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„MI TALÁLTUK KI, EZ A MIÉNK”
- NÉPFŐISKOLAI FELADATOK A
VIDÉKFEJLESZTÉSBEN
Szerencsésnek tarthatjuk magunkat, mert most hivatalból is
gyakrabban járjuk a vidéki településeket, igaz egy közép-dunántúli
kistérségben, amely sok mutató
alapján, hivatalosan a kevésbé elmaradott térségek közé tartozik, de
közelről szemügyre véve ez a kép
differenciáltabb, néha megdöbbentőbb. Nem fekete-fehér a „fotó”, de
az az alapvető élmény, hogy a vidék
helyzete, a nagy átalakulással és a
sok nehézséggel küszködve, mégis
alig változott évtizedes távlatokban is. Miközben az alapképlet továbbra is azt mutatja, itt-ott egyes
településeken, vagy családok körében, s térségekben, hogy az ország
előre ugrásának legnagyobb tartaléka és rejtett lehetősége továbbra
is a vidék. Kérdésünk az, meddig
marad rejtve, vagy „jegelve” ez a lehetőség, vagy felemás módon, rögtönzött cselekvési programokban
hogyan fog összeállni egy biztos,
töretlen emelkedési vonal, ha valaha összeáll egyáltalán?
Mert eddig ez kisebb-nagyobb hullámvölgyeken át bukdácsolt előre.
Nem új jelenségről van szó, így volt
ez korábban is, ki tudja mióta, de
a múlt században biztos, már akkor is, amikor a népi írók a két vi-

lágháború között az országot járva
szociográfiai, vagy publicisztikai
írásaikban feltárták és rögzítették
a szociális és gazdasági viszonyokat. Ez a megbarnult kép, mint egy
régi családi albumból még mindig
sok hasonlóságot mutat a mai életképhez képest, csak már a színes
digitális fotók formájában. Minden valamire való önkormányzat
honlapon hirdeti magát, s bizony tisztelet a kivételnek, de jó részük
úgy, - mint az ismerkedési, társkeresési honlapokon – ahol a feltett,
felettébb vonzó képekhez képest a
valóság egy kicsit mindig szürkébb
és bonyolultabb. Érhető ugyanakkor, hogy manapság a marketing, a
vizualitás és a közösségi média korában minden szereplőre átragad
az, hogy el is akarja adni magát, ha
megjelenik nyilvánosan.
Hát a vidék úgy tűnik, még mindig nem tudja magát eléggé eladni,
mert érdekérvényesítő képessége
messze alatta marad a települési struktúrában felsőbb szinteket
elfoglaló nagyobb központoknak,
nem is beszélve a változatlanul Budapest centrikus magyar közéletről, amely az elmúlt évtizedben immáron évszázados hagyományokat
követve elszakadt a vidéktől.
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Az ország egésze társadalmi-gazdasági helyzetének egy metszete,
oldala képeződik le a vidék és a kistelepülések helyzetében, vagyis a
gazdasági és pénzügyi nehézségek,
a munkanélküliség magas szintje
és a kevés munkalehetőség, a perspektívátlanság lelkülete, a meghúzódás és túlélés, a napi küszködés
egyéni, családi és közösségi szinten.
Akadályok a település életében
Egy korábbi kutatásunkban foglalkoztunk azzal, hogy számos jellegzetes tényező közül melyek egyegy település fejlődésének legfőbb
akadályozó elemei. Kilenc akadály
között lehetett viszonylagos súlya
szerint rangsort felállítani. Ezek
között természetesen a projekt természetéből fakadóan rákérdeztünk
a képzettség fontosságára is. Az
akadály lista a következőkből állt:
- Információhiány
- Közösségek, közösségi értékek hiánya és bizalmatlanság
- Szemléleti elmaradottság
- Az önállóság és kezdeményező
készségek hiánya
- Az együttműködés hiánya a településen belül és a települések között, valamint általában
- A lakosság felkészültsége, képzettsége
- Támogatási források hiánya
- A településvezetés és irányítás
gyengeségei
- A civil szervezetek hiánya

Közelebbről vizsgáljuk meg, mi teszi a különbségek okát, ha egy-egy
települést összehasonlítunk, mert
nagyok a különbségek még azonosan, vagy homogénnek kezelt térségeken belül is. Egy helyütt gondozott utcaképet találunk, takaros
kerteket, barátságos és nyitott
fogadtatást, vállalkozó szellemet,
impulzív javaslatokat és rajtra kész
gondolkodást, másutt ennek az ellenkezőjét: elhagyatottságot, szétesettséget, apátiát, ellenszenvet, és
talán sok más mutatóban is (egészségügy, munkalehetőség) hátramaradást a pár kilométerrel arrébb
lévő településtől. Igen nehéz könynyen általánosítva bármit kimondani, de azt mondhatjuk, hogy a sok
elem közötti összhang és felsorolás
végső tömörséggel úgy fejezhető ki,
hogy az „emberi tényező” a meghatározó. Mert ha vannak átütő erejű,
múltbeli élő hagyományok, pozitív
folytonosság, s egy rátermett, kezdeményező és jó közösség szervező faluvezető (polgármester), s
neki akadnak jó társai (akár a pap,
akár a tanárok, akár a „menőbb”
családok és gazdák személyében)
akkor: működik a közösség. Rezdülnek, megmozdulnak a hívó szóra, nyitottak, érdeklődőek, bekapcsolódnak
kezdeményezésekbe,
mozgásba lendülnek, s tesznek is
magukért. Majdnem önfenntartók.
Nagyon sok helyen nem lenne másra szükség, mint mondjuk az egy
évszázada bevált, helyben megvalósult módszerek újra alkalmazá-
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sára, de emlékezet az nincs, a múlt
nem létezik a fejekben és így nincs
jövőre vonatkozó elképzelés sem.
A másik, hogy a helyi ún. „szellemi
közeg” létezik-e és működése magába foglal-e nyitottságot, perspektívát, vagy ez a szellemi közeg és
igényesség lecsupaszított a közel
fiziológiai szintre, vagy az egyéni
kitörési szintre, vagy a közeli-távoli
városba menekülés motiváltságára,
s a helyben maradás belső szellemi
közege megreked az italbolt és a
televízió kábító kettősségében. Ma
már az sem újság, hogy a legeldugottabb kistelepülésen is megjelent
az ifjúsági drogfogyasztás. Végül is
globalizálódunk nemde? S a falu is
tud „modernné ” válni. Ott ahol ez a
szellemi az ún. közeg, élő és kapcsolatokat keres kifelé is, kommunikál
a világgal és befogadásra nyitott,
ott helyben teremtődik meg valamilyen mozgatóerő, az egyébként
aszály ellenére is romlott levegőjű
helyi pocsolyák helyett.
Az persze semmit nem segít az
ilyen helyeken, hogy - akárcsak egy
évszázada – „kegyelmes uramék”
meg-meg jelennek fentről és elmondják a magukét a szép jövőről,
meg a nehézségek okairól. A helyi
élő közösségek, és a nyitott szellemi közeg maga tudja, kit hívjon meg
„kegyelmes uramék” helyett, kikkel
és miről parolázzon. (Mindenki
értse alatta, akiket ért, egy pártra
se gondolunk, hanem valamennyire és még kapcsolódó közegeikre is,
akár új típusú Skodán, akár Kecs-

keméten gyártott Mercédeszen érkeznek.) Én nem azt mondom - magunkat is beleértve -, hogy minden
kívülről odalátogatót ilyen jelzővel
lehet illetni, mert azért ez a kép is
összetett. Egy biztos – a fogadó oldal -, a vidéki népség igen jámbor és
türelmes fajta, de megszokta, hogy
előre csak legyintsen egyet, többet
úgyse tehet – mondja magának már
előre.
Ez a bizonyos „emberi tényező” tehát szerintünk a központi kérdés,
és ennek a fejlesztése, megváltoztatása ma a vidék felemelkedésének a kulcskérdése. Ez a kijelentés
a témával foglalkozó nyilvános
közbeszéd 90%-ában elhangzik,
minden következmény nélkül. Ha
elemezzük a vidéki településeken
és főként kistelepüléseken folyó
óvodai, iskolai életet és közösségi
művelődést – megint előfeltételezve, hogy a kép differenciált –, egy
érték és tartalomelemzés igazolhatná, hogy évtizedek óta változatlan struktúrát alkot ez az összkép
és aligha szolgálja a település megújulását. A falugyűlések, a fesztivál
jellegű nagyrendezvények, az ilyen
és olyan klubok, társadalmi szervezetek igen fontosak de, ha összehasonlítjuk egy osztrák, a német
falusi, a svéd, dán, finn népfőiskola
kínálatával nagy történeti fáziseltolódást fedezünk fel. Mármint mi
még a messze a múltban járunk.
Tisztelet a kivételnek, mert sok van
ebből is. Persze rögtön az ingerült
válasz is a felvetésre: hiszen ott az
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Internet és a mában élünk mindnyájan, élő időben. Ami az Internet
többes hatását illeti, persze a lefedettség alapján betört mindenhová az „elérés”, csakhogy tudjuk, a
műveltségi szint és értékrend alapvetően meghatározza ki-ki, mely
társadalmi vagy korcsoport milyen
témában és szinten szörfözik a világhálón. A „világszínvonalú” bóvli,
agresszivitás és álnyitottság elleni
védettséget itt is a helyi szellemi
közeg, szint és műveltség adja meg,
ha megadja. Az individualizáció
ereje szerint ez most nem működik, a világháló átütő ereje egyelőre
sokkal erősebb.
Vegyük sorra közelebbről mi a teendő az „emberi tényező” fejlesztésében az egyes, meghatározó társadalmi csoportokat tekintve.
Társadalmi csoportok és sajátos
feladatok - családok, fiatalok,
idősek, romák
Családok. A népfőiskolák több, a
családot középpontba állító programot valósítottak meg, s ma is
dolgoznak ilyen programokon. Pld.
a szülők megerősítése gyermekeik
tanulmányainak figyelemmel kisérésében. Családsegítő szolgálat
működtetése alföldi tanyavidéken.
Ifjúsági tanácsadó munka kifejlesztésével foglalkozott az MNT
egy német-román-magyar Leonardo együttműködésben, amelyben a
családokat és a szülő-gyermek kapcsolat és konfliktus helyzet keze-

lését segítették. Mindezek messze
elmaradtak a Nyugaton már évtizedek óta a felnőttoktatásban újra
virágkorát élő „családi tanulás”
(family learning) programok szerepéhez és nagyságrendjéhez képest.
A család, a társadalom legfontosabb
egységének helyzete megrendült.
A legfontosabb, az egész életet és
életpályát meghatározó szocializációs, nevelési funkciója legyengült,
s a társadalom nem épített ki egy
olyan közösségi hálót, egyebek között a felnőttoktatásban, közösségi
művelődésben, amellyel kompenzációt, átmeneti kisegítést valósíthat meg, mivelhogy egy átfogó családközpontú politika nélkül csupán
szükség cselekvésről és mentésről lehet szó. Nem beszélve arról,
hogy a falusi népesség körében is
erőteljes a népesség csökkenés, az
élve születések elapadásában és az
elhalálozások növekedésében az
arány megbomlott. A családok ellátó intézménye a védőnői hálózat, a
családsegítő szolgálat, az egészségügy, a bölcsődék, óvodák, az iskolák
hiánya. Kevés, vagy csökken a közöttük szükséges együttműködés
egyébként sem kellő szintje, a családok magárahagyottságát fokozza,
ami redukál minden olyan motiváltságot, ami a családalapítást, a
gyermekszületést ösztönözné.
A népesség csökkenést sikerrel
lassító, vagy éppen népesség növekedést elérő- hozzánk hasonló
fejlettségű – országokban is azt
látjuk, hogy a fejlett szociális inf-
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rastruktúra mellett fejlett közösségi művelődési és felnőttoktatási
struktúra teremti meg a családbarát kultúrát. A helyi népfőiskolák
sokat tehetnek ebben az összetett
feladat együttesben. Az ezredfordulót követően a magas fejlettségű
államokban ellenkezőjére fordult,
mint régen a klasszikus 20. századi társadalmakban, hogy az iskolázatlanság, a szegénység magas
születés számmal járt együtt és az
egy gyermekes családok a magasan
iskolázottságúak körében dívott. A
21. századi posztmodern társadalmakban ez megfordult, és a magasan kvalifikált társadalmi csoportok újra felfedezték a gyermek és a
család értékét. Tehát a műveltségi
szint és népesedési motiváltság
összefügg.
Fiatalok. A népfőiskolák legaktívabb tanuló csoportját a fiatalok
képezik, legalábbis a számítógép
és idegen nyelvoktatás terén. Általánosságban kevés a kínálat a tanulási potenciáljuk kielégítéséhez.
A közművelődési intézményrendszerből a fiatalok az utóbbi évtizedben kivonultak. A fiatalok körében
meglévő tanulási vágy és expanzió
mértékéhez képest a népfőiskolai
intézmény, mint rendszer gyenge és eszköztelen. A se nem tanul,
se nem dolgozik korosztály felkarolásában több sikeres tevékenység valósult meg, pld. a nagykátai
katolikus népfőiskolán. De ezek
mind inkább kis morzsák a szükséges nagyságrendhez képest. A

