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A „Nemzedékek kutatóúton" ROP.3.3.1-05/1-2006-02-0007/37. számú projekt
1-4. munkaszakaszának szakmai beszámolója

(2006. szeptember 1-2007. augusztus 31.)

I. FÓ CÉLKITŰZÉSEK
A „Nemzedékek kutatóúton. A Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági Fakultása és civil

szervezetek az Észak-Alföld jövőjéért" című partnerségben megvalósuló kutatási
projektünk (projektszám: ROP. 3.3.1-05/1-2006-02-0007/37) a felsőfokú intézményekben
tanuló hallgatók munkaerőpiacon történő pozíciójának erősítését, a fiatal pályakezdő
értelmiség elhelyezkedési esélyeinek növelését, az Észak-Alföldi Régióban
megvalósítható karrierépítésének segítését, innovációs képességeinek kibontakoztatását
szolgálja. A projekt megvalósítása közvetetten a Régió humánerőforrásának bővítéséhez,
az innovációs erejének fokozásához és a kistérségek népességmegtartó erejének
növeléséhez járul hozzá.

Az 1. munkaszakaszban a fő célkitűzésünkkel összhangban legfontosabb feladatunk a
célcsoport kiválasztása, a projektben vállalt kutatási feladatokra való felkészítésének
megkezdése és a projekt működési feltételeinek biztosítása volt. Az 1. munkaszakasz
2006. szeptember 1. - 2006. november 30. közötti időszakakot ölelte fel. A 2. munkasza-
kasz ezt követően 2006. december 1-től 2007. február 28. közötti feladatokat és
tevékenységeket tartalmazta. A 3. munkaszakasz feladatait 2007. március 1. és május 31.
között végeztük. A 4. munkaszakasz 2007. június 1-től augusztus 31-ig tartott.

Fő célkitűzéseink közül a hallgatók elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében
projektünk pozitív hatást fejtett ki. A projektben részt vevő hallgatók közül a következők
jutottak eddig álláshoz:

Borbély Sándor - Miskolci Egyetemen óraadó
Tarczali Anikó - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
Fejes Edina - Szolnoki Főiskola
Nagy Ildikó - Napsugár Gyermekház; Általános Iskola - Tószeg

II. A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBAN ELVÉGZETT FELADATOK
A cselekvési és ütemtervnek megfelelően az adott időszakban a következő

tevékenységeket végeztük el:
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A.) Az 1-2. munkaszakasz tevékenysége
1. Felkészítés a kutatásra

1.1. A projekt szervezetének kialakítása, a kutatás humán erőforrásának biztosítása
2006. augusztus 28-án aláírásra került az Irányító Hatóság, közreműködő szervezet (VATI

Debreceni Területi Igazgatósága) és a Szolnoki Főiskola (főkedvezményezett) között a
támogatási szerződés, amely tartalmazza a partnerségi megállapodásokat is (Túrkevei
Kulturális Egyesület, MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület, Fakultási Hallgatói
Önkormányzat, Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület, Mozgássérültek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egyesülete). 2006. szeptember 10-én a projektben résztvevő partnerek
részére megfelelő előkészítés után projektmenedzsment ülést szerveztünk, ahol a közös
munka beindításához szükséges egyeztetéseket elvégeztük. A főkedvezményezett megbízást
adott a projektmenedzsernek, a pénzügyi munkatársnak, a kutatásvezetőnek és a kutató
csoport vezetőknek (1, 2, 3, 4. csoport) a projekt teljes időtartamára a feladatok ellátására.
Projektmenedzserként dr. Habil. Őrsi Julianna irányítja a projekt végrehajtását, a kutatás
szakmai vezetője dr. Krizsán József, a pénzügyi munkatársa Juhász Lászlóné. A Szolnoki
Főiskola hallgatói elsősorban természettudományos és gazdasági kutatásokat végeznek dr.
Krizsán József, dr. Kalmár Imréné dr. Vass Eszter, dr. Kalmár Imre, Hekliné dr. Herbály
Katalin kutatócsoport-vezetők irányításával. A Túrkevei Kulturális Egyesület négy
kutatócsoport (5, 7, 8, 10.) tevékenységét irányítja, melynek vezetését Szendrei Eszterre, dr.
Habil. Bődi Erzsébetre, dr. Habil. Őrsi Juliannára és Márki Gáborra bízta. Ezek a csoportok
társadalomkutatást végeznek. Az MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület két kutatócsoportot
(6. és 9.) hozott létre ugyancsak társadalomvizsgálatok végzésére Kapás János és Túróczy
Istvánné dr. Veszteg Rozália irányításával. Két kutató (Kársai Antalné és Szántóné Simon
Edit) segíti még a munkát. Összesen 30 felsőfokú intzéményben tanuló hallgatót szerveztünk
be, akik többségükben a Szolnoki Főiskola, a Debreceni Egyetem hallgatói. Minden
hallgatóval kötöttünk egy keretmegállapodást a projekt teljes időtartamára.

