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Innováció

Nádasiné Barta IbolyaNádasiné Barta Ibolya

Így újítanak a szabolcsi fi atalok
A Kultúrházak éjjel-nappal „Így újítunk mi” 

pályázatának első helyezettje: 
a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

1 A munka az ÉAOP-5.1.3-10-2010-0080 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.
2 A kezdeményezés a TÁMOP-5.5.2.-11/2-0012-0093 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. 

A  Kultúrházak éjjel-nappal 

programsorozathoz kapcsolódó 

„Így újítunk mi” című innovációs 

pályázat első díját nyerte el a Sza-

bolcsban, a  nyírgyulaji Szabolcsi 

Fiatalok a Vidékért Egyesület ál-

tal megvalósított, esélyteremtő 

szakmai összefogás. Az egyesü-

let vezetőjével, Barkaszi Judittal 

beszélgettünk arról, hogy milyen 

lehetőségeket nyújtanak az újí-

tó kezdeményezések a hátrányos 

helyzetű térségekben a felnövekvő 

generációknak.

Nádasiné Barta Ibolya: Mit ér-

demes tudni a Szabolcsi Fiatalok a 

Vidékért Egyesületről? Milyen prog-

ramokat valósítottatok eddig meg?

Barkaszi Judit: A  Szabolcsi Fi-

atalok a Vidékért Egyesület 2007-

ben azzal a céllal alakult meg, hogy 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

falvaiban élő lakosság érdekeit kép-

viselje, kiemelten az időskorúakra, 

hátrányos helyzetű egyénekre és 

családokra, munkanélküliekre, fi ata-

lokra fókuszálva. Célunk, hogy a vi-

déki területek társadalmi, gazdasági 

helyzete, ezzel versenyképessége 

javuljon, a vidéki népesség helyben 

maradjon, így csökkentsük az elván-

dorlást. Olyan komplex szolgálta-

tásokat, programokat valósítottunk 

meg, melyek hűen tükrözik érték-

rendünket, melyek hozzájárulnak 

Egyesületünk céljainak eléréséhez.

2012-ben megépült az Egye-

sületünk tulajdonában álló Civil 

Oktató és Szolgáltató Központ1, 

mely már attól az évtől Önkéntes 

Pontként is működik. Ez az épület 

egyéb civil kezdeményezések szá-

mára is helyszínül szolgál, és a be-

ruházás befejezése óta maximális 

kihasználtsággal működik.

2012-2013-ban valósítottuk 

meg az „Önkéntesség elterjesztése 

Nyírgyulajban és vonzáskörzetében” 

elnevezésű programunkat2, mely 

keretében egyesületünk regisztrált, 

önkénteseket fogadó szervezet lett. 

E program keretében 145 fő önkén-

tes dolgozott nálunk. Az önkénte-

sek mintegy 60%-a hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű 

volt. Többen közülük ezután meg-

bízási, illetve munkaszerződéssel 

gyermekfelügyelőként továbbdol-

goztak egyesületünknél.

2013-ban kezdődött el kétéves 

tanoda programunk, mely az „Inklu-

zív Nevelés Tanodája – Nyírgyulaji 

Tanoda Program önkéntesek bevo-

násával” címet viselte. A  program-

ban 40 hátrányos és halmozottan 

hátrányos gyermekkel foglalkoztunk, 

szintén több önkéntes (elsősorban a 

szülők) bevonásával, ez a projektünk 

azóta is töretlenül folytatódik.

2015. év május 30-án egy új 

kezdeményezést indított el egye-

sületünk. A helyi Gesztenye Óvoda 

és Bölcsőde Tündérkertjének alapí-

tása során elültettük a gyerekekkel 

és családjaikkal közösen a nyírgyu-

laji Tündérkert első száz fáját.

Gyerekfelügyeletet működte-

tünk az iskolai szünetekben ‒ ki-

emelten nyáron ‒ szintén önkéntes 

alapon. Hagyományőrző, kézmű-

ves foglalkozásokat tartunk a gye-

rekeknek. Alkalmanként, naponta 

kb. 30-60 gyerek veszi igénybe ezt 

a szolgáltatásunkat.

Az Erasmus+ Program keretében 

valósítottuk meg a „B.U.G.I” (Bulizz! 
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Utazz! Gyűjts élményt! Ismerkedj!) 

Önkéntes Nemzetközi Ifj úsági Prog-

ram Nyírgyulajban elnevezésű pro-

jektet, melyben egy romániai szer-

vezet a partnerünk. Szervezetünk 

keretében létrejött Ifj úsági Klub 

fi ataljai fogalmazták meg igényüket, 

hogy szükség lenne olyan progra-

mokra, melyek a munkaerő-piaci 

beilleszkedésük érdekében fejleszti 

őket. Egyesületünk tevékenységébe 

tartozik a vidéki települések ver-

senyképességének javítása, a  fi ata-

lok elvándorlásának csökkentése, 

valamint olyan fejlesztő programok 

szervezése, melyek a személyiség-

fejlesztésre, az aktivitás növelésére 

és az önkéntesség népszerűsítésére 

irányulnak, valamint hozzájárulnak 

a társadalmi integráció előmozdítá-

sához. A romániai partnerszervezet 

felől is hasonló igények jelentkeztek, 

így közösen valósítottuk meg csere-

programunkat.

