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elmentek - kettesével jártak a falut - és elbeszélgettek a csalá
dokkal. Ennek eredményeképpen megtudták, hogy mire van 
igény a lakosság körében, és ehhez igazították az egyesület te
vékenységi terveit. A megalakulásnál mindjárt volt 217 tagjuk, 
és a létszám nyolc év után sem ment 150 fő alá, ami szép ered
mény egy 720 lelket számláló településen. 

A közösségért tenni akaró ember általában lelkesedésből 
fogja össze a falu aktív lakosságát, tehát nem pénztől függő a 
tevékenysége. Az viszont tény, hogy hosszú távon ez nem jár
ható út, mert előbb-utóbb előjönnek az anyagi igények. Pénz 
nélkül nem tud folyamatosan, intézményszerűen működni a 
közösség. Ehhez már szakembeire is szükség van, aki képes ösz-
szetartani a csoportot. Ez a személy nem feltétlenül az 
iskolarendszerben végzett népművelő. Megfelelő képzés után 
lehet a kezdeményező, lelkes aktivista is. 

Ha másik oldaláról közelítjük meg a kérdést, elmondhatjuk, 
hogy a szakemberképzésnél viszont fontos lenne a gyakorlat, a 
terepmunka. A hallgatóknak minél több helyszínen kellene 
megismerniük a pozitív példákat, melyekből szép számmal ta
lálni az ország egész területén. 

Pósfay Péter szerint közösségfejlesztői munkára lenne szük
ség, hogy az összehívott emberek érezzék az együttműködés 
szükségességét. O ehhez felajánlotta a Vasvári Kistérségben 
nyújtandó segítségét, amit akár szervezett képzés, akár asztal 
körüli beszélgetések formájában el tud képzelni. 

Az aprófalvakban általában maga a polgármester végzi a 
közművelődési feladatokat, már amennyire idejéből és energiá
jából futja. Ha kapna a település ilyen célú állami támogatást -
a mostani normatív elosztás egy 200 lakosú település esetében 
elenyésző —, bizonyára lennének önkormányzatok, melyek segí
tenék a közösségi élet kialakulását és ápolását. A többiek meg 
irigységből követnék őket. Ez már csak azért is így lenne, mert 

a pezsgő kulturális élet maga után vonja a gazdaság fejlődését, 
ami pedig elég hatásos inspiráció. 

Az oktatási intézmények és a könyvtárak.terén már kiala
kult bizonyos térségi munka, ezekből a tapasztalatokból lehetne 
ötleteket meríteni. Például a tiszteletdíjas megoldás elképzelhe
tő a közművelődésben is. A hegyháti könyvtárak esetében a 
normatív támogatás bizonyos százalékáért végez kistérségi szol
gáltatásokat a városi könyvtár. Aztán, ha jól működik, soka
sodnak a feladatok, reálisan remélhető az alkalmazotti státusz 
elérése. De civil szervezettel is megoldható a kérdés. Az itteni 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a civilek egy szint elérése után 
intézményesülni szeretnének, az intézmények egy része viszont 
a rugalmasabb, civil elemeket is tartalmazó működés felé tarta
na, tehát a két forma közelít egymáshoz. 

Felmerült, hogy mert minden település különös sajátossá
gokkal rendelkezik, s mindegyiküket önállóan kell kezelni, 
célszerű lenne létrehozni egy nonprofit szervezetet, amely me
nedzselné a falvak közösségi életét. A lényeg, hogy melléren
deltségi viszony legyen a települések és a szervezet között. 

Beke Pál zárszavában az elképzelések írásban történő kifej
tésére kérte a résztvevőket, kiemelve a vendéglátó intézmény 
igazgatóját Gergye Rezsőt, valamint Pósfay Pétert és a nonprofit 
szervezetben gondolkodó Pogács Mónikát. 

A többi hét tanácskozási helyszínen bizonyára újabb tapasz
talatokkal gazdagodhatunk, és lesznek megoldási javaslatok a 
kistérségi közművelődés fellendítésére. A sikeres települések 
módszereit nem lehet egyszerűen adaptálni, de remélhetőleg 
kialakul néhány tipikusnak mondható modell, s ezek megisme
rése sokat segíthet egy-egy közösség létrejöttében, és a közössé
gi élet tartós fenntartásában egyaránt. 

(Nevek megjelölése nélkül a beszélgetésekben az egyes té
makörökről elmondott vélemények lényegét foglaltam össze.) 

