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2005 májusában a Budapest Környéki Népfõiskolai Szö-
vetség a Kertészeti Egyetem településtervezõ mérnök-
hallgatóival egyhetes helyzetfeltáró falukutatást végzett
Kemencén (Magyarország) és Ipolyszakálloson (Szlová-
kia) az Ipoly-menti kisrégió életének, gondjainak megis-
merése céljából.

Ipolyszakállosi tapasztalatok

A határon túli faluban baráti hangulat fogadott minket a
szép természeti, táji adottságokkal megáldott település kö-
zépkorú polgármestere, Gasparik Kálmán, és hasonló ko-
rú helyettese, Marsal András jóvoltából. Elõadásaikból és a
kézhez kapott színvonalas helyi kiadványokból már az elsõ
napon megismerhettük alapvetõ életkörülményeiket, gond-
jaikat. A jövõre vonatkozó kilábalási terveiket illetõen vi-
szont egyértelmû bizonytalanságot, politikai pesszimiz-
must tapasztaltunk, ami különösen sarkallt bennünket
társadalmi-gazdasági helyzetfeltáró munkánk minél ala-
posabb (néhány  nap alatt lehetséges) elvégzésére.

A helyi lakosokkal, “közszolgákkal”, pappal és másokkal
folytatott személyes életút-interjúk, s az utcai-kocsmai be-
szélgetések alkalmával fõleg elkeseredettséget, reményte-
lenséget, csalódottságot és elvágyódást tapasztaltunk. Az
egyik beszélgetõ társunk, egy kisboltos asszony meg is je-

gyezte, hogy “ez itt a senki földje, nem kellünk mi sem
Szlovákiának, sem Magyarországnak.”

A helyi mûvelõdési ház a Községházával együttmûködve
hosszasan kutatott a település Mária Terézia korabeli jelvé-
nyes pecsétje után, aminek lenyomatát Pifkó Péter és Beke
Margit mûvészettörténészek segítségével végül meg is ta-
lálták az Esztergomi Hercegprímási Iroda levéltárában. En-
nek fényképe alapján készült el 1992-ben a község jelenlegi
címere, melyen hármashalom (Fátra-Tátra-Mátra?) látható, a
középsõ kiemelkedõ halmon repülésre kész galamb tart a
csõrében három szál búzakalászt. A két szélsõ halomból ki-
növõ egy-egy körben összehajló olajág, mint a békesség jel-
vénye látható “Szakállosi pecsét 1768” körirattal. Arra,
hogy a galamb testébe álló nyíl mikor és miért került bele a
jelképbe, nem tudtak választ adni az általunk megkérdezet-
tek… A rövid kutatás alatt felmért problémák a nyíllal
átlõtt (béke-) galamb “meggyógyításának”, azaz a társa-
dalmi béke helyreállításának szükségességére hívták fel
a figyelmet. 

Beszélgetõtársaink elbeszéléseibõl valamint az Ezredfor-
duló címû – községi önkormányzati – millenniumi kiad-
ványból egyértelmûen kitûnt, hogy nem az eltérõ anya-
nyelvû (szlovák, magyar) emberek közötti, hanem a po-
litikai ellentétektõl, illetve a határmenti régió magáraha-
gyatottságától szenvednek az itt élõ magyarok.

A nyíllal átlôtt (béke-) galamb „gyógyítása”
Falukutatás egy határmenti kisrégióban

Ismerkedés a faluval
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öbbször is írtunk már ar-
ról a humánerôforrás-fej-

lesztési projektünkrôl, melyet
„Tanulási központ kifejlesztése
közmûvelôdési–felnôttképzési
integrációval…” címmel az
észak-balatoni és dél-bakonyi
kistérségekben valósítunk meg
(„Konzorcium” tematikus szám,
2005. február; Tanulási köz-
pont kifejlesztése… – 2005. ta-
vasz; Miért nincs piaca a falusi
munkaerônek? – 2005. nyár;
Miért nincs piaca… címmel
részletesebb formában is olvas-
ható a projekt adatgyûjtési mun-
kaszakaszának kutatási beszá-
molója).