vidék és a város ifjúsága közötti különbségek tovább nőttek, s a népfőiskolák számára főként a falusi,
kistelepülések fiatalsága lehet a fő
célcsoport. A „csak úgy elvagyok”
életmód és a közösségi szerveződések hiánya magára hagyottá, és
a saját életvilágában individualizálódottá tette a 15-29 évesek korosztályát. Igen aggasztó az Ifjúság
2008 gyorsjelentés c. kutatás egyik
fő megállapítása miszerint a korosztály 14%-a szerint bizonyos körülmények között a diktatúra jobb,
mint a demokrácia, s további egyharmaduk számára lényegileg nem
számít, hogy demokratikus, vagy
diktatórikus körülmények között
élnek e.
Emlékszünk arra, hogy a felsőoktatásban milyen fontos szerepet játszott pld. a NÉKOSZ a háború után,
vagy újabb időkben a Bibó István
kollégium, amelyek lényegében egy
sajátos korcsoport népfőiskoláiként is felfoghatók. Cselekvés híján
nemcsak a nemtörődömség, a drogfogyasztás és deviancianövekedés,
és számos más jelenség rémével
nézünk szembe, hanem egy örökös
társadalmi törvény elsorvadásával,
hogy ti. mindig az ifjúsági generációk képezték a nemzeti és társadalmi megújulás szívét, lelkét. Számos
új és igen pozitív ifjúsági közösségi
mozgalom mellett az egyenlőtlenségek (falu, város) csökkentése
nélkül nemcsak az idősek várhatóan kitolódó élettartama miatti
társadalmi terhek növekednek, ha-
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nem a fiatalok tömegei maradnak
társadalmi kompetenciák nélküli,
„nagyra nőtt” és gondozásra szoruló „óriás csecsemők”. A politikai
osztály általában is jól megkopott
és jó része félművelt, aki nyers kenyérkeresetnek tekinti a „homo
politicus” hivatást. A politikai kultúra megújítása elemi szükségesség, ami egy új, fiatal ás alulról jövő
„siserehaddal” lehet csak sikeres.
Az osztrák szakirodalomban olvashatunk olyan speciális felnőttoktatási szolgáltatásokról, amely a
személy „kiégettség”-ének javítását célozza. Gondolom, a döntéshozatal magasabb szintjén lenne
szükség ilyen elsősegély programra, ha az ifjúsági, generációváltási
program késik.
Idősek. Európában a népesség öregedése egyre nagyobb méreteket
ölt. Az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a születések száma,
a termékenységi mutató, vagyis az
egy anyára jutó gyermekek átlagos
száma valamennyi fejlett államban
a reprodukciós szint (2,1) alá esett,
1.38 (EU 27). Ezzel párhuzamosan
fokozatosan emelkedik az átlagéletkor, az emberek egyre tovább
élnek. Az idős, 65 év feletti lakosság
aránya az össznépességen belül az
elmúlt évtizedekben egyre emelkedett, és a prognózisok azt mutatják,
hogy az elöregedés a jövőben gyors
ütemben folytatódni fog. Eközben a
munkaképes korú (14–65 év közötti) lakosok száma képtelen lépést
tartani ennek a folyamatnak a ke-

zelésével. Míg 1980-ban az Európai
Gazdasági Közösség országaiban a
65 évnél idősebb népesség aránya
13, 5% volt, 2006-ban az Európai
Unióban ez az arány 16, 2%-ra nőtt.
Adataink szerint a kistelepüléseken
a leghálásabb és legnépesebb népfőiskolai tanulócsoportok a nyugdíjasokból kerülnek ki. A népfőiskolák
tevékenysége révén ez pótolhatatlan társadalmi és gazdasági haszon.
Ott ahol magas az özvegyi magány,
a társadalmi kapcsolatok súlyos
hiányai mutatkoznak, s ahová már
a pap is csak „bejáró munkásként”
jut el heti másfél órára. Az életminőség emelkedését, a társadalmi
segély költségeinek csökkentését
nagyban javítaná az egészségmegőrzést, a társadalmi vitalitást és
közösségi érdeklődést növelő idősek népfőiskolái számának a növelése. Alacsony közköltség, magas
erkölcsi és társadalmi, jóléti haszonnal jár.
Romák. Az MNT egy Phare-Lien
dán-szlovén-magyar programban
alapvető koncepciókat, gyakorlati eszközöket fejlesztett ki a roma
alapkészség fejlesztés és szocializáció terén, amelyben itthon több
mint 6 megyében 80 tanár kiképzésével 700 roma felnőtt részesült
alapképzésben. Az egyszeri két
éves EU-s forrást felhasználó program befejezését követően semmilyen hazai támogatási forrást nem
lehetett biztosítani e munka fejlesztésére és kibővítésére. Természetesen számos más hasznos kez-
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deményezés történt, de az átfogó
roma felnőttoktatás megvalósulása
elmaradt. A roma stratégia megvalósítása reményekkel kecsegtet, különösen akkor, ha a roma értelmiség
tudatos kinevelésével párosul.
A munkaerőpiac hozzáférésének
növelése: a felnőttképzési „piac”
hozzáférésének növelése
A képzés és átképzés a foglalkoztatási rehabilitáció egyik legfontosabb
eszköze a foglalkoztatási és képzési
tevékenység egymásra utaltságát
még kötöttebbé szükséges tenni.
Minden foglalkoztatási tevékenység magába kell foglaljon képzési,
tanulási elemet és minden felnőttképzési tevékenységnek kell legyen
foglalkoztatással összefüggő eleme.
Természetesen ez egészen direkten igen nehezen megvalósítható.
Azt jelentené, hogy közpénzből nem
támogatható egyetlen foglalkoztatási program sem, amelynek nincs
– még ha szimbolikus jelentőségű
is – képzési eleme és nem támogatható felnőttképzés, amelynek nincs
foglakoztatási célú eleme. Radikális szemléletváltoztatás szükséges,
amely a közpénzek felhasználásának hasznosságát a foglalkoztatás
növelésben méri. Kétséges számunkra, hogy a foglalkoztatás bővítés sietős programja – a 2008 óta
egyre stagnáló, immár európai válsághelyzet mellett – sikeres lehet és
a képzés és foglalkoztatás mélyebb
átgondolását teszi szükségessé.

Ilyen elemi helyi felnőttképzési feladatok:
- az élethosszig tartó tanulás elősegítéshez kapcsolódó ismertterjesztés, tájékoztatás
- a felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítését szolgáló kommunikációs program
- a munkaerő piaci képzési szükségletek feltárására irányuló program
- a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás
- képességfejlesztő és motivációs
képzések
- kompetencia és tudásszint önértékelésének tanulását, gyakorlását
szolgáló képzési program
- pályaorientációs és álláskeresési
ismeretek oktatása
Áttekintés a több évtizedes népfőiskolai
munkatapasztalatok
felhasználásáról és a javaslatok
kiterjesztéséről
A Magyar Népfőiskolai Társaság
(MNT – közhasznú szervezet) nagy
várakozással tekintett a Nemzeti
Vidékstratégia közzététele elé és
örömmel nyugtázta, hogy a stratégia kidolgozói néven nevezve számolnak a népfőiskolákkal a jövő
vidékfejlesztésének programjában.
A mai magyar társadalomban még
mindig rendkívül mélyen gyökerező bizalmatlanság és hitevesztettség olyan komoly tényező,
amelynek figyelmen kívül hagyása
eleve kudarcra ítéli a Nemzeti Vidékstratégia bármely elemének,
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célkitűzésének
megvalósulását.
Ez vonatkozik a népfőiskolai programok, mint a nemzeti stratégia
programjai részének a kidolgozására és megvalósítására is.
Az MNT – a fentiekben megfogalmazott elkötelezettsége mellett –
egy olyan szervezet, amely nem veszítette el a hitelességét az elmúlt
években, évtizedekben, országos
szövetségként tagszervezeteinek
szoros együttműködésével dolgozik és ért el eredményeket.
Az alulról szerveződő helyi népfőiskolák jól beágyazottak a települések, kistérségek és a megyék társadalmába. A népfőiskolai hálózatba
bevont helyi szakemberek a velük
dolgozó szervezetek jó együttműködést ápolnak a helyi döntéshozókkal, a formális oktatás és kultúraterjesztés színtereivel, vagy akár
a szociális intézményrendszerek
képviselőivel is.
Az MNT táji központjainak munkatársai részben, vagy egészében,
de hosszú ideje dolgoznak együtt az
MNT sikeres, különböző hazai és
nemzetközi fejlesztési programjaiban, így jól ismerik egymás szakmai
és emberi képességeit, felkészültségét, együttműködési készségeit.
Szakmai irányultságuk, végzettségük és gyakorlati tapasztalataik
szinkronban vannak az MNT népfőiskolai stratégiai programterveinek tartalmával és felépítésével,
így alkalmasak a programok magas
szinten történő megvalósítására.
Mindnyájuk kiemelkedő képessége

az empátia, amelynek segítségével
könnyen és jól tudnak kapcsolatokat teremteni és jellemző rájuk
a „vidék” és az ott élő emberek, a
helyi viszonyrendszerek alapos
ismerete, mert nemcsak velük dolgoznak, de közöttük is élnek.
A vidékfejlesztés területén eddigi
munkája és eredményei alapján
kiemelkedik az MNT tagszervezetei közül a Mezőföld Népfőiskolai
Társaság (Hantos), amely tíz évet
is meghaladó ökológiai gazdálkodásával és a hozzá tartozó képzésekkel mintaként kell álljon a vidékfejlesztési elképzelések teljes
spektruma előtt, különös tekintettel a döntéshozókra.
Alapkoncepció
A népfőiskolai képzési programokat
az érintettek számára elérhetővé
kell tenni, vagyis az MNT minden
eddigi tapasztalata alapján azt az elvet vallja, hogy a képzéseket helyben
kell biztosítani az emberek számára.
A klasszikus népfőiskolai modell,
vagyis a több hetes, bentlakásos képzés speciális területeken és speciális célcsoport – elsősorban munkanélküliek - számára működőképes a
mai életvitel mellett. Eredményesség és hatékonyság szempontjából
a helyi tematikus népfőiskolai programokat október és április közötti
időszakban célszerű megtartani, tematikánként 20-30 órás programok
az ideálisak, vagyis egy őszi-téli időszakban több helyi képzési program
valósítható meg.
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Megyénként népfőiskolai előadói
szakértői adatbázist kialakítva kell
és lehet biztosítani a helyi programokhoz a megfelelő szakembereket (felkészítésük a felnőttképzésre azonban szükséges).
Infrastruktúra
Szervezetünk nem rendelkezik
olyan infrastrukturális háttérrel –
néhány tagszervezet kivételével -,
amely a jövőben a bentlakásos népfőiskolai programok megvalósításához elvárható lenne. Az ország
jelenlegi gazdasági helyzetében
– egy későbbi infrastrukturális fejlesztést, vagy intézményi átcsoportosításokat feltételezve és elvárva
- azt javasoljuk, hogy a már létező,
meglévő épületeket, intézményeket - a fenntartókra háruló kötelezettséggel - bocsássák népfőiskolai
programok megvalósításához rendelkezésre:
- helyi programok számára: helyi
közösségi házak, művelődési házak, iskolák, könyvtárak, teleházak,
- bentlakásos képzésekre, járási
népfőiskolai programokra: kollégiumok, bezárt iskolák, nem működő
turista házak, stb. átadása.
Az intézmények azonban azonos
technikai felszereltséggel kell
rendelkezzenek – a népfőiskolai
képzési programokban résztvevők
számára azonos lehetőségeket és
feltételeket kell biztosítani a tanuláshoz –az alaptörvénnyel összhangban.

Partnerség – a következő legfontosabb partnerekkel összefogva dolgozunk együtt:
Önkormányzatok
Vidékfejlesztési központok
A mezőgazdaság és szaktanácsadás
szervezetei
Helyi intézmények (iskolák, könyvtárak, stb.)
Egyházak
Civil szervezetek
Program típusok
1.) Helyi tematikus, a Kárpát-medence bármely települése számára
fontos és megvalósítható, megvalósítandó programok, amelyek a népfőiskolai táji központok szervezési,
módszertani segítségével valósulnak meg:
- helytörténet/kulturális örökség
feltárása és ismertté tétele
- faluszépítés az épített örökség
gondozása, létrehozása, megújítása
- helytörténet, honismeret a táj sajátosságai képzések, tanfolyamok
- helyi identitás (mit teszek a településemért - fejlesztés, tervezés,
egyéni felelősség)
- aktív állampolgárság/egy nemzethez tartozás/nemzeti felelősség
- család – gazdálkodás, a család szerepe a vidék felemelésében
- család: szülői hatékonyság növelése, szülői kompetenciák fejlesztése
- konyhakert – az ökológia konyhakert fenntartás újratanulása
- kisállatok tartása (liba, kacsa,
tyúk, stb)
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- helyi ízek konyhája – egészséges
étkezés, önellátás
- helyi élelmiszer feldolgozás, helyi
piac (önellátó település)
- környezetem védelme
- egészséges életmód/tudatos fogyasztó
- helyi szövetkezetek (szociális
szövetkezet)
- helyi vállalkozások kezdeményezése, elindítása, működtetése
- helyi kézművesség és népművészet (népi kismesterségek)
- helyi értékekre épülő vidéki turizmus fejlesztése
- helyi társadalom fórumok, tájékoztatók, tanácsadások
- a mindennapi életben való eligazodást szolgáló népfőiskolai programok
2.) Járási szintű, - részben bentlakásos, tematikus népfőiskolai képzési programok – országos szakmai
kérdések, speciális szakmai képzések a vidékfejlesztési központok és
a népfőiskolai táji központok koordinációjával:
Tematika:
- ökológiai gazdálkodás
- mezőgazdasági vállalkozási ismeretek
- talajvédelem
- növényvédelem
- erdőgazdaság
- vízgazdálkodás
- halgazdaság
- állattenyésztési ismeretek (sertés- és/vagy marhatartás, lótenyésztés, őshonos állattartás)
- energiagazdálkodás
- fenntarthatóság alapelvei

Programtípus:
- vidékfejlesztés és mikro és kisvállalkozás fejlesztés
- gazdák tájékoztatását szolgáló
fórumok szervezése (falugazdász
hálózat és a mezőgazdasági intézményrendszer szakemberek bevonásával)
- a társadalmi partnerség elősegítése, a helyi közösségek megerősítése
a szaktanácsadás bevonásával
- közösségi, szociális szövetkezetek
létrehozása és működtetése
- helyi kereskedelmi csererendszerek kezdeményezése és inspirálása
(szívességbankok, helyi pénz, cserekörök létrehozása)
- népfőiskolai táji központok szolgáltatásainak kiépítése ( járási és
megyei szinten)
- közösségi részvétel növelését
szolgáló ún. aktív állampolgár képzések
- mintagazdaságok, nyitott porták
adatbázis létrehozása a gyakorlati
eredmények terjesztése céljából
- az önellátó falu – helyi élelmiszertermelés, feldolgozás képzés
- térségi energia ellátási program
kialakítását szolgáló fejlesztő képzés
- falusi, tanyai vendéglátás képzési
program
- környezeti nevelési és ökológiai
gazdálkodást népszerűsítő programok
- modellgazdaságok tájközpontok
inspirálása illetve ezekkel együttműködés – szakmai látogatások,
tapasztalatcserék bonyolítása

13

„Második Esély Népfőiskolai Program Biharban” – TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0015