P Ó S F A Y P É T E R 

A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS LEHETŐSÉGÉNEK ÉS/VAGY 
MEGFELELŐ SZÍNVONALÚ MŰKÖDTETÉSÉNEK MODELLJE* 

A modell központjában egy „műhely" jelleggel működéi 
szakmai tapasztalatcsere fórum áll, mely szervezeteknek, intéz
ményeknek, különféle szakembereknek kínál rendszeres talál
kozási alkalmakat, s melyben megvalósulhat 

- az egymástól való tanulás 
- a térségben (peremkerületben, lakótelepen, tehát átlátha

tó körzetben) való együtt-gondolkodás 
- jövőtervezés 
- a közös forrásteremtés. 
A műhely egyaránt lehet informális kapcsolattartási színtér 

vagy formalizált szervezet (pl. szövetség, fejlesztési célú egyesü
let, menedzser-szervezet). Legfőbb funkciója a települési köz
igazgatási, intézményi, ellátó-szervezeti kompetenciák határát 
átlépő együtt-gondolkodás. 

Létrehozói és működtetői az „aktív gócok" felkutatása során 
felbukkanó szervezetek, személyek. 

* A modell a szerző a vasvári záró megbeszélésen részben már kifej
tett gondolatainak rendszerré alakítása, s egyben a vasvári összejövetel 
első írásos hozadéka. 

Az aktív góc kategóriába tartoznak azok a környezetükben 
hatékonyan működő, intézményt fenntartó, szolgáltató civil 
szervezetek, közművelődési intézmények, melyek működésük
kel a helyi folyamatok motorjává váltak, s melyek jó példával 
járhatnak elöl a megoldást kereső település(rész)eknek, közös
ségeknek. 

Maga a folyamat ennek az aktív gócnak a felkutatásával in
dul, majd - a műl\ely összetétele, jellege, igénye szerint megter
vezett - szakmai felkészítő input elindításával folytatódik. Ez 
utóbbi adja a mtútely találkozásainak tartalmi gerincét mindad
dig, míg ki nem kristályosodnak a közös tennivalók konkrét 
céljai, ill. munkaformái. 

A műhely partneri viszonyt alakít ki a környezetében mű
ködő szakmai szolgáltató, módszertani segítő szervezetekkel (pl. 
megyei, városi, lakótelepi művelődési központtal, kulturális 
vállalkozással, képző intézményekkel, szervezetekkel), valamint 
a területileg illetékes döntéshozói testületekkel (pl. kistérségi 
társulás, önkormányzat, önkormányzati bizottság, stb.) Ez a 
partnerség lehet praktikus kerete az ellátatlan területek feltér
képezésének, az ellátás módozataira megoldások keresésének. 
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A szakmai segítő, képző partnerekkel való együttműködés
sel olyan képzések megszervezése lehetséges, melyek részben a 
műhelyben megjelenő hiányok pótlására, részben - elsősorban 
az ellátatlan területeken élő - laikus segítők felkészítésére al
kalmasak. 
Mindezek eredményeként indulhatnak el azok a folyamatok, 
melyek a helyi aktivitás serkentésével, az igény felkeltésével, 

szükségletek támasztásával alapjai lehetnek a közösségi műve
lődés elindulásának és/vagy megertísödésének azokon a telepü
léseken, városrészekben, ahol ennek nyomai jelenleg nem lát
hatóak. Az elinduló „helyi folyamatok" kulcs-szereplői ettől 
kezdve már a mxúxely tagjai is egyben, állandó megújulást, új 
tapasztalatokat és problémákat hozva a rendszerbe, s ezzel fo
lyamatos innovációra serkentve a műhelyt magát. 

A szakmai felkészítő input tartalmi forrásai 
- az elmúlt 10 évben összegyűjtött szakmai módszertani ta

pasztalat a hazai közösségfejlesztés gyakorlatából, kísérleteiből, 
- az adott területen (térségben, településen) felhalmozó

dott helyi tudós a közösségi művelődés terepeiről, módszereiből, 
az aktív góc munkatapasztalataiból, 

- a területen működéi szakmai, módszertani intézmények 
kutatási, ill. gyakorlatban szerzett tapasztalatai. 

