
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 

22 



Attila Megyei Könyvtár. A média világából is sikerült meg
nyernünk kapcsolatokat, így a Radír Rádiót és a 24 Órát. 

A tanácskozásokon sikerült szervezetten és összefogot-
tan dolgozni, a felmerülő' problémákat önerőből megol
dani. Miután biztossá vált számunkra, hogy szükségünk 
van anyagi támogatókra, támogatónkká lett a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat Művelődési Bizottsága, 
a KOSZI, a Suoftec Kft. Az ötletek pedig dömpingszerű
en kerültek elő: ingyenes telefonszolgálat, számítástech
nikai oktatás, egészségügyi előadások, konferencia, kiállí
tás. A népfőiskola felé elő is terjesztettük ezeket a prog
ramokat, melyre támogató választ kaptunk. Ez az erkölcsi 
megerősítés mellett pályázati lehetőséget is jelentett. A 
megítélt összeget pedig - kiegészítve - az egy hetes ren
dezvényre fordítottuk. 

Sikerült eljuttatounk a programokat több helyszínre is. 
így megyeszerte zajlottak az események: Tata, Tatabánya, 
Komárom, Esztergom, Naszály. 

A rendezvény sikerét mutatja, hogy „Az írás művésze
te"- kiállítás tatabányai helyszínét meg kellett hosszabbí
tani közel egy hónappal (s ezért a komáromi megnyitó 
2002. november 25-ére került át). 

A rendezvény visszhangja pozitív volt, önmagunkkal 
szemben pedig vannak újabb elvárásaink. Es ez így jó, 
hiszen így biztosak lehetünk benne, hogy jövőre egy még 
színvonalasabb és programdúsabb héttel jelentkezhetünk 
az itt lakók, itt élők számára. 

Köszönjük a támogatást a Népfőiskolai Társaságnak, 
és az együttműködő partnereinknek! 

L A N G N E N A G Y M A R I A 

„A MŰVELŐDÉS HETE - A TANULÁS ÜNNEPE : 

RENDEZVÉNYSOROZAT KECSKEMÉTEN 

Első alkalommal 2002. október 26. és november 4. kö
zött rendeztük meg Kecskeméten a rendezvénysorozatot. 

Az Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Is
kola által koordinált programok fő célkitűzése az volt, 
hogy felhívja a figyelmet a művelődés, a felnőttképzés, az 
ismeretterjesztés egyéni és közösségi városi lehetőségeire 
és társadalmi hasznosságára. Törekedtünk arra, hogy pozi
tív példákat mutassunk be a közösségi művelődésben ki
magasló teljesítményeket elérőkről. A programok kiala
kításában és megvalósításában legfontosabb partnereink 
a TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete és a Magyar Nép
művelők Egyesületének Bács-Kiskun Megyei Szervezete 
voltak. 

A 110 000 lakosú megyeszékhely valamennyi jelentős 
közművelődési, kulturális intézménye részt vállalt a prog
ramok tervezésében és lebonyolításában. 

A művelődés hete eseményeit több helyszínen valósí
tottuk meg, néhány kiemelt témakör, réteg köré csopor
tosítottuk a programokat. Törekedtünk arra, hogy a ren
dezvények előkészítésébe is minél több együttműködő 
partnert, társadalmi segítőt vonjunk be, és a program
helyszíneken adott lehetőségeknek megfelelően módszer
tanilag is változatosak legyenek az események. 

2002. szeptember 26-án és 27-én az idősebb korosz
tálynak szerveztünk programokat, amelyeknek a Katona 
József Könyvtár adott otthont. 

A művelődés hete - a tanulás ünnepe „előestéjén", 
szeptember 26-án indítottuk az Idősek Akadémiáját. A 
négy előadásból álló szabadegyetemi sorozat nyitó előadá
sán 120 fő vett részt, amelyet a hetényegyházi nyugdíjas 
klub népdalkörének műsora tett még ünnepélyesebbé. A 
programban társszervezőként segítette munkánkat a Szo

ciális Szolgáltató Központ Idősgondozó Szolgálata, és há
rom városi nyugdíjasklub vezetősége. 

A szeptember 27-én a Katona József Könyvtárban 10-
16 óráig megrendezett „Nemcsak a 20 éveseké a (net) 
világ!" programon a könyvtár négy számítógépes helyet 
működtetett, amelyet 32 fő fett igénybe. 

Az egyéni foglalkozások során a Katona József Könyv
tár munkatársai megismertették az időseket a számítógép 
és az internet használatával, az elektronikus levelezés 
alapjaival, az elektronikusan elérhető helyi információk 
körével. 

Szeptember 28-án az Erdei Ferenc Művelődési Köz
pont és Művészeti Iskolában 10-15 óráig rendeztük meg a 
Nyelvi képzések napja című programunkat, amelyen öt 
helyi nyelviskola mutatta be képzési ajánlatát, s tartott 
tájékoztatókat. A rendezvény körülbelül 300 érdeklődőt 
vonzott, akik közül 52 fő vállalkozott angol vagy német 
nyelvi szintfelmérő teszt megírására. Nagy örömünkre szol
gált, hogy az Alternative English School Nyelviskola pró
banyelvvizsgát is tartott angol nyelvből, és a legjobb szóbeli 
és írásbeli eredményt elérőknek körülbelül 150.000 Ft 
értékben ingyenes nyelvvizsga részvételt ajánlott fel. A 
próba nyelvvizsgákra 33-an vállalkoztak. A z eredmények 
értékelésére és a „nyelvvizsga utalványok" átadására meg
hitt ünnepség keretében került sor október 4-én, a fel
ajánlást tevő nyelviskolában. 

Szeptember 30-án az Erdei Ferenc Művelődési Köz
pont és Művészeti Iskolában az Önművelődő közösségek 
napján két közösségünket mutattuk be, amelyek közel két 
évtizedes működésükkel jól példázzák az önművelés és a 
közösségi ismeretszerzés fontosságát, a hobbi folyamatos 
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