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legfőbb feladatot a Királdon aktivizált embereknek. Úgy döntöt
tek az egyesület tagjai, hogy csak a konferenciát követően kezdik el a 
településen belüli közösségi felmérést, egyrészt mert az előző évi in
terjús feltárás és az ahhoz kapcsolódó nyilvános beszélgetések 
sorozata a tervezettnél jóval mélyebb és szélesebb körű volt, s 
elég megalapozott hátteret jelent a jelenlegi feladatokat és cse
lekvési irányokat illetően. Másrészt szerettek volna a konferen
cia által jól megfelelni a nyilvánosság előtt a saját eddigi mun
kájukkal, eredményeikkel. 

Miközben a szakértői csoport a térségi feltárás tapasztalatait fog
lalta össze tanulmányban, s elindult a környező települések aktív 
szereplőinek a megkeresése; a Királdiak önmaguk megmutatá
sára és a többiek vendégül látására készültek fel. Kiállítást épí
tettek a kézműves termékekből, továbbá a bányászattal kapcso
latos emlékeket gyűjtöttek ugyancsak a kiállításra, meghívókat 
küldtek a 28 településre, a művelődési házat igyekeztek szalon
képes állapotba hozni, ebédet és vendéglátást szerveztek és a 
szóbeli bemutatkozásra készültek. O k hívták meg a sajtót - egy 
előzetes sajtótájékoztató meghirdetésével - , fogadták és kalau-
zolrák a vendégeket. 

A konferencia 
Egy szakmai tanulmány és a környezetben folytatott konzul

táció eredményeként egy rövidített összefoglaló készült erre a -
páfyázari programunkban „záró-akkordnak" nevezett kistérségi 
konferencián. Ebben azokat a lehetőségeket igyekeztünk megra
gadni, amelyek a kistérség falvainak a partnerségét fejleszthetik, 
azokat a tapasztalatokat, amelyek a Királdon végzett munka 
alapján másutt is kamatoztathatóak. 

A márciusban szervezett szakmai konferencia igen sikeres 
volt. A kistérségből 60-nál röbben jöttek el Királdra megismerni 
az ott folyó közösségi munkát. Jelentős médiavisszhangja volt az 
eseménynek. A nyomtatott sajtón kívül megjelent az esemény: 
a Katolikus Rádióban, a Kossuth Rádió Magyarországról Jövök 
rovatában és egy 60 perces május elsejei különműsorban, az Eu
rópa Rádióban (ez egy regionális adó), a Magyar Rádió Miskolc 
Körzeti Stúdiójában,, a Putnok Tv-ben, az Ózdi Tv-ben és az 
M T V 1 Regionális Híradójában. 

A résztvevők a hozzászólásokban és a csoportmunkában 
megerősítették a térségi közösségfejlesztési folyamat fontosságát. 
Felvázolódott több lehetséges elindulás most már a térségi szin
tűre kiterjesztett fejlesztőmunkára is. 

A folytatásról: értékelés és a projekt jövője 
Megverettük a lábunkat egy ismeretlen terepen. Jól tudtunk 

a Királdon lakókkal kommunikálni, őket felrázni, megerősíteni 
az önbizalmukat. Képesek voltak helyi közösségi mozgások elindítá
sára, cselekvéseikbe bevonni helyből másokat is. Több részletben, de 
jó cselekvési programokat határoztak meg, képzéseken vettek részt és 
együttműködéseket kezdeményeztek a maguk területén. 

A kistérségi konferencia jó lezárása volt ennek a munkasza
kasznak. A többi településen élők elfogadták a meghívást, érdek
lődést váltott k i belőlük az itt halott kezdeményezés, rezonáltak 
rá, többségében kinyilvánították, hogy szívesen részt vennének 
ennek a programnak a kistérségi szintű kibontásában, kifejlesz
tésében. Hasonló volt a szakintézmények (Munkaügyi Központ, 
Regionális Átképzési Központ, önkormányzatok, megyei múze
um, vidékfejlesztési ügynökség) részéről is a reakció. 

