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Fiatalokkal a fi atalok megtartásáért
A Kincsesház Pannon Ifj úsági Népfőiskola tervei

Bazsó Gabriella és Hoff ner Ti-

bor, valamint az általuk Taliándö-

rögdön működtetett KÖSZI-bázis, 

az ifj úsági- és értékőrzéssel kap-

csolatos programok országosan és 

határon túl is egyre ismertebbek 

és elismertebbek. Munkájukról, 

terveikről már korábban is beszél-

gettünk, a Szín – Közösségi Műve-

lődés hasábjain is megjelentek in-

terjúik. Jól ismerjük, követjük egy-

más munkáját, hiszen Veszprém 

megyében számos szakmai prog-

ramban dolgozunk együtt. Most 

Lakiteleken, a Népfőiskolai Műhely 

egyik sűrű napja utáni este kérdez-

tem őket induló ifj úsági népfőisko-

lájuk felől.

Baloghné Uracs Marianna: Ta-

liándörögdön a KÖSZI-vel (Kö-

zép-dunántúli Szövetség az Ifj úsá-

gért) hosszú ideje dolgoztok azon, 

hogy elindulhasson a KincsesHáz 

Pannon Ifj úsági Népfőiskola és Ér-

tékek Háza. Milyen célokat tűztetek 

ki magatok elé a népfőiskolával?

Hoff ner Tibor: Az elsődleges 

cél a fi atalok megtartása és a letele-

pedésük segítése. Ez alá rendelünk 

mindent, ennek egy nagyon fontos 

lába a népfőiskola is. Azt szeret-

nénk, hogy létrejöjjön egy olyan 

meleg, barátságos, modern hely, 

ahol az érték a mérték, ahol remél-

hetőleg hosszú távon nyüzsögnek 

majd a fi atalok, és egy valódi ifj úsá-

gi közösségi hellyé válik. Próbáljuk 

megtalálni azokat a módszereket, 

azokat a programokat, amikkel ezt 

tudjuk segíteni.

Egyik ilyen lehetőség az Ifj ú-

sági Értékőr Hálózat, ami 2011 

óta Zsoltékkal (dr. Horváth Zsolt), 

a  PTFA-val (Pannon Térség Fejlő-

déséért Alapítvány) közösen megy. 

Én azt gondolom, ebben hatalmas 

potenciál van. Több okból is. Az 

egyik a helyi értékek megismeré-

se, és a helyi értékek által a fi atalok 

kötődésének az erősítése a telepü-

léseken. A másik, hogy olyan mód-

szerekkel dolgozunk benne, amik 

a közösségek fejlesztését segítik. 

Olyan ifj úsági közösségeket pró-

bálunk kiengedni a kezünk közül, 

akik utána önállóan is tudnak dol-

gozni egy adott településen vagy 

térségben. Ez a cél. De azt is látjuk, 

hogy ehhez mindig kell egyfajta se-

gítség, egyfajta bázis, ahova jöhet-

nek, ahonnan módszertani segít-

séget, egy kis visszajelzést kapnak, 

ahol egy kis mentorálás történik. 

Tehát ez egy nagyon fontos kapocs. 

És a népfőiskolának, azt gondolom, 

hogy fontos feladata lesz, hogy ezt 

a helyet a térségünkben is minél 

több településen meg tudjuk csi-

nálni. Aztán fontos lenne, hogy mi-

nél több megyében el tudjuk még 

ültetni az Ifj úsági Értékőr Hálózat 

csíráit. A határon túli magyarlakta 

területeken, ahol már megkezdtük 

a munkát, folytatni kell, hogy egy 

erős hálózat legyen belőle. Nem 

hatalmas nagy tömegre gondolunk, 

most jelenleg 3-400 aktív tagja van 

a hálózatnak. Tehát nem fontos az, 

hogy 50 ezren legyenek benne, de 

aki benne van, az ténylegesen mű-

ködjön, tegye a dolgát, és élvezze 

azt, amit csinál.

A  népfőiskolában hármas szint-

ben gondolkodunk. Az egyik a he-

lyi szint, Taliándörögd és közvetlen 

környezete, a  dörögdi medence. 
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A  másik szint a Balaton-felvidék. 

Az Éltető Balaton-felvidékért Egye-

sülettel (LEADER Helyi Akció-

csoport) közösen kialakított helyi 

fejlesztési stratégiában egy nagyon 

markáns, egyértelmű irányt kapott 

a fi atalok megtartása. És ott kije-

löltünk jó néhány olyan területet, 

ahol mi úgy gondoljuk, hogy meg 

kéne moccantani a fi atalokat, és 

kellene valamit tenni. Az egyik eb-

ből az ifj úsági inkubátor program, 

hogy azokat a fi atalokat, akik el-

mentek hazulról, külföldön vagy az 

ország különböző részein vannak 

kényszerből, pénz miatt, munka-

hely miatt, bármi más miatt, őket 

valahogy vissza tudjuk hozni. Hi-

szen látjuk azt, hogy egy csomó 

vállalkozó viszont keresi a jó minő-

ségű munkaerőt és a fi atalt. A ket-

tőt kellene megpróbálni összehoz-

ni egymással, és egy lehetőséget 

teremteni arra, hogy kipróbálhas-

sák egymást, és a fi atalok hosszú 

távon itthon tudjanak ezért ma-

radni, vagy vissza tudjanak jönni. 

Aztán jönnének a közösségerősítő 

programok, ami kis kalákaprogra-

mokat jelentene, amivel szeretnénk 

településenként, térségenként 

megmozdítani a fi atalokat. A saját 

településükön két kézzel tegyenek 

bele a közösbe, érezzék meg en-

nek a fontosságát, érezzék meg az 

önkéntességet, ezzel is kötődjenek 

a saját településükhöz, és vívják ki 

az idősebb generáció elismerését is. 

Ezáltal a generációk közti kapcso-

laton is valamilyen szinten tudnánk 

erősíteni. A harmadik pedig a Kár-

pát-medencei szint, ami magával 

az értékőr hálózattal működne, az 

egy sokkal nagyobb, sokkal széle-

sebb dolog. Ez egy nagyon-nagyon 

hosszú távú elképzelés, azt gondo-

lom, kell majd 10-15 év, hogy nagy-

jából fel tudjuk építeni, ha lesz rá 

lehetőségünk.