3.) Országos népfőiskolai programok, amelyek elsősorban rendszeres módszertani programok az
MNT NI és táji központjainak közös tevékenységeként:
- képzők képzése programok
- tanácsadók képzése
- stratégiai ismeretek a vidékfejlesztésben
- a helyi közösség és a járás vidékfejlesztéssel kapcsolatos igényeinek feltérképezését szolgáló módszerek és eljárások kialakítása és
ezek használatára képzés
- szakmai tanulmányutak szervezése a fejlettebb EU-s tagállamok
szervezeteivel együttműködve
- vidékfejlesztési, képzési szakmai
szervezetek hálózatainak feltérképezése és kapcsolatok, együttműködések kialakítása a Kárpátmedencében, Közép-Európában
(V4-ek) és egész Európában.
- a közösségi együttlét intézményeinek fejlesztése ( vezető és mentor
képzés, fórumok jó gyakorlatok)
- a vidékfejlesztés és a képzések
eredményességével
kapcsolatos
kutatások, országos tanácskozások, tapasztalatcserék szervezése
4.) Népfőiskola az alacsony iskolai
végzettségűek felzárkóztatásáért –
speciális helyi népfőiskolai képzési
programok az MNT NI módszertani irányítása mellett:
- felnőttkori kompetenciaképzések
(a 8 kulcskompetencia szerinti tematikában), munkaerő piaci kompetenciaképzésekkel, kiegészítve
gyakorlati képzésekkel, amelynek

helyszíneit a helyi vállalkozók biztosítják (ösztöndíj rendszerrel)
- hátrányos helyzetű (belső perifériák) felzárkóztatását szolgáló
programok
- A hiányzó osztályfok (általános
iskola) megszerzésére felkészítő
kurzus és képzés
- Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
alapkészség fejlesztési képzések
- A helyi gazdaság fejlődését szolgáló idegen nyelvi és informatikai
tanfolyamok
Finanszírozás
1. Elkülönített alap létrehozása a
pénzügyi források biztosítása érdekében.
A pénzügyi alap az operatív programok mellett több ágazatból
(alapból) is biztosítható, pl. EMMI,
NGM, stb.
2. Az összeg elnyeréséhez egyszerű, felesleges bürokráciától mentes
pályázati rendszert célszerű kialakítani és működtetni, beleértve a
programok monitoringozását, és
a szakmai tapasztalatok gyűjtését, feldolgozását. (Ez feltételezi a
rendszeres tájékoztatást, információcserét, illetve ehhez a feltételek
megteremtését, működtetését.)
3. A szakmai folyamat elindításával
párhuzamosan tovább kell fejleszteni a népfőiskolák rendszerét, a
tevékenység lehetséges formái, az
ellátandó feladatok és a célcsoportok szerint:
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I. kategória - nem intézményes
forma, az un. civil, csak egyesületi
működtetés - finanszírozás az elkülönített alapból, pályázati rendszer
keretében történik (helyi programok)
II. kategória - un. nappali népfőiskola - normatív támogatás és
program finanszírozás biztosítja
a működést és tevékenységet ( járási szintű tevékenység, valamint
az alacsony iskolai végzettségűek
képzése)
III. kategória - bentlakásos intézmény - normatív támogatással működik (speciális tematika, speciális
célcsoporttal)
A fejlesztés előkészítésének, illetve a működés szervezeti keretei, formái
1. Előkészítő csoport létrehozása a
Vidékfejlesztési Minisztérium irányításával, a csoport munkájának
irányítója „kormánybiztosi” hatáskörrel láthatná el a feladatot, mind
addig, amíg a szervezeti struktúra
kialakul.
2. Országos társadalmi testület létrehozása a működő (gyakorló) népfőiskolák szakmai képviselőiből és
felnőttképzési
szakemberekből,
valamint a vidékfejlesztésben érintett országos jellegű civil szervezetek által delegált tagokból.
3. A népfőiskolák fejlesztési prioritása kerüljön be a megyék szakmai célkitűzései körébe, különös

tekintettel arra, hogy régiónként
célszerű lesz működtetni rövid
időn belül egy-egy népfőiskolai
szakmai-módszertani központot.
A régiós központ decentralizáltan
látná el a szakmai, módszertani
feladatokat, a mellette kialakított
testület pedig segítené a társadalmi kapcsolatokat, s ugyancsak decentralizáltan döntene a pályázati
programok támogatásáról.
4. A feladat kapjon helyet a Vidékfejlesztési Minisztérium megyei hivatalainak feladatai körében, ilyen jellegű téma kerüljön
be a falugazdászok továbbképzési
programjába, fel kell készíteni a
térségmenedzsereket és minden
érintettet, aki részese lesz a vidékfejlesztési programoknak, és indokolt a népfőiskolákkal való együttműködésük, szakmai kapcsolat
fenntartása.
Összegzés
A fenti összefoglaló stratégiai
szinten tartalmazza az MNT tíz
éves fejlesztési tervét a népfőiskolai programokról, amely azonban
teljes összhangban áll a Nemzeti
Vidékstratégia közzétett célkitűzéseivel.
A programjának elfogadásához
az MNT szükségesnek tartja az
egyenlő bánásmód elvének gyakorlati alkalmazását a döntéshozók részéről, ezért javasolja és kéri, hogy
- a népfőiskolai szervezetek,
nevesítetten az intézményesítés
céljával kerüljenek megjelenítésre
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a költségvetési támogatásban
- a döntéshozók ismerjék meg és
ismerjék el, hogy népfőiskola olyan
intézményes képzési tevékenységforma, amely elsősorban a vidék, a
kistelepülések, és a népesség többségét kivető hátrányos helyzetű,
alacsonyabb iskolázottságú, nagy
társadalmi rétegek integrációjának
és felemelkedésének egyik leghatékonyabb eszköze
- világosan határolják körül a kitűzött cél- és feladatrendszert,
a minőségi elvárásokat és ebben
az országos szervezetek számára
az akkreditáció szükségességét,
amely lehetővé teszi a teljesítményük, és a hozzá tartozó támogatás
igényének és mértékének tárgyilagos mérlegelését.
- részesüljenek előnyben a közhasznú státusszal bíró, az érvényben lévő törvények alapján tevékenykedő szervezetek
- a különböző érdekek között megteremtett konszenzus és koordináció a legoptimálisabban szolgálja
a közjót, amely lehetővé teszi az
adófizetők befizetéseinek leghatékonyabb állami felhasználását
Szervezetünk
megalakulásának
évében, 1989-ben a „Mit akar a
Magyar Népfőiskolai Társaság?” c.
bemutatkozó füzet egyik legfontosabb álláspontja volt:
„A népfőiskola elsősorban a vidék
és a kistelepülések kulturális hátrányainak csökkentéséért munkálkodik … a népfőiskolák a kistelepülések életképessége erősítésének,

öntudatosodásának, felemelkedésének, önállósodásának a szellemi
fórumai”
Az azóta eltelt 23 esztendőben számos helyi népfőiskola valósított/
valósít meg gyakorlati képzéseket, működnek a vidékfejlesztésre
specializálódott táji központjaink.
Több mint tíz éve tettük közzé azt
az első, részletes vidékfejlesztési
stratégiához készült népfőiskolai
javaslatot, majd számtalan programot és elméleti/szakmai anyagot,
amelyek egyúttal a tapasztalatoknak és a kollektív tudásnak, készségeknek a tárházát jelentik, s amit az
MNT a mostani „Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció – 2020” során
javaslatként hozzáadott a programhoz, és tevékenyen képes részt venni az operatív programok kialakításában és lebonyolításában.
A Nemzeti Vidékstratégiát ismertté kell tenni a helyi közösségekben
A Magyar Népfőiskolai Társaság
(MNT) elkötelezetten támogatja a
Nemzeti Vidékstratégia 2020 céljait és annak megvalósítását. Ez a
merőben új szemléletű terv gyökeres változtatásokat kíván végigvinni a vidéki társadalom életben
maradása, megújítása és fejlődése
érdekében. A stratégia által felsorolt hét terület egyikeként, maga a
tervezet is tartalmazza a népfőiskolai szaktanácsadás, felnőttképzés bevonását ebbe a folyamatba.
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Az MNT több mint 20 éves tevékenységének középpontjában a vidékfejlesztés és falusi közösségek
segítése állt. Javaslatainkat már
2011. május végén benyújtottuk a
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
Javaslataink megvalósítási lehetőségeinek kidolgozása volt a feladata a 2011. szeptember 1-3. között
Balatonszepezden megrendezett
országos műhelymunkának, ahol a
népfőiskolai tagszervezetek szakemberei Sárospataktól, Zalaegerszegig 12 megyéből vettek részt.
Az alábbiakban a műhelymunka
javaslatainak rövid összefoglalása
található, amely alapot képez a vidékstratégia nemzeti népfőiskolai
programtervének további konzultációk alapján való kidolgozásához.
1. A közösségek bevonása. A vidékstratégia megvalósíthatatlan
a vidéki társadalom tagjainak és
közösségeinek közvetlen bevonása
és részvétele nélkül, ezért az egyik
legfontosabb szemléleti és gyakorlati megvalósítási feladat, hogy a
vidékfejlesztési népfőiskolai programokat a résztvevőkkel együtt
tervezzük meg. A felnőttoktatással
foglalkozó tudományos irodalom
szerint is, a „mi találtuk ki, ez a
miénk” megközelítés a legeredményesebb a tanulási és a társadalmi,
gazdasági cselekvési folyamatokban. Ennek az MNT által évtizedek
óta sikeresen alkalmazott népfőiskolai képzési módszertannak az
érvényesítését kell végigvinni, a

novembertől február végéig tartó,
egyenként 30-30 órás helyi képzési
alapozó (modell) programokban
2. Alapüzenetek közismertté tétele. A siker alapvető előfeltétele a
nemzeti vidékstratégia széleskörű
bemutatása, ezért a kurzusok első
sorozatában olyan, a stratégia megismertetését szolgáló elemeket kell
a képzés moduljaiba foglalni, mely
egységesen ismertté teszi, egyben
a közvélemény egészét pozitívan
hangolja arra, hogy:
- mi a vidékstratégia célja, és mi a
tét
- melyek a fenntarthatóság alapelvei
- mi az adott közösség kapcsolódása ehhez, melyek a feladatai és
lehetőségei a vidékstratégia megvalósításában
A fogalmak egységes értelmezése
a helyi sikerek előfeltétele, a települések különbözősége ellenére.
Ezért a valamennyi tanfolyam keretében közvetítésre kerülő alapüzenetek megfogalmazására szakértői munkacsoportot kell felkérni,
vidékfejlesztési, ökológus, felnőttképzési szakemberekből.
3. Képzők képzése. Széleskörű, igen
különböző szakértelem és tudás
igénybevételét igényli a vidékfejlesztési népfőiskolai szaktanácsadás és felnőttképzés, ezért ún.
képzők képzése program megvalósítására van szükség, amely biztosítja, hogy az indulástól, de a prog-
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ramok kiterjesztése, országossá
tétele során is, megfelelő számú és
felkészültségű közreműködő tanár,
tanácsadó, mentor álljon rendelkezésre. A felnőttoktatási és közösség
szervező szakemberek mellett a
fenntarthatóság, ökológia, mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területéről is szükséges szakembereket
bevonni.
4. Rövid tanfolyamok, helyi és járási szinten. Az első körben nem az
ország egészében és összes településén, hanem a helyi érdeklődés és
aktivitás alapján érdekelt településeken és közösségekkel szükséges
az ún. modell programok megvalósítása. A vidékfejlesztési stratégia
gyakorlatba ültetésének legfontosabb helyszíne a település, ugyanakkor a települések összefogásán
alapuló járási, kistérségi szintű
megvalósítás az életszerű szintér,
ezért a járási szintű alapozó képzési programok megvalósítása is
fontos, már a kezdeti szakaszban.
A területi, szektorális partnerségek
létrehozása kulcsfontosságú.
5. Speciális témacsoportok- modulrendszerben
Az alapüzenetek közvetítését, az
általános tájékoztatást és megnyerést szolgáló „alapmodulok” mellett speciális témacsoportok szerinti modulrendszer kidolgozására
van szükség a stratégia egy-egy elemének, részterületének megfelelően. A sajátos témacsoportok a helyi

szükségletekhez igazodó képzést is
jelentik. A képzés helyi jellege magában foglalja azt is, hogy helyben
hiteles embereket nyerjünk meg,
akik a tanulási forrást jelentik,
legyenek vezetők, vagy egyszerű
gazdák. Példaszerűen felsorolva
néhány témacsoportot:
- Többfunkciós mezőgazdaság
- Ökológiai gazdálkodás
- Fenntartható térségi energiagazdálkodás
- Környezet és természetvédelem
- Helyi erőforrások- helyi közösség
- Helyi ízek, helyi élelmiszerek
- Egészséges életmód, környezetbarát háztartás
Tekintettel a vidék társadalmában
akkumulálódott képzettségi hátrányokra, amelyek a változtatást
és a vidékstratégia megvalósítását
is hátráltatják, széleskörű, a stratégia tematikájához igazodó, azt
segítő alapkészség, életkészség és
alapkompetencia fejlesztő programokat is javaslunk megvalósítani.
Kiemelt lehetne pld. a településen
élő 18-30 éves munkanélküliek
csoportja, akiknek a tananyag kertészeti alapismeretekkel életvezetési ismeretekkel és személyiségfejlesztő tréninggel kombinálható.
Ezekhez a programokhoz az MNT
2000 óta nemzetközi szinten is
elismert és eredményes képzési
programokkal és tananyagokkal
rendelkezik.
6. Célcsoportok
Ahhoz, hogy a népfőiskolai szakta-
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nácsadás és felnőttképzés a vidékfejlesztési stratégia megvalósításának lehető leggyorsabb elindítását
elősegítse, át kell gondolni a célcsoportok fontossági sorrendjét, s
előtérbe kell helyezni egyes célcsoportokat, a vidékstratégia átható
ismertsége és támogatottsága érdekében. Ezek a helyi és kistérségi,
járási szintű
- formális és informális döntéshozók
- a helyi értelmiség – benne a mezőgazdasági és a műszaki értelmiség is
- a gazdakörök, és maguk a gazdák
- a civil szervezetek, egyházak
- családok

részt vettek a képzésen. A pályázatban előnyt élvezzenek azok, ahol
az önkormányzat térítésmentesen
rendelkezésre bocsátja az intézményi infrastruktúrát és a megvalósítás feltételrendszerét olcsóbbá
és hatékonyabbá teszi, bevonva
az önkéntes munkafelajánlást és
szervezést, szakmai tudást is. Értékelési szempont legyen, mit ajánl a
helyszín a megvalósításhoz. Ezzel a
program a tevékenység és teljesítés
finanszírozásra összpontosít, és
nem az infrastruktúra és más láthatatlan szolgáltatások igénybevételének költséges kiszámlázására.
Gondoskodni kell a legszegényebb
települések előnyös megítéléséről.