A program során kifejlesztett helyi közösségi intézmény: a 
Királd Közösségéért Egyesület tovább növeli szuverenitását. 
Ehhez járul hozzá, hogy már két pályázaton indultak önállóan, 
amelyeken a saját munkájukhoz igyekeznek forrásokat teremre-
ni . A konferencia szervezése kapcsán megismerték a médiával 
való kapcsolat építésének gyakorlatát. Jól szerepeltek ezeken a 
nyilvános megkereséseken, mint ahogy a konferencia előkészí-
résében és a saját munkájuk összefoglaló bemutatásában is k i 
emelkedő teljesítményt nyújtottak. A P H A R E program kere
tében képzéseken vettek részt közösen, de képviselőik ott voltak 
egy újságkészítő tréningen, sőt a közelmúltban a „Hálózat az ál
lampolgári részvételért" című nemzetközi konferencián Bosznia 
Hercegovinában is küldöttel szerepeltek - két másik térségi kép
viselővel közösen. Ezek a jelenségek biztosítékot ígérnek arra, hogy 
a településen belül a program folytatása, fenntarthatósága megala
pozott. 

A leherséges folytatáshoz megkezdődött a partnerek és a 
források feltárása. Készítettünk egy stratégiai vázat a térségi fej
lesztőmunka folytatásának kereteire. Fontos kiemelni, hogy en
nek a programnak a bonyolítása idején - részben annak inspi
rációjaként is - alakult a megyében egy közösségfejlesztéssel 
foglalkozó szakmai szervezet. A Dialóg a Közösségekért Egyesü
let tagjai jó garanciát ígérnek arra, hogy a helyi kezdeményezések 
ebben arégióban szakmai segítőkre tudnak találni. Képzésekkel már 
megkezdődött az ő felkészítésük erre a munkára, s éppen a na
pokban nyertek el kisebb támogatásokat, amelyek a saját szer
vezetük megerősítésére irányul. 

Folytatást jelenthet, hogy a Leader vidékfejleszrési program 
6 településre érvényes támogatást biztosít ebben a kistérségben." 
Ebben a pályázatban már a királdi egyesület is sikeresen szere
pelt. 

A M A I J \ 

K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I S Z E R E P E 

Y A R T Á R S A D A L O M B A N 
Konferencia Egerben 

A z egyházak mindig is jelenrős szerepet játszottak a közmű
velődésben, és ha ezt nem is mindig nézte jó szemmel a hatalom, 
ettől még működtek az egyházi intézmények - közgyűjtemények, 
múzeumok - mellett az egyházközségekben aktivizálódott kö
zösségek. 

A II. évezred utolsó évtizedében megindult társadalmi válto
zások eredményeképpen jó néhány településen kapott az egy
ház - egykor államosított vagyona kárpótlásaként - ingatlant. 
A z épületek az öröm mellett gondot is jelentettek az új fenntar
tóknak. A nem az eredeti rendeltetésének megfelelően használt 

épületek - magtárak, raktárak, lakások - kulturális célr szolgáló 
közösségi épületté alakítása mérhetetlenül sok ügyintézéssel, f i
zikai munkával és nem utolsó sorban anyagi ráfordítással jár. 
N e m volt ez másképp Egerben sem, ahol 1997-ben kapta vissza 
a református gyülekezet a barokk belvárosban, patakparton ta
lálható - egykori érseki serfőzde - Kálvin Házat. 

Miután a ház háromcsaládnyi lakójának lakhatását a város 
más részén sikerült megoldani, és befejeződtek az épület átalakí
tási munkálatai, kezdetét vehette a kulturális misszió. A z egész 
megújulási folyamatot és az 1999 óta a Kálvin Házban zajló mű-
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veszeti, tudományos esték szervezését - természetesen a hitéleti 
tevékenység mellett - Kádár Zsolt lelkész irányítja. Ugyancsak 
az esperes úrnak köszönhető, hogy Egerben kerülhetett sor a 
2003. május 6-7-én megrendezett A z egyházak közművelődési 
szerepe a mai magyar társadalomban című konferenciára. 