Bazsó Gabriella: Ezek az alap-

pillérek, amikről a Tibi beszélt. De 

a népfőiskolával tudjuk biztosítani 

mindazt, ami az ifj úság megtar-

tásához szükséges. Tudjuk bizto-

sítani, hogy a vállalkozók – fi a-

talok, idősebbek, akik ott élnek a 

térségben – meg tudják osztani a 

tudásaikat egymással. Tudjuk vál-

lalni, hogy példaképeket teszünk 

a fi atalok elé, meg tudjuk mutat-

ni, hogy lehet sikeresen élni vidé-

ken is. Fontos a szemléletformálás, 

ugyanis most nagy űr van. Közelí-

tenünk kell őket egymáshoz, hogy 

a vállalkozó is jobban megértse a 

fi atalok álláspontját, jobban oda 

tudjon fi gyelni az ő igényeikre, de 

a fi atal is jobban megértse egy vál-

lalkozó elvárását. Hogy megért-

sék azt, hogy a becsületes munka 

mit jelent, a  munka becsületének 

a visszaállítása. Ezek így nagyon 

nagy szavaknak tűnnek, de a fo-

lyamatot találkozásokkal, kerek-

asztal-beszélgetésekkel azt gondo-

lom, lehet segíteni. És ezzel hozzá 

tudunk járulni ahhoz, hogy a napi 

kihívásoknak meg tudjanak felel-

ni, és tényleg itt tudjanak maradni. 

Biztos, hogy sokakat elvisz a kül-

föld a bérkülönbségekkel egyelőre, 

de azt is láttuk az ifj úsági felmérés 

készítése során, hogy nagyon sok 

fi atal mondja azt, hogy szeretne itt 

maradni. Ennek azonban az egyik 

feltétele a munkahely, vagy, hogy 

valami módon meg tudjon élni, te-

hát legyenek vállalkozási ismeretei, 

legyen rálátása arra, hogy mi min-

den van a térségben. És nagyon sok 

minden van, tudunk nagyon sok jó 

példát eléjük tenni. Ezeket kell tud-

nunk összehozni.

H. T.: És talán a kulcsa is meg-

lesz – ezt az álmot is régóta dé-

delgetjük, és a népfőiskola talán 

megengedi, hogy meg tudjuk csi-

nálni –, a kulcsfi gura program. Én 

kulcsfi gurának nevezem, a  Gabi 

kovászembernek, de mind a ket-

ten ugyanazt értjük alatta, hogy 

találjuk meg a térségben azokat a 

fi atalokat, azokat a fi atalokat segí-

tő felnőtteket, akik meghatározóak 

tudnak lenni, és őket szervezzük 

egy hálózattá, fi gyeljünk oda rá-

juk. Tehetséggondozó programmal, 

ösztöndíj programmal, bármivel, 

amivel lehet, hogy ezeket az embe-

reket meg tudjuk tartani a térség-

ben, és tudjuk erősíteni a kulcssze-

repüket. Ugyanis ők lesznek a moz-

gatórugók. Ha ők nincsenek, akkor 

az egészet úgy, ahogy van, megette 

a fene. Ezek az emberek tudják 

helyben fenntartani a közösségeket, 

mi képtelenek vagyunk 60 telepü-

lést mozgatni folyamatosan. Nem 

is ez a cél, azt gondolom, hanem 

hogy megtaláljuk a kulcsfi gurákat 

is. És hogyha velük folyamatosan 

tudunk kommunikálni és őket tud-

juk segíteni, és ehhez ott lesz egy 

háttérbázis – és a bázison most 

értem a népfőiskolát meg a KÖSZI 

bázisunkat –, akkor azt gondolom, 

hogy az egy hatalmas nagy lépés 

lesz. Nagyon jó lenne, ha valami-

kor el tudnánk érni azt, hogy akár 

egy központi kulcsfi gura program 

is elindulhasson, mert annyi min-

den van már, vannak falugondno-

kok, egy csomó hálózat. És én azt 

látom, hogy bármerre megyünk az 

országban, most már évtizedeken 

keresztül valahogy mindig ugyan-

azokkal az emberekkel találkozunk. 

Mindegy, hogy minek nevezzük, 

hogy LEADER, ifj úsági referens, 

teljesen mindegy, valahogy mindig 

azok az arcok bukkannak fel. Eze-

ket az arcokat próbáljuk már meg 

stabilizálni és rájuk fi gyelmet fordí-

tani. Ha nekik van egy biztonságuk, 

stabilitásuk, akkor egyszerűen nem 

kell mást tenni, csak hagyni, hogy 

tegyék a dolgukat, hiszen bizonyí-

tottak már. Ezt megpróbálnánk ki-

csiben, mert ha tudunk modellezni 

egy kulcsfi gura programot egy kis 
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térségben, akkor talán ezt később 

lehetne egy nagyobb szintre is 

emelni. Ez is egy kísérlet lesz, mint 

sok-sok minden más, amit már ed-

dig próbáltunk, de hiszek a dolog-

ban. Ki kell találni a technikai és 

operatív részét, mibe kerül, milyen 

eredményeket hoz, és abból már 

lehet majd látni.

B-né U. M.: Beszélgettünk erről 

már korábban, hogy mindennek a 

kulcsa az ember, aki ha hiteles és 

ügyes, maga köré egy kis magot tud 

szervezni, és akár infrastruktúra, 

pénz és minden nélkül tudja a kö-

zösségét fejleszteni.

B. G.: És egy népfőiskola sze-

rintem nagyon jó, ideális hely arra, 

hogy ezek az emberek találkoz-

zanak, tapasztalatot cseréljenek, 

megismerkedjenek új módszerek-

kel, jó példákat lássanak. Én hiszek 

a tapasztalatcserében, az egymás-

tól tanulásban nagyon. És a nép-

főiskola egy ilyen bázis tud lenni. 

Ugyanakkor a népfőiskola fontos 

lába lenne még az értékőr hálózat 

fejlesztése mellett a KincsesHáz 

Veszprém Megyei Értékek Háza 

megtartása, továbbléptetése. Kis 

lépésekben haladunk vele előre.