Elöljáróban álljon itt néhány
sor emlékeztetôül a projekt lé-
nyegérôl.

A Balatonszepezdi Népfôis-
kola Centrummal a tapolcai és
füredi kistérségre kiterjedôen
a fô általános cél a közmûvelô-
dési intézmények hagyomá-
nyosan EU inkompatibilis pro-
filjának átalakítása.

A tanulási konzultációs köz-
pont és e-learning központ az
adott térség lakossága alap-
készségeinek fejlesztését céloz-
za meg az EU 2010-re kidolgo-
zott mérôszámainak megköze-
lítésére, az EU kulcs-kompeten-
ciák fejlesztési programjára
alapozva.

A céltérségek „tanulási part-
nerség” integrációja az élet-
hosszig tartó tanulás gyakorlat-
ba ültetését szolgálja, a tanulá-
si szükségletfelmérés, program-
és tananyag-fejlesztés és szak-
emberképzés, valamint a háló-
zatépítés és az e-learning mód-
szerek felhasználásával.

Ez év augusztusában és szeptemberében a képzési igények
és lehetôségek koordinálására hivatott mentorok toborzása
és képzése zajlott Balatonszepezden. A képzés a továbbiak-
ban már a tényleges terepmunkával összekapcsolva, a pro-
jektben érintett településeken folytatódik.

A projekt elsô, lezárult szakaszának célját a HEFOP Irányí-
tó Hatósághoz benyújtott pályázat az alábbi módon fogalmaz-
ta meg:

A felnôtt lakosság – elsôsorban két célcsoportban, a
15–24 és a 25–65 éves korosztály – körében a kulcskompe-
tenciák szintjére vonatkozó tájékozódó felmérés készítése,
a fejlesztést megalapozó “tanulási igények” feltérképezése,
fenntartható foglalkoztatására vonatkozó gazdasági jel-
lemzôk és fejlôdési lehetôségek alapján.

A második szakasz közelebbi célja pedig:
A két kistérség 20 települése, összesen 40 “szakemberé-

nek” (fôállású felnôttoktatási–közmûvelôdési szakember,
félállású és önkéntes “tanulási tanácsadó” és konzultáns)
kiképzése, és a céltelepüléseken összesen 150, 15–24 év kö-
zötti fiatal és 150 25–65 év közötti felnôtt résztevô – egyen-
ként 60 órás – kulcskompetencia-fejlesztési képzésbe törté-
nô bevonása.

A projekt elsôdleges célcsoportja tehát a balatonfüredi
és a tapolcai kistérségek 20 településének közmûvelôdési
és más • közoktatási, szakképzési és munkaerô piaci kép-
zési intézményei, illetve az ezek tevékenységébe bevonha-
tó fô, fél-állású és önkéntes – szakemberek körébôl tevôdik
össze.

Mentorképzés a Balaton-felvidéken

T
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Rövid földrajzi, gazdaságtörténeti áttekintés

Az Ipoly folyó partján, Nyitra megyében, a Hont-Ipoly men-
ti régióban található az Ister-Granum Eurorégió határtelepü-
lése: Ipolyszakállos. A Hont-Ipolymenti régió Zalabától egé-
szen a nagykürtösi járásig terjed. Ezen a régión belül alakí-
tották meg az Alsó-Ipoly menti kisrégiót, melynek 17 szlo-
vákiai községe mellé csatlakoztatni szerettek volna 15 ma-
gyarországi határmenti kistelepülést is, de ez – Gasparik
Kálmán polgármester elmondása szerint – még ezidáig nem
sikerült. A kistérségi alulról építkezõ faluhálózat azon-
ban életképesebb, s Deménd, Ipolyszakállos szervezõ ka-
pocsként mûködik együtt ennek a kimunkálásában.

