogatja és ösztönzi a szlovákiai 

magyarság társadalmi és közmű-

velődési önszerveződését, nemze-

ti identitástudatának megőrzését, 

erősítését és kulturális hagyomá-

nyainak ápolását. A  CSEMADOK, 

Felvidéken a legkiterjedtebb, nyi-

tott, kulturális, társadalmi, érdek-

védelmi szövetségként, immár 70 

éve segíti a magyar civil társada-

lom működését, a magyar nemzeti 

kultúra életben maradását, meg-

erősítését. A  szövetség elérhetősé-

ge: www.csemadok-hu.eu

A  nap zárásaként Nagymegye-

ren, a  Plauter kúriában tartottunk 

szakmai műhelybeszélgetést. Meg-

beszéltük a napi tapasztalatokat, 

a  szakterület szlovák sajátossága-

it, összehasonlítva az anyaországi 

szakmai tevékenységgel. Majd az 

agora intézmények együttműkö-

désének lehetséges módjairól és a 

Nemzeti Művelődési Intézet part-

nerségéről folytattunk beszélgetést.

A második napon Somorja volt 

az első úti cél. A  város Csallóköz 

nyugati részén fekszik, Pozsony 

agglomerációjában, attól 20 km-

re. A  város egyre gyarapodó né-

pessége még tartja enyhe magyar 

többségét, amely nagyrészt gazdag 

kulturális életének, aktív magyar 

közösségeinek köszönhető. A  Vá-

rosi Művelődési Központ egyik 

felújított kiállítótermében fogadott 

minket az intézmény igazgatója, 

Nagy Myrtil, aki bemutatta műkö-

désüket, feladatellátásukat, széles-

körű programkínálatukat. Otthont 

adnak többek között gyermek nép-

táncegyütteseknek, a  Csalló Nép-

táncegyüttesnek, kórusoknak, ka-

marazenekaroknak, rock, dzsessz 

és blues zenekaroknak is.

Somorja – Csoportkép a Szent István-szobor előtt

Somorja – művelődési központ
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Ezt követően ellátogattunk a 

Fórum Kisebbségkutató Intézet-

be, amelynek célja a Szlovákiában 

élő nemzeti kisebbségek szakszerű 

kutatása, kultúrájuk, írott és egyéb 

emlékeik dokumentálása. Megta-

pasztalhattuk a szlovákiai magyar 

adatbank gyűjteményének gazdag-

ságát, megismerhettük szakkönyv-

tárának szolgáltatásait. A  Magyar 

Állam által is kiemelten támogatott 

intézmény sokrétű tevékenységét a 

szervezet honlapja (foruminst.sk) 

is bemutatja.

Ezután megismerhettük a vá-

ros, sőt, egész Nyugat-Felvidék ta-

lán legaktívabb magyar közösségi 

klubját, a  Mozi Clubot. A  hangu-

latos, fi atalosan kialakított közös-

ségi térben rendszeresen fellépnek 

magyar előadóművészeti csopor-

tok, zenekarok, rendszeresen szer-

veznek itt táncházakat. Ugyanak-

kor helyet adnak képzőművészeti 

tevékenységeknek és felkarolnak 

értékközvetítő közösségi kezdemé-

nyezéseket is.

Napközben indult a csoport 

tovább Selmecbányára. Az UNES-

CO műemléki városközpontot és 

a környék ipartörténeti értékeit a 

világörökség részévé nyilvánította 

már 1993-ban. A  jelentős építésze-

ti emlékeket szakaszosan újítják fel 

az egykori Magyar Királyság legje-

lentősebb bányavárosában. A  kö-

zépkorban évszázadokon át Ma-

gyarország legfontosabb ezüst- és 

aranybányái voltak itt, amelyek egy 

része a mai napig működik. Virág-

korát a 15. századtól a 18. századig 

élte a város. A  világon először itt 

alkalmaztak puskaport a bányá-

szatban, és itt jött létre 1770-ben 

a világ első bányászati akadémiá-

ja. Az oktatási intézményt 1919-

ben átköltöztették Sopronba. Az 

erdőmérnöki kar ott maradt, de a 

kohó- és bányamérnöki karokat 

1949-ben továbbköltöztették Mis-

kolcra. Az Akadémia utódegyete-

meinek hallgatói és volt diákjai a 

mai napig is őrzik és ápolják az itt 

kialakult hagyományokat, illetve 

szent városukként tisztelik és rend-

szeresen látogatják Selmecbányát. 

A  városnak számos híres szülötte, 

lakója volt, többek között itt tanult 

Petőfi  Sándor és Mikszáth Kálmán 

is, akinek számos írása a városhoz 

és környékéhez köthető. Az egykor 

virágzó magyar városban sajnos 

mára alig maradtak nemzettársa-

ink, így külön öröm volt számunk-

ra, hogy Ébert András, a  Bányá-

szati Akadémia egykori tanulója, 

a  Bányászati Múzeum nyugalma-

zott munkatársa kalauzolt minket 

a magyar ipartörténet és művelő-

déstörténet páratlan értékei között. 