7. Pályázók és infrastruktúra
Közreműködőként az egyes települések szintjén a népfőiskolai
felnőttképzésekre pályázhatnak
az önkormányzatok, a civil szervezetek, és a népfőiskolák. A vidék társadalmához alkalmazkodó
alternatív (polgárbarát) pályázati
megközelítésmód kidolgozása indokolt, amely egyszerű, bürokráciamentes, s vonzóvá teszi a részvételt. Ösztönzőként, magukat a
résztvevőket is érdekeltté tevő
mechanizmus mellett azok az önkormányzatok, amelyek a vidékstratégia forrására későbbiekben
pályáznak, kapjanak többletpontot, amennyiben népfőiskolai felnőttoktatást, népfőiskolát valósítottak meg, illetve amennyiben a
saját képviselőtestületük tagjai is

8. Könnyű belépés a rendszerbe emberi léptékű értékelés, elbírálás
Mindazon települések, közösségek számára, amelyek érdekeltnek
mutatkoznak az aktív részvételre,
továbbá a körülményeik megvizsgálását is mérlegelik – mivel az a
közösség és település bizonyos,
hogy képes lesz az elhatározott
terv megvalósítására - számukra
biztosítsa a program a lehető legegyszerűbb belépést a rendszerbe.
Fontos például, hogy a pályázati
formanyomtatványok életidegen
elvárásaival szemben az elképzelések szabad leírása - amely tartalmazza a legfontosabb kritériumokat (mint pld. célok, eredmények,
kik, hogyan) - elég legyen a támogatás odaítéléséhez. A pályázat elbírálója tegyen személyes látoga-
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tást a helyszínen, ahol a program
leendő szervezőivel való beszélgetés, és a feltételek áttekintése
alapján megítélheti, hogy reális-e
a pályázat. Ezek a bírálók később
a helyben megvalósuló program
mentorai és a megvalósult eredmények értékelői lesznek. Ezeknek a
közreműködőknek a felkészítése
szükséges a képzők képzése típusú
program keretében. A személyes
felelősség beiktatásával megvalósuló bírálat, mentorálás, értékelés
költséghatékonnyá és korrupciómentessé teszi a folyamatot. A
megfelelő szakemberek kiválasztását és felkészítését az MNT végzi.
9. A program elindítása és költségei
A konzultációk és a részletes tervezetek elfogadása alapján a népfőiskolai felnőttképzési „modell
program” bevezető szakaszának
mielőbbi elindítására van szükség.
Ezek tapasztalatait folyamatosan
feldolgozva lehet a népfőiskolai
szaktanácsadás és felnőttképzés
modell program katalógusát kiszélesíteni, a programot országossá
tenni. A nemzeti vidékstratégia
megvalósításában a Magyar Népfőiskolai Társaság, mint kompetens,
1992. óta országos hálózattal rendelkező szervezet, képes a vidékstratégia tárca szintű felelősével
stratégiai partnerségi együttműködést kialakítani, és a megbízást
teljesíteni. A meghirdetésre kerülő népfőiskolai szaktanácsadási és
felnőttképzési pályázati program

és annak előkészítő és kiegészítő
költségeit biztosítani kell.
A népfőiskolák működési sajátossága a saját humánerőforráson
alapuló takarékos, alacsony költségigény, ami az államháztartás
jelenlegi körülményei között stratégiai fontosságú. Az országos műhelymunkában és ez utóbbi fejezet
megírásában kulcsszerepet játszott
és közreműködött Ács Sándorné is.
Dr. Szigeti Tóth János,
Mihályfi Márta
©MAGYAR NÉPFŐISKOLAI
TÁRSASÁG
A tanulmány javaslatai és megállapításai jogvédelem alatt állnak és
az azokkal való visszaélés jogkövetkezményekkel jár
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A VIDÉKFEJLESZTÉS,
KITÖRÉSI PONTJAI ÉS
MINŐSÉGI DIMENZIÓI
1. Vidékfejlesztés
A vidék- és területfejlesztés eszméje komplex és organikus megközelítésen alapul, mely átfogja a
szóban forgó térségek társadalmi,
gazdasági és kulturális tevékenységének egészét, így a természeti
erőforrásokkal való gazdálkodástól és ezzel összefüggésben a táji
adottságokhoz alkalmazkodó mezőgazdaság fejlesztésétől a gazdaság diverzifikációján keresztül a
természet és a helyi kultúra értékeinek megőrzéséig és a turizmus
fejlődésének elősegítéséig. A vidékfejlesztés célja a vidéki élethez
történő visszatalálás.
A természet, a társadalom és a gazdaság szoros összefüggésben vannak egymással és változásaik közvetlenül érintik a lakosságot. Akár
a munkanélküliség, akár a foglalkoztatottság irányából vizsgáljuk
ezeket a tényezőket, mind kihatnak
egymásra, illetve a lakosság életére,
életminőségére.
A globalizáció okozta nehézségekből való kilábalás a komplex vidékfejlesztéstől, tehát a fenntarthatóságtól, az alternatív erőforrások
kihasználásából és a társadalom
szemléletváltásától, illetve összefogásától remélhető. Az ilyen irá-

nyú fejlesztés egy esély arra, hogy a
kistérség szintjén is egyensúlyt teremtsen a környezet, a természeti
erőforrások és a társadalmi, gazdasági dimenziók, valamint a tudás, a
kultúra és az intézményrendszerek
között. A vidékfejlesztés alapvető
feltétele a lakosság számára biztosított megfelelő képzettség, a munkahely és a megélhetés.
A gazdasági fejlődés és az intenzív technológiák jelentette anyagi
többlet ellentétben áll a társadalom és természet érdekeivel. A
napi profit mögött talajpusztulás,
munkanélküliség, klímaváltozás
és elszegényedés halmozódik. Mivel az eddigi próbálkozások globális szinten mozogtak, ezért szinte
semmilyen eredményt nem értek
el. Emiatt szükséges helyi szinten
(kistérségi, települési) próbálkozni, hiszen a végrehajtás (a képzés,
az előállítás és maga a vidéki élet)
egyébként is itt zajlik.
A vidéki életminőség és életmód
meghatározó, nemzetformáló, hagyományőrző és társadalmi jövőképet befolyásoló tényező. A szinte
falvanként eltérő identitás-tudat, a
térségenként eltérő néprajzi, kulturális és etnikai kultúra hatalmas
értéket, összetartó erőt, kohéziót
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jelent a magyarság számára. A mai
helyzetben új és növekvő szerepkörre tesz szert a falu és a vidék
értelmisége. Aktivizálásuk, megszólításuk, és kormányzati támogatásuk a fejlesztés elengedhetetlen
feltétele. A falusi életkörülmények
javítása azonban kifejezetten gazdasági kérdés: a vidéki-falusi életmód és életminőség ugyanis csak
egyfajta jólét és tartós létbiztonság
esetén lehet vonzó, elfogadható és
felvállalható az ott élő és felnövekvő népesség számára.
A Bihari kistérségben az alábbi vidékfejlesztést érintő problémákkal
kell szembenézni:
- Fenyegető szociális problémák:
Egyre komolyabb szociális problémákkal kell szembenéznie a kistérségnek, ami abból fakad, hogy egyre
kevesebb aktív népesség tart el egyre több inaktív lakosságot. Nagyon
magas a szociálisan eltartottak és a
hátrányos helyzetű rétegek aránya.
- Autópálya elhaladására való felkészülés: Egy lehetséges autópálya
önmagában legfeljebb a kistérség
elérhetőségén tud javítani. Gazdasági fejlődés csak abban az esetben
társul hozzá, ha a térség felkészülten várja az ennek következtében
várhatóan megélénkülő befektetői
érdeklődést és azt versenyképes kínálatokkal tudja kiszolgálni.
- Vállalkozói szféra: A kistérséget
törékeny gazdasági szerkezet jellemzi és szinte valamennyi gazdasági ágban – kiemelten a mező-

gazdaságban – közös probléma a
hozzáadott érték alacsony szintje.
Ezt tovább súlyosbítja az alacsony
vállalkozássűrűség és a vállalkozások többségének korlátozott versenyképessége.
- Mezőgazdasági stratégiaváltás: A
kistérségben nagy hagyománya van
a gazdálkodásnak. A lakosság nagy
részének, főleg a kisebb településeken, szinte ez jelenti az egyetlen
megélhetési módot.
- Kommunális infrastruktúra hiánya: A kistérség számos településén még mindig nem megfelelően
kiépült, hiányos a kommunális infrastruktúra. Jellemzően nyitott a
közműolló, azaz nagyon alacsony a
szennyvízbekötések aránya.
- Munkanélküliség: Kevés a kistérségben a munkahely, magas a munkanélküliség és a munkanélküliek
között is magas a tartósan állásnélküliek aránya, akik többnyire alacsony képzettséggel rendelkeznek.
A magasabban képzett munkaerő
elvándorol a kistérségből. A nagy
munkahelyteremtéssel járó befektetések elkerülik, a korábbi nagy
foglalkoztató cégek pedig fokozatosan elhagyják a térséget.
- Emberi erőforrás fejlesztés: A
munkaerőpiacon strukturális munkanélküliség problémája áll fenn, a
munkaerő- kereslet és munkaerőkínálat nincs összhangban egymással.
- Forrásszerzés: Alapvetően jellemzi a kistérséget a belső források
hiánya, ami gátat szab a kistérség
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által indukált fejlesztéseknek. A
kistérségnek számos kihívással kell
szembenéznie és olyan stratégiát
kell megfogalmaznia, amely képes
komplex, összehangolt választ adni
ezekre a kihívásokra. Amennyiben
nem történik kistérségi szinten öszszehangolt beavatkozás, a térség
nem reagál aktívan a kihívásokra,
ezért további leszakadás, a feszültségek és problémák további éleződése valószínűsíthető. A Bihari kistérség gazdaságának megfelelően kell
működnie úgy, hogy mindeközben
a kistérség kulturális hagyományainak és természeti értékeinek megőrzése kiemelt figyelemben részesüljön.
A kistérség fejlődésének meghatározó elemei az élénk határmenti
kapcsolatok, a piacképes ismeretekkel rendelkező munkaerő, valamint
a kulturális és történelmi turizmus.

A fenntartható tájhasználat egyik
következménye, hogy esztétikai élményt nyújt. A városi ember, a rohanó mindennapokból valódi pihenési lehetőséget talál vidéken. Ez
a turizmus fejlődését vonja maga
után. Az itt termelt élelmiszerek
egészségesek és jó beltartalmi értékkel rendelkeznek. Ez gazdasági
értékkel bír. Ezek együtt munkahelyet teremtenek. A vidéki életforma
új értelmet kaphat, ami nem csak a
tömeges munkanélküliségről szól,
hanem egyfajta életformáról is.
A hazai vidékfejlesztésben azzal
is célszerű számot vetni, hogy a
társadalom reális történelmi és
helyzet megítélésre, biztonságra és
világosan, közérthetően megfogalmazott jövőképre vágyik. (CseteLáng, 2005.)
A vidékfejlesztés hiánygyűrűje

Forrás: Csete- Láng, 2005.
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A fenntartható vidék- és településfejlesztés bonyolult kérdése a vidékiek műveltségbeli, tudásbeli lemaradása, azért, hogy Magyarország ne
Kelet nyugati kapuja legyen, hanem
Nyugat keleti kapuja. Ezen pedig
gyökeresen szükséges változtatni.
A vidék csak a tudás útján terelhető
tartósan, folyamatosan fejlődő pályára. Ebben nagy szerepet játszik a
falu iránt elkötelezett alkotó értelmiség. A falusi település ugyan a jelenben él, de a menedzserszemlélettel, vállalkozó szellemű emberekkel
szebb jövő formálható.
A vidékfejlesztés konkrét célja a
kistérségbe érkező hazai és külföldi
működő tőke-befektetések növelése. A befektetők egyik alapvető elvárása bármely térséggel szemben,
hogy képes legyen infrastruktúrával
megfelelően ellátott, jó közlekedési
kapcsolatokkal rendelkező telephelyeket, ipari parkokat, lehetőleg
kedvező feltételek mellett biztosítani.
2. Fejlesztési lehetőségek, kitörési pontok
A fejlesztési lehetőségek egy olyan
kistérséget tárnak elénk, amelyben a fenntartható módon fejlődő, versenyképes, kiemelten az
élelmiszer- és könnyűiparra, a
határmenti kapcsolatokra és a
turizmusra építő gazdaság stabil
foglalkoztatást, megfelelő jövedelmet és ezen keresztül megélhetést
biztosít a térségben élőknek. A gazdasági-társadalmi fejlődés motorja
a szakképzett humán-erőforrás. A
stabil foglalkoztatás önmagában

nem elegendő a minőségi élethez:
a kistérségben élők számára a belső összetartozás, identitástudat
erősítése céljából nagyon lényeges
a meglévő kulturális és térségi hagyományok ápolása, kiterjesztése
és a ritka környezeti értékek megbecsülése.
Összehangolt és aktív cselekvésre van szükség, ha ugyanis ez nem
következik be, a kistérség állapota
fokozatosan tovább romlik, elmaradottsága növekszik és a jelenleg
adott lehetőségek nagy része elszalasztott lehetőséggé válik.
Napjainkban a fenntarthatóság
gyakorlatba ültetésének a jövedelem hiány a legnagyobb akadálya,
ami egyúttal azt is jelenti, hogy ez
már veszélyezteti a mező-erdőgazdaság holnapjait is.
2.1. Fenntartható gazdaság
A globalizáció okozta nehézségekből való kilábalás a fenntarthatóságtól, az alternatív erőforrások
kihasználásából és a társadalom
szemléletváltásától, illetve öszszefogásától remélhető. A fenntarthatóság egy esély arra, hogy a
kistérség szintjén is egyensúlyt teremtsen a környezet, a természeti
erőforrások és a társadalmi, gazdasági dimenziók, valamint a tudás, a
kultúra és az intézményrendszerek
között.
A fenntarthatóság a termelésből
és a vállalkozásból, a vidékből és a
településből tevődik össze. A fenntarthatósággal elérhető a természeti erőforrások minőségének hosszú
távú megmaradása, a fokozódó mi-
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nőségi igények kielégítése, a versenyképesség javulása és a gazdálkodók, vidékiek életnívójának
növelése, ami egyúttal hozzájárulás
a társadalmi felemelkedéshez is.
A fenntartható rendszerek jellemzői:
- A fenntarthatóság megvalósításában alapvető a fenntartható mezőerdőgazdasági termelő tevékenység,
melyben a gazdasági cél harmonizál
a természeti erőforrások regenerálódásával és a terhelt környezet aszszimilációs készségével.
- A fenntartható vállalkozás. A
fenntartható mező-erdőgazdaság
megvalósítása, a fenntartható gazdálkodási-üzemi rendszerek csak
a résztvevők érdekeltségére építve
jöhetnek létre.
- A fenntartható vidék megvalósítása nélkül a mező-erdőgazdaság
környezeti feltételeiben igen sok a
bizonytalanság, amely veszélyezteti
a fenntarthatóság vállalkozás szintű
megvalósítását, de magának a vidéknek a megmaradása is kétségessé
válhat
- A fenntartható vidék kulcsa a területén elhelyezkedő fenntartható
települések hálózata!
A fenntartható település megvalósítása az emberek helyben tartásának,
visszajárásának, a fiatalok nevelésének, oktatásának elemi közege, mert
az emberek nem általában vidéken,
hanem konkrétan a vidéki településeken élnek!
A fenntartható mezőgazdaság, a vidék és a település szervesebb egységbe kovácsolását segíti a hagyományos tevékenységi kör bővítése,