Az Alsó-Ipoly menti Szakállos községet a tatárjárás által el-
pusztított magyar és palóc falvak lakói alapították (1299-
ben már oklevél említi).  A település neve feltehetõen a sok
kicsi érrel („szakállal”) átszõtt Ipoly-vidékre utal. Trianon
elõtt a község Hont vármegyéhez tartozott, az Esterházi,
majd késõbb a Huszár család birtokaként. Az említett béke-
szerzõdésnek „köszönhetõ”, hogy a háború elõtt az Ipolyon
átívelõ 47 híd java része ma is csonkán várja újraépítését.
Ipolyszakállost is híd kötötte össze az anyaországgal –
ahogy a helyiek nevezik ma is a 2004. december 5-ei ma-
gyarországi, a kettõs állampolgárságról, a nemzetiségi csat-
lakozásról szóló sikertelen népszavazás utáni csalódottsá-
gukban is hazánkat… A lerombolt híd családtagjaiktól és ko-

rábbi földjeiktõl zárta el a gazdákat. A ’90-es évek változása-
it hasonló szervezetlenség, koncepcióhiány és a kisember
teljes gazdasági kiszolgáltatottsága jellemezte, mint Magyar-
országon. A földjeiket termelõeszközök nélkül visszakapó
idõs emberek kifosztottságról, föld-felvásárló „maffíák-
ról” panaszkodtak sírva. (Például egy tolókocsis nagyma-
ma: „30 ezer koronával tartozik nekem ma is a TSz, az
egész életem ennyit ér, de ezt sem tudják kifizetni. Jobb
lenne meghalni, mint ebben a szégyenben élni!”) 

A 900 körüli lelket számláló falu a ’60-as években még
másfél ezres lélekszámú, virágzó agrártelepülés volt. Mára
helyi szolgáltatás nélküli (az orvos és a fodrász is a kör-
nyékbõl jár át), áthelyezett, központosított közigazgatású
(Nyitra, Léva), munkanélküliségtõl (statisztikailag 20%), el-
öregedéstõl és elvándorlástól szenvedõ kistelepülés lett.

A történelmileg jellemzõ szarvasmarha-, sertéstenyész-
tés, szõlészet (otelló), méhészet, vadászat, halászat majd a
közelmúltbeli fûszerpaprika-termesztésbõl csupán a méhé-
szet – helyi mézfeldolgozó üzem alakult nemrég – és egy
dán gazda sertéshizlaldája maradt a termelõszövetkezet
2003-ban történt megszûnése után.  A földek javát gabona-
és kukorica-termesztésre bérlõ dán vállalkozóval „gondok
vannak”. Adott ugyan sertéshúst a közös faluünnepekre, de
nem veszi figyelembe a helyi hatóságok környezetvédelmi
elõírásait, a sertéshizlaldájából származó szennyvíz kapcsán
nem hajlandó együttmûködni a falu szennyvíztisztítójának

Embersorsok
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meg azt a baráti és mûhelytalálkozót, mely szintén évenkénti
Közgyûlés mellett alkalmat ad a népfôiskolák közös gondjai-
nak feltárására és az egyedi, helyi tapasztalatok cseréjére.
Eger után Paks, Salgótarján és Szentendre következett (az
ezekrôl szóló tudósítások megtalálhatók lapunk megfelelô
számaiban).

Nem hízeleghetünk magunknak azzal az állítással, hogy
koncepció rejlik a kétféle országos együttlét újbóli összekap-
csolása mögött. A közismert pénzügyi „folyamatok” hozták
úgy, hogy az „Ezerarcú” találkozó forrásaihoz csak nyárra ju-
tottunk hozzá, és a szélesebb körû tagság kétszeri „összeutaz-
tatását” az ország minden részébôl sem akartuk/mertük meg-
kockáztatni. Így született meg május végén az „összevont
Közgyûlés valamint V. „Ezerarcú népfôiskola” Országos Ta-
lálkozó – mely egyúttal a Magyary Zoltán Népfôiskola emlék-
ünnepsége is volt.