H. T.: Ennek két verziója van, az 

egyik, hogy a népfőiskolával együtt 

lép át az új épületbe. De nekünk 

ott a fejünkben egy másik verzió 

is, ha a mostani helyén, a meglévő 

épületben a fi atalok üzemeltetnék, 

tehát úgy, hogy mi már ténylegesen 

is arrébb vagyunk x méterrel. Vala-

milyen módon továbbvisszük, vagy 

így, vagy úgy.

B. G.: Működtetünk egy pol-

gármesteri kollégiumot, ezt is sze-

retnénk továbbéltetni, és van is rá 

igény. Ez több szempontból fon-

tos. A település vezetését össze kell 

hozni a fi atalokkal, hogy kölcsönö-

sen egymás igényeit megbeszélhes-

sék. Van a fi atalokban igény arra, 

hogy aktívan belefolyhassanak a 

település életébe, de még sokszor 

ütközöm abba, hogy a település ve-

zetése csak a negatívumokat látja a 

gyerekekben. Muszáj lehetőséget 

adni a fi ataloknak, hogy megmu-

tassák, mást is tudnak.

Hosszú távú tervünk még a 

szolgáltatások fejlesztése: a  szállás-

hely kialakítása, az étkeztetés, a te-

rem-, az eszközbérbeadás, ez mind 

olyan, amit majd lehet pörgetni, 

tehát egy gazdasági lábat tud adni. 

Szeretnénk majd konyhakertet, ős-

honos gyümölcsöst. De a sajátmár-

kás termékre már mintát a kicsik-

kel csináltunk, a bodzaszörpünket. 

És a helyi termék üzlet, amit szin-

tén hosszú távon gondoltunk kiala-

kítani – az már megvan.

B-né U. M.: Nemrégiben én is 

ott lehettem az üzlet megnyitó-

ján, alig fértünk be az Értékboltba, 

olyan sokan örültek/örültünk an-

nak, hogy megnyitottátok.

B. G.: A Szelíd térségfejlesztési 

modellekkel kapcsolatos turiszti-

kai pályázaton sikerült nyernünk 

a KÖSZI-vel. És azért tudtuk meg-

csinálni, mert a LEADER csoport-

nál dolgoztunk a Vidék Minősége – 

Éltető Balaton-felvidék Védjegynek 

a kialakításán, és megismertük a 

termelőket, kézműveseket. Láttuk 

azt, hogy milyen csuda, amit csi-

nálnak, és látjuk azt is, hogy na-

gyon kellene, hogy mögéjük álljon 

több olyan üzlet, ahol árusítani 

lehet a termékeiket. Hogy ne nekik 

kelljen piacra járni, hanem csinál-

hassa otthon, alkothasson, minél 

többet alkothasson. Ennek próbál-

tunk ezzel az értékbolttal helyet 

adni. Olyanok is vannak itt, akiket 

a fi atalok fedeztek fel, mikor érté-

keket gyűjtöttek, például a Bognár 

Pista bácsi. Az ő munkáikat is be 

lehet hozni a boltba, így találkozik 

a két programunk. Emellett el fog 

indulni a webáruház, gyakorlati-

lag készen van, még rá kell tölteni 

az árukat. Van a pályázatból olyan 

lehetőségünk is, hogy rendezvé-

nyekre is ki tudjuk vinni ezeket a 

termékeket. És azt gondolom, hogy 

ez is egy gazdasági lába tud lenni a 

népfőiskolának. Biztos, hogy még 

nem most, elsődlegesen inkább az 

a cél, hogy egy szemléletformálást 

tudjunk elérni, hogy érezzenek rá 

mind a helyiek, mind mások, akik 

majd a népfőiskolánkba jönnek 

több helyről is, hogy mennyire 

fontos, hogy ne a Tescóban vásá-

roljunk, hanem ezeket vegyük meg 

ajándékba, mert értékes, szép alko-

tások, és a helyieket segítjük vele.

H. T.: A  fi atalokkal végzett ed-

digi munkánk továbblépése is ez 

a fejlesztés. A  fi atal dolgozik az 

értékfeltáráson, az értékteremtők 

KÖSZI bázislakók
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felkutatásán, és most ezeket az ér-

tékteremtőket kivezetik a piacra és 

segítik életben tartani őket. Erre 

egy kft-t hoztunk létre a KÖSZI alá, 

mert így a forprofi t tevékenységet 

le tudjuk választani a nonprofi t 

tevékenységről, ami bevétel terme-

lődik, az jön arra a közösségi célra, 

amiért ezt megcsináltuk. Szerin-

tem ez egy nagyon fontos lépcső 

és gazdasági láb. Mi azt gondoljuk, 

hogy úgy kell kitalálni a rendsze-

rünket, hogy bármi is történjen, ha 

’fékezett habzással’ is, de életben 

tudjunk maradni. Ehhez elenged-

hetetlen, hogy elinduljunk a gaz-

dasági lábak kiépítésén. A  népfőis-

kola is egy hatalmas segítség ehhez 

az infrastruktúrájával meg azzal, 

hogy ad egy hátteret, egy bizton-

ságot, amiből tudunk működni 

és dolgozni. Szintén egy gazdasá-

gi lábhoz kapcsolódik az ifj úsági 

közösségi kártya. Nagyon régóta 

dédelgetjük már ezt is, de egysze-

rűen nem volt energiánk, időnk, 

kapacitásunk, fi nanciális hátterünk 

arra, hogy kidolgozzuk és elindít-

suk. Arról szólna, hogy elindíta-

nánk a fi atalok mögött egy olyan 

közösségi kártyarendszert, ami 

megszólítana üzleteket, a  helyben 

élő embereket. Ha valaki egy ilyen 

ifj úsági kártyát kivált vagy meg-

kap, vagy bármilyen módon hoz-

zájut, és elmegy vásárolni, akkor 

kap 2% kedvezményt. Amiből az 

egyik százalékkedvezmény magáé 

a vásárlóé, hogy legyen miért ezt 

csinálni, a  másik pedig azé a célé, 

ami itt most az ifj úság megtartása. 