Ezúttal már második alkalommal találkozhattak az egyházak 
által működtetett intézményekben dolgozó közművelődési szak
emberek és az egyházi közösségekben kulturális téren aktívan 
tevékenykedő, igen értékes és többségében színvonalas önkén
tes munkát végző lelkes hívek és lelkipásztorok. Először 2002 
novemberében Szegeden gyűltek össze, ahol is elhatározták, 
hogy közös érdekeik képviseletére egy országos szervezetet hoz
nak létre. Ennek előkészületei már a két konferencia közötti 
időszakban megkezdődtek, így a mostani alkalom egyúttal köz
gyűlés megtartására is lehetőséget adott. A hivatalos formasá
gok és a szükséges dokumentumok előkészítése után most már 
elindítható a bíróságon az Egyházi Közművelődési Egyesület 
(EKE) bejegyzési folyamata. 

A konferenciára az ország minden részéből érkeztek érdek
lődők, az előadók között pedig egyaránt voltak egyházi és köz
művelődési szakemberek. 

A 16 előadás mindegyikét érdeklődéssel hallgattuk, de itt 
csak a közművelődés szempontjából lényegesebb gondolatokra 
szeretném felhívni a figyelmet. 

Mészáros Emőke a bábozás kapcsán arról beszélt, milyen fon
tos az információ átadás módjának megválasztása. Oszlopos 
Simeon - a bábosok védőszentje - is eredménytelenül szólt az 
alatta elhaladókhoz, mígnem köntöse letépett ujjával bábozni 
kezdett. Erre már odafigyeltek az emberek. 

Frenkl Róbert napjaink médiájának sajátosságai kapcsán 
megjegyezte, hogy a diktatúra idején könnyebb volt megjelen
tetni egy kulturális hírt, mint mostanában, aminek elsődleges 
oka a sajtó bulvárosodása. A z egyházi sajtó mennyiségileg ele
gendőnek mondható, de olyan megjelenési formákra ke l l tö
rekedni, ami nem csak az egyházhoz valahogyan kötődő embe
reket teszi rá figyelmessé. 

Poór Tünde a közművelődési programok népszerűsítésének, 
a lakosság minél nagyobb részéhez történő eljuttatásának lehe
tőségeit foglalta össze. A z előadásból mindenki kiválaszthatta, 
hogy az ő esetében, az adott körülmények között melyik meg
oldás a legmegfelelőbb, és esetleg rájöhetett, hogy korábban 
hol mulasztott, aminek következtében egyes rendezvényein a 
vártnál jóval kevesebben voltak az érdeklődők. 

Borbáth Erika a közművelődésen belüli partnerkapcsolatok
ról beszélt. (Előadása kapcsolódott az előtte szóló, és az együtt
működés fontosságát kiemelő Seregély István előadásához.) 
Nagy jelentőséget tulajdonított az információhoz történő hoz
záférhetőségnek és a programokban való részvételnek. A kap
csolatokat horizontálisan és vertikálisan is k i kell építeni. 

Zelenka Péter a MOBILITÁS nemzetközi pályázataira hívta 
fel a figyelmet, melyek az Európai Unió által biztosított anyagiak
ból finanszírozhatók. Reményeink szerint némileg egyszerűsödik 
majd ez a pályázati forma, ha már tagjai leszünk az Uniónak. 

Legnagyobb sikere Hegedűs Lóránd előadásának volt. A z ex 
református püspök - miközben többek közt (a világirodalomból 
vett versek eredeti és magyar változatainak idézésével igazolva) 
nyelvünk szépségeire is felhívta figyelmünket - kiemelte a tech
nikai civilizáció fontosságát, mert az alapozza meg a kultúra 
közvetítését. 