Az ünneplést az egykori Tatai Népfôiskola vezéralakjainak
(Magyary Zoltán, Kiss István, Benda Kálmán) emlékét felidé-
zô és tevékenységét méltató elôadások sora valamint a népfô-
iskolai emlékhelyek bejárása és megkoszorúzása testesítette
meg. Az elsô napot egy rokonszenves ifjúsági kamarazenekar
koncertje zárta.

A Közgyûlés meghallgatta, megvitatta és elfogadta az elnö-
ki beszámolót, a pénzügyi beszámolót a 2004. évrôl, az alel-
nökök beszámolóját a regionális munkáról és szervezeti fej-
lesztésrôl, valamint a 2005. évi munkatervet.

A szakmai mûhelymunkák témái voltak: Aktívállampolgár-
képzés a népfôiskolákon; Alapkészség-fejlesztési programok
a népfôiskolákon; Akkreditált népfôiskolák minôségbiztosí-
tási rendszere és Regionális népfôiskolai együttmûködési
programok 2005-ben; Közigazgatás–önkormányzatiság, civil
szervezetek; Tanuló régiók és végül, de nem utolsósorban:
Szegénység (marginalizáltak) körében végzett népfôiskolai
munka.

Elméleti programként a második napon „Polgárság, kul-
túra, demokrácia” címmel elôadás és vita következett. En-
nek konklúziója a régi igazságot támasztotta alá: a politikai
demokrácia elválaszthatatlan a társadalmi igazságosságtól,
azaz a szociális kérdések megoldottságának megfelelô mér-
tékétôl.

Hogy napjainkban hogyan függ össze a demokrácia és a
szociális biztonság, arra nézve valamennyien tudnánk –
tudtak a vita résztvevôi is – érzékletes példákat mondani.
Sajnos, inkább a negatív példák tolakodnak elôtérbe. Ám a
népfôiskola szerepérôl e téren is pozitív kezdeményezé-
sek konkrétumai olvashatók Benda Kálmán emlékezései-
ben.

„Még egy nagy különbség volt az országban mûködô szá-
mos népfôiskola és a Tatai Népfôiskola között. A többiek a
tanfolyam után hazabocsátották hallgatóikat, és körülöttük
maradt minden a régiben. Nem kaptak új lehetôséget, nem
volt segítségük a kibontakozásban. A Tatai Népfôiskoláról a
hallgatók azzal a tudattal térhettek haza, hogy a szükséges
változtatásokhoz kívülrôl támogatást kapnak. Lehetôségük
volt bekapcsolódni a Közgazdaságtudományi Intézet által
(Magyary Zoltán intézete – A szerk.) által megyeszerte kez-
deményezett munkálatokba. Így tudtak a falvakban földbér-
lô-, illetve értékesítô szövetkezeteket létrehozni, a talajjaví-
tási munkálatokhoz szakembertôl kaphattak tanácsokat, és
hivatalosan intézték mûtrágyavásárlásaikat. Ugyanígy szak-
ember segítette ôket az állattenyésztésben vagy más mun-
kákban. A volt népfôiskolások szervezték meg a megyében a
gazdaköröket, az ô kezdeményezésükre jöttek létre a ván-
dorkönyvtárak, szerveztek külsô elôadók bevonásával mûve-
lôdési életet, mindezt a Közgazdaságtudományi Intézet
rendszeres támogatásával.”

Az emlékezés – a tudósítást bevezetô idézet forrásával
együtt – elolvasható Benda Kálmánnak A nemzeti hiva-
tástudat nyomában címû, a Mundus Magyar Egyetemi Kia-
dónál Lukáts János szerkesztésében megjelent gyûjtemé-
nyes kötetében – melyet ez úton is erôsen ajánlunk a törté-
nelem és a mûvelôdéstörténet iránt érdeklôdô olvasóink fi-
gyelmébe.