Úgy látjuk, hogy van fogékonyság 

erre a kereskedelmi egységeknél is, 

az együttműködő vállalkozóinknál 

is. És egyébként a lakosság részé-

ről is, mert egy hihetetlen komoly 

társadalmi felelősségvállalást is je-

lent. Plusz most már vannak olyan 

vállalkozások, cégek, akik magas 

lépcsőn járnak a magyar értékek 

és hungarikumok rendszerében, és 

szintén szívesen állnának egy ilyen 

mögé, főleg, ha olyan helyre megy 

vissza a támogatás, ahol a fi atalok 

értékgyűjtéssel, értékteremtéssel 

foglalkoznak. Abban bízunk, hogy-

ha majd fel tudjuk építeni ezt az 

ifj úsági kártyarendszert, ez is egy 

társadalmi beágyazottságot fog 

adni az egésznek, hiszen eljut az 

egyes emberekhez, az egyes lako-

sokhoz, ennek révén meg tudjuk 

szólítani az ifj úsági gondolattal, 

programmal meg a helyben mara-

dás gondolataival. Másrészt meg 

egy olyan bevételt tud generálni, 

ami tudja fi nanszírozni a program-

jainkat.

B. G.: Ez nem a saját ötletünk, 

Erdélyből hoztuk, ott már műkö-

dik Közösségi kártya néven városi 

szinten, nagyon jól csinálják. Már 

többször találkoztunk, beszélget-

tünk velük, hogy működik, és lát-

juk, hogy lehet ezt adaptálni itthon 

is, és érdemes.

H. T.: Igen, csak tovább kellene 

fejleszteni, mert szerintem ezt már 

mobilon, mobilfi zetéssel kellene 

csinálni, behozva azt, ami a fi ata-

loknak fontos, a  mobiltechnikát. 

De erre most idő kell, hogy végig-

gondoljuk, kidolgozzuk, végigcsi-

náljuk.

Ami szintén egy régi dédelge-

tett vágyunk, és talán a népfőis-

kolában lesz rá lehetőség, hogy az 

ifj úsági nagykövetrendszert ki tud-

juk építeni. Az értékőr hálózat meg 

az ifj úsági munka most erre már 

egész jó alapot ad. Szeretnénk, ha 

a Kárpát-medencében mindenütt 

lennének olyan fi atalok, akik hely-

ben az ifj úsági nagykövetek, és akik 

az ifj úság ügyét, ezt a fajta gondol-

kodásmódot és az ’érték a mérték’ 

elvét képviselik. Először azt gon-

doltuk, hogy az európai önkéntes 

szolgálat (EVS) lesz egy fi x pont, 

onnan jött az ötlet. De azt látjuk, 

hogy az értékőr hálózat stabilabb 

hosszú távon, tehát inkább ezzel 

kellene. Most próbáljuk végiggon-

dolni, hogy lehetne 4-5 éven belül 

ezt szépen lassan biztos lábakra 

tenni. Elindítom egy-két helyen, 

aztán majd reméljük, hogy sok-sok 

helyen, ahol lesznek olyan fi atalok, 

akik közben majd jönnek-mennek, 

cserélődnek csereprogramokkal. 

De neki mindig az lesz a maga he-

lyén a feladata, hogy a fi atalokat 

segítse és előkészítse a következő 

generációnak a továbblépések útját, 

meg azt a kapcsolatrendszert vigye 

tovább. Az ötlet onnan jött, hogy 

az ifj úsági cserékkel, az önkéntes-

séggel azt tapasztaltuk, hogy ha 

nálunk van egy fi atal fél évig, akkor 

itt beszippantja őt az ifj úsági mun-

ka, ráérez az ízére, és ha hazamegy, 

ő lesz a nagykövete már otthon en-

nek az egésznek. Az ifj úsági érték-

őr hálózatban ezt a kettőt tudjuk 

ötvözni, ez is egy izgalmas kísérlet 

lesz, tud-e működni vagy sem.

B. G.: Van is két nagykövetünk 

már, akik tíz egynéhány éve voltak 

nálunk önkéntesek Erdélyből, talán 

10 hónapig. Az egyik Sepsiszent-

györgyön a Művelődési Intézet-

ben dolgozik, és azóta is tartjuk a 

kapcsolatot, rengeteg mindent vitt 

meg hozott. A  másik kislány meg 

Angliában dolgozik és él, vitt magá-

val sok mindent oda is.

H. T.: Ezen kívül persze ezer 

dolog van még, amiben gondolko-

dunk. De vannak most stabil alap-

jaink, amik már működnek, amik-

ben nyugodtak vagyunk. És ne-

künk egy hatalmas nagy segítséget 

és stabilitást adna a népfőiskolai 

keret, ami nyugodtsággal töltene el, 

hogy hosszú távon lehet tervezni, 

lehet továbblépni, biztonsággal ott 

tudok tartani embereket, pontosan 

látjuk, hogy meddig merünk nyúj-

tózkodni. Kétféle munkatervünk 

van a jövő évre, egy fékezett habzá-

sú, amit, ha elpusztulunk is végig-

csinálunk a magunk módján, mert 

arra megteremtjük a hátteret. Meg 

van egy ’vágy’ munkaterv, amit ak-

kor tudunk megcsinálni, ha a for-

rások rendelkezésre állnak. Felépül 

lassan a Kárpát-medencei értékőr 

hálózat, ennek a működtetése is 

hatalmas feladat lesz. Már kezdjük 

tervezni a mentorálást, a  szemé-

lyes jelenlétet. Most a fi atalokkal 

próbálgatjuk kisakkozni, hogy le-
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hetne a következő évben megol-

dani, hogy mindenhova, ahol van 

ilyen csoportunk, legalább 2-3 

havonta eljussunk, és újra nézzük 

meg, hogy hova jutottak, hol van 

szükség segítségre, meg hozzuk 

őket be, és egy picit léptessük to-

vább. A  nagy álom jövőre, a  Kár-

pát-medencei értékőr-találkozó. 

De most már annyit álmodtunk 

róla, és annyi energia benne van, 

hogy nem létezik, hogy ne legyen 

meg. Nem tudom még, hogy hon-

nan szerezzük meg a pénzt rá, de 

hogy meglesz, az biztos, talán Ka-

polcson. Egy csomó barátunk van, 

akik segítenek, és hogyha nagy baj-

ban vagyunk, akkor azért ki fognak 

húzni bennünket.

B-né U. M.: Milyen lenne maga 

a népfőiskolai épület, az infrastruk-

túra?