A szakmai felkészítő, segítő, módszertani munkában 
igénybe vehető potenciális partnerek: 

Magyar Művelődési Intézet 
Közösségfejlesztők Egyesülete 
Civil Kollégium Alapítvány 
Megyei művelődési központok 
Városi / kerületi művelődési központok 

Regionális munkaerő-fejlesztő és képző központok 
Regionális / megyei / városi / kistérségi képző intézmények, szervezetek 
A műhely működésének feltételei: 
az összejövetelekre alkalmas helyszín (közösségi tér a szük

séges infrastruktúrával) 
megközelítési és kommunikációs lehetőség 
„gazda-szervezet" vagy -személy - akár rotációval is 
mentor, humán fejlesztő szakember a folyamat „mederben 

tartására" (1 fő) 

Anyagi forrás-feltételek: 
a műhelyt befogadó helyszín működési költségei (közüzemi 

díjak arányos része) 
kommunikációs költségek (posta, telefon, internet) 
közlekedési költségek 
1 fő mentor tiszteletdíja, költségtérítése. 

A modell átfogó logikai keret-mátrixa (Logframe) 

Célok / eredmények Indikátorok Mérési módok és források Külső feltételek, 
feltevések 

Tágabb 
környezethez 
kapcsolódó 
célok 
(átfogó célok) 

A közösségi művelődés for
máinak széleskörű elterjedése. 
A civil társadalom megerősö
dése. 
A lakosság életminőségének 
javulása. 

Közösségi terek kihasznált
sága. 
Intézmények felszereltsége. 
A kulturális szolgáltatások 
sokrétűsége. 

Intézményi statisztikák. 
Leltárívek. 
A szolgáltatások bejegyzésé
nek és forgalmának adatai. 
A településsoros statisztikai 
adatok (KSH) 
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A kedvezmé
nyezettekre 
gyakorolt 
hatások 
(konkrét vagy 
projekt-célok) 

A z igényeket kielégítő közös
ségi formák megjelenése. 
A z önszeiveződő közösségek 
autonóm működése. 

A iokáfc célkitűzések teljesülése 
(foglalkoztatás, gazdasági ered
mények, környezeti tisztaság, 
utcakép, egészség, stb...) 

C i v i l szervezetek 
(egyesületek, alapítványok, 
baráti körök) száma és 
forrásmozgósító képessége. 

A lokális célkitűzések 
mutatószámai. 

A bírósági bejegyzések 
száma. 
A forrásszervezés eredmé
nyeként megjelenő 
források (Ft) 

A lokális célok mutatóinak 
dokumentációja 

Sikerül feltárni az 
ellátatlan területeket, 
és meghatározni a 
legfőbb problémákat. 
V a n n a k vállalkozó 
szellemű önkéntesek a 
feladatokra. 

A várt 
kimenet, 
eredmények 
(output) 

A település(rész)en élők 
beleszólása a helyi ügyekbe. 
Szakmai szervezetek 
együttműködése. 

A helyi fórumok megjele
nése, rendszeressége. 
Közösen szervezett szakmai 
programok és 
közreműködőik. 

A település(rész) 
közmeghallgatásainak, 
lakossági kezdeményezésű 
fórumainak jkv-e i . 
Műsorfüzetek, plakátok, 
rendezvényismertetők 

Létrejön a szakmai szer
vezetek és a döntéshozók 
testületei közötti 
partnerkapcsolat. 
V a n n a k közösségi terek 
a művelődéshez 
Megvannak az aktív 
gócok a környezetben. 
A meghatározó szereplők 
készek a műhelyben való 
együttműködésre. 

Vasvár-Szombathely, 2004. 03. 06. 

A Vasvári Művelődési házzal Szabó Zoltán Szerelmes földraj z-a nyomában 

Qergyéné Szakoly Qeorgina: Sorkikápolna 

Vasárnap van. A tavaszi napfény megcsillan a gémeskút 
káváján pihenő vizesvödrön. 