1.2. Kutatáselőkészítő workshop szervezése és lebonylítása
2006. szeptemberében (21-23) kutatáselőkészítő workshopot szerveztünk, amelynek célja

a hallgatók felkészítése a közös munkára, a támogatást nyert projekt témaköreinek teljeskörű
megismertetése, a projektszervezet bemutatása valamint a témában elismert hazai és külföldi
kutatókkal való kapcsolatteremtés, tudományos eredményeik bemutatásával. A több napos
rendezvényen több mint 70-en vettek részt, köztük külföldi diákok is, amely ugyancsak
lehetőséget adott az ismerkedésre, jövőbeni együttműködésre. A workshopon előadást tartott
a projektszervezetből dr. habil. Őrsi Julianna, dr. Krizsán József, dr. habil. Bődi Erzsébet,
Túróczy Istvánné dr. Veszteg Rozália, Szendrei Eszter, Márki Gábor, Szántóné Simon Edit
közreműködők és Borbély Sándor phd-hallgató, a célcsoport tagja. Meghívott előadóink
közül kiemeljük dr. Sárkány Mihály, dr. Tóth Albert és Nagyné Kiss Mária előadását. A
célcsoport hasznos ismereteket szerzett az Észak-Alföldi Régióban működő civil
szervezetekről, köztük a környezetvédelemért dolgozó, a hátrányos helyzetű embereket
tömörítő közösségekről. Ugyancsak előadások segítették a jelen társadalmi és gazdasági
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problémáinak mikroszintű vizsgálatának bevezetését. A workshop jeles előadói között a
pozsonyi Komensky Egyetem professzora (Assoc. Prof. Dr. Marta Botikova) és a kolozsvári
Babes-Bolyai Egyetem docense (dr. Neményi Ágnes) is szerepelt. A tanácskozáson összesen
26 előadás és 15 korreferátum hangzott el. A tanácskozáson elhangzottakat csoportszinten is
feldolgoztuk. A workshopon a résztvevők tájékoztató anyagokat (projektismertető,
kutatásmódszertani segédlet, előadások szinopszisa) és szakkönyveket is kaptak, amelyek a
további munkájukat segítik. A workshop után lehetőség nyílt szeptember 24-én civil
szervezetek és kulturális intézmények meglátogatására Túrkevén, Karcagon és Mezőtúron. A
feladat elvégzéséért a Túrkevei Kulturális Egyesület és a Szolnoki Főiskola volt a felelős.

1.3. Munkaközösségek megalakítása
Amint már írtuk 2006 szeptember folyamán a főkedvezményezett és a kedvezmé-

nyezett szervezetek is megalakították a munkaközösségeket. A tervezett összetételhez
képest némi változás állt be a hallgatók és csoportotvezetők személyében. A kutató
csoportok megkezdték a munkát. A munkavégzésnek az alábbi formáit alakítottuk ki:

1.) közös csoportfoglalkozások két nagy egységben (társadalomkutató, természet-
gazdaságkutató),

2.) csoportfoglalkozások,
3.) konzultációk,
4.) egyéni feladatok végzése.
A munka ebben a szakaszban elsősorban a hallgatók intézményeiben (Debrecen,

Szolnok, Mezőtúr) és a központi kutatóbázison (Túrkevén) folyt. A csoportmunkát a
kutatócsoport-vezetők irányították, hozzájuk csatlakozott a két kutató (Szántóné Simon
Edit, Kársai Antalné) is. A projektmenedzser és a kutatásvezető alkalmanként segítette a
munkát és ellenőrzést is végzett október folyamán.

1.4. Kutatási technikai feltételek kialakítása
A kutatás megkezdéséhez szükséges, erre a szakaszra ütemezett alapvető beszerzéseket

elvégeztük. A Szolnoki Főiskola a menedzsment munka segítésére megvásárolt egy
számítógépet konfigurációval, a Túrkevei Kulturális Egyesület megvásárolt egy digitális
fényképezőgépet tartozékaival, egy digitális lábpedálos lejegyző diktafont és két
mechanikus kézi diktafont. A munkához szükséges anyagbeszerzéseket is teljesítettük. A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságától bérbe vettünk egy helységet a
Túrkeve Attila u. 1. sz. épületben, amely kutatóbázisul szolgál a projektvégrehajtáshoz.

7.5. Szakirodalom tanulmányozása
A kutatócsoportok könyvtárlátogatásokat szerveztek, ahol alapvető ismereteket kaptak

könyvtárhasználatból (Mezőtúr, Debrecen). Kiemeljük, hogy ismereteik bővítését szolgálta a
Nemzeti Könyvtár Adatbázis kezelésének megismerése, a Főiskola illetve Egyetem helyi
dokumentum (szakdolgozatok, doktori disszertációk stb.) bázisának megismerése, az
elektronikus adatbázis kezelés. Miután a hallgatók megismerkedtek a csoportjuk témájával
sor került az egyéni résztéma kiválasztására is. Ennek megfelelően a csoportvezetők
szakirodalmat ajánlottak olvasásra a hallgatóknak.
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A hallgatók által tanulmányozott szakirodalom jegyzéke csoportonként elkészült.
Összesen 41 könyvet illetve tanulmányt olvastak el.