Igazi közösségi emberként évtize-

dek óta aktív szervezője az anyaor-

szági és selmecbányai bányász-ha-

gyományoknak. A városban megis-

merkedtünk a már tisztán szlovák 

kulturális központtal is, amely 

főként kisebb-nagyobb kulturális 

rendezvényeket, koncerteket szer-

vez. A  világörökségi rangnak kö-

szönhetően élénk a város kulturális 

turizmusa, azonban ezen a terüle-

Selmecbánya, Főtér Selmecbánya, kulturális központ

Selmecbánya, Bányászati Akadémia



56

w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Hálózat

Kárpáti Árpád

ten még számos fejlesztésre váró 

feladatot kell megoldaniuk.

A  tartalmas nap után ismét 

késő estig húzódott a szakmai mű-

helymunka, amelynek keretében 

kisebb csoportokban tematikusan 

dolgoztuk ki az Agorák hatéko-

nyabb együttműködésére irányuló 

kezdeményezéseket. (A  műhely-

munkák eredményéről, akár a kez-

deményezések konkrét megvalósu-

lásról, reményeink szerint, későbbi 

lapszámunkban beszámolunk.)

A  harmadik napon az Ipolyság-

ba látogattunk. Itt, az országhatár 

menti településeken még magyar 

többség él, viszont a tendencia nem 

jó irányban halad. Először Ipoly-

szalka élő tájházához látogattunk 

(tajhazipolyszalka.sk). Az 1897-ben 

épült családi házat az Ipoly Menti 

Kulturális és Turisztikai Társaság 

2003-ban újította fel és indított el 

benne a tájházat. A  társaság azért 

jött létre, hogy megmentse és to-

vábbadja a fi atalabb generációk szá-

mára a néprajzi értékeket, a dédszü-

lők tudását, ami nekik a mindenna-

pi életet jelentette. Az elmúlt évek-

ben számos interaktív programnak, 

kézműves foglalkozásoknak, nyári 

táboroknak, tematikus osztályki-

rándulásnak adott otthont az élő 

tájház. Az aktív helyi közösség ma-

radandó élményt képes nyújtani 

az odalátogatóknak, hallhattunk 

és tapasztalhattunk is a kézműves 

tudásról, értékekről. Csoportunk 

tagjai megízlelhették a kemencében 

sült lepényt, és számos népi recept-

tel, lekvár és szörp különlegességgel 

indulhattunk tovább.

Utazásunk utolsó állomá-

sa Ipolyság városában volt, ahol 

meglátogattuk a vármegye házát. 

A Honti Múzeum és Simonyi Lajos 

Galéria vezetője mutatta be érték-

mentő, értékközvetítő tevékenysé-

güket. A település gazdag kulturális 

életét jól szemlélteti, hogy éppen 

ottjártunk előtti napokon rendezték 

meg a 37. Honti Kulturális Napokat.

Ipolyszalka, tájház
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Összegzésként megállapíthat-

juk, hogy a tanulmányút rengeteg 

információval és szakmai tapasz-

talattal szolgált a résztvevők szá-

mára. Számos, a  magyar nemzeti 

kultúra iránt elhivatott embert 

és szervezetet ismerhettünk meg, 

akik közül többel azóta már konk-

rét együttműködést alakítottak ki a 

hazai agorák munkatársai. A  felvi-

déki közművelődési munkatársak-

kal beszélgetve elmondható, hogy 

az országos és települési szintű 

közművelődési feladatellátás szlo-

vákiai rendszere, jogszabályi hát-

tere hiányos. Mind a szakemberek 

képzését, továbbképzését illetően, 

mind az egységes módszertani 

szolgáltatásokat tekintve. A  tanul-

mányút megerősített bennünket 

abban, hogy nagyobb szerepet kell 

vállalnunk a Kárpát-medencei köz-

művelődési feladatellátásban. Ha-

zai közművelődési jó gyakorlatain-

kat, biztos jogszabályi hátterünket, 

rendszerszemléletünket, szakmai 

tapasztalatinkat meg kell osztat-

nunk mindenkivel, aki nemzeti 

kultúránk épülését végzi napról 

napra országhatártól függetlenül.

A  tanulmányút megszervezé-

sében fontos szerepe volt személy 

szerint Huszár Lászlónak, a  Szlo-

vákiai Magyar Művelődési Intézet 

igazgatójának, valamint a CSEM-

ADOK tagjainak, munkatársainak. 

Köszönjük nekik!

KÁRPÁTI ÁRPÁD művelődési és felnőttképzési menedzser, ifj úsági és PR szakértő. Szak-
mai pályafutását a Pécsváradi Művelődési Központban kezdte, majd Pécsett és Baranya 
megyében volt ifj úsági referens. 15 éve foglalkozik ifj úságsegítő tevékenységgel, közös-
ségfejlesztéssel, melynek eredményeit évek óta publikálja a terület legfontosabb ifj úsági 
kiadványaiban. Számos helyi, országos és nemzetközi projekt fűződik a nevéhez. Európai 
Uniós pályázatok előkészítésével, értékelésével és megvalósításával is foglalkozott. Több 
hazai és nemzetközi támogatási rendszernek volt előkészítője és döntéshozója. 2014-
2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézet Kiemelt Programok Főosztályát vezette, majd 
2015 márciusától szakmai igazgatóként irányította a Nemzeti Művelődési Intézet szak-
mai osztályainak, főosztályainak munkáját, 2016 nyarától 2016. december 31-ig a hát-
térintézmény főigazgatója volt. 2017 januárjától 2018. május 31-ig az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofi t Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, 2018. augusztus 1-től a Kiemelt 
Programok Igazgatóságának vezetője.

Ipolyszalka

Csoportkép a Magyar Művelődési Intézetben




