
volt, hogy a kilencvenes évek elején máról holnapra a telepü
lésre zúduló munkanélküliségből kiutat találjunk. Információ 
áramoltatással, átképző tanfolyamok szervezésével az akkori 
34,8%-os munkanélküliségi rátát mára sikerült 6,5%-ra leszorí
tani. A z Alapítványon keresztül próbáltam segíteni az alapít
vány munkatársaival közösen, hogy a rászoruló, elkeseredett 
emberek ismét megtalálják önmagukat, és visszakerüljenek 
munka világába. 

De említhetném például a Helyi Tv Stúdióért Alapítvány lét
rehozását is. A m i k o r hónapokon keresztül agitáltam, hogy a te
lepülésen található három különálló antennarendszert egyesí
teni kel l , melynek eredményeként létrejöhetett a helyi stúdió. 
Külön csatornán váltak láthatóvá a helyi események felvételei. 
M a elmondhatjuk, hogy a településen technikailag a legmo
dernebb kábelhálózat működik, és a stúdió adását Zalacsében 
és Salomváron is láthatják. 

Ahhoz , hogy minél több pályázati forráshoz jussunk, kez
deményeztem a Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, 
Környezetéért Alapítvány létrehozását. Melyen keresztül a Zala 
M e n t i Napok rendezvénysorozatot bonyolítjuk. Útbaigazító 
táblákat készítettünk, hozzájárultunk a zalamindszenti emlék
mű felújításához, összefogtuk a vasútállomáson található em
lékoszlop készítését, elkészítettük a település központjának 
parképítési tervét - hogy a legfontosabbakat említsem. 

- Ha kudarcba fullad egy kezdeményezés, hogyan éli meg? 
- Nehezen. A z életben minden apró dologért meg kell küz

deni, semmit sem tálalnak elénk kész állapotban. Csak az a 
bosszantó, amikor egyesek még a kákán is a csomót keresik. A 
kudarcok egy kicsit motiválnak abban, hogy csak azért is vég
hezvigyem az elképzelésemet. A z évek során megfigyeltem és 
tapasztaltam, hogy akik ellenállást tanúsítanak munkámmal 
szemben, előbb-utóbb rájönnek, hogy az a vonulat, amit képvi
selek célravezető és járható út, és később, mint saját ötletet 
próbálják azt eladni. Igaz ez dupla energiát emészt fel, de P i 
linszky János szavaival élve, „egy kis város gazdasági élete mel
lett, fontos a szellemisége is". A közös gondolkodás döntő fon
tosságú egy település jövője szempontjából. M i v e l az élet min 
dig szembesít azzal, hogy a munkánkat jobban is lehet végezni. 
M i n d i g lehetünk alaposabbak, körültekintőbbek, határozottab
bak, együttműködőbbek. Úgy érzem, mindig igyekeztem k i - . 
venni részemet a közös munkából. 

- Azon a területen, ahol tevékenykedik, szerteágazó kapcsola-
tokkal kell rendelkezni. Sikerült kiépítem egy jól működő informáci
ós hálózatot? 

- M a kapcsolatok hiánya nélkül nem lehet nagyon érvé-
nyesülni. Úgy gondolom, az évek során sikerült kiépítenem egy 
jól működő információs rendszert a poli t ikai és gazdasági szfé
rában egyaránt. Talán e kapcsolat rendszernek köszönhető, 
hogy mind az intézmény, mind az alapítványok sikeresen pá
lyáznak különböző projektekre. N e m sok c i v i l szetvezet mond
hatja el, hogy megalakulása óta önfenntartó. A munkámat és a 
kapcsolattartást ma már az is elősegíti, hogy a Magyar Teleház 
Szövetség Nyugat-dunántúli Regionális tagozatának elnöke is 
vagyok, és első kézből jutnak el fontos információk, lehetősé
gek, melyekkel élni lehet. 

-Mi a következő cél, amit kitűzött maga elé? 
- Első célom, hogy a környező települések elfogadják - az 

U N I Ó elvárásoknak megfelelően - Zalalövő kistérségi központ 
szerepkörét, mivel a gondtalan jövő mindenki számára csak így 
képzelhető el. Fontos szerepe van a kistérségi együttműködés
nek a globalizáció mellett. Előtérbe kerül a lokalitás, a helyi 
identitás megerősítése, melyből az itt élő emberek csak profi
tálhatnak. 