újszerű tevékenységek, szolgáltatások, háziipari és más hagyományok
felkarolása.
2.2. Innováció, ipari parkok
Az elmaradott, magas munkanélküliséggel küzdő települések egyik
lehetséges területe az ipari parkok
gazdaságfejlesztő szerepe, a vállalkozási övezetek által lehatárolt területek fejlesztésének fontossága.
A gazdasági fejlődés egyik kulcskérdése, a vállalkozásbarát környezet kialakítása, a vállalkozások
ösztönzése. Működéséhez szükség
van a magas színvonalú infrastruktúrára, a befektetőknek nyújtott
adókedvezményekre és a kedvezmények hosszú távú garantálására.
A vállalkozási övezetek megfelelő
mozgásteret biztosíthatnak a határon átnyúló közös programok megvalósításának.
2.3. Képzési stratégia
Nemzetközi és hazai felmérések
eredményei azt mutatják, hogy a
magyar tanulók teljesítménye több
vizsgált területen is a nemzetközi
átlag alatt van. Sajnos, leginkább a
tanulási folyamatot megkönnyítő
készségekben mutatkoznak lemaradások: az alapvető (írás, olvasás,
számlás), a szociális, az idegen nyelvi, a kommunikációs és informatikai készségekben. A humán erőforrás bázis megerősítéséhez eltérő
feltételek szolgálnak a kistérségben.
A tartósan munkanélküliek nagy
részét az általános iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a szakmunkások teszik ki. A kistérséget,
mint befektetési célpontot mérle-
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gelő vállalkozások gyakran azért
nem telepszenek meg, mert nem
megfelelő számukra a rendelkezésre álló munkaerő szakképesítése. A
munkanélküli rétegeknek a munkaerőpiacra való visszajuttatása
leginkább azzal segíthető elő, ha
át- és továbbképzések keretében
piacképes végzettséget szereznek.
2.4. Turizmus, gyógyvíz
A kistérség turizmusfejlesztésének
legnagyobb jelentőségű programja a hévízkészletek hasznosítása
lehetne, ami kiemelkedő hatású a
gazdaság fejlődésére. A falusi turizmus fejlesztésének a társadalomra
van kiemelkedő hatása. Fontos szerepe lehet a munkahelyteremtésben, a település fejlesztésében és
az életszínvonal emelésében.
Az idegenforgalom - mint új megélhetési forrás - fejlesztése is megköveteli az infrastruktúra általános

fejlesztését, a távolsági és helyi közlekedési lehetőségek fejlesztését.
2.5. Közlekedés
Mint bármely más térség, a Bihari
kistérség sem tud létezni a megfelelő közlekedési infrastruktúra nélkül.
Napjainkban egyre jobban kiéleződik a két fő közlekedési ág, a vasút és
a közút között a verseny a piac megszerzésére.
A gazdasági, termelési szervezetek
kapcsolatai áruáramlást alakítanak
ki. A közlekedés terméke a szállítási
teljesítmény. Az áruáramlat társadalmi egyensúlyt hozhat létre, mivel
a vállalkozások hasznossága elméletileg nő. A gazdasági fejlődés során
a nyersanyagokat úgy alakítják át,
hogy a társadalom szükségleteit ki
tudja elégíteni, ezáltal növekszik a
használati érték, ugyanakkor nő az
általuk képviselt szellemi és anyagi
érték is.

Forrás: Közlekedéstudományi Intézet
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Forrás: Közlekedéstudományi Intézet

3. A gazdasági, társadalmi változások minőségi dimenziói
A minőség, a minőségügy és a minőségbiztosítás napjaink állandó
témája, noha nem új keletű dolog.
Már a történelem kezdetéig viszszanyúlik néhány szabvány, előírás
kapcsán (pl. a Holtak könyve az
ókori Egyiptomban, az építőanyagok mérete). A minőségbiztosítás
rendszere először a termelő szférában terjedt el, ma már azonban
a szolgáltatások területét is teljesen áthatja, ezzel közvetlenül behatolva az életterünkbe. A fejlett
országok tapasztalataira építve
megállapítható, hogy a minőségnek
hazánkban állami stratégiát kell
képviselnie, hiszen az EU-hoz való
csatlakozás miatt a vállalkozásaink

csak így lehetnek versenyképesek.
Hazánkban a minőségi munkán általában az eredményes, a hatékony,
a jó színvonalú munkavégzést, a
versenyképességet, a kedves, udvarias, gyors kiszolgálást, az esztétikus csomagolást értjük. (Veress,
2006.) A korszerű minőségügy
minőségfogalma a termelésben és
a fogyasztásban érdekeltek, továbbá a társadalom értékítélete arra,
hogy a termelési-fogyasztási folyamat mennyire elégíti ki az igényeket. Ebből következően a minőség
érték. (Veress, 1999.) Még pontosabban: az átadott érték. Tehát
emberi fogalom, amely az érdekeltek értékrendjét tükrözi. Sajnos,
sokan keverik a haszon fogalmával,
bár tény, hogy a jó minőség hasznot
hoz. Minőség az, ha nem a termék,
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hanem a vevő jön vissza. Továbbá
mindenkiben tudatosulnia kell,
hogy erkölcs nélkül nincs minőség.
4. A minőségügy értelmezése
A minőség a fogyasztók egészségtudatossága és az életterek minősége miatt, illetve azoknak az
életminőségre gyakorolt hatása
kapcsán került előtérbe. A térségben a lakosság helyzete nagyban
függ a mezőgazdaságtól és a mezőgazdasági vállalkozók eredményeitől. A minőségbiztosítás a termelésben egyfajta megoldási kulcsot
jelenthet a vállalkozások számára,
illetve mivel a környezettudatosságot is előtérbe helyezhetjük általa,
a lakosság életminősége is javul. A
környezet terhelés csökkentésével
javul az életterünk minősége, a levegő, talaj és vízminőség, valamint
sokkal egészségesebb termékeket
tudunk fogyasztani. Ha ezek a feltételek megvalósulnak, akkor a
lakosság életfeltételei is javulnak.
Javul az emberek közérzete és egy

élhetőbb világban pedig maga az
élet is jobb és szebb.
A gazdasági - társadalmi átalakulás
magával hozta, hogy a hazai szervezetek működésében a minőséggel és a minőség vevői szempontú
megközelítésével szembeni igény
megnövekedett.
A világpiaci versenyben, valamint
a fogyasztóvédelem szabályozásában a minőség az első helyre került. A termék előállítás, vagyis a
gyártás és szolgáltatás, valamint a
fogyasztói igények kielégítésének a
minősége nyereséget eredményez,
továbbá elősegíti a fogyasztóvédelmet. Mivel az igénykielégítési
lánc végén közvetve, vagy közvetlenül általában a társadalom áll, az
előbbi gondolat folytatása, hogy a
minőség befolyásolja a nemzetgazdaságot, illetve a társadalom egészének életminőségét. A minőség
éppen ezért a fejlett országokban
állami stratégiát képvisel.
A termelés minősége

A termelés korszerű
minősége
Igénykielégítés,
fogyasztóvédelem

Versenyképesség, profit

Gazdasági fejlődés

Az életminőség
javulása

Jogi és erőszak elleni

Fizikai, lelki
egészség

Biztonság
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5. Az életminőség

hagyható figyelmenkívül az adott
terület kultúrája és a regionális
Az életminőség (Quality for life)
szintű kulturális örökség. Ennek
pontos meghatározása nehéz, inértelmezése nem egyszerű, mert
kább érezni lehet mit is jelent.
tartalmazza az anyagi és történelA termelés
Minden igényünkre kiterjedő,
az korszerű
mi örökséget, tehát az épített örökéletünkre vonatkozó értékelés. minősége
Te- séget, a társadalmi örökséget, tehát
hát az életminőség az érzetünk és a szellemi és kulturális örökséget,
Igénykielégítés,
Versenyképesség
, profit
Biztonság
értékrendünk
következménye.
A valamint
a természeti örökséget.
fogyasztóvédelem
minőség szociális követelménnyé Ezek külön-külön is, de általában
vált. Életminőség az ember életét, együtt hatnak a régió fejlődésére,
Gazdasági fejlődés
közérzetét befolyásoló tényezők
így az itt élő társadalom (mint huösszességének színvonala, mely mán erőforrás) minőségére. A moaz életszínvonalon kívül magában dern társadalmakban a helyi köfoglalja az életünket, közérzetünzösségek szerepe egyre erősödik az
Az életminőség
ket jelentősen befolyásoló tényeéletminőség alakulásában.
javulása
zőket, így egyebek között az egész- Az életminőség egyik megnyilségügyi helyzetet és a környezet vánulási formája az egyén adott
állapotát. (Juhász, 2008.) Az élet- térséghez való kötődése, tehát az
minőség meghatározásakor nem identitás.
Fizikai, lelki
egészség

Jogi és erőszak elleni
biztonság
Lakáskörülmények

Anyagi jóllét

Tárgyi
környezet

Biztonság

Életminőség

Egyéni fejlődés a
tanuláson keresztül

Személyi
fejlődés
Egyéni fejlődés a
pihenésen és
rekreáción
keresztül
Pszichológiai jóllét

Vizuális és tájképi minőség
Bűnözés, Szennyezés
Természeti
erőforrások, javak és
szolgáltatások

Közösségi
fejlődés

Társadalmi
szerkezet
Társadalmi infrastruktúra és
szolgáltatások

Természeti erőforrások
Javak
Infrastruktúra és szolgáltatás
Politikai részvétel
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6. Összegzés
Amennyiben a társadalom egy
része mindennapi megélhetési gondokkal küzd, akkor nyilván
háttérbe szorul a környezetvédelem, megindul az élettér és az
életfeltételek leromlása. Ez negatívan hat a gondolkodásra, az érzelmekre, megjelenik a bűnözés és
a prostitúció, valamint nőnek az
ellenük való küzdelem költségei.
Egyenes következménye a lakosság árérzékenysége és a helytelen
táplálkozás, illetve ennek negatív
következményei. A gazdaságot tovább gyengítik az adókiesésen túl a
megnövekedett szociális kiadások.
Ellenben, ha kiutat találunk ezekre
a problémákra, akkor ezek a folyamatok megfordulnak. Tehát mindkét irányban halmozottan hatnak.
A nagy munkanélküliség, mint társadalmi és nemzetgazdasági probléma jelentkezik. A munkanélküliség, mint folyamat vagy jelenség,
nem bízható a piacgazdasági folyamatokra, azt kezelni kell, tehát
szükséges az állami és közösségi
szerepvállalás. A cél a stabil foglalkoztatás elérése, bár ez önmagában
még nem elegendő a minőségi élethez, a kistérségben élők számára a
belső összetartozás, identitástudat
erősítése céljából nagyon lényeges
a meglévő kulturális és térségi hagyományok ápolása, kiterjesztése
és a ritka környezetei értékek megbecsülése.

Nyéki Tibor

Környezetgazdálkodási agrármérnök,
minőségbiztosítási szakmérnök,
emberi erőforrás tanácsadó MA

