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„A művelődés hete – a tanulás ünnepe” országos 
rendezvénysorozatra 2002 óta kerül sor hazánkban 
is az Európai Unió javaslatára. A rendezvény ke-
retében október 14-én a Művészetek Házában az 
Eszterházy Károly Főiskola is önálló programmal 
jelentkezett, melynek a Művészetek Háza adott ott-
hont. Az esemény megnyitóján Lőrinczné dr. Thiel 
Katalin rektorhelyettes asszony, Ponyi László, az 
Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatója és 
dr. Juhász Erika a rendezvény Szakmai és Szervező 
Bizottságának elnöke, az Andragógiai és Közmű-
velődési Tanszék tanszékvezetője mondott köszön-
tőt. A program az „Egyenlő esélyek a tanulásban és 
az életben” videofilm és a „Második esély” című 
film vetítésével folytatódott. A látottakról Dr. Nagy 
Mária, a Neveléstudományi tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanára és Tóth Tibor az Oktatás- és Kom-
munikációtechnológiai Tanszék mestertanára veze-
tésével érdekes beszélgetés alakult ki a szép szám-
ban összegyűlt közönséggel. Napközben 1-1 órás 
„Mini-tanoda” várta az érdeklődőket, Brucknerné 
Komáromi Tünde, TKTK Idegen Nyelvi Csoportjá-
nak munkatársa Hogyan boldoguljunk külföldön 
turistaként? címmel tartott foglalkozást, Balogh 
Ágnes, táncpedagógus a néptánc segítségével tör-
ténő kapcsolatteremtés lehetőségeit mutatta be,  
Simándi Szilvia, tanársegéd A falusi turizmusban 
rejlő lehetőségekről beszélgetett a hallgatósággal, 
Herpainé Lakó Judit, tanársegéd pedig a kézmű-
ves foglalkozások elméleti és gyakorlati fontossá-
gára hívta fel a figyelmet.

A délután folyamán Hidy Pálné dr., ny. főiskolai 
docens, a „Fiatalok az idősekért” program vezetője 
koordinálásával a 4. évfolyamos nappali és leve-

lezős hallgatók mutatták be műsorukat, melyben 
kiemelt szerepet kapott a fiatalok és idősek közötti 
kapcsolat ereje, építése, erősítése. Előadásukban a 
saját élmények bemutatása mellett segítségül hív-
ták az irodalom, a zene és egyéb társművészetek 
alkotásait.

A rendezvény alatt egész nap Felnőttképzési 
börze várta az érdeklődőket az Átriumban, ahol 
az Eszterházy Károly Főiskola, a Munkaügyi Köz-
pont és még számos felnőttképzéssel foglalkozó 
cég hozta el képzési kínálatát.  Ugyanezen a hely-
színen kapott helyet a „Tanulni jó!” fotópályázatra 
beérkezett képek kiállítása, a képeket háromtagú 
zsűri bírálta el, a zsűri elnöke Fejér István fotómű-
vész volt, a tagjai pedig Lőrinczné dr. Thiel Katalin 
rektorhelyettes asszony és Barna Béla, a Médiatu-
dományi tanszék tanársegédje, a Líceumi Paletta 
főszerkesztője voltak.

A fotópályázat célja: 
A tanulás tágabb értelemben a minket körülve-

vő világ befogadása, az ahhoz történő alkalmazko-
dás, az élethez szükséges készségek elsajátítása. A 
tanulás a szokásos értelemben vett iskolai tudás és 
az új készségek elsajátításán kívül fontos szerepet 
játszik az érzelmi fejlődésben, a társadalmi érintke-
zésben, s a személyiség fejlődésében is. 

A pályázatra olyan fényképeket vártunk, ame-
lyek népszerűsítik a felnőttkori (és időskori) tanu-
lást, emutatják azokat a szituációkat, amikor a felnőtt 
tanul (ez lehet iskolarendszerű oktatásban tanulás, 
iskolarendszeren kívüli – tanfolyam vagy szakkör 
jellegű tanulás, otthoni tanulás, egyéb színtereken 
történő tanulás). Szeretnénk felvillantani olyan pil-
lanatokat, amelyek tükrözik, hogy tanulni jó!!
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A fotópályázat díjazottai: 
1. a zsűri nem adta ki
2.  Sztrimbely Krisztina kollekciója
3. Kozák Albert kollekciója
Közönségdíjas: Kövesdi Annabella
A díjazottak a pályázati kiírásban megjelölt ju-

talmak mellé a Magyar Művelődési Intézet és az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelő-
dési Főosztálya által felajánlott fotóalbumokat is 
hazavihettek.

Késő délután a fotópályázat eredményhirde-
tésével és dr. Juhász Erika tanszékvezető asszony 
záró szavaival fejeződött be a rendezvény, mely-
nek társszervezője az Egri Kulturális és Művészeti 
Központ volt. 

Az egésznapos program a Munkaerőpiaci Alap 
terhére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium tá-
mogatásával a Magyar Népfőiskolai Társaság se-
gítségével „A művelődés hete – a tanulás ünnepe” 
tematikus programsorozat elemeként jött létre.

A művelődés hete – a tanulás ünnepe pályázata-
it a következő fotókkal illusztráltuk:
Kövesdi Annabella: Az eredményért (84. o.)
Kozák Albert: Elmélyülve (86. o.) 
Biharyné Gáthy Emőke: Ez a kéz még akar újat (89. o.)
Máté Réka: Ismerkedés az internettel (92. o.)
Sztrimbely Krisztina: A nagy rejtvényfejtő (95. o.) 
Biharyné Gáthy Emőke: Játszva könnyebb (104. o.)
Sztrimbely Krisztina: Receptklub (108. o.)