A másik célom és törekvésem, hogy elősegítsem olyan 
nagyságrendű és kaliberű cégek letelepedését, mint az Elanders 
Hungary Kft. Ezzel is elősegítve azt, hogy a településen és kör
nyékén élők megtalálják számításaikat, bízva abban, így többet 
tudnak majd áldozni a kultúrára is. 

A z o n szeretnék munkálkodni még, hogy minél előbb meg
valósuljon a „Salla" fürdő, mely nagyon nagy lökést adna a te
lepülés fejlődésének. Még azt sem tartanám elképzelhetetlen
nek, hogy megvalósítása ismét az Önkormányzat kezébe kerül
jön, mivel a tervdokumentáció egyedülálló Közép-Európában. 
Kis lépésekkel, p l . első lépcsőben a medencék megépítésével, 
előbbte léphetnénk, és a végleges tetvdokumentáció megvaló
sítása ezzel egyre közelebb kerülne. Csak így látok reális esélyt a 
fürdő megépítésére — ennyi év után. 

M i n t önkormányzati képviselő el szeretném érni, hogy 
Zalalövő egy barátságos kisváros legyen, megfelelő minőségű 
úthálózattal, járdákkal, parkokkal, játszóterekkel és pihenőhe
lyekkel. 

Ehhez nagyon fontos, hogy a jövőben együtt működjünk, 
együtt cselekedjünk városunk és a benne élők boldogulásáért, 
akikre úgy számítok, mint eddig is, hogy segítenek megtalálni a 
lehetőségeket, amelyekkel élve közösen előbbre juthatunk. 
Ahogy régmúlt időkben Shakespeare fogalmazta: „ha összekap
csoljuk többek életét és munkáját, együttesen mindnyájan sok
kal messzebbre jutunk, mint külön haladva, bárki is eljuthatna!". 

Bischofné Hesinger Katalin 

orok József 

Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ 

Bessenyei Qyörgy-díj 

Török József 31 éve lépett népművelői pályára a Szegedi 
Textilművek Ifjúsági Klubja vezetőjeként, s immáron - összesen -
17. éve szolgálja Csongrád megye közművelődésének ügyét. 

Altalános és középiskolai tanulmányait Szegeden végezte, 
1981-ben szerzett diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főisko
la népművelés-pedagógia szakán, 1987-ben pedig az E L T E 

népművelés kiegészítő szakán kapott felsőfokú népművelői elő
adó oklevelet. 1997-ben a J A T E felsőfokú kulturális menedzser 
O K J képzésén tett államvizsgát. 

Török József már első munkahelyén, a Szegedi Textilművek 
Ifjúsági Klubjában kimagasló szakmai munkát végzett. A z in
tézmény strukturált, szervezett, magas színvonalú tevékenysé-
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get folytatott, csoportjai, rendezvényei ismertek és népszerűek 
voltak város- és megyeszerte. 

Szakmai tevékenysége a Csongrád Megyei Művelődési Köz
pontban bontakozott k i első ízben a maga teljességében: tövid 
időn belül ő lett a művelődési központ egyik legkiemelkedőbb 
és legkonstruktívabb munkatársa. Eredendően ifjúsági klubos 
szakreferensi beosztásban dolgozott, de tevékenysége ennél 
sokkal szerteágazóbb volt. Miközben alapfeladatát igen szaksze
rűen és eredményesen végezte, munkája nyomán indult meg a 
művelődési központ általános és művelődésszociológiai kutató
programja, s általában a megyei közművelődési tudományos 
munka. Kezdeményezéséle, és szerkesztői és szerzői közreműkö
désével jelentek meg a megyei művelődési központ periodikus 
és alkalmi kiadványai 11 éven ketesztül, így az ifjúsági klub
mozgalom módszertani folyóirata a Klubélet, később az országo
san is ismertté és népszerűvé vált 360° - Közművelődés Csong
rád megyében c. folyóiratok. A z általa generált falukutatói és 
szervezetfejlesztő folyamatok eredményeit a Településfejlesztés c. 
füzetsorozatban jelentette meg. A z E L T E népművelés kiegészí
tő szaka újabb muníciót adott számáfa, megerősítvén munkájá
nak elméleti alapjait. 1986-tól kezdve tanította is a szakmát: 
középfokú népművelői tanfolyamokat szervezett és vezetett; a 
szociológia, a kultúraelmélet, a közművelődés elmélete és gya-
kotlata c. tárgyakat adta elő; s e tanfolyamokhoz szöveggyűjte
ményeket is szerkesztett (Szociológia, Közművelődés). 

