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Az önkormányzati törvény alapján a me-
gyei önkormányzat köteles ellátni azokat 
a törvényben előírt feladatokat, amelyek 
megoldására települési önkormányzat 
nem kötelezhető  A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közgyűlés a kötelező pedagógi-
ai szakmai, szakszolgálati, közművelődési 
és sport feladatainak ellátása érdekében 
hozta létre a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, 
Közművelődési és Sportintézetet 
Az intézmény típusa: többcélú – közös igaz-
gatású – közoktatási intézmény, amelyben 
pedagógiai szakmai szolgáltatás, egységes 
pedagógiai szakszolgálat, tanulási képessé-
get vizsgáló szakértői és rehabilitációs bi-
zottság, közművelődési szakmai tanácsadó, 
szolgáltató tevékenységet ellátó és sport-
szervező intézményegységek működnek 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jellemző 
a kistelepülési szerkezet, a munkanélküli-
ség magas aránya, a nehéz szociális körül-
mények között élő lakosság nagy száma  
Intézetünk ezért fontosnak tartja, hogy a 
társadalmi felzárkózás ügyét széles körű 
szakmai tevékenységével támogassa  Mun-
kánkat ezért az az alapelv határozza meg, 

hogy oktatási és közművelődési projekt-
jeink megvalósítása már létező szakmai 
hálózatok megerősítését, illetve új együtt-
működési formák kialakítását segítsék elő 
Ezen elv alapján dolgoztuk ki az „Együtt a 
térben – hálózati tevékenység a kistérsé-
gi közművelődési folyamatok elősegítése 
érdekében” című programcsomagunkat  
Ennek elemei:
•  a kistérségi kulturális stratégiákhoz 

szakmai alapanyag biztosítása
•  szakmai információs rendszer és adat-

bázis összeállítása, működtetése
•  a munkaerő-piaci helyzetet javító fel-

nőttképzések és programok indítása a 
közművelődési intézmények rendszer-
szerű bevonásával

•  a kistérségekben hagyományos vagy ha-
gyományt teremtő projektek szervezé-
sének támogatása

•  szakmai napok, továbbképzések szerve-
zése

•  közösségfejlesztő programok megvaló-
sítása 

•  kistérségi alapon működő szakmai há-
lózatok kialakítása és beillesztése a kis-
térségi feladat-ellátás rendszerébe 
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ózd közel negyvenezer fős állandó la-
kosával Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
második legnépesebb városa  jelentősé-
gét növeli a régióban kistérségi központi 
funkciója, amely révén – a hozzá tartozó 
további 28 településsel együtt – összesen 
közel nyolcvanezer lakos kötődik valami-
lyen módon a városhoz  
Az ózdi Művelődési Intézmények keretein 
belül működő ún  „olvasó” a térség egyik 
legpatinásabb kulturális központja  Az 
intézmény jogelődjét (eredeti nevén: ózdi 
gyári Felvigyázó- és Munkásszemély-
zet olvasó Egylet) 1884-ben alapította a 
Rimamurány Salgótarján Vasmű Rész-
vénytársaság, amely hosszú évtizedeken 
keresztül biztosította a város számára a 
közkönyvtári szolgáltatást, a helyi alkotó 
közösségek működését, illetve a lakosság 
művelődési lehetőségeit 
Az olvasó Egylet székháza 1924-ben 
épült – jelenleg is eredeti formájában álló 
impozáns szecessziós épület  Megépítése 
kezdetétől fogva a város élete és kultúrá-
ja formálásában jelentőségteljes szerepet 
töltött be ez az intézmény, amelyet a he-
lyiek a közbeszédben mindmáig többnyire 
„olvasó”-ként azonosítanak 
A székház fennállásának hosszú történe-
tében a legsúlyosabb törést 1999-ben szen-

vedte el  Ekkor ugyanis több évre bezárták 
az intézményt, melynek következtében az 
épület állaga meglehetősen leromlott  Az 
elmúlt években közel félmilliárd forintos 
beruházással, jelentős önkormányzati 
támogatással valósították meg az épület 
rekonstrukcióját  Ennek köszönhetően 
eredeti formáját 2007-ben nyerte vissza 
– ettől az időtől fogva újra öröme és büsz-
kesége a helyi közösségnek  (Az épület re-
konstrukciójának szakmai elismeréseként 
a Műemlékek és Műemléki Együttesek 
nemzetközi Tanácsa, az IcoMoS Magyar 
nemzeti Bizottsága 2010  évben a város-
nak IcoMoS-díjat adományozott  ózd 
város 2008-ban, a Magyar népművelők 
Egyesületének Vándorgyűlésén méltán 
vehette át az önkormányzatok a közműve-
lődésért-díjat ) 
ózd Város önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2007  július 1-től kezdődően 
önállóan működő és gazdálkodó költség-
vetési szervként hozta létre új intézmé-
nyét: az ózdi Művelődési Intézmények-et 
(a továbbiakban óMI, www ozdolvaso 
hu)  Ennek székhelyéül az egykori olvasó 
Egylet műemlékké nyilvánított épülete 
szolgált, amely egyben otthont ad a Városi 
Művelődési Központnak is  A 2500 négy-
zetméteres alapterületű szecessziós épü-