Annál is inkább, mert ha napi jelenségeket tudományos
rendszerességgel „helyükre tévô” szemlélettel találkozunk,
mindig rádöbbenünk, hogy képtelenek vagyunk lényegük
szerint és egységben látni a dolgokat. „Fecseg a felszín, hall-
gat a mély” – ahogyan költônk mondja. S ha már József Atti-
lához jutottunk, legalább azt a néhány sort írjuk le (sok
mást is mondó költeményébôl), melyek bármikor eszünkbe
juthatnak az átfogó látásról szólván:

„Én úgy vagyok, hogy már százezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idô egésze, 
mit százezer ôs szemlélget velem.”
Summa summárum: a tatai népfôiskolai találkozónak –

emlékezéseivel, elôadásaival, vitáival és szekcióbe-
szélgetéseivel együtt (szegénységrôl, fiatalokról, öregekrôl
és rossz útra tértekrôl) – az a legfôbb üzenete, hogy soha
sem szabad szétválasztani a politikai demokráciát a társadal-
mi demokráciától.

trencsényi

Szekciótéma: marginalizált rétegek  körében végzett munka
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létesítésében. Nyilvánvaló, hogy termelési költségeinek mi-
nimalizálására törekszik, termelésének externális költségeit
(pl. szennyvíz-probléma) a falura hárítva.  Telephelyét „né-
ma” biztonsági õrök vigyázzák. (Nem adhattak interjút az õt
meglátogató egyetemistáinknak.) Nem tud vagy nem akar
beilleszkedni a falu életébe? 

„Mi a magyar vállalkozókat vártuk volna ide!” – hangzott
el sok megkérdezett szájából. 

A döntõ többségében magyar nemzetiségû, katolikus falu
Ipolyságból származó papja szintén az együttmûködés hiá-
nyáról panaszkodik – szintúgy a polgármester és helyettese,
akik a fiatal, 30-as évei elején járó paptól többet várnak, mi
több: a tapasztalt lelki vezetõt hiányolják, aki elõsegíthetné
az emberek közötti jobb megértést a kettévált faluban. Az
interjúk alapján inkább falu–város jellegû mentalitásbeli el-
lentét okoz beilleszkedési gondot. 

A falu kicsiny evangélikus közösségéhez a szomszédos
település lelkésze jár át hetente egyszer istentiszteletet
tartani. A biblia-beszélgetéseket az önkormányzatnál dol-
gozó Tuhárszky Ilona presbiter, régi népfõiskolás tár-
sunk vezeti.

Tennivalók

A munkanélküliség, a TSz-nek a tagok felé való tartozással
történõ megszûnése és a többség számára átláthatatlanul
átalakuló tulajdonosi viszonyok keltette lehangoltság ért-
hetõ. A 2003-ban tönkrement TSz-ben 120 fõ dolgozott, je-
lenleg 20 fõnek jut munka a dán sertéshizlalda vállalkozás-
nál. Az emberek egyéni stratégiák szerint küzdenek az élet-
ben maradásért, leginkább úgy, hogy elmennek a faluból
munkát vállalni a fiatalabbak. A település fejlõdését a de-
mográfiai adottságok (a 18 és 50 év közötti lakosság aránya
50% feletti) és a Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Hivatal (CI-
DA) anyagi támogatásával, valamint a Kanadai Urbanisztikai
Intézet szakmai segítségével elkészült „Ipolymente mikro-
régió stratégiai terve” lehetõvé tenné. Ez a terv 2015-ig fo-
galmazza meg a lakosság életszínvonalának általános növe-
kedéséhez, a fejlett mezõgazdaság és feldolgozóipar kialakí-
tásához szükséges teendõket:

1. A vállalkozói szférában: gazdaságfejlesztési stratégia ré-
giószintû összehangolása; a vállalkozói egységek számá-
nak növelése; támogatási adatbázis; új technológiák be-
vezetésének segítése; biomassza energetikai elõállítása.

