
KERESZTESI JÓZSEF 

„A MŰVELŐDÉS HETE - A TANULÁS ÜNNEPE" 
KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDEZVÉNYEK 

A brit Felnőtt Tanulók Hete már több éves múltra te
kint vissza, ez a minta inspirálta a magyar kezdeményezést, 
amely ebben az évben vált országos akcióvá. 

Az akció fontosabb céljai: a példa felmutatása, a közvé
lemény figyelmének ráirányítása a művelődésre-felnőtt-
képzésre. A téma aktualitását adja a nemrég elfogadott 
felnőttképzési törvény, másrészt az EU ajánlás, amely „A 
memorandum az élethosszig tartó tanulásról" címet viseli. 

Az országos koordinációt a Magyar Népfőiskolai Tár
saság vállalta magára, megyénkben a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat Közművelődési Szolgáltatási Iroda 
fogta össze a különböző szervezetek kezdeményezéseit. 

Első lépésként számba vettük a szervezeteket, amelyek 
érintettek lehetnek a programok kialakításában és meg
valósításában, képviselőik számára előkészítő megbeszé
lést szerveztünk. A tanácskozáson képviseltette magát az 
OKTÁV (Esztergom), a TIT megyei egyesülete (Tatabá
nya), a Kolping Iskola (Esztergom), a Közművelődés Háza 
(Tatabánya), a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
(Tata), a Csokonai Művelődési Központ (Komárom). A 
szakmai szervezetek bevonása mellett arra törekedetünk, 
hogy minél szélesebb körű legyen a bekapcsolódás, így 
fordultunk a Megyei Munkaügyi Központhoz, a Megyei 
Könyvtárhoz, és a kommunikációban kulcsszerepet betöl
tő rádiókhoz, újságok szerkesztőségeihez. 

A megbeszélés résztvevői elfogadták a javasolt prog
ramokat, illetve a saját intézményük (szervezetük) ren
dezvényeiről mondták el gondolataikat, ötleteiket. 

A megyei nyitó rendezvénynek a Közművelődés Há
zában működő Kortárs Galéria adott otthont, ahol érde
kes kiállításra került sor Lévai Ádám és Ölveczky Gábor 
képzőművészek jóvoltából. A tárlat címe:„Az írás művé
szete", melyet Faludi Ádám író (Tatabánya) nyitott meg, 
eredeti gondolatokkal: 

Ez a „rajongás", tisztelet az ÍRÁS iránt tükröződött a 
kiállított művekben, a grafikai ábrázolásokban önállóan, 
de a grafika és a költészet összekapcsolásában is, sőt olyan 
különleges megoldást is eredményezett a két képzőművész 
együttműködése, hogy közösen hoztak létre képet. Az 
mindenképpen elmondható, hogy magas színvonalú kiál
lítás született, amelynek létrejöttéhez „A művelődés hete 
- a tanulás ünnep" akció is hozzájárult. Azt is fontosnak 
tartjuk, hogy nemcsak erre az egy alkalomra jött létre a 
kiállítás, mert bemutatásra kerül Komáromban és érdek
lődnek iránta más települések is. 

A Komárom-Esztergom megyei programok sorában a 
másik jelentős szakmai esemény a „Konferencia és tudás

börze" megszervezése volt, mely az OKTÁV Rt. székhe
lyén és szakmai segítségével valósult meg. 

A rendezvény egyik érdekessége, hogy a résztvevők 
számára lehetőséget biztosítottunk a vizuális bemutatko
zásra is. Ezzel a lehetőséggel színvonalasan élt a Jávorka 
Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 
és Szakiskola (Tata), a Mikes Kelemen Középiskola (Ta
tabánya), de láthatták az érdeklődők a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság tevékenységét illusztráló kiállítást 
és a Közművelődési Szolgáltató Iroda munkáját bemutató 
videó programot is. 

A tanácskozás témái között első helyen szerepelt a 
felnőttoktatási törvény, melyet Kiszter István osztályve
zető, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztéri
um felnőttképzési főosztályának munkatársa ismertetett a 
jelenlévőkkel. A törvény aktualitását mutatja, hogy né
gyen is elmondták véleményüket, kérdésüket az ismerte
tést követően. 