H. T.: Mi azért béreltük ki két 

évvel ezelőtt a mostani helyünket, 

ahol a KÖSZI-bázis működik, mert 

éreztük, hogy kell egy nagyobb 

hely, fejlődési lehetőség. De ezt 

mára kinőttük, most már egyér-

telműen látjuk, abban maradtunk, 

hogy akkor építünk. Egy zöldme-

zős beruházás lesz egy olyan terü-

leten, ahol mellette van egy négy 

tantermes általános iskola és egy 

sportkomplexum, tehát azzal egy-

ben. Szerintem így tud egy szerves 

egésszé válni. Nekünk ez komoly 

dilemmát okoz, hiszen ott van egy 

iskola, jelenleg van benne huszon-

egynéhány gyerek, tehát csökken 

a gyereklétszám. Ott egy épület, 

lehetne használni, akár a népfőis-

kolának is. De nem a népfőiskolát 

akarnám betenni az iskolába, ha-

nem azt szeretném, hogy a nép-

főiskola és az iskola úgy erősítse 

egymást, hogy mind a kettő még 

erősebb legyen, és működőképes 

maradjon. Meghatározó lesz egy 

település meg egy térség életében, 

hogy ott tud-e maradni az az alsó 

tagozatos iskola vagy sem. És az 

egy aránylag új épület, 2001-ben 

épült. Mellette ott lesz egy ifj úsági 

népfőiskola és egy nagy, modern 

sportkomplexum, ami a maga 

módján mindent tud. Később pe-

dig lesz lehetőségünk bővíteni 

is hátrafele még. Tehát a terv ez. 

Szeretnénk megfelelni azoknak az 

alapelvárásoknak, amiknek egy 

járási népfőiskolának meg kell fe-

lelnie, a  helyi viszonyokra adap-

tálva. Nem mindegy, hogy a hely-

ben meglévő szolgáltatásokat és 

infrastruktúrát milyen mértékben 

tudjuk igénybe venni, én annak a 

híve vagyok, hogy a meglévő infra-

struktúrát vegyük igénybe. Például 

van már a településen közösségi 

szálláshely, amit az önkormányzat 

hozott létre. Akkor itt nyilván úgy 

alakítjuk ki a szállást, hogy ez segít-

se és kiegészítse azt, a népfőiskoláé 

legyen egy minőségibb, kevesebb 

férőhellyel, tehát szervesen egy-

másra épüljön. Ha van melegkony-

hás vendéglő a településen, akkor 

vonjam be azt a vállalkozót ennek 

a működtetésébe is. Lesz az épület-

ben egy olyan terem, ami alkalmas 

100-150 fő befogadására, néhány 

kisebb, műhelymunkára alkalmas 

terem, és nagyon szeretnénk egy 

értékőr műhelyt kialakítani, ami 

stúdióként is tud funkcionálni, fel 

van szerelve technikával.

B. G.: Hosszú távon egy KÖSZI 

tévének.

H. T.: Olyan mennyiségű anyag 

készül, amit a fi atalok gyártanak 

le, hogy gyakorlatilag elbírná már 

a tévét. Erre fel kell tudnunk ké-

szülni, majd a tagszervezeteink 

segítenek a KÖSZI-ben. Szilárdék 

(Szendrei Szilárd, Tótvázsonyi Ifj ú-

sági Egyesület) professzionálisak a 

tévé működtetésében.

Azt kértem a tervezőtől, hogy 

legyen az épület tájba illő, ami-

ben bent van a melegség, a  ba-

rátság, a  szeretet, de benne van 

a fiatalok által képviselt moder-

nitás, modern technika is. Nem 

örül nekem most ebben a pilla-

natban a tervező, de egy nagyon 

szép épületet tervezünk, hetente 

egyeztetünk.

B. G.: Fontos az is, hogy fenn-

tartható legyen, megújuló energiát 

használó megoldásokat alkalmaz-

zon, és minél kisebb költséggel 

lehessen majd működtetni. De ez 

egyúttal szemléletformáló minta is, 

hogy ezekkel élni kell, és miért jó, 

miért hasznos és fontos.

B-né U. M.: A  tervek kiérlelése 

hogy zajlik vagy zajlott nálatok? 

Olyan kerek az egész, érezni, hogy 

ez nem egy este, az íróasztal mellett 

született egy-két ember tollából, ha-

nem múltja van, ahonnan az egész 

építkezik.

Fejér megyei értékőrök látogatása Kapolcson



18

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Alakuló népfőiskolahálózat

Baloghné Uracs Marianna

B. G.: Abszolút a közösségi ter-

vezés ennek az eszköze. Alapja egy 

felmérés; 530 fi atalt szólítottunk 

meg a 60 településről, tehát sok 

véleményt hallottunk. Utána ezt 

megbeszéltük a KÖSZI tagszerve-

zeteinek az összejövetelein, majd 

a 60 település tervezési folyama-

taiban. Ezeken településvezetők, 

civilek vettek részt, beszélgettünk 

és jöttek a gondolatok és az igé-

nyek. Pontosan ezért gondolom, 

hogy meg tudja majd állni a helyét 

és van jogalapja mindannak, amit 

tervezünk, mert nem mi találtuk ki 

ketten, hanem nagyon sok ember 

ötlete és közös gondolkodása van 

benne.

H. T.: A  fi atalok 98%-a mond-

ta azt, hogy nagyon szeretnének 

egy olyan ifj úsági bázist, ami az 

ő világukat megpróbálná segíte-

ni, koordinálni, és ami képes len-

ne akár arra, hogy az ő helyben 

maradásukat segítse. A  közösségi 

tervezés eredményeiből pontosan 

látjuk, hogy a fi atalok mit gon-

dolnak jelenleg a településeikről, 

a  helyzetükről. Azt is látjuk, hogy 

miért szeretnek, vagy miért nem 

szeretnek itt lenni, és mit kéne 

azért tenni, hogy ők hosszú távon 

is itt tudjanak maradni. És amiket 

tervezünk, az mind-mind erre épül, 

ebből építkezik. Persze van, amire 

mi találtunk megoldást, de ez egy-

egy lépcsőfok ahhoz, hogy elérjük 

az általuk megfogalmazott célokat.

B-né U. M.: Hogy sikerül nektek 

az, ami nagyon sokaknak nem: meg 

tudjátok a fi atalokat szólítani, tud-

tok velük dolgozni, és komoly erő-

forrást képviselnek a szervezetben?

H. T.: Egyszerűen hiszünk ben-

nük, bizalmat adunk nekik és fele-

lősséget teszünk rájuk. Igazából mi 

rosszat teszünk, mert dolgoztatjuk 

őket.