2. Az önkormányzati politikában: magas színvonalú, régi-
ószintû községi együttmûködés; az adó- és illeték-meg-
szabás összehangolása; a földrendezés felgyorsítása (ta-
gosítás? – A szerzõ); a lakosság jogi ismerteinek gyarapí-
tása; növelni a bûnmegelõzés hatékonyságát.

3. A közmûvesítés és környezetvédelem területén: a közsé-
gek fokozott közmûvesítése; hatékonyabb környezetvé-
delmi módszerek alkalmazása; szelektív hulladékgyûjtés;
a természeti értékek megõrzése, megújítása mint turiszti-
kai vonzerõ.

4. A minõségi szolgáltatási intézményrendszer kialakítása
vonatkozásában: az épületek modernizálásával javítani az

oktatás feltételeit, ezzel fokozni a régióhoz való kötõdést;
megõrizni és továbbfejleszteni az õsök kulturális örökségé-
nek védelmét; az egészségügyi szolgáltatások színvonalá-
nak megtartása, szociális szolgáltatások javítása.

5. A községek közötti és a nemzetközi együttmûködés vo-
natkozásában: összehangolt, határon átnyúló együttmû-
ködés (regionális végrehajtó [elavult jelzõ – A szerzõ] bi-
zottság létrehozása a határ menti magyarországi közsé-
gek képviseletével); kapcsolatteremtés az EU hasonló
kisrégióival (három-, ill. négyoldalú lakossági találkozók);
a régió fejlesztésében megnövelni az EU-alapokból szár-
mazó pénzeszközök szerepét (közös szlovák–magyar
multiplikációs pályázatok beadása). 

Véleményünk szerint a fent vázolt stratégia fokozatos
megvalósításával a régió gazdasági felemelkedése és en-
nek nyomán a régóta óhajtott társadalmi megbékélés is
elérhetõ lesz.

A jelenleg érzékelt megtorpanást a községi vezetõk a
nagypolitika érdektelenségével magyarázzák. A mi meglátá-
sunk az volt, hogy a feltörekvõ helyi vállalkozók (például
Németh Árpád az EU-s pályázattal létesült mézfeldolgozó
üzemével és modern panziójával) alkalmasabbak lennének
a kistelepülés felvirágoztatására, mint „a múlt terheit
nyögõ” intézményes faluvezetés. Ezt a megállapításunkat tá-
masztotta alá az említett vállalkozónak az  INTERREG III.
pályázatban való együttmûködési felkérése, melyet a
BKNSZ titkárával, Nagy Júliával ottlétünk utolsó napján
együttmûködési szándéknyilatkozat formájában írtak alá.

Határjárás
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Pedig igencsak keressük azóta is nem csupán a pontos
megfogalmazást, hanem a legsürgetôbb teendôk közül is a
leglényegesebbeket, a legsajátosabbakat, az elmismásolhatat-
lanul népfôiskoláért kiáltókat.

Mert a mismásolásnak nagy hagyománya van kis hazánk-
ban. Hogy a népoktatás és a közmûvelôdés szoros kapcsolat-
ban áll a szociális kérdéssel, mindezek pedig együtt a gazda-
ság versenyképességével, az ország biztonságával: e makacs
ténnyel csak ritka pillanatokban mer és próbál szembenézni
a magyar társadalom – illetôleg annak döntéshozó elitje.

A népfôiskola ezért hagyományosan kénytelen azt a
Kasszandra-szerepet is fölvállalni, hogy eme összefüggés-
rendszerre megrögzött makacssággal figyelmeztesse idôrôl
idôre az illetékeseket (még akkor is, ha idôrôl idôre úgy lát-
juk, épp az illetékesek nem érzik illetékesnek magukat a kö-
vetkeztetések levonására).

A stratégiai gondolkodás kényszerû késztetése hovatovább
folyamatossá válik tevékenységünkben: az országos gondok-
hoz és teendôkhöz (kihívásokhoz?) méregetjük és igyek-
szünk igazítani minden tervünket, szándékunkat, ötletünket,
tudásunkat, készségünket, ambíciónkat és kapacitásunkat
minden fórumunkon, összejövetelünkön (elnökség, közgyû-
lés, szakmai konferencia, mûhelytalálkozó).