1.6. Tematikus és topográfikus bibliográfiák készítése
A célcsoport tagjai csoporfeladatként kapták a földrajzi és tematikus bibiliográfia

elkészítését, összeállítását, amihez folyamatosan gyűjtötték a szakirodalmat az egész
beszámolási időszakban. A földrajzi bibliográfia összeállításánál természetesen a
különböző csoportok is összefogtak, amely ésszerű volt, hiszen több kutató csoport is
végez ugyanazon kistérségben kutatást. így elkészült Jász-Nagykun-Szolnok Megye két
kistérségének (Kunszentmártoni és Mezőtúri), Hajdú-Bihar megye két kistérségének
(Hajdúhadházi, Berettyóújfalui) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két kistérségének
(Nyírbátori, Mátészalkai) bibliográfiája. A tematikus bibliográfiák már inkább egyénre
szabottak, de itt is folyt közös munka egy-egy csoporton belül. A nagy mennyiségű anyag
filológiai pontosságú összeszerkesztése azonban még további munkálatot igényel, amely
a következő szakaszban valósult meg. Az 1. munkaszakaszban a hallgatók által elkészített
bibliográfiai adatokat CD-re vettük és a kutatócsoportoknak átadtuk további munkájuk
segítésére.

B.) A 3—4 munkaszakasz tevékenysége
2.) Terepmunka

2.1. Próbagyűjtés
A tavasz folyamán a kutatásban résztvevő hallgatók összeállították a saját kérdőívüket,

kutatási segédletük összeállításában a csoportvezetők segítettek. A kérdőívüket
kipróbálták terepen, majd ezt megbeszélték a csoportvezetőjükkel és így készültek el a
végleges kérdőívek.

2.2. Források tanulmányozása közgyűjteményekben
Források tanulmányozására Túrkevén, Mezőtúron, Mátészalkán, Karcagon,

Kisújszálláson, Kunszentmártonban, Tiszaföldváron, Berettyóújfaluban került sor.
Múzeumokat és könyvtárakat, önkormányzatokat, munkaügyi központokat és kistérségi
irodákat kerestek fel a hallgatók adatgyűjtés céljából. A konkrét statisztikai, gazdasági és
társadalmi adatgyűjtés mellett e faladat kapcsán kapcsolatba kerültek intézményi és
önkormányzati vezetőkkel, amely hozzájárul kapcsolathálójuk építéséhez. Nyíregyházán
és Debrecenben levéltári kutatásokra is sor került.

2.3. Eszközleltár, adatbázis készítés
E feladatok teljesítése Túrkevén történt. A 6, 8, 10. csoport végzett kiemelkedő munkát.

Az adatbázis készítés a civil szervezetek kérdőívének számítógépre vitelével történt
elsősorban Szántóné Simon Edit segítségével. 107 kérdőív adatbázisba való bevitele
történt meg. (8. és 10. csoport) Eszközleltár-adatbázisba 1.018 db tárgyról történt digitális
adatbevitel. Ezen túl archív fotók adatolása, szkennelése (121 db) és az adatbázisban való
elhelyezése is folyt, valamint adatbázisban kerültek elhelyezésre a terepmunka során
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készített fotók. (6, 10. csoport) Az eszközleltárhoz a Finta múzeum tárgyi anyagának
leírókartonról ugyancsak adatrögzítést (számítógépes adatbevitel) és tárgyfotózást is
végeztek a hallgatók. (26 db) E munkálatokra a nemzeti örökség tárgyi kultúrájának
megismerése mellett azért van szükség, hogy a projekt keretében ugyancsak vállalt
tárgykatalógust el tudjuk készíteni, amely elősorban a paraszti munkaeszközökre,
lakáskultúrára és történelmi örökségre koncentrál.

2.4. Vizuális anyag készítése
A vizuális anyag készítése elsősorban a 6. csoport feladata volt. A saját témájához való

fotózáson és filmezésen kívül más csoportok munkájához szükséges fotózásba is
besegített valamint a kutatócsoportok közös munkáját, szereplését is megörökítette,
(túrkevei workshop, mezőtúri diákkonferencia, táborok stb.) A túrkevei kutatótábor
munkájáról külön kisfilm is készült. A projekttervben szereplő kistérségi nemzeti örökség
témájához ugyancsak készültek filmfelvételek: 570 perc és fotók: 2.204 db. Kiemeljük
még Túrkeve városképének rögzítését (2 utca minden házának, telkének lefotózása), a
rendezvények (fesztiválok) fotózását. Természetesen munkaképek is készültek a
projektben dolgozók tevékenységéről.

