
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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önképzésre ösztönző motivációját az élethosszig tartó ta-
nulás során. 

A Gombász Klubnak 30 tagja segítette a program meg
valósítását, a Gombavilág című kiállítás és ismeretterjesz
tő rendezvény szervezését, amely október 4-ig várta a kö
rülbelül 1200 főnyi látogatót. A Klub tagjai a természet
ben található gombákat gyűjtötték össze, és az őszi erdő, 
mező hangulatát visszaidézően rendeztek belőle kiállítást. 
A látottak feldolgozását, a természetjáró gombászatot és a 
gombavilág megismerését segítő, az ismeretszerzési igény 
felkeltését ösztönző „tárlatvezetéseket", rendhagyó órákat 
tartottak a klubtagok tizenöt gyemnek és felnőtt közös
ségnek. 

A közel 20 éves múltra visszatekintő másik közössé
günk, a Kecskeméti Ásvány gyűjtőkör szeptember 30-tól 
október 6-ig szintén kiállításon mutatta be gyűjteményét. 
Az élettelen teraiészet páratlanul gazdag világát felvonul
tató tárlatot körülbelül 1100-an nézték meg. Tizenhét 
gyérnek és felnőtt csoport vett részt a komplex ismeret
terjesztő programokon, amelyet a Kör tagjai tartottak. 

Az október 1-jei főiskolai napunk eseményei a Taní
tóképző Főiskolán zajlottak, amelyeknek megvalósításá
ban a Főiskola Pedagógiai Tanszékének és a Társadalom
tudományi Tanszékének oktatói vállaltak „oroszlánrészt". 

A városban működő tanárképző főiskola bekapcsolá
sát a rendezvénysorozatba nagyon fontosnak éreztük, mi
vel a felnövekvő nemzedékek tanítását végző pedagógus
jelöltek szakmai szemléletformálása nagyon fontos az 
élethosszig tartó tanulás eszméjének gyakorlati megvaló
sításában. Ennek jegyében az előadások mellett sok-sok 
ismeretszerzésre, tanulásra, kreativitásra ösztönző játékos 

módszert, játékot szerveztek a mintegy 200 hallgatónak a 
tanárok. 

Október 2-án 16 órától a Kecskeméti Ifjúsági Otdion 
művészeti köreinek nyitott napját szerveztük meg, ame
lyen nyolc művészeti közösség életébe pillanthatott be a 
körülbelül 180 fős érdeklődő közönség (zömében 10-14 
évesek és szüleik), és szerezhettek kedvcsináló tapasztala
tokat a művészeti közösségek által kínált képességfejlesz
tési lehetőségekről. 

A rendezvénysorozatról a helyi sajtó megfelelőképpen 
hírt adott. A megyei napilap programismertető írást je
lentetett meg, több eseményre hírben hívta fel a figyel
met, A helyi rádió több alkalommal tájékoztatott a helyi 
rendezvényekről. A Kecskeméti Televízió híradóiban 
tudósított az eseményekről. 

Az elnyert pályázatok révén a helyi rendezvényekről 
külön plakátot készíttettünk, és kiragasztottuk az utcai 
hirdetőtáblákra, és el is juttattuk minden intézménybe. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Képviselő Testülete 
Kulturális Alapjából 50.000 Ft támogatásban részesítette 
a város hét intézményére és több kulturális civil szerveze
tére kiterjedő eseménysorozatot. A Magyar Népfőiskolai 
Társaság 180.000 Ft-tal segítette a programok megvalósí
tását. 

A programban részt vállaló szervezetekkel és munka
társaikkal a tervezéstől a lebonyolításig végig összehan
goltan, zökkenőmentesen tudtunk együtt dolgozni. 

A z első alkalommal megvalósított programot sikeres
nek értékeljük, a most kialakított együttműködési mun
kaformák is arra ösztönöznek bennünket, hogy a jövőben 
is vállalkozzunk A művelődés hete - a tanulás ünnepe 
rendezvénysorozat megvalósítására. 

BAGÁRI K A T A L I N 

„TANULNI KELL" - BESZÁMOLÓ A VAS MEGYEI 
PROGRAMOKRÓL 

Tanulni kell. A téli fákat. 
Ahogyan talpig zúzmarásak. 
Tanulni kell. A nyári felhőt. 
A lobbanásnyi égi-erdőt. 
Tanulni kell mézet, diót, 
jegenyefát és űrhajót, 
a hétfőt, keddet, pénteket 
a szavakat, mert édesek, 
tanulni kell magyarul és világul, 
tanulni l<ell mindazt, ami kitárul, 
ami világít, ami jel: 
tanulni kell, szeretni kell. 

Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell 

Vas megyében a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz
pont vállalta fel a koordináló szerepet, és kiváló partne
reket talált a TIT Vas megyei Szervezete, a Regionális 
Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, a Művelődési és 
Sportház, valamint a Berzsenyi Dániel Főiskola szervező 
munkatársai személyében. 

Sikeres kiállítási programon mutattuk be a kézműves 
mesterséget, vizuális művészetet tanulók alkotásait. A 
tervezett rendezvényt a szombathelyi Vizuális és Grafikai 
Stúdió tevékenységének 10 évére visszatekintő kiállítás
sal egészítettük ki . 

„Az oktatási, szakképzési rendszerek modernizálása a 
roma kisebbség felzárkóztatásáért" népfőiskolai fórumun
kat megtisztelte Teleki László helyettes államtitkár is. Jó 
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