B. G.: Ez nem azt jelenti, hogy 

nincsenek időnként vitáink, de azt 

élik meg, hogy egyenrangú part-

nerként kezeljük őket. Tehát nem 

utasítgatjuk, hanem együtt ülünk 

le, beszéljük végig, ami fontos ne-

künk. És mindig várjuk, mikor lát-

juk meg rajtuk azt, hogy elkezdik 

érezni, miről beszélünk, fontossá 

válik nekik az, amit mi is fontos-

nak érzünk, és szívesen teszik bele 

a munkájukat. Mi nem keressük az 

eminens tanulókat, nem azt vár-

juk, hogy valakinek csupa ötöse 

legyen az iskolában, egyszerűen 

azt várjuk, hogy jó ember legyen 

és akarjon tenni valamit – ez meg 

mindegyikükben ott van. Azt gon-

dolom, hogy érzik azt, hogy bízunk 

bennük, és ezért teszik azt, amit 

tesznek.

B-né U. M.: A másik hihetetlen 

dolog: 60 településsel olyan kap-

csolatot kialakítani, hogy az egy 

valódi együttműködés legyen. Ezt 

hogyan tudjátok elérni?

B. G.: Az elmúlt sok-sok év áll 

e mögött. Már amikor a KÖSZI 

alakult, annak is az volt az alapja, 

hogy dolgoztunk együtt különböző 

programokban. És tudták, hogy ha 

beszéltünk valamiről, nem kellett 

szerződés, hanem ha a Tibi vállalta, 

akkor biztos, hogy végig is csinálta. 

De így működött ez a LEADER-ben 

is. Bizalom alakult ki egymás iránt 

az évek alatt, ez tette lehetővé, 

hogy elinduljanak olyan nagy prog-

ramok, amire magával a LEADER 

csoporttal, vagy a KÖSZI-vel pá-

lyáztunk. Ezek sok települést fed-

tek le, és látták, hogy soha nem 

arról szól a pályázat, hogy az Éltető 

gyűjtsön be magának valamit, vagy 

a KÖSZI gyűjtsön be magának va-

lamit, hanem, hogy hasson ott, az 

ő településükön. Azt gondolom, 

hogy ez a bizalom, és ez az egymá-

sért dolgozás alapozta meg a nép-

főiskolai együttműködést is.

H. T.: És nem szabad elspórol-

ni az időt attól, hogy személyesen 

beszélgessünk, találkozzunk. Azt 

gondoljuk, hogy nem lehet más-

képp dolgozni, mi most folyamato-

san járjuk a településeket, megyünk 

és beszélünk a településvezetőkkel, 

és beszélgetünk a fi atalok helyzeté-

ről, arról, hogy ők mit gondolnak a 

stratégiáról. Neki helyben az adott 

településen milyen ötletei vagy mi-

lyen problémái vannak, hol tudunk 

továbblépni.

B-né U. M.: De hogy lehet ezt 

győzni? Mégiscsak 60 településről 

beszélünk…

B. G.: A  hitünkkel, azzal, hogy 

fontos nekünk.

H. T.: Jók ezek a beszélgetések, 

feltöltenek. Azt látom, hogy bár-

mennyire fáradt a polgármester, 

aki egyébként társadalmi megbí-

zatásban csinálja, és ő is rászánja 

az estéjét, ő  is jó kedvvel megy el, 

és azt mondja, igen, van ennek ér-

telme, csináljuk. Mi úgy érezzük, 

hogy az eddigi munkánk meg a 

kapcsolataink alapján nem tehet-

Mesterségek – kerekasztal  beszélgetéssorozat egyik alkalma, 2 fi atal borász mesél
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jük meg, hogy bárkit kihagyjunk. 

Ha nekem van lehetőségem arra, 

hogy egy ifj úsági népfőiskolát elin-

dítsak, és abba minél több embert 

bevonjak, akkor igenis, tegyem 

meg azt, hogy ezeket az embere-

ket bevonom, és ne sajnáljam rá az 

energiát, és ne azt nézzem, hogy ez 

nekem megéri vagy nem, hanem 

azt, hogy neki fontos. Egyébként 

nekünk is fontos lesz hosszú távon, 

emberileg is, lelkileg is. És minél 

nagyobb, minél erősebb bázis van 

mögötte, annál erősebb tud ez az 

egész lenni. Aki azt gondolja, hogy 

fontos megtartani a fi ataljait a tele-

pülésen, az nyilván valamit hajlan-

dó tenni is érte. És ilyenkor ezek a 

tudások össze is adódnak, mert az 

egyik település a másiktól is les el 

ötletet. Ma már nem dolgozunk az 

Éltetőben, de ettől még mindig kö-

zösen megyünk és csináljuk, mert 

azt gondoljuk, hogy a kettő együtt 

tud működni. És ha a helyi fejlesz-

tési stratégiából majd forrást tu-

dunk tenni egy-egy részére, akkor 

az is egyfajta láb lesz, hogy előre 

jusson az egész ügy.

B-né U. M.: Ennyi hálózati ta-

pasztalattal a hátatok mögött, mit 

gondoltok a most épülő népfőis-

kolai hálózatról? Izgalmas és fele-

lősségteljes nagy feladat lesz majd: 

a  Kárpát-medencei hálózat kiépí-

tése, az együttműködési pontok 

megtalálása a sok különböző szer-

vezet között.

B. G.: Szerintem éppen azért 

tudják majd jól segíteni egymást, 

mert mindegyik annyira egyedi, 

olyan típusú tudással, ami más, 

mint a másiké. Biztos, hogy lesz-

nek azonos pontok is, amiben tu-

dunk tapasztalatot cserélni. De 

fogunk tudni élni egymás tudásai-

val, ugyanúgy, ahogy a KÖSZI-nél. 

Ha bízunk egymásban, és őszintén 

odaállunk egymás mellé, amikor, 

ahol éppen kell, akkor azt gondo-

lom, hogy ez csak jó eredményeket 

hozhat. Ami mindennek a lelke: 

a  humánkapacitás. Tehát most, 

amikor építjük, tudatosan oda kell 

fi gyelnünk arra, hogy a saját nép-

főiskolánk programjában legyen 

ott a helye és az ideje a hálózattal 

való kapcsolattartásnak. És szerin-

tem nagyon fontos lesz a központi 

szerep, aki ezt koordinálja, aki se-

gíti ezt összekötni. Mindennek az 

ember a lelke.