A tanácskozás további programjaiban először Baumann 
József, a Kolping Iskola igazgatója mondta el az intézmény 
céljait, az indítás nehézségeit, és az első eredményeiket, 
amelyek nagyon figyelemre méltók. (A tanácskozással 
egy időben nyílt napot szerveztek.) 

Tromposch Róbert, a megyei Pedagógiai Intézet pá
lyaválasztási tanácsadója, szakterülete tapasztalatait, szak
mai lehetőségeit ismertette meg a tanácskozó szakembe
rekkel. 

Ezen témakört követte a teleház, Nagy István, szak
tanácsadó előadásában, akinek meghatározó szerepe volt 
a neszmélyi teleház megszületésében és színvonalas, ered
ményes működésében. Természetes, hogy kiemelte a civil 
szervezetek jelentőségét, szólt a teleházak országos helyze
téről, fejlesztésükről, és ma még ki nem használt lehető
ségekről. A kérdés aktualitását mutatja, hogy itt is töb
ben elmondták véleményüket, tapasztalataikat. 

Ezután került sor a népfőiskolák tevékenységének be
mutatására, Keresztesi József, a Magyary Zoltán Népfő
iskola titkárának előadásában. 

A szünet után dr. Vidovszky Gábor, az Anonymus 
Alapítvány képviseletében ismertette az „örömtrénig" 
szakmai koncepcióját, eddigi eredményeit, elterjedését és 
módszereit. Az ismertetést követően bemutatta a gya
korlatban is a tréninget, ez megerősítette a jelen lévőket 
abban, hogy ennek a módszernek fontos szerepe lehet a 
pozitív életszemlélet kialakításában, fejlesztésében. 

A tréning végére megérkeztek a Tatai Nyugdíjas 
Egyesület kulturális csoportjának tagjai, akik élő illusztrá
cióját adták az „Élethosszig tartó tanulásnak". Lelkes és 
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vidám hangulatú műsoruk nagy sikert aratott, bizonyítva, 
hogy a kor nem akadálya az új dolgok elsajátításának. 
( A csoport szakmai vezetője: B á r á n y i József és L u k á c s 
J á n o s n é . ) 

A megyei programok sorában szerepel még a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság három rendezvénye. Ezek 
közül érdemes kiemelni a Héreg és Dad községekben szer
vezett előadásokat, azért is, mert más települések is be
kapcsolódtak a népfőiskola által kezdeményezett egész
ségügyi programokba, így: Bakonysárkány, Dunaalmás, 
Tardos, Vérteskethely és Vértesszőlős. A népfőiskola vá
rosi sorozatának megnyitóján, szeptember 2 6 - á n emlékez
tek meg „ A művelődés hete a tanulás ünnepe" kezdemé
nyezés jelentőségéről. 

A z akció hete lezárult, de a munka nem fejeződött be. 
Folytatódik, amint utaltunk rá, a kiállítás további bemu
tatásával, a Megyei Könyvtárban biztosított számítógépes 
tanfolyammal, és minden olyan színvonalas művelődési, 
képzési programmal, melyet az oktatási és közművelődési 
intézmények, egyesületek, alapítványok szerveznek. 

A rendezvényekről, programokról beszámoltak a me
gyei lapok (a 24 Órát emelhetjük ki), riportot készített a 
Radír Rádió, így még szélesebb körben vált ismertté, hogy 

a tanulás nagyon fontos része életünknek, s egyre fonto
sabb lesz. 

A z akcióra való figyelem felhívást jól szolgálták a köz
pontilag készített plakát és a szórólapok, annak ellenére, 
hogy a példányszámuk nem volt kielégítő. Ezeket főleg a 
két kiemelt rendezvény ismertetésére használtuk fel, de 
jutott a népfőiskolai előadások propagálására is. 

A szakmai partnerek tájékoztatására felhasználtuk a 
K O S Z I Hírlevelét is, amelyben közzé tettük az akcióra 
vonatkozó terveket, elképzeléseket, majd a rendezvé
nyekről szóló összefoglalót. 