2.5. Tájékoztatás
Mivel a nyilvánosság tájékoztatását a projekt végrehajtása során folyamatosan

végezzük, így ennek eseményeiről a beszámoló végén együtt adunk számot.

2.6. Projektbemutatás a Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencián
A projektbemutatás kétféle módon történt. A.) A csoportok poszter készítettek az eddigi

munkájukról. Az 5, 6, 7, 8, 9, 10. csoport ennek céljából work-shopra gyűlt össze
Túrkevén 2007. június 23-án, az 1, 2, 3,4. csoport Mezőtúron. A csoporttablók és a projekt
egészét bemutató tabló elhelyezésre került a Mezőtúri Főiskolai Fakultáson megrendezett
diákkonferencia alkalmából, majd a két helyszínen (Túrkeve, Mezőtúr). A tablók
elkészítéséhez segítséget nyújtott a projektmenedzser, a projekt szakmai vezetője, a
csoportvezetők és a két kutató is. A diákkonferencia megrendezésében hathatós segítséget
jelentett a Fakultási Hallgatói Önkormányzat munkája.

A kutatócsoportok munkáját bemutató tablókon belül kiemeljük az alábbi hallgatók
munkáját:
- Farkas Barbara (1. csoport): A Kunszentmártoni kistérség iparának és ipari

vállalkozásainak értékelő elemzése
- Fazekas Ivett (1. csoport): Mezőgazdasági melléktermékek lehetséges hasznosítása
- Kapás Mihály (3. csoport): Minőségi élelmiszerek és gyógynövények piaci helyzete

Balmazújváros kistérségében
- Kelemen Bernadett (2. csoport): Az innováció, az újdonság szerepe a mezőtúri

fazekasság történetében
- Kiss Nikolett (4. csoport): Az Európai Uniós pályázati lehetőségek várható hatásai az

Észak-Alföldi Régióban
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- Nagy Alexandra (9. csoport): Valóban fontos az életen át tartó tanulás? Egy hátrányos
helyzetű kistérség - Nyírbátor - vizsgálata
Nagy Ildikó (5. csoport). A munkanélküliség szociálpszichológiai aspektusai
Borbély Sándor (8. csoport): Az etnikus „másság" narrációja a rendszerváltás utáni
kárpátaljai társadalomkutatásban

B.) Előadás tartása a Tájgazdálkodási Napok keretén belül a Nemzetközi Diákkonfe-
rencián. A 2007. július 4-6. között megrendezett diákkonferencián a hallgatók többsége
jelen volt. Meghallgatták a központi előadásokat és részt vettek mind a három szekció
munkájában, majd a tanulmányúton. A projektünkben dolgozó hallgatók az alábbi
előadásokat tartották meg:
- Ditrói Eszter (8. csoport): Stabilitás és migráció a Hajdúböszörményi kistérségben
- Gál Nikolett (5. csoport): Munkamegosztás a munkanélküli családokban
- Kohut Sára (7. csoport): A hajdúhadházi kistérség kulturális és történelmi megosztása
- Metykó Szabina (9. csoport): Mennyire határozza meg az élethosszig tartó tanulás az

elhelyezkedési lehetőségeket a Berettyóújfalui kistérségben?
- Tarczali Anikó (7. csoport): Imázsteremtés gazstronómiai elemei a Hajdúhadházi

kistérségben. Nyíracsádi tanulmány
- Acsádi László (6. csoport): Az Észak-Alföldi Régió két kistérségének történelme

nyomában
- Fekete Réka (2. csoport): Megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségei a

hátrányos helyzetű családok számára az Észak-Alföldi Régióban
- Csapó Márton (1. csoport): A Kunszentmártoni és a Mezőtúri kistérség mezőgazda-

ságának és a mezőgazdasági vállalkozásainak értékelő elemzése
- Szamosfalvi Melinda (3. csoport): Innováció a kis és középvállalkozások

versenyképességéért

2.7. Közös terepmunka
A csoportvezetők csoportjuk számára közös terepmunkát szerveztek 2007. július-

augusztusában. (10 nap)
A csoportok az alábbi helyszíneken végeztek közös terepmunkát:
Az 1, 2, 3, 4. sz. kutató csoport kutatótábora 2007. július 2-13. között került meg-