A mozgalmas kulturális élettel és a közművelődési formák 
széles palettájával büszkélkedhető vendéglátó város, Eger egy

házi vonatkozású közművelődési tevékenységéről tartott tájé
koztatást Kádár Zsolt, Federics Róbert és Balogh Ferenc. M i n t 
megtudtuk, a különböző egyházakhoz tartozó intézmények köz
ti együttműködés terén más települések által is követhető, jó_ 
példát mutatnak. 

A résztvevőket közös érdeklődési körük, működési körül
ményeik sajátosságai - és az ezekkel járó nehézségek - késztetik 
az együttműködésre. Mindegyikük legérzékenyebb pontja az 
anyagiak szűkössége és az ebből fakadó bizonytalanság. A z egy
házak kapnak ugyan kulturális célzatú állami támogatást, de 
ezek az összegek általában országos jelentőségű intézmények 
fenntartásának finanszírozását szolgálják, és nem jut belőlük a 
művelődési házak működtetésére, azt az egyházak helyi szervei 
- plébánia, lelkészi hivatal - oldják meg saját lehetőségeiknek 
keretein belül. 

Még inkább rászorultabbak a nem intézményesedéit közös
ségek. A z ő működésük fokozottabban esetleges, bár az az elő
nyük megvan, hogy fenntartásra nem kell sokat költeniük, mi
vel fizetett alkalmazottjuk nincs, a rezsi költségek pedig csak 
enyhén emelik meg az amúgy is meglévő közösségi ház fenntar
tásához szükséges keretet. 

Egy konferencia természetesen nem oldja meg sem a pénz
ügyi, sem a más irányú gondokat. Lehetőséget ad viszont az 
ismeretek bővítésére, az együtt gondolkodásra, a tapasztalatok 
átvételére. Biztatást adhat, hogy a sokszor már szélmalomharc
nak tűnő küzdelem meghozza a várt eredményt. Megnyugvást 
ad, hogy érdemes tovább menni a megkezdett úton, hiszen itt 
az élő példa, hogy másnak sikerült. 

A szükséges anyagiak elérhetősége még nem old meg min
dent, de a lelkesedéssel - ez az a tényező, ami itt minden részt
vevőnél tetten érhető - társulva jelentős lendületet adhat a 
további tevékenységhez. 

Pénzhez pedig többféle úton is hozzá lehet jutni. Ezek a tech
nikák a közművelődésben dolgozók többsége számára ismertek, 
de ebben a körben mások a kiindulási pontok. A pályázatok 
többségénél nem felelnek meg a pályázati kiírásban megszabott 
feltételeknek. Ezért örvendetes, hogy az utóbbi időben több 
olyan pályázat is megjelent, melyeknél a pályázók köre között 
szerepelnek az egyházi szervezetek is - Gyermek, Ifjúsági és 
Sport Minisztérium. Egy másik pályázat pedig kifejezetten az 
egyházak által fenntartott nyilvános közművelődési intézmé
nyek technikai-műszaki felszereltségének érdekeltségnövelő 
támogatására szolgált - Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri
uma. 

Ugyancsak figyelemre méltó az a lehetőség, mely szerint az 
egyházi szervezetek is köthetnek közművelődési megállapodást 
a helyi önkormányzattal. Ennek lényege, hogy az adott telepü
lésen fontosnak nyilvánított kulturális tevékenység egy részé
nek ellátását átvállalhatja a közösség, aminek részbeni anyagi 
kompenzálására az önkormányzat térítést nyújt. Ez a megoldás 
- körültekintően megszerkesztett megállapodás esetén - mind
két fél számára kedvező lehet, ennek ellenére az önkormányza
tok ódzkodnak megkötésétől, mivel a kifizetésre irányuló köte
lezettség ténye visszatartja a képviselőket 

A m i n t a fentiekből látható, van remény a működési feltéte
lek jobbítására. Igaz, akad még bőven megoldandó feladat, de 
az elképzelések szerint ezek megoldását szolgálni fogja az alaku
lófélben lévő Egyházi Közművelődési Egyesület. 

Kereszti Ferenc 
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