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KERESZTMETSZETEK 

Felnőttképzés és közösségfejlesztés Borsod–Abaúj –Zemplén megye kistérségében 

A HEFOP 3.5.4. és a  

Hálózatépítés BAZ megye hátrányos helyzetű településeinek felzárkóztatására c. projekt bemutatása 

(BAZ megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, Miskolc, 2007. 90p.)

Szerintem nagy dolgok történnek Borsod–Abaúj–
Zemplén megyében mostanában.* No nem csak most, éppen 
ezekben a napokban, hanem már vagy 6 éve – de bizonyos 
léptékekből szemlélve ez azért most van. 

Magam előtt látom még azt a jelenetet, mikor a Megyei 
Közművelődési Intézet akkori igazgatója és munkatársa, Mol-
nár Aranka, 2001-ben először kerestek meg személyesen 
bennünket a Magyar Művelődési Intézetben, s kezdeményez-
ték, hogy a bezárt bányavidéken kezdjünk közösen helyi tár-
sadalomfejlesztő-segítő közösségi munkát. 

Királd volt az első szál, amely akkor még kis patakként 
csörgedezve egy kétéves intenzív közösségfejlesztői munkát 
jelentett. (Jut eszembe, közös munkánk első komolyabb össze-
foglaló szakaszaként éppen „Hogyan fakasszunk forrásokat?” 
címmel szerveztünk kistérségi konferenciát az említett 
Királdon.) Ám mára ez a kezdeti csörgedezés széles folyammá 
terebélyesedett – már ami a közösségfejlesztésnek a megyei 
honosítását, elterjesztését illeti. 

 
Azt is elmondom, bizonyos előfeltételezésekkel kezdtünk 

ebben a nagyon izgalmas megyében dolgozni. Előzetes infor-
mációink alapján úgy tudtuk, hogy igen sok külső forrás, 
anyagi támogatás érkezett a rendszerváltást követően ebbe a 
régióba, térségbe, hogy a hátrányos helyzetet kezelje. Azt is 
tudni véltük, nehezen értik meg a döntéshozók és más körök, 
hogy önmagában a pénz nem segít egy régió, egy kistérség, vagy tele-
pülés életén; legfeljebb rövidebb-hosszabb idő alatt elfolyik az, ha 
nincsenek a helyben élők,  a helyi társadalom felkészítve annak szak-
szerű és körültekintő felhasználására. Azaz a befogadó-készségét, ké-
pességét (abszorpciós képesség) szükséges alapvetően megteremteni 
egy fejlesztési folyamatban a térségnek, településnek; amelyben egye-
bek mellett nélkülözhetetlen a helyi közösség felkészítése és alkalmassá 
tétele, továbbá, valódi együttműködések kialakítása az ottani 
emberek, az ottani közösségek és a társadalmi szektorok helyi sze-
replői között. Ez viszont másfajta beruházást igényel, olyat, amely-
nek célpontjai a helyben élők. Éppen azért, hogy öntevékennyé, 
önszervezővé, majd később jórészt öngon-doskodóvá tudjanak 
válni. Ha ez nem történik meg, tapasztalataink szerint egy idő 
után az elosztásban közreműködők úgy látják, hogy „lyukas zsák-
ba öntik az erőforrásokat”, s elveszítik érdeklődésüket s felelőssé-
güket az ilyen térségek iránt. 

Még egy előfeltételezésünket szükséges töredelmesen be-
vallanom. Úgy véltük, hogy ebben a térségben az elmúlt több 
mint fél évszázadban a kohászat és a bányászat – tehát a ne-

                                                 
* Elhangzott a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lek-

torátus közösségfejlesztési konferenciáján, könyvajánlásként.  

hézipar két domináns ágazata határozott meg szinte mindent a 
helyi életben. Ezek olyan ágazatok, amelyek a szocialistának ne-
vezett diktatúrában komoly hatalmi tényezők is voltak, s az erő-
sen koncentrált hatalommal együtt járt az irányítottság, az erős 
felülről való vezérlés. Mindent a bánya oldott meg, szervezte a 
helyi és térségi ellátást, döntött minden jelentős kérdésben. Ám 
ez a központilag szervezett irányítottság elsorvasztotta helyben a szu-
verenitást, leépítette az igazi öntevékenységet, hiszen mindent felülről, 
a helyi közösségek helyett oldottak meg, s mindenről az érintettek va-
lódi közreműködése nélkül döntöttek. 

Úgy láttuk hát, hogy ezeken, az állami ellátottsághoz szo-
kott területeken – ahonnan váratlan gyorsasággal és a helyi 
társadalom felkészítése nélkül kivonult a korábbi hatalmi 
központ – olyan űr keletkezett, amelyben nehéz dolog lesz 
öntevékenységet, kezdeményező- és cselekvőképességet visz-
szatanítani a közösségeknek, s arra bátorítani őket, hogy ve-
gyék a saját kezükbe a sorsukat, s vállaljanak felelősséget ön-
magukért. 