rendezésre Mezőtúron. A kutatótábor bázishelye a főiskolai fakultás épülete volt, innen
történtek a kiutazások az érintett kistérségekbe, (dr. Krizsán József Balmazújvárosba,
Mátészalkára, Debrecenbe, Túrkevére vitte el a csoportját, dr. habil. Kalmár Imre
Mezőtúron és Debrecenben dolgozott a csoportjával, dr. Kalmárné dr. Vass Eszter
Berettyóújfalui kistérséget és Túrkevét ismertette meg a diákokkal, Hekliné dr. Herbály
Katalin csoportja Kunszentárton, Mezőhék, Mesterszállás és Kétpó települések
felkérésével kapott közvetlen információkat.) A tábor szervezésének mezőtúri telephelyről
való kiindulási módja lehetőséget biztosított arra is, hogy az adatok rögzítéséhez a
hallgatók igénybe vegyék a főiskola eszközrendszerét. A hallgatók elszállásolása magán
szálláshelyen történt, jó feltételek között.
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Az 5. kutatócsoport (vezetője: Szendrei Eszter) a Mezőtúri kistérségben (Mezőtúr,
Kétpó) valamint Kuncsorbán végzett terepmunkát. Ezentúl bekapcsolódott a túrkevei
tábor eszközleltár adatbázis készítésébe 2007. július 16-20. között. Majd 2007. augusztus
6-10. között a Hajdúhadházi kistérségben kezdte a témakutatást.

A 6. sz. kutatócsoport (vezetője: Kapás János) a Mezőtúri kistérségben (Túrkeve,
Mezőtúr, Kétpó) és a Nagykunságban (Karcag, Kisújszállás) valamint Kuncsorbán és
Tiszaföldváron végzett intenzív terepmunkát főleg a túrkevei táborból kiindulva. Másik
távoli terület, a Mátészalkai tábor munkájában is részt vett.

A 7. csoport (vezetője: dr. Habil. Bődi Erzsébet) több vizsgált település fesztiváljához
igazította elsősorban a terepmunkáját: A Hajduhadházi kistérségben Nyíracsádon május
27-28., a Mátészalkai kistérségben Nyírmeggyesen (július 7-8.) Mátészalkán (augusztus
21-25.) végeztek terepmunkát, és részt vettek a túrkevei tábor eszközleltár adatbázis
készítésében.

A 8. és 10. kutatócsoport (vezetői: dr. Habil. Őrsi Julianna, Márki Gábor) a két központi
kutatótáborra (Túrkeve-Mezőtúri kistérség és a Mátészalkai kistérség) koncentrálta a
terepmunkáját. Ezentúl levéltári, múzeumi és könyvtári kutatásokat végeztek
Debrecenben, Nyíregyházán, Hajdúböszörményben, Túrkevén, Szolnokon és Karcagon.

A 9. munkacsoport (vezetője: Túróczy Istvánné dr. Veszteg Rozália) Kunszentmártoni,
Berettyóújfalui, Nyirbátori kistérség falvait kereste fel július és augusztus hónapokban,
majd részt vett a túrkevei tábor adatfeldolgozó munkájában.

A közös gyűjtés (több csoport részvételével) több központi táborhelyről lett
lebonyolítva dr. habil. Őrsi Julianna projektmenedzser és Krizsán József kutatásvezető
irányításával, valamint a két kutató (Szántóné Simon Edit és Kársai Antalné) hathatós
segítségével. (Mezőtúr, Túrkeve, Mátészalka)

A terepmunka során a hallgatók a saját témájukhoz adatokat gyűjtöttek: interjúkat
készítettek, kérdőíveket kérdeztek végig, fotóztak, filmeztek, megfigyeléseiket
rögzítették. Kiemeljük a filmezés terén a 6. és a 7. csoport munkáját. Interjúkészítésben az
5, 8. és 9. csoport, kérdőívezésben a 10. csoport járt élen.

III. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A.) Környezeti fenntarthatóság
Környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítése az 1—2. munkaszakaszban
A projektelőkészítő workshopon Krizsán József külön előadást tartott a témában.

Ugyancsak kitértek a környezeti fenntarthatóságra az ökológiai és táplálkozási témájú
előadások bemutatói is. Szántóné Simon Edit a természetvédelmi és gazdasági civil
szervezetek bemutatása során azok gyakorlatával és szemléletmódjával ismertette meg a
hallgatóságot.

Projekten belül három kutató csoport is olyan témákkal foglalkozik, amelyben kiemelt
hangsúlyt kap a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés. Ez a szempont folyamatosan
érvényesült mind a csoportmunkában, mind a hallgatók egyéni szerepvállalásában. Ezt
már a hallgatói témavázlatok is tükrözik. Az 1. kutatócsoport az alternatív energiaforrások
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(biomassza, szélenergia) feltárására gyűjtött össze számos olvasni való szakirodalmat. A
2. csoport vezetője külön felhívta a hallgatók figyelmét, hogy az egyéni témaválasztásnál,
a kistérségek és települések stratégiai tervének tanulmányozásánál a kis és
középvállalkozások innovációs tevékenységének vizsgálatánál legyen kiemelt a
környezetfenntarthatósági szempont. Erre az interjúk során a kérdőívek tartalmazzanak
kérdéseket és az adatlapnak is része legyen. A 3. kutatócsoport tagjainak kutatási területe
a leginkább beleillik a Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági Fakultása Tájgazdálkodási
Tanszékének oktatási tervébe. így a hallgatók a közvetlen tapasztalatszerzéssel erősítik,
bővítik a tananyagból szerzett ismereteket. A mostani szakirodalomgyűjtés és olvasás is
gazdagította ezt a tudást.