2015-ben az egyesület ifiklub-

jának tagjai a Nemzeti Művelő-

dési Intézet „Leleményes Hőse-

ink” című országos programjához 

csatlakozva valósították meg a 

„Testvérváros Kereső Hősök” kez-

deményezést, mellyel a kiemelt 

díjazottak között végeztek a pá-

lyázaton.

2016. május-2017. április kö-

zött a Közművelődési és Vidékfej-

lesztési Programiroda Egyesület 

konzorciumi partnereként veszünk 

részt a „Nagyapám kincse” prog-

ramban, illetve a „Roma-nem roma 

Interkulturális Útvonal és attrak-

ciók alapjainak megteremtéséért” 

című programban. A  projekt célja 

az egyedi program megvalósítása 

a helyi roma – nem roma kultu-

rális, táji értékek feltárásával és 

azok népszerűsítésével. A  prog-

ram megvalósítása alatt kiemel-

ten szeretnénk fi gyelni arra, hogy 

rögzítsük azokat a módszertani 

tapasztalatokat, amelyek révén a 

programot átadhatjuk, elvihetjük 

más közösségeknek is. Az egyéves 

programidőszak alatt elvárt ered-

mény: roma kulturális útvonalakat 

és attrakciókat kínáljunk a hazai és 

külföldi látogatóknak.

Az értékmentésben a roma és 

nem roma fi atalok közvetlenül és 

közvetetten megtapasztalják a kul-

turális diverzitás előnyeit. Erősíteni 

kívánjuk a részt vevő fi atalokban, 

hogy a másik kultúrájához való 

közeledés csak úgy lehetséges, ha 

megtanulják a saját kultúrájukat 

reálisan értelmezni.

A  Kulturális Közfoglalkoztatás 

Programban partnerszervezete va-

gyunk már 3. éve az NMI Művelő-

dési Intézetnek és annak szakmai 

elődjének.

Nyírgyulaj településen egyesü-

letünk kapta a megbízást a telepü-

lési értékek azonosításával, a  tele-

pülési értéktár létrehozásával, és 

annak gondozásával kapcsolatos 

feladatok ellátására, valamint ada-

tainak a megyei értéktárba történő 

megküldésére.

Nyírgyulaj Község Önkor-

mányzatával 2016. évben szerveze-

tünk közművelődési megállapodást 

kötött. A  feladatellátási megállapo-

dásban rögzítettek értelmében az 

önkormányzat kötelező feladata-

iból szakszerűen és folyamatosan 

részt veszünk a rendeletben sze-

replő közművelődési tevékenysé-

gek ellátásában.

N B. I.: Hogyan kapcsolódtatok 

a Kultúrházak éjjel-nappal prog-

ramsorozathoz?

B. J.: Egyesületünk idén második 

alkalommal csatlakozott a Kultúr-

házak éjjel-nappal rendezvénysoro-

zathoz. Önkéntest fogadó szerve-

zetként jelenleg 150 önkéntesünk 

van, működtetünk Tanodát, ifj úsági 

klubot. Minden pályázati felhívást 

fi gyelünk, a tagok és az önkéntesek 

nagyon aktívak, így könnyű dol-

gunk van: ha jelentkezünk egy-egy 

felhívásra, mindenki részt szeretne 

benne vállalni. Az idei közművelő-

dési rendezvényeink kiemelt témája 

a hagyományok megélését újraér-

Ifj úsági klub

Farsangi bál
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telmező „Mindennapi hagyománya-

ink” gondolata, a  rendezvénysoro-

zathoz ennek szellemében farsangi 

bállal, kézműves foglalkozásokkal, 

fi lmklubbal csatlakoztunk.

Külön öröm és kihívás volt 

számunkra az idei „Így újítunk mi” 

pályázati lehetőség, melyre nagy 

erőbedobással terveztük meg prog-

ramunkat.

N B. I.: Mi volt a konkrét prog-

ramötlet, mi számított újításnak, 

innovációnak?

B. J.: Az egyesületünk már két 

éve megkezdte a Nyírgyulaji Tün-

dérkert kialakítását: ennek során 

őshonos gyümölcsfákat telepítünk, 

és a helyi óvodások és bölcsődések 

a tündérgondnokai egy-egy fának. 

A  Tündérkertet szeretnénk a te-

lepülés helyi értéktárába felvenni. 