Nyékiné Katona Hedvig

Okl. terület- településfejlesztő szakértő,
okl. ingatlangazdálkodási szakértő,
emberi erőforrás tanácsadó MA,
művelődésszervező
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MÁSODIK ESÉLY NÉPFŐISKOLAI
PROGRAM BIHARBAN
A projekt előzményei
A közművelődési intézmények a
helyi közösségi művelődés színtereiként a települések, településrészek szociális tükreiként is - kvázi
visszajelző szerepet ellátó – funkcionáltak a „70”-es évektől. Az intézményekben működő közösségek
élete tükrözte a társadalmi, gazdasági folyamatokat. A művelődési
otthonok látogatói, szolgáltatásainak igénybevevői elsősorban az
alsó középosztályhoz tartoznak.
Művelődéstörténeti szempontból
vizsgálva ezen intézményekben
folyó kulturális tevékenységekhez
szociális feladatok is kapcsolódtak.
A rendszerváltáskor felerősödő
szociális problémák érintették a
közművelődést is. A helyi nyilvánosság szélesítésére szerveztünk
különböző előadásokat és rétegprogramokat. Egy-egy szakterület
neves tudósát, közéleti szereplőjét kértük fel előadások tartására. Ezek a rendezvények azonban
jellegükből adódóan nem segíthették a probléma megoldását. A
nyilvánosság eszközeivel hozzájárultak a problémák szélesebb körű
megismeréséhez, a helyi válaszok
kidolgozásának elindításához. A
lehetőségek számbavétele, belső
és külső ösztönző hatásokra döntöttünk úgy, hogy a felnőttképzést,

mint eszközt használjuk a lecsúszott csoportok felzárkóztatására, integrációjára, ezért komplex
személetmóddal törekszünk integrációs programokat kidolgozni.
Először a hátrányos helyzetűek
képességeinek, készségeinek fejlesztését kell ellátni, hogy váljanak
alkalmassá az integrációs folyamatba való bekapcsolódásra. Mivel
ez a folyamat több szereplős, befolyásunk a változások hatékonyságára csak az adott tevékenységünk
helyével és szerepével mérhető.
A hatékonyság növeléséért törekszünk partnerségi kapcsolatok,
programok kialakítására. Ezt sikerült megvalósítani Hajdú-Bihar
megye több civil szervezetével,
több települési önkormányzattal,
illetve a határon átnyúló programok esetén nagyváradi civil szervezetekkel, intézményekkel. A
partnerségi programok más minőségét jelenthetik az ágazatközi
együttműködések kialakulása. Ennek a folyamatnak jelenleg a kezdeti időszakában vagyunk, bízunk
benne, hogy erősödni, szélesedni
fognak az ágazatközi együttműködések.
Az elmúlt 11 évben az alábbi programokat valósítottuk meg.
• 2001/2002-ben 330 órás roma
felzárkóztató PHARE program
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keretében 44 fő alapképzését végeztük el.
• 2002. óta működtetjük Teleházunkat, amely 2004. óta a
lakossági szolgáltatásokon túl
felnőttképzési információs és ügyfélszolgálatot is ellátja.
• 2002-ben Ifjúsági animátor képzést szerveztünk 25 fő részére.
• 2002. óta álláskeresési tanácsadás
keretében
Álláskereső
Klubot tartunk évenként több
kurzuson. Az azóta szervezett 10
háromhetes csoportos foglalkozásba több mint 150 munkanélkülit vontunk be. A munkaerőpiaci
humánszolgáltatásokban
3 napos álláskeresési technikák,
reintegrációs, újraorientáló, pályaorientációs csoportos foglalkozásokat folytatunk 2004. óta.
• A HEFOP-3.5.4-P.-2004-060015/2.0 számú támogatási projekt keretében a közművelődési
intézmények szerepét erősítettük
a felnőttképzés rendszerében. A
program részeként tanárok, trénerek módszertani képzését, majd ezt
követően 7 kulcskompetencia területen 120 órás referenciaképzési
programokat tartottunk.
• Az E/015, HU-13 EQUAL projekt Fejlesztési Partnerség tagjaként kidolgoztuk a kompetencia
alapú képzés tananyagát, felkészítettük a trénereket, tanárokat,
monitoringoztuk a Második Esély
Iskola modulok módszertanát.
Munkatársaink 26 csoportban álláskeresési technikákat, 10 cso-

portban a MEI modulokat oktatták..
• 2005. óta minden évben a NCA
támogatásával a magyar-román
határon átnyúló programjainkban civil szervezetek menedzsmentjének a humánerőforrás fejlesztését végeztük.
• 2005. óta tagjai vagyunk az
Észak-alföldi Felnőttképzési Bázisközpontnak. A konzorciumnak
szervezetünk az egyetlen olyan
tagja, mely nem megyeszékhelyen
működik.
• 2008. szeptember 1-jén kezdtük el
a TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0105
számú projektünket, melynek keretében kistérségi szinten 25 fő
kompetencia alapú és szakmai
képzését vállaltuk fel. A projektet
17 hónapos időtartamúra terveztük. A képzést 6 hónapos védett
foglalkoztatás követte. A foglalkoztatás sikeres megvalósításához a térség 8 településével, illetve
gazdasági szereplőjével kötöttünk
együttműködési szándéknyilatkozatot. A projektet 2010. április 30án zártuk.
• 2008. őszén kötöttünk közművelődési megállapodást Biharkeresztes Város és Szentpéterszeg
Község Önkormányzataival, amiben vállaltuk, hogy a közművelődésen belül segítjük a települések
felnőttképzését, gazdagítjuk a kulturális kínálatot. Ennek hozadéka
a következő két projektünk.
• A TÁMOP-3.2.3-08/1-20090006. számú projekt az „Építő
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közösségek” – közművelődési intézmények az élethosszig tartó
tanulásért felhívás keretében a
biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár intézmény
akkreditációs eljárásának lefolytatását és 8 felnőttképzési program
megszervezését vállaltuk fel. A minőségbiztosítási folyamat megtervezése, bevezetése mellett nagyon
fontos a korábbi jó gyakorlataink
elterjesztése. Ebben is elsősorban
a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatásának elősegítése a felnőttképzés sajátos eszközeivel. A
projekt kezdete 2009. szeptember
1. , befejezése 2011. június 30.
• A TÁMOP-3.2.3-09//2-20090033 sz. projektben „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az élethosszig tartó
tanulásért felhívás keretében
Megújuló közösségek Biharban
címmel a kistérség 4 településén
(Biharkeresztes – Berettyóújfalu – Csökmő – Szentpéterszeg)
a gyermek és ifjúsági korosztály
számára valósítottunk meg nem
iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható
tudást megalapozó képzéseket, kiscsoportos alkalmakat, fejlesztő-,
tehetséggondozó, társadalmi integrációt elősegítő foglalkozásokat és
táborokat. A projektet 2011. január
1-jén kezdtük el és 2012. július 31én fejeztük be.
Az LHH-s kistérségek felzárkóztatását segítendő kiemelt program helyi kialakításába 2008.

szeptemberében kapcsolódott be
egyesületünk. Hivalkodás nélkül
mondhatom, hogy a három szektor
– versenyszféra, önkormányzatok,
civilek – közül elsőként dolgoztunk ki olyan átfogó projektötleteket, amelyek a szektorok közötti
együttműködésre, illetve a felnőttképzés fontosságára, ezen belül a
népfőiskola demokratikus hagyományainak előremutató, fejlesztő
lehetőségeire hívták fel a figyelmet.
A benyújtott három projektötlet
közül a Második Esély Népfőiskolai Program Biharban elnevezésűt emelte be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a megvalósítandók
listájába.
A projektötlet rövid összefoglalója
• A Második Esély (Népfő)Iskola
gyakorlatának elterjesztése a Berettyóújfalui kistérségben, olyan
komplex felnőttképzési program
megvalósítása, amely elősegíti a hátrányos helyzetű lakosság
reintegrációját, közvetve javítja a
népesség életminőségét.
Moduljai:
• A MEI kiterjesztéséhez szükséges humán erőforrás szakmaimódszertani felkészítése (12 fő).
• A krónikus munkanélküliség életminőséget rontó fenyegetettségre
és kihívásokra megfelelő válaszokat megfogalmazni tudó egyének
felkészítése, kulcskompetencia
képességeinek fejlesztése (8
képzési csoportban 120 fő).
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• A munkaerő-piaci aktivitást
növelő képzések, tréningek széleskörű kiterjesztése a kistérség olyan
területeire is, melyeken eddig a
munkaügyi szervezet ilyen irányú
tevékenységeket nem támogatott
(10 képzési csoportban 120 fő).
• Szociális gondozó és ápoló szakmai képzés 18 fő részére.
A projekt indokoltsága
A térség dinamikusabb társadalmigazdasági fejlődéséhez szükséges
humántőke, a fiatalabb és képzettebb munkaerő nem marad meg a
térségben, mert nem talál megélhetést. Ha nem talál a kistérségen kívül munkát, hanem helyben marad
és munkanélküliként vagy alkalmi
munkák vállalásával próbálja magát fenntartani, akkor a képzettsége, a tudása elavul, a munkavégző
és teljesítőképessége rohamosan
csökken.
A gazdasági mutatók, folyamatok
elemzése alapján az alábbiakra kell
megoldást keresni:
• A kitörést valóban lehetővé tevő,
rendszerszemléletű megközelítés
bemutatása.
• Állami segítséggel elindított helyi
gazdaságfejlesztésre és lokális közösségépítésre van szükség.
• Felkészülés arra a paradigmaváltásra, ami napjainkban a világban
kibontakozni látszik: a fenntartható fejlődés és a gazdaság kifehérítése. Ebben a folyamatban a mezőgazdaság felértékelődik, nem

csupán az élelmiszertermelés,
hanem ipari alapanyag előállítás
szempontjából is. A fenntartható
energiaforrások növekvő használata, a termálvíz, vagy akár a biomaszsza hasznosítása új munkahelyek
százait teremtheti meg a hátrányos
helyzetű térségekben is, ez különösen fontos lenne a kevésbé képzett
munkaerő számára is.
Ahhoz, hogy elinduljon egy ilyen,
a helyben található erőforrásokra
alapozó, lokális gazdaság- és társadalomfejlesztési program, az adottságok és korlátok, a szükségletek és
a lehetőségek egybevetésére van
szükség. Erre építve lehet elindítani a helyi fejlesztési programok motorjaként működő munkacsoportok
kiképzését. Mindenekelőtt el kell
sajátítaniuk a lokális gazdaság- és
közösségfejlesztés elméletét és
gyakorlatát. Ezt követi mindazon
személyeknek a felkészítése, oktatása is, akikre nagy szükség lenne a
kistérség fejlődésének meggyorsítása céljából. Mindezek együttesen
lényegesen hozzájárulhatnak a kistérség foglalkoztatási helyzetének
javításához.
A társadalmi kohézió erősítése érdekében szükséges a helyi közösségek
fejlesztése, a jövedelmi szegénység
és más hátrányok okozta társadalmi kirekesztettség növekedésének
megakadályozása. Ez kulcskompetencia fejlesztéssel érhető el.
Fontos a felnőttképzés földrajzi kiterjesztése azon periférikus területekre, amelyek a centrumoktól való
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távolságuk, közlekedési nehézségeik miatt teljesen ki vannak zárva
abból.
A projekt célja
A projekt hosszú távú céljai:
• A kistérség népesség megtartó
erejének növelése, az elvándorlás
mértékének csökkentése
• A kistérségben élők életminőségének javítása
• A szociális hátrányokból adódó
konfliktusok csökkentése, konfliktuskezelés
• A rendszerszemléletű megközelítés elterjesztése a mikro társadalmi folyamatokat meghatározó
helyi politika alakítóinak befolyásolására
A projekt közvetlen céljai:
• A kistérségben élő gyenge munkaerő-piaci pozíciókkal bíró, tartós
munkanélküliek, alacsony képzettségű emberek képzésbe, majd foglalkoztatásba való bevonása
• A hátrányos helyzetű emberek
képesség, készségfejlesztésével a
munkaerő-piaci kulcskompetenciák növelése
• A helyi közösségek szakembereinek módszertani felkészítése a kisközösségek erősítésére, a közösségi
szolgáltatást nyújtó intézmények
humánerőforrásának fejlesztése
• Komplex innovatív képzési, foglalkoztatási tanácsadó, valamint
mentor szolgálat bevezetése és elterjesztése

A projekt célcsoportja:
A projekt célcsoportját részben a
korábbi tevékenységeink tapasztalatai és az MSKSZMSZ 2009.
május – július között végzett felmérése alapján határoztuk meg.
Célcsoportunkat a Berettyóújfalui
kistérségben élő 16 éven felüli, aktív korú, alacsony iskolai végzettségű vagy elavult, nem piacképes
szakképzettséggel rendelkező személyek képezik, akik a program
kezdetekor a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők vagy
tartósan munkanélküli személyek.
Mivel a kistérségben igen magas
arányban élnek roma származásúak, a toborzás során törekszünk
bevonásukra, növelve esélyegyenlőségüket.
A célcsoport meghatározásakor
igénybe vettük a berettyóújfalui
munkaügyi központ statisztikai
adatait, valamint személyes konzultációt folytattunk a cigány kisebbségi önkormányzatok és a
családsegítő szolgálatok szakembereivel.
Közvetlen célcsoportjai:
• alacsony iskolai végzettségűek;
• elavult szakképesítéssel rendelkezők, vagy szakképzetlenek;
• önmagukat roma kisebbséghez
tartozónak vallók;
• tartós munkanélküliek;
• pályakezdők és 50 éven felüliek;
• GYED-ről, GYES-ről a munkaerőpiacra visszatérők.
Másodlagos célcsoport:
• a kistérség lehetséges felnőttkép-
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zési szakemberei
• az informális és non-formális felnőttképzés szereplői (közösségek,
klubok, civil szervezetek vezetői).
A projekt megvalósítása
A projekt megvalósítását az eredeti tervnek megfelelően, 2010.
szeptember 1-jén kezdtük el. A tevékenységeket három csoportba
soroltuk be. Az első Kulcskompetenciára épülő alapkészség fejlesztő képzési program lezárása után
a tevékenységeket párhuzamosan
végeztük.
1. Bevonás:
Felkutatási alprojekt:
A tevékenység célja, hogy a programunk által kínált lehetőségeket
minél szélesebb körrel megismertessük. Plakátok, szóróanyagok
segítségével, valamint informális csatornákon népszerűsítettük
programunkat.
A felkutatásba
bevontuk a kistérség munkaügyi
szervezeteit, önkormányzatait, a
szociális intézményeket. A Munkaügyi Központ három kistérségi
kirendeltsége aktívan részt vett a
leendő résztvevők bevonásába. A
toborzás időbeni előrehaladásával
több személy informális úton vett
tudomást a programról, jelentkezett arra. A toborzást 2010. november elején kezdtük el és 2011. április közepéig, az utolsó csoportok
beindításáig folytattuk.
Kiválasztási alprojekt:

Az érdeklődők közül azokat a
résztvevőket választottuk ki, akik
kellően motiváltak voltak arra,
hogy a program által nyújtott képzésekben aktívan részt vegyenek.
Az alprojekt során felmértük a jelentkezők előzetes tudásszintjét,
tanulási és kulcsképességeit, munkamotivációját. A felvételi eljárás
során speciális tesztekkel és személyes interjúval választottuk ki a
résztvevőket. A projekt eredmény
indikátorai közül a munkatapasztalat szerzést, foglalkoztatást a bevontak 65 %-ának kell teljesíteni.
Ezért fontos volt számunkra, hogy
a programba magas munkamotivációjú személyeket vonjunk be.
Az első csoport felvételi eljárását
2010. december 2-án tartottuk, a
többi csoportnál az indítás előtti
héten, így ez a tevékenység is 2011.
április közepéig tartott. A projektbe
bevontak számára egyéni fejlesztési tervet készítettünk, illetve csoportokra kialakított részletes képzési programot állítottunk össze.
2. Képzés:
• Készség- és képességfejlesztés:
120 órás Kulcskompetenciára
épülő alapkészség fejlesztő általános célú képzési programok lebonyolítása keretében folytattuk
a készség és képesség fejlesztést.
A kompetencia fejlesztő képzés
legfontosabb célja a bevontak személyiség fejlesztése, ezen belül a
kommunikációs, konfliktus kezelő, tanulási, interperszonális, vál-
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zés. A képzés eredményességét az
elégedettségi mérések eredményei
is jól tükrözik. Az 1. és 2. csoport
elégedettségmérések összegzéseit
az alábbiakban mutatjuk be:
„Amennyire segítette a képzés az
alábbi területek fejlesztését?” kérdésre adott válaszok relatív gyakorisága (önismeret, kommunikáció,
tanulási képesség, vállalkozói, állampolgári, kulturális tudatosság)
%/csoport: (1 = egyáltalán nem; 10
= nagyon)