 
A Királdon elindult közösségfejlesztői munka ilyen kö-

rülmények között hozott nagyon sok érdekes tanulságot, ame-
lyeket egy év után már az ottani kistérség képviselői számára 
tudtunk bemutatni. A végig kulcsemberként dolgozó Molnár 
Aranka erőfeszítései révén aztán kezdett más körökben is ér-
deklődést kiváltani ez az újfajta fejlesztői munka. Előbb a 
LEADER kísérleti programban, majd egyre több más akció-
ban vált komoly szakmai tényezővé Molnár Aranka és a kö-
zösségfejlesztés. Ami a legérdekesebb volt, hogy mindenhol ta-
lált társakat, csapatot maga köré. Arló polgármesterétől, a ké-
sőbb a Dialóg a Közösségekért Egyesület fiataljaiig – amely szer-
vezet azóta fontos regionális szereplője lett Észak-
Magyarországon a közösségi fejlesztőmunkának – számtalan 
példa lett erre. Képzések, tréningek, terepmunkák, tapaszta-
latcsere-látogatások során alakult ez így: egy spontán hálózat 
kezdett épülni BAZ megyében a közösségi munka kiteljesíté-
sére. Egészen biztos, hogy ebben a kiteljesedésben nagy szere-
pe volt annak, hogy egy olyan intézmény van ennek a – Ma-
gyarországon még 15 év után is újszerű – munkának a hátte-
rében, mint a Miskolcon működő Közművelődési Intézet, s 
mára annak utódszervezete.  

Ha a civil társadalom és a közösségfejlesztés itteni történése-
inek sorát vesszük számba, mi sem volt természetesebb, mint, 
hogy ez az egyre izmosodó szakmai műhely lett az első ilyen tar-
talmú országos szakmai szerveződésnek, a Közösségi Kezdeménye-
zéseket Támogató Hálózatnak a megyei és a regionális összefogója. 
Ez mára részben kormányzati program lett, amelyet az akkori 
ICSSZEM (ma SZMM) támogatott/támogat. 
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Itt most nincs alkalom arra, hogy ezeket az egymást köve-
tő, egymásra épülő és összekapcsolódó projekteket, akciókat 
és kezdeményezéseket részleteiben kifejtsem, pusztán azt pró-
bálom számba venni és bemutatni, milyen szervesen épül és mi-
lyen sokféle színben bontakozik ki ebben a térségben egy korszerű 
szemléletű szakmai mozgalom.  

Szinte természetes következményként, ahogy már az első 
munkaévekben kibomlottak a kistérségi szintű kezdeménye-
zések, érezhetővé vált ezek jelentősége. Ahogy a közösségfej-
lesztők – most már nem csupán egy szólista hangjaként, ha-
nem egy kis szakértő csapatban dolgozók kánonjaként – arra 
terelték a figyelmet, adódott a megoldás, hogyan lehetne a tele-
pülések egyedi problémáinak egy tágabb keretet találni a cselekvé-
sekhez. 

Ennek nyomai benne voltak a kezdeteket jelentő királdi 
munkában, határozott hangot kaptak a LEADER kísérleti 
programban, jelenvalóként ez a terepe a Közösségi Támogató 
Hálózat kereteiben végzett fejlesztőmunkának, s központi 
hangsúlyú része lett a kistérségi szemlélet a két éve elindult 
európai uniós programnak, a HEFOP-nak is.  

Ez a sikerprogram egyebek mellett alapképzéseket, to-
vábbképzéseket szervezett és rendezett egy felnőttképzési fo-
lyamatban, helyi szükségletfeltárást végzett a megye nagyon 
sok településén – amely egyúttal egyetemi hallgatók gyakor-

latát és bevonását is hozta -, szemináriumokat és konferenci-
ákat rendezett, képzési szakanyagokat dolgozott ki, kiadvá-
nyokat jelentetett meg, létrehozott és működtetni kezdett egy 
közösségi munkás hálózatot a négy kistérségben élő és dolgo-
zó emberekből. 

Az már csak „hab a tortán”, hogy most már nem csak az 
ország más pontjain lett a közösségi munkáról szóló főiskolai-
egyetemi képzések tananyaga, ami errefelé történik, de a kö-
zelmúltban a Miskolci Egyetem kulturális antropológia sza-
kán is tananyaggá vált a közösségfejlesztés. 

 
A bevezetőben jeleztem, hogy egy viszonylag kis időtáv-

latban milyen sok minden történt ezen a fertályon: az elmúlt 
6 év során elindult a megyében a közösségfejlesztésnek egy 
nagyon izgalmas és igen gondosan rendezett szakmaépítési fo-
lyamata. Sikerült ebben a munkában jelentős külső és belső 
erőforrásokat mozgósítani, partnereket találni és elkötelezetté ten-
ni, s regionális és lokális szinten is dinamikus lépéseket tenni.  

Nagyon ajánlom a kedves olvasónak és a térség felelős 
szakembereinek: kezeljék értékén ezt a biztató folyamatot. 

Nekem csak morzsányi hozzájárulás jutott, de így is végte-
lenül büszke vagyok az ott történtekre. És emelem kalapom a 
program valamennyi résztvevője előtt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