A csoportok a könyvtári ismeretek részeként fontos információkat szereztek a digitális
könyvtár használatában, amely olyan, a jövőben egyre jobban fejlődő adatbázis, amely a
papírfelhasználást csökkenti (erdők védelme) és a célzott kereséssel a hallgatók számára
is időmegtakarítást eredményez. Hasonló céllal kapták meg a hallgatók az általuk
elkészített bibliográfiákat CD-ROM-on.

A projektmegvalósítás első szakaszában a kapcsolattartás egyik csatornája mind a
hallgatókkal, mind a csoportvezetőkkel, mind a menedzsmenttel és partnerekkel az
internetes levelezés. A projekt működése során keletkezett iratokat, anyagokat
számítógépes adatbázisban tároljuk. A technikai eszközök beszerzésénél is fontos
szempont volt a korszerűbb eszközök kiválasztása (digitális fényképezőgép, digitális
lejegyző diktafon).

Környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítése a 3-4. munkaszakaszban
1.) A papír mellőzése számítógépes és digitális rögzítés (adatbázisok) esetében. Már

használt papír másik odalának felhasználása segédmunkálatokhoz. A fotók is kizárólag
digitális úton készültek.

2.) A projekt minden szereplője a kért anyagokat elektronikusan adja le ugyancsak
papírkímélés okán. A levelezés is e-mailen történik.

3.) Településeken belül gyalogos közlekedés előnyben részesítése (adatközlők felkeresése
során).

4.) A civil szervezetek adatbázisának készítésénél külön csoportba rendeztük a
természetvédelemmel foglalkozó szervezeteket.

5.) Tájékoztatást adtunk a projekszervezetben résztvevő Körös-völgyi Természetvédelmi
Egyesületnek a munkánkról.

B.) Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése az 1-2. munkaszakaszban
Az 5. kutatócsoport fő kutatási területe a munkanélküliek vizsgálata. E feladatra való

felkészülésként a témának megfelelően az e társadalmi csoporttal való foglalkozó
szakirodalmat áttekintették. A workshopon két előadás is foglalkozott munkanélküliek
életvitelével, problémáival túrkevei és aradi kutatások tükrében. Ezek az előadások a
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projekt valamennyi résztvevője számára betekintést nyújtottak a társadalom egyik
kiemelkedően fontos szociális problémájának megismeréséhez.

A 8. és 10. csoport a családdal, generációkkal, lokális csoportokkal foglalkozó
szakirodalom áttekintésével képet kaptak a nők, a gyerekek, az idősek helyzetéről. Több
könyvet feltártak és elolvastak a hátrányos helyzetű csoportok (főleg a cigányok) életéről.
A csoportvezetők felhívták a figyelmet az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére
az egyéni kérdőívek összeállításánál, a megkérdezendő egyének, kulcsemberek és civil
szervezetek kiválasztásánál.

Az esélyegyenlőség megteremtése a projektszervezet működtetésében is megvalósult. A
célcsoportban 22 nő dolgozik. Mind a hallgatók, mind a közreműködő kutatók, mind a
menedzsment tagjai rendelkeznek internetes elérhetőséggel, így mindenki számára
biztosított a folyamatos információ átadás-átvétel. A kutatási csoportvezetők saját
gépkocsijukkal történt utazás esetén segítették a hallgatók számára is az utazási célpont
elérését (pl. workshop, kutatási és közös munka helyszínei). A menedzsment tagjai
kiszállásokat végeztek időnként a partnerszervezetekhez és a célcsoport állandó
tartózkodási helyére (Szolnok, Debrecen, Mezőtúr) ezzel is biztosítva a projektszervezeten
belüli egyenlő esélyű partnerséget.

Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a 3—4. munkaszakaszban
1.) A civil szervezetek adatbázisának készítésénél külön csoportba rendeztük az

egészséggel, a fogyatékossággal foglalkozó szervezeteket valamint a kisebbséggel,
érdekvédelemmel foglalkozó szervezeteket.

2.) Tájékoztatást adtunk a projekszrevezetben résztvevő a Mozgássérültek JNSZ M.
Egyesületnek a munkánkról.

3.) A kutatásban részt vevő hallgatók megismerkedtek a túrkevei táborban az
akadálymentesített infópulttal, amely az egyik legkorszerűbb technikai eszköznek
számít ismeretátadásra, és intézményekben és más szervezeteknél is használható.

4.) Kapcsolatba léptünk a kutatott térségekben a kisebbségi önkormányzatokkal,
nagycsaládok egyesületével.