1992-ben a Csongrád Megyei Közgyűlés megszüntette a 
megyei művelődési központot, tevékenységét pedig - 2 főre 
csökkentett szakmai létszámmal - beolvasztotta a megyei peda
gógiai intézetbe; ezzel Török József státusza is megszűnt. Né
hány hónap múlva sikerült elhelyezkednie a szegedi Bartók Bé
la Művelődési Központban, ahol előbb módszertani előadó
ként, majd a szeged-tápéi Hel le t Ödön Művelődési Ház veze
tőjeként dolgozott. E hat esztendőben igen sokat tett a műve
lődési központ megmaradása (az intézmény főépületét 1991-
1994 között bérbeadta Szeged város) és megújulása érdekében; 
eközben magas szinten szervezte a munkavállalói étdekvédelem 
kiépítését, mint a K K D S Z Városi Művelődési Szervezetének 
titkára, később mint megyei közművelődési tagozatvezető. Kez
deményezésére alakult meg 1995-ben a Szegedi Művelődési 
Házak Szövetsége, mely azóta is jelentős koordinációs és szak
mai érdekvédelmi fórum. 

A Heller Ödön Művelődési Házat meglehetősen szétszórt 
állapotban vette át 1994-ben. Szakszetűsége, precizitása, kö
vetkezetessége folytán néhány hónap alatt helyrehozta az elő
dei mulasztásainak köszönhető állapotot, s egészen új program
típusokat honosított meg, így a Tápéi Falunapokat, mint a kis
sé már ellaposodott Tápéi Búcsú ellenpólusát. 

1998- tól a szegedi polgármesteri hivatalban vállalt feladatot 
a polgármesteri kabinet kulturális referenseként; a terület így 
tekintéllyel rendelkező, professzionális képviseletet kapott. It
teni munkásságának legfontosabb eredménye a helyi közműve
lődési rendelet előkészítése volt. 

1999- ben - többéves megfeszített munka eredményeként -
sikerült intézményesen rendezni a megyei közművelődési szol
gáltatások és tanácsadás 7 éve megoldatlan szfétáját: Török Jó
zsef visszatérhetett korábbi sikeres szakterületéhez a Csongfád 
Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ munkatársaként. 
Öt évvel ezelőtt tapasztalatokban gyarapodva és változatlan in 
tenzitással kezdett hozzá a közművelődés igazgatási kérdései, az 
önkormányzati és szervezeti tanácsadás, a képzés-továbbképzés, 
a különféle elméleti-koncepcionális ügyek, a telematikai fej
lesztések témakörei ügyeinek viteléhez, a művelődési központ 
szakmai kiadványainak gondozásához. Elévülhetetlen érdeme 
az 1991-ben megszűnt, s 1999-ban Közművelődési Nyári Egye
tem néven föltámasztott Művelődéselméleti Nyáti Egyetem 
fölvirágoztatása, mely ebben az évben már hetedik alkalommal 
kerül megrendezésre, s melynek kiadványai a közművelődési 
szakmai irodalom alapvető, nélkülözhetetlen kötetei közé tar
toznak. 

Török József 1999 óta oiszágos közművelődési szakértő és 
szakfelügyelő, a N K Ö M közművelődési szakfelügyelői csoportja 
egyik vezető személyisége. Eddig 9 vizsgálatot végzett el, négy 
alkalommal csoportvezető szakfelügyelőként; továbbá végre
hajtotta 16 revitalizációs pályázat ellenőrzését is. Elméleti ta
nulmánnyal is segítette a szakfelügyeleti 'munkát: Módszertani 
levél a közművelődési szakfelügyelethez c. munkája kiválóan hasz
nosítható elméletileg és gyakorlatilag egyaránt. 

Török József több évtizedes szerteágazó és kiemelkedő mun
kássága országosan ismert. E munkásság méltó elismerése a Bes
senyei György - díj, melyre egyesületünk - mint egyik legaktí
vabb, alapító tagját - nagy örömmel terjesztette föl. 

Kiss Ernő 
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