Korábban sûrûbbek és hosszabb idôtartamúak voltak a ta-
lálkozásaink. Népesebbek is. Az anyagi források szûkülésével
az országos eszme- és tapasztalatcserék is minden tekintet-
ben zsugorodni kezdtek. A közgyûlésekrôl lemaradoztak a
„lazább” napirendi pontok, és az elméleti elôadások, gyakor-
lati bemutatók/bemutatkozások más „csatornákat” kerestek
maguknak.

Kezdetben vala az igen családias légkörû „Ezerarcú Népfô-
iskola” találkozó Egerben. Itt és ekkor határozták el az akko-
riban friss tettvággyal és tetterôvel teli Táji Központok Mun-
kabizottság tagjai, hogy évente más és más helyszínen rendezik

A mûhelymunka egyik szekciója: játékos formák az állampolgárképzés szolgálatában

Eszmecsere a demokratikus létforma feltételeirôl
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a elsô hallásra vagy látásra az angol kid (kölyök) szóra
gondolunk, akkor sem járunk messze az igazságtól,

mert csakugyan a legfiatalabb felnôtt korosztályt (17–24)
érinti a program. Valójában azonban mozaikszóval állunk
szemben, melynek jelentése – azaz a program lényege –:
Komplex – Integrált – Differenciált.

E rövidke gyûjtônév több konkrét – különféle egyedi ne-
vekkel jelölt – helyi projektet von ernyôje alá.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2001-tôl kísér-
leti támogatási programot indított a fiatalok munkaerô-piaci
kirekesztôdésének megelôzése érdekében. A program olyan,
halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok képezhetôségének
és foglalkoztathatóságának javítására irányult, akik nem ta-
nulnak és nem is dolgoznak. Más szóval azt tekintette céljá-
nak, hogy visszavezesse e fiatalokat a képzésbe, vagy segítsen
nekik az elhelyezkedésben.

A pályázati lehetôséggel élve több régióban (egyebek
közt Gödöllôn, Pécsett, Debrecenben, Dunaújvárosban,
Salgótarjánban) több civil szervezet – konzorciumi együtt-
mûködésben iskolákkal, önkormányzatokkal, családse-
gítôkkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal és munka-
ügyi központokkal – a konkrét helyi igényekhez és adottsá-
gokhoz igazodó mentorálási programok változatos formá-
it hozta létre. A különbözô típusú szervezetek – köztük 

Dióhéjban a KID
programról

Szlovákiai tartózkodásunkat Ipolyság városának megláto-
gatásával zártuk. Ez a kisváros intézményileg (iskolák, kór-
házak stb.), történelmileg régióközpontnak alkalmas húzó-
erõvel rendelkezik (még mai is viszonylag nagyszámú a he-
lyi értelmiség).

Kemencei tapasztalatok

A magyarországi interjúk, beszélgetések hasonló (magára-
hagyatottsági) problémákat tártak fel, de a közelmúlt válto-
zásai már régebben lezajlottak, mint Ipolyszakálloson, ezért
kissé jobb gazdasági talpraállást, kevésbé elszegényedett
népességet tükröztek. A környék településeihez mérten Ke-
mencének a legkiterjedtebb a területe, ahol jelentõs szere-
pet foglal el az erdõgazdálkodás és a bogyósgyümölcs-ter-
mesztés. Megalakult a TÉSZ, mely több százhektáros gazdát
foglal magába. Tudatos és jelentõs a faluban a falusi turiz-
mus, vendéglátás, mûködik a Tájház, melyet a tervek sze-
rint kibõvítenek kézmûves alkotóházzá. Mûködik az iskola,
a Helytörténeti Gyûjtemény. Itt áll az egykori Hont Várme-
gye Megyeháza. A falu vezetése tudatosan tartja fönn az él-
hetõbb élet érdekében a csodálatos természeti környezetet.
Megmaradt a kisvasút és a kemenceiek vendégszeretete,
melyet a falukutatás során is tapasztaltunk.