H. T.: Nem lesz ez kis feladat, 

lesznek ebben nehézségek – ezt 

látjuk mindannyian, más kvalitá-

súak, más temperamentumúak va-

gyunk. Ha rajtam múlna, akkor a 

KÖSZI mintájára építeném, ahol 

hatalmas a bizalom, mindenki-

nek megvan egyfajta szabadsága. 

Mindent beteszünk a közösbe, de 

mindenki ki is vehet belőle. És ez 

nagyon szépen kialakul, mindenki 

tudja a mértékét, hogy mit tudok 

beletenni, mit tudok kivenni, med-

dig ’használhatom’ a többieket. Én 

alig várom már, hogy Kárpát-me-

denceivé váljon, nagyon szeretnék 

néhány határon túli népfőiskolát 

segíteni. Látok olyan közössége-

ket, akik alkalmasak rá, és remé-

lem, megadatik nekem a lehetőség, 

hogy segíthessem őket. Nagyon so-

kat fog hozzátenni a magyarságtu-

dathoz. Mi most látjuk a fi atalokat 

az értékgyűjtés mentén a csallókö-

zi kollégiumban vagy Kárpátalján, 

rengeteget számít, hogy ki tudjuk 

őket vinni, hogy beszéljenek egy-

mással, tapasztalatot cseréljenek. 

Megadjuk a lehetőséget, hogy ma-

gyarországi fi atalok 15-20 mélyin-

terjút készítsenek határon túli ma-

gyarokkal, mondjuk egy hét alatt. 

Az megfi zethetetlen, hogy milyen 

eredményei lesznek annak, amikor 

ők majd nevelik a saját gyermekei-

ket és a kérdéseikre másképp vála-

szolnak. Szóval szerintem az igazi 

értelme egy ilyen Kárpát-medencei 

népfőiskola hálózatnak valahol itt 

van. És hogyha ez jól tud felépülni 

és jól tud működni, akkor én azt 

gondolom, hogy ez valami csoda, 

ez valami magyarországi életmű-

történet lesz. Én ezt érzem mélyen 

a szívemből, ezért is vagyok a része 

a dolognak.

B-né U. M.: Mit gondoltok, le-

het-e mankót adni, hogy mi kell egy 

jó népfőiskolához? Lehet-e szakmai 

minimumokat felállítani, hogy mit 

és hogyan kell csinálni?

B. G.: Ötleteket, módszereket le-

het adni, de mindenkinek meg kell 

majd találnia a saját útját. Csak eh-

hez meg kell nézni a sok-sok mintát, 

és eldönteni, hogy a saját helyén ab-

ból mi működik legjobban.

H. T.: Biztos, hogy lehet, és sze-

rintem kell is egyfajta alapokat le-

tennünk. Viszont nem szabad uni-

formizálni. Bízom benne, hogy a 

most kialakuló népfőiskolai hálózat 

komoly szabadságot és autonómiát 

enged majd az egyes népfőiskolák-

nak. Szerintem ez nagyon fontos. 

Azért is, hogy tudjuk tovább tenni 

a dolgunkat. Meg azért is, hogy ne 

érezzük úgy, hogy a fi nanszírozás-

sal madzagon rángatás is történik, 

mert abban a magunkfajta embe-

rek nem érzik jól magukat, és nem 

is tudnak kreatívak lenni és telje-

síteni. Ha kényszerből csináltat-

ják velünk, akkor egyszerűen egy 

idő után nem vagyunk hajlandóak. 

Ilyen egyszerű. De ha hiszünk az 

ügyben, akkor viszont a három-

szorosát dolgozzuk, mert őszintén 

hisszük a dolgot. A  mi szerepünk, 

az első indulóké pedig óriási, mert 

lehet nagyon pozitív, de nagyon 

negatív is. Ezen túl segítenünk kell 

az utánunk jövőket, hogy a bukta-

tókon ne kelljen mindenkinek át-

esni, hanem már simább felületen 

tudjon végigmenni. Így is végig 

kell majd a maga dolgait szenved-

nie, a  helyi közössége meg a helyi 

beágyazottsága meg fogja mutatni, 

hogy működik-e vagy sem. Abban 

nyilván nem fogunk tudni segíteni, 

mert a hitelességét senki helyett 

nem tudjuk megteremteni, azt sa-

ját magának kell megteremtenie.

B-né U. M.: Ha minden jól ala-

kul, mondjuk, egy év múlva ilyen-

kor hol fogtok tartani?

H. T.: Ha az állami gépezet 

is azzal a hatásfokkal működik, 

ahogy mi, akkor én azt gondolom, 
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ősszel népfőiskola-nyitás és indítás 

lehet nálunk. Ez megvalósítható. 

Ha mindenkinek megvan az akara-

ta, a  hite, és mindenki megteszi a 

dolgát ebben a rendszerben, akkor 

szerintem annak működnie kell. 

Megpróbáltuk nagyon reálisan 

végiggondolni, a  programokat te-

kintve mi teljes gőzzel tudunk már 

menni. Az, hogy egy beruházást le-

vezénylünk, nem akkora nagy ügy. 

Nagyon szeretném, ha jövő ősszel 

ennek egy ünnepélyes megnyitója 

lenne, és ha miénk lenne az első, 

amit átadunk. Ezért meg fogok 

tenni mindent, merthogy úttörő 

szeretnék lenni, hiszen történelmet 

írunk! Egy kis település életében, 

a mi életünkben ez nagyon fontos, 

egy életmű, amire büszke lehet a 

közösség minden egyes tagja. Ez 

akkora léptékű fejlesztés, ami hosz-

szú-hosszú évtizedekre meg fog-

ja határozni a település, a  térség 

életét, a  gondolkodását, a  fi atalok 

helyben maradását.

B-né U. M.: És mi lesz az ünne-

pi program az átadáskor? Mit fo-

gunk énekelni?

B. G.: Nagy ölelés lesz. A prog-

ramot már a fi atalok rakják össze, 

szerintem nem is gondolkodunk, 

majd kitalálják.