IV. A PROJEKTMENEDZSMENT MŰKÖDÉSE

A projektmenedzsment felépítése a következő:
Projektmenedzser: dr. Habil. Őrsi Julianna
Pénzügyi munkatárs: Juhász Lászlóné
A kutatás szakmai vezetője: dr. Krizsán József
Főkedvezményezett: Szolnoki Főiskola
Támogatott partnerek: Túrkevei Kulturális Egyesület

MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület
Partnerek: Fakultási Hallgatói Önkormányzat

Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület
Mozgássérültek JNSZ M. Egyesülete
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Projektmenedzsment ülést havonta tartottunk, amelyeken megbeszéltük a projekt
beindításának teendőit, értékeltük a workshopot majd az 1-2. szakasz feladatvégrehajtását
és elfogadtuk a beszámolót. A projektmenedzsment szűkkörű (Őrsi Julianna, Juhász
Lászlóné, Krizsán József) megbeszéléseket is rendszeresen tartott az aktuális feladatok
végzésével kapcsolatban. A projektmenedzsment szükségesnek tartotta, hogy kibővített
üléseket is tartson a csoportvezetők illetve a konferencia szervezők részvételével.

A projektmenedzser egyeztetéseket is végzett a Szolnoki Főiskolával, a Debreceni
Egyetemmel, a partnerszervezetekkel és nem utolsó sorban a Közreműködő szervezettel.
A projektmenedzser és a szakmai vezető a csoportmunkák ellenőrzésére is sort kerített.

Megjegyezzük, hogy dr. Habil. Őrsi Julianna időközben sikeresen elvégezte a projektek
szakmai és pénzügyi végrehajtása (Felnőttképzési Akkreditáló Testület PL 0812)
tanfolyamot a Tempus Alapítványnál ROP 3.1.2 támogatással. Ezzel is hozzájárul
projektünk minél színvonalasabb irányításához.

Projektmenedzsment ülést a 3-4. munkaszakaszban is havonta tartottunk, amelyeken
megbeszéltük a projekt aktuális teendőit, értékeltük a diákkonferenciát, a nyári
kutatótáborokat (közös gyűjtést), majd a 3-4. munkaszakasz feladatvégrehajtását és
elfogadtuk a beszámolót. A projektmenedzsment szűkkörű (Őrsi Julianna, Juhász
Lászlóné, Krizsán József) megbeszéléseket is rendszeresen tartott az aktuális feladatok
végzésével kapcsolatban. A projektmenedzsment szükségesnek tartotta, hogy kibővített
üléseket is tartson a csoportvezetők illetve a konferencia szervezők részvételével. A
csoportvezetőkkel való közös megbeszélés és egyéni konzultáció a munka során felmerült
kérdések, problémák megoldására vonatkozott.

A projektmenedzsment az 1. munkaszakaszban áttekintette a projektben szereplő
költségvetést és kismódosítás kérésével fordult a Közreműködő szervezethez a hallgatói
ösztöndíjak kifizetése miatt. A módosítás elfogadása a 4. munkaszakaszban történt (2007.
június 7.). Ezen túl szükségessé vált néhány hallgató cseréje objektív okok miatt (szülés,
munkavállalás, iskolai leterheltség, időhiány).

A közreműködő szervezet a 2006. év szeptemberi projektindító workshopon látogatást
tett, amelyet megtiszteltetésnek vettünk és köszönjük.

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG
A projekt beindításától kezdve nagy figyelmet fordítunk a nyilvánosság

megvalósítására. Projektindító workshopunkra meghívót és tájékoztató anyagot
készítettünk, amelyet a meghívottak, illetve résztvevők megkaptak. A rendezvényre
meghívtuk a partnerszervezeteket, a Főiskola és az Egyetem tanszékeit, vezetőit,
hallgatóit, a sajtót (Új Néplap, Túrkeve, Múzeumpont, Egyetemi Élet, Szolnoki Rádiói
Szolnok Tv, Mezőtúr Tv stb.) és a Közreműködő Szervezetet. Több sajtóorgánum hírt
adott a rendezvényünkről, illetve a ROP támogatással folyó projektünkről. A közlés helyei:
Új Néplap 2006. október 4, 14.; Múzeumpont. Észak-Alföldi Régiós lap 2006. (3.
évfolyam) 3. szám, Magyar Rádió Szolnoki Stúdió 2006. november, Tisza-tó Rádió 2006.
október 18.). A Múzeumpont újságból minden hallgató és egyéb projekt résztvevő kapott
egy-egy példányt. Az újságcikk felkerült az Internetre is (www.fintamuzeum.hu). Két
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debreceni hallgató (5, 10 csoport tagjai) is írt egy újságcikket az Egyetemi Élet számára,
amely a 2007. februári számban jelent meg. A mezőtúri hallgatók a Főiskola Fakultásán
működő Karrierirodát tájékoztatták a projekt céljáról (a hallgatók elhelyezkedésének
esélynövelése) és a megkezdett munkáról.