Köszönjük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztériumnak és az országos koordinációt ellátó M a 
gyar Népfőiskolai Társaságnak, hogy támogatásuk lehe
tővé tette a megyei akció megszervezését is. Köszönjük 
továbbá az együttműködő partnereknek, hogy részvétel
ükkel, segítségükkel nagyobb hatókörrel tudtuk megvaló
sítani a szakmai rendezvényeket. 

Úgy gondoljuk, hogy a következő évben tovább széle
sedhet a szakmai partnerek köre, célszerűnek látszik, hogy 
a Megyei Munkaügyi Központ nagyobb szerepet kapjon a 
megyei akció kialakításában és megvalósításában. 

K E R E S Z T E S MÁRIA ERZSÉBET 

' A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÜNNEPSÉGEKRŐL 
EGY MÁSIK NÉZŐPONTBÓL 

Komárom-Esztergom megye a Közép-Dunántúli régió
ban foglal helyet. S bár a legkisebb megyéje hazánknak, 
mégis rengeteg látnivalóval dicsekedhetünk. A z ezer éves 
múltú Esztergommal, a barokk stílusú Tatáva l , a kamal-
duli szerzetesek kolostorával Majkon. 

E nevezetességek az itt lakóknak tennészetesek, míg 
mások épp ezek miatt a turisztikai látványosságok miatt 
keresik fel megyénket. Sok tehát az átutazó vendég, akik 
megyénkben otthon érezhetik magukat. Ezen az ünnepen 
a megyei lakosságra fókuszáltuk figyelmünket. S szerettük 
volna, ha érzik is ezt. 

Idén, 2002-ben egy népfőiskolai konferencián hatá
roztuk el, hogy bekapcsolódunk a Felnőtt Tanulók Hete 
mozgalomba. N e m véletlenül. 

Komárom-Esztergom megyében a számos középiskola 
mellett működik a Modem Üzleti Tudományok Főiskolá
ja, Tatabányán és Esztergomban a katolikus tanítóképző 
főiskola. Emellett számos oktatási és szakmai program lé
tezik, amelyek a felnőtt emberek igényeit elégíti ki. Egy 
következő lépésnek számított hát , hogy a Komárom-Esz
tergom Megyei Önkormányzat Közművelődési Szolgálta
tó Irodája (KÖSZ1) célként határozta meg, hogy az. élet
hosszig tartó tanulás ügyét szolgálni, s a vele kapcsolato
san felmerülő problémákat orvosolni fogja. Ez az elhatá

rozás vezetett oda, hogy megerősítettük a kapcsolatunkat 
a Népfőiskolai Társasággal Budapesten. A megyei telehá
zakat és a Magyary Zoltán Népfőiskolát pedig elsőként 
kértük fel egy szakmai találkozóra. Keresztesi József únal 
a problémameglátásunk hasonló volt. A megyei életből 
hiányoltuk a szakmaiságot, és a pennanens képzés fontos
ságának a tudatosítását. É n azt tartottam legfontosabb
nak, hogy Komárom-Esztergom megyében elinduljon egy 
folyamat, melyben minden ember megismerkedhet a le
hetőségeivel, konkrétan a megyeiekkel, és átvitten a mű
velődés kínálta lehetőségekkel. Akár addig menően, 
hogy felismerik: a tanulás, ha használható tudást ad, él
mény. S ez forrása az örömnek. 

A megyei rendezvényeket úgy alakítottuk ki , hogy 
megvalósuljon a szakmaiság, és létrejöjjön egy, a felnőtt 
tanuláshoz való viszony, s ez tudatosuljon is. A munka 
nem volt könnyű, de hogy megvalósítható volt, annak 
köszönhető, hogy az első felkérésre - még ha ismeretlenül 
jelentkeztünk is - az összes felkért szervezet reagált, és tá
mogatásáról biztosított. Így vált népessé az Irodánk utcája, 
mert velünk karöltve megjelent az O K T Á V , a T I T megyei 
egyesülete, a Kolping iskola, a Közművelődés Háza Kht, a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a Csokonai Műve
lődési Központ, a Megyei Munkaügyi Központ, a József 
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