H. T.: Ha meg azt látjuk, hogy 

nem működik, akkor kitalálunk egy 

vészverziót, és valahogy megépít-

jük akkor is, azt még nem tudom, 

hogyan. De én ettől nem félek, mert 

nézünk hozzá más forrásokat pá-

lyázatból, próbáljuk kitalálni, hogy 

lehetne több helyről összehozni. 

Az a fontos, hogy ha elkészül, akkor 

legyen jó meg használható. Legyen 

meleg, barátságos, modern. És 

otthonérzete legyen mindenkinek 

benne, fi atalok otthona – valami 

ilyesmi. Ahova hazajárnak.

B. G.: A mamihoz.

H. T.: Igen, a  mamihoz. Gabi 

lesz a mami.

B. G.: Igen, ezt már pár éve 

megnyertem.

H. T.: Régóta gondolkodunk 

már ezen, és hallottuk, hogy Lett-

országban vannak közösségi helyek, 

amelyeknek a ’gazdái’ a mamik. És 

amikor ezt hallottam tőlük és me-

séltek róla, mondom, Gabi, te vagy 

a mami, erre vagy kitalálva. Ab-

szolút az a típus, egy mami. Képes 

ottmaradni hajnalig is, amit én már 

nem mindig bírok megcsinálni, de 

Gabinak ez nem okoz problémát.

B. G.: Én szívesen. Most is, 

mindig utolsónak mentem aludni a 

táborok alatt. Azt jelenti, hogy 2-3-

4 órakor, mert amíg nem hallottam, 

hogy tényleg mindegyik elnyu-

godott, addig én se tudtam meg-

nyugodni. És bár azt hiszem, hogy 

már nem bírom az éjszakázást, de 

ilyenkor bírom, és a másnapot is.

BAZSÓ GABRIELLA az óvónői szakközépiskolai évei után Győrben végezte el az Apá-
czai Csere János tanítóképzőt, majd Kaposváron ének-zene tanári diplomát szerzett. 
Közel 20 évig tanítóként, ének-zene tanárként dolgozott, míg 2000-ben Taliándörögdön 
el nem vállalta a Közművelődési Közösségi Ház, Könyvtár, Teleház vezetését. Ebben az 
időszakban került kapcsolatba a Közösségfejlesztők Egyesületével, melynek azóta is tag-
ja. 2007-tól az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület egyik vidékfejlesztő szakembere. Ta-
liándörögdre kerülése óta tevékenységeiben fontos szerepet kaptak a civil szervezetek, 
kiemelten az ifj úsági, vagy ifj úsággal foglalkozó csoportok (Dörögdért Ifj úsági Egyesület, 
Közép-dunántúli Szövetség az Ifj úságért (KÖSZI) stb.), melyeknek ugyan nem tagja, de 
önkéntes segítője. Vidékfejlesztőként is a fi atalok vidéken tartásának lehetőségeit kereste, 
és próbálta segíteni. Jelenleg a KÖSZI projektjeinek koordinátora, kollégájával, Hoff ner 
Tiborral a Kincsesház Pannon Ifj úsági Népfőiskola és Értékek Háza működtetője, és a 
Pannon Ifj úsági Értékőr Hálózat egyik koordinátora. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat – 
Év Vidékfejlesztő Közössége díj részese az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel (2014).

HOFFNER TIBOR a tapolcai gimnáziumi évei után a pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetemen tanulta a művelődésszervezést, majd szülőfalujában, Monostorapátin kezdte 
az ismeretek gyakorlati alkalmazását. Onnan Taliándörögdre került feleségével, ahol csa-
ládot alapított. Rövidesen a képviselő testületben alpolgármester, majd 1998-2006 között 
polgármester. Új kihívást keresve 2006-ban életre keltette a Völgy-KÖZ-Pontot, vezetve 
a mikrotérség összefogására létrehozott irodát. 2007-től az Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület egyik vidékfejlesztő szakembere. 2014-től újra elfogadta Taliándörögd alpol-
gármesteri megbízását. Élete során folyamatosan elnöki, vezetői beosztást vállalt civil 
szervezetek működtetésében, kiemelt fi gyelemmel az ifj úságot összefogó, fi atalokat segí-
tő szervezetekre (Dörögdért Ifj úsági Egyesület, Közép-dunántúli Szövetség az Ifj úságért 
(KÖSZI), Taliándörögd-Halimba Sportegyesület). Jelenleg a KÖSZI által megalapított 
Pannon Kincsesház Kft ügyvezetőjeként tevékenykedik, valamint a KincsesHáz Pannon 
Ifj úsági Népfőiskola és Értékek Háza létrehozója, működtetője, és a Pannon Ifj úsági Ér-
tékőr Hálózat egyik koordinátora. Az alábbi elismerések tulajdonosa: Magyar Köztársa-
ság Elnöke – Ezüst Emlékérem (1998); Falvak Kultúrájáért Közalapítvány – Magyar Kul-
túra Lovagja (2001); Magyar Polgárőr Szövetség – Polgárőr Érdemrend Arany Fokozat 
(2002); Taliándörögd Község Önkormányzata – Taliándörögdért Díj (2007); Tapolca és 
Térsége többcélú Társulás – Térség Idegenforgalmáért Díj; Magyar Nemzeti Vidéki Há-
lózat – Év Vidékfejlesztő Közössége díj részese az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel 
(2014).

DR. BALOGHNÉ URACS MARIANNA: 26 éve dolgozom a közművelődésben, ebből 
24 évet Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban töltöttem művelődésszervezőként, 
szakmai csoportvezetőként majd igazgatóként. Itt legszívesebben színházi előadások 
szervezésével, a színházi nevelés és a drámapedagógia különböző területeivel foglalkoz-
tam. Dolgoztam a felnőttképzésben, elsősorban hátrányos helyzetűeknek szóló, kompe-
tenciafejlesztő képzéseket szerveztem. Foglalkoztam a közösségek fejlesztésével, a gene-
rációk közötti együttműködések segítésével, valamint a közösségek szerepének erősíté-
sével a helyi értékek átörökítése terén. Részt vettem a Pápai járás szervezeteit összefogó 
Civil Háló Szövetség valamint egy civil információs és tanácsadó iroda létrehozásában 
és működtetésében, ennek érdekében pályázatok elkészítésében és megvalósításában, 
valamint több olyan programban, amely az önkéntesség elterjesztésére irányult. 2015 ja-
nuárjától a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájában dolgozom területi 
koordinátorként.