Az Irányító Hatóság kérésére 2006. októberében fotókat küldtünk a ROP évkönyv
számára, amely meg is jelent.

Dr. Habil. Őrsi Julianna projektmenedzser bemutató előadást tartott a „Nemzedékek
kutatóúton" projektről a Tudomány napja Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Tanácskozáson 2006. november 9-én, valamint egy országos muzeológus tanácskozáson
Veszprémben.

A projektmenedzser a 3-4. munkaszakaszban is tovább szervezte a nyilvánosság
tájékoztatását (sajtóanyagokat készített és juttatott el a médiának, interjúkat adott,
előadást, tájékoztatót tartott a projektről (MTA DAB vezetőség részére - Debrecen Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok, TIMPNET - Berettyóújfalui
konferencia 2007. április 12, Bábes-Bólyai Egyetem - Kolozsvár, 2007. április 23,
Művelődési központ - Karcag, 2007. június 11, Sajtónyilvánosság: Szolnok TV 2007.
június 1., Magyar Rádió (Kossuth adó) Váradi Júlia műsora: 2007. május 6., 20.) A
Jászkunság folyóirat is közölte írásainkat (2007. 1-2. szám): Őrsi Julianna:
Mikroközösségek vizsgálata. Nemzetközi tanácskozás Túrkevén; Bődi Erzsébet:
Gondolatok a Mikroközösségek. Társadalom és gazdaságkutatási eredmények és
módszerek recenziója. Újnéplap - Jász-Nagykun-Szolnok megye; Múzeumpont. Észak-
Alföldi Régiós lap, 2007. május, 2007. június, október. Könyvekben is megjelentek
cikkeink a projektről. Őrsi Julianna: „Nemzedékek kutatóúton..." célok, módszerek,
várható eredmények egy kutatási projekt indításánál; Krizsán József: Hallgatók kutatásai
a vidék fejlesztésért; Túróczyné Veszteg Rozália: Az élethosszig tartó tanulás mint
esélynövelő tényező a munkáltatók és munkavállalók esetében; Szendrei Eszter: A
rendszerváltás új társadalmi csoportja: a munkanélküliek. Kutatási tapasztalatok,
eredmények egy kisváros példáján; Borbély Sándor: Határok és határsértők - a péterfalvi
cigányok kulturális identitásának motívumai; Őrsi Julianna: A területi (kis)múzeumok a
fejlődés útján - A túrkevei példa; Szántóné Simon Edit: Gazdasági és természetvédő
szervezetek Túrkevén; Bődi Erzsébet: A család mint a közösségi tudat egyik szektora. -
szatmári sváb családok alapján -. Megkerestük a lehetőségét annak, hogy a 2006.
szeptemberi Mikroközösségek workshop előadásai könyvalakban is megjelenjenek. így
közzétehetttük a külső előadóink: Tóth Albert, Sárkány Mihály, Nagyné Kiss Mária és
mások tanulmányát is. A Túrkevei Kulturális Egyesület Szervezte az internetes megjelenést
(www.fintamuzeum.hu/nemzedekek kutatóúton; www.fintamuzeum.hu/Túrkevei Kulturális
Egyesület; illetve www.fintamuzeum.hu/MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület).
Hallgatók írásait is folyamatosan közzéteszük lapokban, folyóiratokban. Szervezetünk egy
workshopot (Szántóné Simon Edit közreműködésével) Túrkevére 2007. június 23-ra a 5,
6, 7, 8, 9, 10. csoport tagjai számára, hogy közösen készítsék el a Mezőtúri
Diákkonferenciára a posztereket. (Az 1, 2, 3, 4. csoport poszterei Mezőtúron készültek el
Krizsán József és Kársai Antalné irányításával.) A konferenciai bemutatás után ezek a
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túrkevei múzeum közösségi termében lettek kiállítva, amely a projektben résztvevők
számára munkabázisként üzemel, de mások is látogathatják. Maga a Mezőtúron
megrendezett Diákkonferencia és a projektünkről ott elhangzott előadások is széles
nyilvánosságot biztosítottak a Nemzedékek kutatóúton projekt végrehajtásáról.

Mind a kiadványainkon, mind a bemutatóinkon, mind a Szolnoki Főiskola Mezőtúri
Fakultásán és a Túrkevei Kutatóbázison elhelyeztük a Közösségi támogatás előírt kötelező
szimbólumait.

Amint a fentiekből is kiderül, igyekeztünk legjobb tudásunk szerint teljesíteni az 1-4.
munkaszakaszra vállalt feladatainkat. Mindez biztosítéka annak, hogy a további
munkánkat is ütemezve és vállalt formában teljesítjük és 2008. augusztus 31-én egy
sikeres nemzeti és európai közösségi támogatással megvalósuló kutatást fejezünk be.

Csoportfoglalkozást vezet Di: Őrsi Julianna és Kapás János Zsolt - Túrkeve, 2007
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