A konyhaajtó tárva. Anyám főz. Az előbb nyisszantotta el a 
favágító tuskón az egyik „tik" nyakát. A kakas és a többi tyúk 
riadtan futnak a szalmakazlak oltalmába. A tuskóról vöröses 
feketén csorgó vér aztán közelebb csalja először a kakast, ő meg 
aztán hangjával a többi vörös és kendermagos aprójószágot. A 
kakas a lábaival kapar, rúg, a csőrével a vértócsába csap. A 
többiek is követik. Furcsa rituálé, talán állati tor. Aztán a lus
tálkodásnak véget vető macska szanaszét kergeti a megbolydult 
tyúkudvar lakóit. Követi a vérnyomokat, türelmetlenül szag
lássza a forrázó sajtár fölött kavargó furcsa tollszagot. Anyám 
keze tűri a forróvíz égetését, szaporán mártogatja, fosztja a tehe
tetlen jószágot, az eleddig védelmét nyújtó tollazatától. Gya
korlott, ügyes mozdulatokkal vágja föl a bőrt. A macska egyre 
türelmetlenebb, majd egy tompa loccsanás kíséretében megér
kezik elé a fenséges állatból neki járó finom falat. A tyúk bele. 
Kicsit undorodva nézem, bár nem először látom, amint a kert 
felé húzza, maga után a porban, a furcsa alakzatot rajzoló belső
séget. Anyám tenyerében szivárványosan csillan a zúza. Ketté
hasítja, apró kavicsok, egészben megbújó búzaszemek, apróra 
emésztett fűszálak fordulnak ki belőle. A vörösen fényié) májról 
egy mozdulattal tünteti el a kéklő epehólyagot. - Vigyázni kell, 
nehogy megrepedjen, mert akkor lesz keserű a levesben a máj -
magyarázza. Azt még megvárom, amíg a lábakról lefejti a sárga 
külső réteget. A finoman a tyúk futókáira tapadó szarupikke
lyes bőrt, mi gyerekek, zokninak nevezzük. 

Amikor e művelettel anyám végez, én már a homokban ját
szom tovább. A nyitott konyhaajtón át kiszűrődik a rádió 
hangja. Apám bent hallgatja. Miska bácsi leveles ládája, a 
műsor címe. Örülök, hogy nem zavar senki. Ugyanis most vá
lok szobrásszá. A rádióban hallottam, amikor egy művész a 
pályája alakulásáról vallott. A sok beszédből nyolc, kilenc éve
sen én azt a tanulságot szűrtem le magamnak, hogy aki kitartó

an próbálkozik az anyaggal, abból szobrász lesz. Ültem a ho
mokban, de a konyhából jött már az étel illata. En, a dundi, 
mindig éhes kislány fölhagyok a szobrászattal. A konyhában a 
fazekak fölé ágaskodók. - Mindjárt kapsz - veti oda édes
anyám. Aztán a kredencfiókból kiveszi a kenyeret, a késsel 
keresztet, az élet jelét rajzolja rá, és körbekanyarít egy karéj
nyit. A rotyogó lábosba meríti. A friss kenyérbél mohón szívja 
magába a készülő tyúkpörkölt szaftját. Aranysárgára dinsztelt 
hagymakockák tapadnak rá, attól olyan fenséges az íze. Kicsit 
forró, fújogatom, ízlelgetem. A kútkáván pihenő vödörbe már
tom poharamat, kézfejem is a hideg vízbe bukik, nagyot kortyo
lok. A kút sötét mélye felé vezető betongyűrűk találkozásánál 
csalán hajt. Hogy került az oda? Hajolok fölé, hogy jobban 
lássam. „Te gyerek, belehúz a béka" - kiált rám édesapám. Én 
tudom a dolgom, eloldalgok. Minden áldott nap a lelkünkre 
kötik, hogy nem szabad a kút fölé hajolni. Poharamból a ho
mokba löttyintem a maradék vizet. így az anyag is jobban szót 
fogad. Gyúrom, formázom a minduntalan szétmálló homokot. 

- Nem leszek soha szobrász - hüppögök bánatosan. Agyagból 
kell azt csinálni - vigasztal édesanyám. A köténye sarkával 
megtörli maszatos arcomat, lehajol hozzám, aztán megígéri, 
hogyha a nyár elején a Böske néni konyháját fölsározzák, kapok 
agyagot, amiből gyúrhatok szobrokat. Alig várom már, hogy 
meszelés, konyhasározás legyen a szomszéd Böske néninél. Föl-
kucorodok a fás ládájára a sparhelt mellett, onnan érdeklődök. 

- Mikor meszel Böske néni?" 
- Amikor anyád majd segít, mert nézd meg a kezeimet, meg 

vannak gémberedve az ujjaim, nem tudom én már húzni a me-
szelőt. 

- Föl is sároz ugye? - kérdezem. 
- Ej az apád istállóját, hát mit ellenőrző te engem, te Rebe

ka! - emeli föl a hangját. 
- Én csak agyagot akarok , hogy abból szobrot csinálhassak! 

- durcáskodok vissza. 

Otthon már asztalon gőzölög a leves. Aranykarikák úsznak 
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