A következő hat csoportnál más

Relatív gyakoriság (új ismeretek,
gyakorlati készségek, új kapcsolatok,
önbizalom fejlesztés) %/csoport (1 =
egyáltalán nem; 10 = nagyon):
segített

3. 14 fő

58,93

35,71

5,36

0

4. 14 fő

82,14

14,29

3,57

0

5. 12 fő

85,42

12,5

2,08

0

6. 15 fő

48,33

46,67

5

0

7. 12 fő

85,42

12,5

2,08

0

8. 17 fő

79,41

17,65

2,94

0

Összesen:

439,65

139,32

21,03

Átlag:

73,275

23,22

3,505

Sokat

segített

dettségmérés.

egyáltalán
nem
segített

metódus szerint történt az elége-

kismértékben segített

lalkozói képességeinek növelése,
szélesítése. A program része volt
a kulturális tudatosság növelés, az
identitás erősítése. A 8 csoportba összesen 120 főt vontunk be. A
képzéseket 2010. december 6-án
kezdtük és 2011. május 14-én fejeztük be. Berettyóújfaluban 6,
Biharkeresztesen és Komádiban
1 – 1 Kulcskompetenciára épülő
alapkészség fejlesztő képzési programot tartottunk. Páros tréneri vezetéssel 4 hétig tartott egy-egy kép-

0
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• Szociális gondozó és ápoló
OKJ-s szakmai képzés
Az OKJ-s szakmai képzésre 70 fő
jelentkezett, a felvételi eljárásban
66 fő vett részt. A felvételi eljárást
2011. május 16 – 20. között folytattuk le. Közülük választottuk ki a 18
főt, aki felvételt nyert a szakmai
képzésre. A kiválasztásnál vizsgáltuk a szakmai elkötelezettséget,
szociális érzékenységet és a kulcskompetencia fejlesztő program
során nyert személyes benyomásokat.
A képzést 2011. május 30-án kezdtük el. Tanárainkat helyi szociális,
oktatási és egészségügyi intézményekből a képesítési követelményeknek megfelelően választottuk
ki. A képzési program 750 óra elmélet és 500 óra gyakorlati oktatásból
állt. Mind az elméleti és gyakorlati oktatást intenzíven végeztük.
Hallgatóink nagyon elkötelezettek,
motiváltak voltak. Igyekezetüket, szorgalmukat folyamatosan
dicsérték a tanárok. A gyakorlati
oktatás helyszíneit a képzési program követelményeinek megfelelően a Gróf Tisza István Kórház és a
BERÉPÓ Nonprofit Kft. szociális
intézményei biztosították.
Az írásbeli képesítő vizsgát 2012.
február 6-án, a gyakorlati és szóbeli vizsgát február 13–14–15-én
tartottuk. A 17 fő vizsgázó kiváló
eredményt ért el. Egy fő kivételével
mindannyian kitűnő eredményt
értek el, több hallgatónk a részfeladatokat 100 %-osra teljesítette. A

vizsgaszervező szervezet és a vizsgabizottság elnökének is először
volt ilyen sikerben része.
• Módszertani felkészítés
A munkaerő-piaci tréning tartására 12 főt készítettünk fel. A 30
órás képzést 2011. november 25.
és november 29. között tartottuk.
A felkészített szakemberek feladata volt a projekt későbbi részében a
munkaerő-piaci tréningek megtartása. Más hasonló jellegű projektjeinkben is a humánerőforrásunk
részét képezik a felkészített szakemberek.
• Munkaerő-piaci tréning: Álláskeresési technikák
A bevont célcsoportok tagjainak
komplex munkaerő-piaci tanácsadási program biztosítása 30 órás
álláskeresési technikák keretén
belül. A szociális gondozó és ápoló
OKJ-s szakmai képzés befejezése
után kezdtük el a tréningek szervezését. 2012. március 5-én kezdtük
el.az első két csoport programját,
egyiket Berettyóújfaluban, másikat Biharkeresztesen. A praktikus
ismeretek elsajátításán túl fontos
volt hallgatóink személyes viszszajelzése sorsuk alakulásáról, véleményük arról, hogy sorsukat hogyan befolyásolta a programon való
részvétel. A visszajelzések azt bizonyították, hogy az egy év elteltével
is jó véleménnyel voltak a kulcskompetencia fejlesztő képzésről,
tanáraink, trénereink elkötelezett
munkájáról. A 10 csoportban öszszesen 106 fő vett részt.
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3. Elhelyezkedés, utógondozás:
A projekt résztvevőit követjük
a képzések zárása után is. Eredeti tervünk szerint 3 hónapos
utánkövetés keretében figyelemmel kísérjük a bevontak sorsának
alakulását, szükség szerint mentori, támogató segítséget nyújtunk
számukra.
Szociális-mentális mentorálás
A program teljes időtartama alatt,
1 fő szociálpedagógus mentorál, a
bevonás szakaszában első interjús
kérdőívet vesz fel a résztvevőkkel,
felméri szociális helyzetüket. A
program során segítséget nyújt a
tanároknak, trénereknek a pszicho-szociális állapot felmérésében,
reális énkép és önismeret, valamint céltudatosság kialakításában.
A képzések után személyesen, vagy
kommunikációs eszközökkel figyelemmel kíséri életük alakulását,
lehetőségei szerint segítséget nyújt
boldogulásukhoz. Az eredeti tervek
szerint 3 hónapos utánkövetést
terveztünk. Ezzel szemben ezt a
tevékenységet a projekt lezárásáig,
illetve a Záró Projekthaladási Jelentés elkészítéséig végezzük. Volt
hallgatónknak a későbbi időszakban is biztosítjuk segítségünket.
Disszemináció
A 24 hónapos projekt során szerzett tapasztalataink megerősítettek bennünket a korábbi terveink,
elképzeléseink helyes irányáról.
Projektünk dokumentálása folya-

matos volt. A program megvalósítása során nem csak a hallgatóktól,
hanem szakmai megvalósítóinktól,
trénereinktől, tanárainktól is kértünk visszacsatolást. Fontos volt ez
számunkra, mivel jövőben ennek
segítségével reálisabb terveket készíthetünk. A megvalósítás tapasztalatai megfelelő kiindulási alapul
szolgálnak az Európai Unió jelenlegi és következő pénzügyi tervezési időszakában készítendő projektjeinkhez, készülhetnek azok
országos operatív program, vagy
más nemzetközi projekt felhívásra.
A projekt eredményeinek fenntarthatóságát alapvetően befolyásolja
a reális tervek kidolgozása, lehetőség szerint a tervek részeinek, vagy
egészének megvalósítása. A vidékfejlesztés jelenlegi trendjei szerint
továbbra is alapvető fontosságú a
vidéki térségek népességmegtartó erejének erősítése. Ennek egyik
eszköze a lakosság humánerőforrásának növelése, készségeik, képességeik fejlesztése összetett fejlesztési programok segítségével.
Ezek alapján az alábbi konkrét célok és lehetőségek adottak a projekt
disszeminációjának és fenntarthatóságának vonatkozásában:
- Átfogó tájékoztatási tevékenység
a képzésben résztvevők és közreműködők körében.
- Tájékoztatás a lehetséges közreműködő szervezetek körében.
- Tájékoztatás a helyi és országos
döntéshozók, területfejlesztésben
dolgozók számára a projekt későb-
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bi támogatásának jelentőségével
kapcsolatban.
- Aktualizált projekt kiterjesztése a
régió és Hajdú-Bihar Megye hasonló helyzetű kistérségeire.
- Komplex fejlesztési programok
kidolgozása és kiajánlása munkaügyi szervezeteknek, kamaráknak,
területfejlesztési szervezeteknek,
települési, kisebbségi önkormányzatoknak.
A projekt megvalósítói:
Harasztosi Sándor projektmenedzser
Buzás Lászlóné pénzügyi vezető
Lisztes Éva szakmai vezető
Pénzes Erika mentor
Trénereink:
Boros Beáta
Rizán Bernadett
Tóth Sándor
Porkoláb Lajos
László Zoltánné
Nyékiné Katona Hedvig
Szabó Istvánné
Oláh Gergely
Jenei Józsefné
Krucsó Tiborné
Hagymási Gyula
Sápi József
A Kulcskompetenciára épülő alapkészség fejlesztő programok és a
Munkaerőpiaci tréningek hallgatói:
1. csoport
Ajtai András, Aszalós Márta, Birizdó
Gézáné, Csahóczi Zsoltné, Csanádiné
Ócs Gyöngyi, Duró Zsuzsanna, Gyárfás Zsigmondné, Győri Gyuláné, Ko-

csis Anita, Makula Zsigmond, Mezei Sándor, Nagy Adél Nóra, Nagy
Vincéné, Rab Éva, Sándor Gyuláné,
Sólyom Sándor, Szűcs Tímea
2. csoport
Aszalós Mónika, Cucin Gyuláné,
Kádárné Tóth Anna Katalin, Kállai
Sándorné, Katonka Irma Erzsébet, Keszeli Józsefné, Kiss Tamás,
Mezőné Bagdi Éva, Mihácsi Ilona,
Nagy Ildikó, Nagy Irma, Nyirkos
Szilvia Judit, Ökrös Gyuláné, Szabó Sándorné, Takács Ágnes, Takó
Erzsébet Mária, Tóth Tünde
3. csoport
Baloghné Szegedi Anikó. Erőssné
Dócs Tünde, Fazekas Fruzsina,
Fazekasné Szilágyi Erzsébet, Koszorús Gábor, Kalinkó Szabina,
Kovácsné Váradi Szilvia, Lovas Anikó, Nagy Anikó, Pengőné Varga Edit,
Szotter Istvánné, Tóthné Varga Judit, Varga Antalné, Varga Edina
4. csoport
Bernát Sándorné, Bördős Sándorné,
Czirják Imréné, Für Jánosné,
Hajzer Edit, Imre Tiborné, Kobra
Georgina Erzsébet, Mező Rudolfné,
Péterszegi Zoltánné, Seprenyi
Antalné, Tóth Ágnes, Tóthné Nagy
Éva, Vargáné Pusztai Mónika Zsuzsanna, Vass Erika
5. csoport
Aranyiné Sáfrány Brigitta, Balogh Jánosné, Bazsó Mária, Erdős
Sándorné, Keszeli Zoltán, Kobra
Józsefné, Lencsés László, Mező
Antal, Szabó Nikoletta Erika,
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Szendrei Józsefné, Tarcsi Zsuzsanna Márta, Veres Olga
6. csoport
Csóka János, Farkas Tímea, Harangi Katalin, Hoffmann Ágota,
Józsa Ferencné, Juhász Adél, Lukács Péterné, Méhesné Balázs Ágnes, Micuráné Kerekes Teréz Edit,
Rostás Olivér, Rostás Olivérné,
Szabó Tünde, Szentannay Mátyás
Sándor, Szilvási Péterné, Vargáné
Juhász Mária
7. csoport
Bakné Papp Tünde, Balogh Imre,
Berke Sándorné, Bózsó Andrea, Czinege Vince Györgyné,
Garabucziné Papp Edit, Majori Annamária, Pintér Adrienn, Pásztor
Istvánné, Selyemné Domán Andrea, Sütő Georgina, Szatmári Angéla, Szeginé Kiss Éva, Szoboszlai
Tünde, Técsi Róza, Vígh Anikó
8. csoport
Bedő Gyuláné, Gurbai Béla,
Gurbainé Mohácsi Éva, Győri Marianna, Győri Tünde, Kharwatné
Falkai Olga, Kinter Istvánné,
Kövesdi Lajosné, Mohácsi Tibor,
Papp Anikó, Oláh Tiborné, Sándor
Irén, Szító Mónika, Takács Vincéné
A Szociális gondozó és ápoló képzés oktatói:
Kiss Béláné
Gombos Éva
Sápi József
Dr. Asztalos Andrea
Katona Gergely
Gálné Kecskeméti Ilona

Gál Margit
Bíró Gergely
Patyán Lászlóné
Karalyos Krisztina
Illés-Tóthné Borsos Krisztina
Gyakorlati helyszínek:
Gróf Tisza István Kórház,
BERÉPÓ Nonprofit Kft.
Szociális gondozó és ápoló képzés hallgatói:
Bazsó Mária
Czirják Imréné
Imre Tiborné
Lencsés László
Majori Annamária
Méhesné Balázs Ágnes
Nyirkos Szilvia Judit
Pásztor Istvánné
Selyemné Domán Andrea
Seprenyi Antalné
Szeginé Kiss Éva
Szendrei Józsefné
Szentannay Mátyás Sándor
Szoboszlai Tünde
Tarcsi Zsuzsanna Márta
Técsi Róza
Vass Erika
Vígh Anikó
Harasztosi Sándor
projektmenedzser
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FÓKUSZBAN A HALLGATÓ
– BESZÉLGETÉS A
RÉSZTVEVŐKKEL
A művelődés hete - a tanulás ünnepe magyarországi eseménysorozata a ‚90-es évek közepétől a Magyar
Népfőiskola Társaság kezdeményezésére honosodott meg, mára
a világ több mint 100 országában
emlékeznek meg a felnőttkori tanulásról. Berettyóújfaluban 2001
óta szervezzük meg a rendezvénysorozatot.
„A művelődés hete – a tanulás ünnepe véghezvihető álmok beteljesüléséhez kíván utat mutatni.
Lehetőségeket teremt arra, hogy
felismerjük a tanulásban rejlő
változtató erőt és önművelésünk
segítségével megváltoztassuk életkörülményeinket akár egyéni, akár
közösségi szinten. Ahogy Jacques
Delors, az UNESCO- „Nemzetközi
Bizottság az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéseiről” elnöke
megfogalmazta: „Az egész életen át
tartó oktatás a kulcs, amely által
birtokba lehet venni a XXI. századot”; amellyel leküzdhetővé válik
az egyéni tehetetlenség, meggátolható egy kedvezőtlen élethelyzetben való megrekedés, orvosolhatóak a család hétköznapi gondjai.
Az ünnep középpontjában a felnőtt
tanuló áll, akár az, aki szorgalmas
tanulással befejezi hiányos iskolai
tanulmányait, kitanul egy új szak-