A hazai vállalkozók a félbérért kapható szlovák (ingázó)
munkaerõ alkalmazását részesítik elõnyben, amiért aztán a
„hazaiak” szintén ingázni kényszerülnek a fejlettebb régiók
(Budapest) felé.

A falukutatást az ipolyszakállosi és kemencei tapasztala-
tok összegzésével és az érintett települések vezetõinek
meghívásával Kemencén fejeztük be.

Összefoglaló kérdések – elsõsorban Ipolyszakállos sor-
sát illetõen

Beteg a falu lelke, jobban, mint a teste. A zavaros hely-
zetbõl való kilábalást nem látják az emberek. 

• Lelkileg hogyan lehetne felhozni a falut? 
• Milyen helyi programok vannak, lehetnek? (mézturiz-

mus, tájház jobb kihasználása a falusi turizmus szá-
mára stb.)

• A fiatalokat hogyan lehetne megtartani a faluban?
• Mit akarnak az emberek, miben vesznek, vennének

részt?

A fellendülést jelentõsen segítené a két ország között le-
rombolt hidak, utak és vasútvonalak (például Ipolyság és
Drégelypalánk között) megfelelõ szintû helyreállítása – az
Ipoly menti szlovákiai és hazai kistelepülések régóta óhaj-
tott közös vágya –, ami a mai napig nem történt meg 

Vajon miért???

Budapest 2005. május 31.

Balogh Judit Anikó, 
Nagy Júlia

H

Gondolatcsere a szükséges jogszabályi változtatásokról
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ár Magyarországon több próbálkozás történt már egy
magyar népfôiskolai típus kitermelésére, ez mindezi-

deig nem sikerült. Ugyanis az összes eddigi kísérlet felekeze-
ti alapon indult meg. A tatai népfôiskola volt az elsô, amely-
nek célja éppen az volt, hogy különbözô vallású, más-más vi-
szonyok között élô magyarokat hozzon össze. Mert a vezetô-
ségnek meggyôzôdése volt, hogy az egységes életet nem le-
het faktorokra széjjelszabdalni, mert akkor csak torzképet
kaphatunk.

(…)
Két hét rövid idô, mégis sokat lehet alatta végezni. Az ál-

landó együttlét, együttlakás – ami nélkül a tanfolyam semmi
sikert nem ért volna el – igazán testvéri közösségbe olvasztot-
ta a több felôl jött, vallásában sem egységes társaságot. A nép-
dalok, az önkéntelenül felvetôdött lelki problémák együttes
megbeszélése, a baráti beszélgetések mindennél erôsebb ka-
poccsal fûzték egybe a résztvevôket.

(Benda Kálmán: A tatai népfôiskola. Magyar Szemle,
Budapest, 1940, 38. köt., 4. sz.)

Nemcsak a hely szelleme – minthogy idei országos találko-
zónk éppen Tatán volt – sugallja, hogy e tudósítás mottójául
az egykori tatai népfôiskola emlékét idézzük. A Magyar Nép-
fôiskolai Társaság elsô elnökének fenti sorainál az idô közben
eltelt hatvanöt esztendô sem fogalmazta meg senki világosab-
ban a népfôiskolai törekvések lényegét.

Demokrácia és népfôiskola

Séta a tatai népfôiskolai emlékhelyek körül –  Az országos találkozó résztvevôi Magyary Zoltán szülôháza elôtt

A séta következô állomása: az egykori Népfôiskola épülete
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Balatonszepezd–Tata,  2008

Közép-Dunántúl i  Regionál is Felnőttképzési  és Népfőiskolai  Szövetség

2008

„Tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága: hogyan tanulunk?

SZFK/14/2008 számú projekt 
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