Az Egyesület működteti a Helyi 

Értéktár Bizottságot, mely várha-

tóan javasolni fogja az értéktárba 

történő felvételt. A program során 

a hagyományőrzés, értékmentés 

és a természeti környezetünk vé-

delme a központi elem, illetve ren-

dezvények, szakmai műhelymunka 

keretében előadások szervezése 

a régmúlt értékeinek, irodalmi és 

történeti értékeinek bemutatására.

2013. évtől működtetjük Tano-

dát, melyben 40 hátrányos helyzetű 

gyerekkel és családjaival foglalko-

zunk. Célunk a már meglévő Tün-

dérkertünkben további 40 db ősho-

nos gyümölcsfa telepítése, melynek 

gondnokai továbbra is a tanodás 

gyerekek lesznek. Mindenki örökbe 

fogadhat egy fát, ülteti, gondozza.

Célunk igazi közösség kialakítá-

sa a családon belüli és a települési 

értékek felfedezése, a hagyományok, 

a múlt tisztelete, a család összetartó 

erejének a megmutatása, a  szülők 

és a gyerekek sikerélményhez jut-

tatása, miközben felfedezik, meg-

ismerik lakóhelyük értékeit. Várt 

eredményünk pedig nem kevesebb, 

mint a számos problémával küzdő 

családok életminőségének javítása, 

személetük formálása, közömbössé-

gük átfordítása a településéért akar-

ni és tenni tudó közösség kialakítása.

N B. I.: Milyen szakmai mód-

szereket alkalmaztok a megvalósí-

tások során?

B. J.: A  pályázatunkban a te-

lepülésen innovatívnak számí-

tó módszereket alkalmaztunk: 

a  programunkat a tanodába be-

vont, nagyrészt hátrányos helyzetű 

gyerekek és családjaik ötletei alap-

ján kezdtük el megtervezni. Egye-

sületünk már évek óta dolgozik a 

közösségi tervezés módszerével, 

azonban eddig az egyébként is ak-

tív lakosok bevonásával történt a 

programjaink szervezése. Ebben a 

programban éppen a visszahúzódó, 

a környezetében történő dolgokkal 

jellemzően közömbös réteg meg-

szólítása volt a módszerünk a tano-

dába bevont gyerekeken keresztül.

Mint említettem, egyesületünk 

központi tevékenysége a közműve-

lődési tevékenység, rendelkezünk 

az önkormányzattal közművelő-

dési megállapodással, valamint mi 

gondoskodunk a Helyi Értéktár Bi-

zottság működtetéséről is. Ezt a te-

vékenységünket az önkénteseinek 

bevonásával végezzük, így erről 

már tud a település apraja-nagy-

ja. Számos felajánlás érkezett már 

a Tündérkert kialakításával kap-

csolatban is. Minden ötletet meg-

beszéltünk, és kis munkacsopor-

tokban terveztük meg a részletes 

kidolgozást.

Az őshonos fák kiválasztását 

a bevont családok végezték el, ők 

döntötték el, milyen fajtát szeretné-

nek ültetni. A  fák ültetéséhez kap-

csolódóan a hagyományőrzés ke-

retében különböző programokat is 

szervezünk (népi étkek napja, lek-

várfőzés, csigacsinálás, hagyomá-

nyos oltványozás), melyek tervezé-

sét szintén a munkacsoportok vég-

zik el. A gyerekek aktív bevonására 

is nagy hangsúlyt fektettünk, főleg 

a nyugdíjasok megszólításában 

(nagymamák és nagypapák tudásá-

nak átadását szeretnénk elérni ba-

ráti körben). Az apák is fontos sze-

repet kaptak terveinkben, például 

az ültetés, metszés, és kerti munkák 

meghatározásával, irányításával.

N B. I.: Mi a sikeretek titka? 

Miben rejlik az a varázslat, amivel 

ennyire összekovácsoljátok a tele-

pülés lakosait?

B. J.: A  program sikerét abban 

látjuk, hogy minden generáció ‒ 

unokáktól a nagyszülőkig ‒ magá-

énak érezze a közös hagyományo-

kat, szokásokat, közös célokat. Ez a 

kulcsa a hosszú távú fenntartható-

ságnak.

Így újítunk mi – Innovációs díj átadó ünnepsége

NÁDASINÉ BARTA IBOLYA művelődésszervező, andragógus. Több, mint 10 éven ke-
resztül a Postás Szakszervezet Debreceni Szabad Szakszervezeti Tanácsánál szervezett 
nagyrendezvényeket, majd 2012-2016 között postahelyi-helyettes és munkaügyi ügyin-
tézőként dolgozik. 2016-tól tér vissza a közművelődésbe, előbb a Nemzeti Művelődési 
Intézet, majd az NMI Művelődési NKft. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei módszertani 
referense.