mát, vagy elsajátít egy idegen nyelvet, vagy „csupán” szélesíti érdeklődési körét, elmélyed hobbyjában
és elvégez egy tanfolyamot. A rendezvény számtalan sikeres példát
állít elénk és konkrét megoldásokat
kínál a tanulni vágyóknak, életkörülményeik, készségeik, tapasztalataik, kvalifikáltságuk függvényében ahhoz, hogy továbblépjenek
jelenlegi munkájukban, érdeklődési körükben, vagy változtassanak
hátrányos helyzetükön. Hirdeti,
hogy sosem lehet késő kilépni az
analfabetizmus csapdájából vagy
idős korban megismerkedni, új
távlatokkal és ezzel javítani az életkorból adódó szellemi, mentális és
fizikai hátrányokon.
Találkozási pont. Önmagunk és a
bennünk rejlő lehetőségek között,
munkánk és hobbynk számára,
vagy közösségi szinten az érdeklődés és az elsajátításra váró készség, képesség között. Kapcsolódási
teret ad szervezeteknek és intézményeknek közös munkaterületek
feltárására, illetve megteremti a
párbeszéd lehetőségét a kormányzati és a civil szektor között, s nem
utolsó sorban azon igyekszik, hogy
mindezekről tájékoztassa a médiát és minél nagyobb teret hódítson
a médiumok műsoridejében vagy
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lapjain a felsorolt sokrétű tevékenységek bemutatására. Fontos
felismernie minden fejlődni kívánó társadalomnak, hogy az ünnep
olyan szükségszerű feladatok ellátásának eszköze, amely független
az aktuális politikai irányzatoktól,
többnyire a vallási meghatározottságoktól is, ezért minden országban különleges hangsúlyt kap
pártoktól és politikai ideológiáktól
független volta, civil, ökomenikus
jellege.”
2011. október 18-án „A művelődés
hete - a tanulás ünnepe” találkozóra hívtunk kilenc hallgatót, akik
részt vettek a népfőiskolánk Kulcskompetenciára épülő alapkészség
fejlesztő 120 órás programján. A
találkozón a volt hallgatók fókuszcsoportos beszélgetésen vettek
részt. A beszélgetés moderátorai
Bazsó Diána, Szabó Istvánné és
jómagam voltunk. A beszélgetést
rögzítettük és annak szerkesztett
változatát itt közöljük.
1. Milyen tapasztalataitok voltak
az iskolarendszerű oktatással
kapcsolatban pro és kontra, élmények és kudarcok?
Zsóka: „Szerettem iskolába járni,
ott találtam meg a közösséget, ma
is szeretek tanulni. Szerintem a pedagógus emberileg legyen jó, gyerekként nem a szakmaiság a fontos,
például a történelem tanáromat
iskolában nem kedveltem, ez a mai
napig kihat rám és történelemtudásomra. Jó tanáraim voltak, a rejtett
képességeimet fejlesztették. A zene

és a tánc élménye a pedagógushoz
köthető.
Ica: „Biharkeresztesen tanultam,
jó osztályközösségünk volt, az általános iskolában a sportban kiemelkedő sikereim voltak. Kudarcélményem, hogy „magolós” voltam
és emiatt akadtak problémáim. A
gimnáziumban is jó osztályközösségem volt. Építőtáboroztunk nyaranta, ez gazdag élményekkel szolgált
számunkra, pedig ezek a táborok a
munkáról is szóltak.”
Laci: „Csak jó élményeim voltak, a
humán tantárgyak nem érdekeltek,
csak a reálok. Nem volt említésre
méltó kudarcélményem tanulmányaim során.”
Tündi: „Problémáim a német tanárom személyiségével voltak. Ez
végigkísért engem a tanulmányaim
során. A humán tárgyakat szerettem
és valamennyit élményként éltem
meg.”
Olga: „Általános iskolában az oroszszal „hadilábon” álltam. Sakkozásban volt pozitív élményem, az ipari
iskolát sokkal jobban szerettem a
gyakorlatok miatt. Voltunk egy tanulmányi versenyen, ahol nyertünk
és elmehettünk kirándulni a Balatonhoz.”
Ani: „Nincs kudarcélményem sem az
általános iskolában, sem az ipari iskolában. Szerettem a tanáraimat, egy
tanulmányi versenyen elért teljesítményünkért még a Velencei- tóra is
eljutottunk.”
Gyöngyi: „Nem kimondottan kudarcélmény, de nehezen viseltem,
hogy nagyon alacsony növésű vol-
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Jelenleg senki sem vesz részt
nonformális képzésben.

miért eljönni, kimozdulni otthonról.
A trénerek is jók voltak.”
Zsóka: „Főként az önismereti része
volt számomra pozitív, most is viszszacsengenek a tesztek eredményei.
Szórakoztatóan, könnyedén sok információhoz jutottam. Bekerültem
egy idegen csoportba, mely a csapatépítés során egységgé kovácsolódott. A trénerek közül mindenki más
volt, mindenki a saját személyiségét
vitte bele a képzésbe. Szívesen jönnék ide máskor is tanulni.”
Adél: „Újdonságokat is megtanulhattam, például önéletrajzírást, illetve önismereti teszteket tölthettem ki. A legfurcsább az volt, hogy
nem frontális módon folyt a képzés,
számomra ez egy teljesen újfajta tudásátadás volt. Nehezebb volt kihámozni a lényeget.”
Zsóka: „Ez egy olyan képzési forma
volt, ahol életemben először arra is
kíváncsiak voltak, hogy én mit gondolok.”
Gyöngyi: „Csak pozitív véleményem
van, sok újat tanultam, még a „játékokból” is. Az állásinterjúkra is sokkal fölkészültebben tudok menni. „
Olga: „Sok érdekes dolgot tapasztaltam, tanultam, nagyon jól éreztem
magam.”

3. Hogyan emlékeztek vissza a
kulcskompetencia képzésre?

4. Mit jelent számotokra a tudás,
a megszerzett tapasztalat?

Olgi: „Azért volt jó, mert nem a szokványos tanulási formában történt
a képzés. Sokkal gyakorlatiasabb
volt.”
Ica: „Jó volt újra járni valahová, már
régen álláskereső vagyok, most volt

Olgi: „Be tudom építeni az életembe,
meg tudom oldani a helyzeteket.”
Zsóka: „Nekem nem passzív tudást
jelent. Valakinek át tudom adni.
Számomra az a tudás, ha felhasználom, ha átadom. Úgy gondolom, hogy

tam. Az ipariban kereskedelmibe
jártam és a német nyelvvel megszenvedtem. Az orosz nyelvet szerettem, de a német kudarcom miatt
minden idegen nyelv tanulásától
húzódozom, ezért nem tudok a gyermekemnek sem segíteni a nyelvtanulásban.”
Adél: „Nagyon szerettem az általános iskolát, mely számomra „szájbarágós” volt, míg a középiskola már
egyéni aktivitást is követelt. Kudarcélményem, hogy az érettségi magyar
dolgozatomra kettest kaptam egy
olyan tanártól, aki nem ismert, nem
is tanított. Pedig a négy év alatt minden évben ötös voltam. Szóbelire
mindent alaposan megtanultam, így
aztán jól is érettségiztem.”
Olgi: „Általános iskolában jó emlékeim voltak. Középiskolában a
„skatulyázás” jelentett negatív élményt. Az egyik szakmai tárgyból
engem igen alacsonyra értékeltek,
de szerencsére a többi tantárgy ezt
kiegyenlítette.”

2. Vesztek-e részt olyan szervezett képzésben jelenleg, ami nem
formális módon zajlik?
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a tanulás nem mindig válik tudássá.”
Ica: „A tudás nekem az, amit tudok
hasznosítani, tudok vele élni. Például
itt van a kosárfonás, amelyet megtanultam, s most már nem kell pénzért
venni ezeket az eszközöket.”
Laci: „Számomra eszköz, hogy a mindennapjaim egyszerűbben menjenek.”
Adél: „Örömet okoz számomra a tudás, mintegy visszajelzés nekem,
hogy nem volt hiábavaló az elsajátítása.”

5. Hogyan hasznosítod munkádban, a családodban vagy a környezetedben, amit eddig megszereztél tudást vagy tapasztalatot?
Zsóka: „Kíváncsivá tesz a tudás és
nyitottabbá a világ dolga felé.”
Olga: „Rejtvényfejtéseknél használom, és nagy örömet okoz számomra.”
Olgi: „A kompetenciaképzésben
szerzett tudásomat átadtam a gyermekemnek, megtanítottam vele,
hogy az önéletrajzhoz mindig csatolunk motivációs levelet is.
Adél: „Mindig hasznosítom a tudásomat s a meglévő tudásom újabb
kérdéseket is felvet a számomra.”
6. Van-e olyan képességed, amire
különösen büszke vagy?
Ani: „Nem tudom.”
Zsóka: „Tudok zenélni, jó a kézügyességem és mindig én sütöm a
családban az ünnepi tortákat.”
Laci: „Büszke vagyok a búvárvizsgámra és a főzőtudományomra.”
Ica: „Én horgászom és horgászversenyekre is járok. Nemrégiben helyezést is értem el.”

Adél: „Zongorázni tanultam, de már
sajnos nincs zongorám. Most kötök
és horgolok.”

7. A megszerzett tudásotokhoz,
tapasztalatotokhoz, képességeitekhez mit szól a közvetlen környezetetek, hogyan reagálják le?
Olgi: „ Meglepődnek rajta, s egyben
örülnek is neki, például az önéletrajzírásnál a fiam szót fogadott, s azóta így küldi az önéletrajzait.”
Zsóka: „A párom családjában van, aki
nem értékeli ezt a tudásomat és nem
is fogadja el, míg a párommal építő
jellegű vitákat folytatunk. Hiszen ő is
szeret tanulni.”
Ica: „Mindenki örül neki, én például
a húgomnak készítettem vesszőből
kaspót.”
Laci: „5-6 éve már, hogy engem hívnak a barátaim és az ismerőseim, ha
bográcsban akarnak főzni. Tehát elismerik a tudásomat.”
Tündi: „A kompetenciaképzés után
elmeséltem, milyen szituációs gyakorlatot végeztünk és meglepődtek
rajta.”
Olga: „Nem reagáltak pozitívan.”
Gyöngyi: „A kompetenciaképzésen
először a férjem nevetett, de miután
hazavittem a feladatokat, megváltozott a véleménye.”
Adél: „2006 májusa óta jógázom, ebben sikerélményeim vannak, de a
családom nem fogadja el a jóga hasznosságát.”

8. Hol és hogyan szeretnél tanulni, ha lehetőséged lenne rá?
Zsóka: „A számítógép-kezelői és
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könyvelői tanfolyamokon végzettekből már le lehetne rekeszteni a
Dunát. Így ezek az emberek nem is
tudnak elhelyezkedni. De például a
bőrdíszműves, vagy kosárfonó tanfolyam hasznos lehet, mivel ezt kiegészítő tevékenységként is végezhetjük
otthon. Ebből profitálni tudna és jövedelemhez juthatna az, aki elvégzi.”
Ica: „A pár hónapos képzések felhígítják a szakmákat, nem tudnak az
emberek ezzel elhelyezkedni. Most
szociális gondozó tanfolyamra járok, ennek, úgy látom, lesz értelme
ebben az elszegényedő és elöregedő
társadalomban.”
Laci: „Búvárakadémián szeretnék
tanulni Budapesten, sajnos ez nagyon sokba kerül.”
Tündi: „Nyelvet szeretnék tanulni,
de csak helyben tudnám vállalni.”
Olga: „Van egy alapfokú angol szóbeli nyelvvizsgám, de az írásbelit
is szeretném hozzá megszerezni.
Jogosítványt is szeretnék szerezni,
illetve valamilyen főiskolára járni.”
Gyöngyi: „Helyben vagy Debrecenben egy dajkaképző tanfolyamot
szeretnék elvégezni.”
Adél: „A Munkaügyi Központoknak
olyan tanfolyamokat kellene szervezni és finanszírozni, hogy utána el
lehessen azzal helyezkedni és meg is
lehessen belőle élni.”
Ani: „Szakácstanfolyamon szeretnék
részt venni, akár Debrecenben is.”
Olgi: „Minél közelebb, akár rövid
képzési idejű tanfolyamra is járnék,
bizonyos életkorban nem engedheti meg magának az ember, hogy sok
időt töltsön egy szakma tanulásával.”

9. Mi lehet az oka annak, hogy
sok felnőtt nem tud, vagy nem
akar tanulni?
Olgi: „Nem képesek rá.”
Ani: „Nincs önbizalmuk, úgy gondolom, előbb el kellene végezniük egy
olyan kulcskompetencia képzést,
mint amilyet mi is.”
Gyöngyi: „Sokakat nem is érdekel,
pedig mindenfajta tanulás nagyon
hasznos.”
Zsóka: „A kulcskompetencia képzés
lehetne sok képzés alapja, különösen
akkor, ha az emberek már rég tanultak. Itt ismét megtapasztalhatják a
közösséget és a rendszerességet. Sok
emberben nincs meg az a vágy, hogy
több akarjon lenni. Sztereotípiák élnek az emberekben, hogy öregek már
a tanuláshoz, vagy az a legfontosabb
számukra, hogy mennyi pénzt kapnak a tanfolyam ideje alatt.”
Gyöngyi: „Kevés információ jut el az
emberekhez a képzési lehetőségekről. Általában félnek az emberek a
tanulástól.”
Ica: „Sokan családi elfoglaltságra hivatkoznak. A tanuláshoz több erőfeszítés kell és így mindent meg lehet
csinálni mellette is.”
Laci: „Sokan nem is tudnak a képzési
lehetőségekről.”
Tündi: „Jelentkeztem egy német középfokú felkészítőre, de vissza kellett lépnem, mert a családi hátterem
nem tette lehetővé a részvételt.”
Olga: „Nincs elég információja az
embereknek, emellett nagyon sok
pénzbe kerül egy tanfolyam.”
Porkoláb Lajos tréner
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GALÉRIA

47

„Második Esély Népfőiskolai Program Biharban” – TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0015

„Második Esély Népfőiskolai Program Biharban” – TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0015 48

49

„Második Esély Népfőiskolai Program Biharban” – TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0015

„Második Esély Népfőiskolai Program Biharban” – TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0015 50

51

„Második Esély Népfőiskolai Program Biharban” – TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0015

„Második Esély Népfőiskolai Program Biharban” – TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0015 52