Az utóbbi két évtizedben paradigmatikus 
értékű változást hozott az a körülmény, 
hogy az oktatás és a közművelődés terü-
letén a széles értelembe vett szakmai fej-
lődés lehetősége nagymértékben az uni-
ós pályázatokhoz kötődött  Látnunk kell 
ugyanakkor, hogy ezek a pályázatok nem 
csupán új forrásteremtési lehetőségeket 
jelentettek az eredményesen szereplő 
résztvevők számára, de nagyban hozzájá-
rultak a sokszínű, változatos és tartalmas 
szakmai munka keretfeltételeinek megte-
remtéséhez is  
Közismert, hogy az Európai unió oktatá-
si és kulturális politikájának középpont-
jában olyan szabályozási és fejlesztési 
prioritások állnak, amely a korszerű tu-
dás megszerzéséhez és megújításához, az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzéséhez, 
a modern társadalom és gazdaság vilá-
gában történő boldoguláshoz, valamint a 
személyes önmegvalósításhoz szükséges 
kompetenciákat tartalmazza  Ezekhez a 
prioritásokhoz megfelelően illeszkedik az 
intézetünk vezetésével lebonyolított „épí-
tő közösségek” – közművelődési intézmé-

nyek az egész életen át tartó tanulásért 
című TáMoP pályázat, amelyben konzor-
ciumi partnerünk volt az ózdi Művelődési 
Intézmények, illetve együttműködtünk a 
megye több kistérségével, művelődési léte-
sítményeivel és civil szervezeteivel 
Pályázatunknak a „Hagyomány – Tehet-
ség – Korszerűség” címet adtuk  Ez a há-
rom fogalom mindannyiunk tevékenységi 
köreinek közös metszeteit jelöli, másfe-
lől ugyanakkor láthatóvá teszi azokat az 
alapelveket, melyekre alapozva a közmű-
velődés, a nem formális tanulás, valamint 
az élethosszig tartó tanulás területein a 
partnerintézmények közös cselekvési ter-
veket és programokat dolgozhattak ki az 
elmúlt két évben  Az említett projekt alap-
vető célként fogalmazta meg tehát, hogy a 
közművelődés az adott közösségek lokális 
hagyományaira, a helyi tudásokra, a minél 
szélesebb körben felismert tehetségre ala-
pozva korszerű, alkalmazható, informális 
úton megszerezhető, s nem utolsó sorban 
sokféle irányba továbbfejleszthető tudást 
nyújtson az arra leginkább rászorulók szá-
mára 

Pappné Szalka Magdolna

a Konzorciumi parTner
bemuTaTása
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A „Hagyomány – Tehetség – Korszerűség” 
című Európai unió által támogatott pályá-
zat két résztvevő konzorciumi partner – a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógi-
ai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődé-
si és Sportintézet, valamint az ózdi Mű-
velődési Intézmények – számára egy két 
évig tartó programsorozat megvalósítását 
tette lehetővé  A program lényege szerint 
hátrányos helyzetű kistelepülések közös-
ségeinek revitalizációját állította közép-
pontba, azaz kezdettől fogva jelentékeny 

súlyú kérdésként kezelte a közösségi te-
vékenységek településmegtartó erejének 
problematikáját 
A projekt célja az volt, hogy a helyi közös-
ségek hagyományaira építve a közműve-
lődés eszközeivel segítse a már-már fele-
désbe merülő hagyományok, valamint az 
ezekhez kapcsolódó pragmatikus ismere-
tek felelevenítését, s hozzáférhetővé tegye 
a hátrányos helyzetű, leginkább rászoruló 
célcsoportok számára a hétköznapokban 
is alkalmazható tudás megszerzését 

let gyönyörű tereivel, modern technikai 
felszereltségével komplex közművelődési 
tevékenységünkhöz méltó környezetet 
teremt és megfelelő szakmai hátteret biz-
tosít  
Az óMI további önálló szakmai jogkörrel 
rendelkező intézmény-egységei a Városi 
Könyvtár (www vkozd hu ) és a Városi 
Múzeum (www ozdolvaso hu/muzeum/m 
htm )  Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy 
ezeken az intézményen kívül az óMI há-
rom peremkerületi közösségi házat is 
üzemeltet  Ez utóbbiak közművelődési és 
közgyűjteményi feladatokat látnak el ózd 
város közigazgatási területén belül, illetve 
az ózdi kistérségben 
Az óMI a térség szellemi bázisa; az „olva-
só” pedig többfunkciós művelődési köz-
pontként a város közéleti centruma, az 
információszerzés, az oktatás hatékony 
segítője, a művelődés, a továbbképzés, a 
rekreáció egyik alapintézménye, egyfajta 
kistérségi kulturális központ  Lényeges, 
hogy a hagyományos közművelődési fel-
adatok mellett számos kiegészítő funkciót 
lát el az intézmény, befogadó színházként, 
ifjúsági házként, konferencia központként 
is működik  olyan közösségi színtérnek te-
kinthető tehát, amelyben helyet kapnak az 
alkotó művészeti közösségek, a civil szer-
vezetek, a városi, társadalmi és politikai 
ünnepségek, és amely a lehető legteljesebb 
körben próbálja meg kielégíteni a legkü-

lönfélébb társadalmi rétegek és korosz-
tályok igényeit 
Az óMI működési tevékenységét és fel-
adatait perspektivikusan szemlélve egy 
olyan változás lehetőségeit is magában 
foglaló tevékenységi kört kívánunk kiala-
kítani és folyamatosan fejleszteni, amely 
megőrzi az eddigi sikeres gyakorlatokat, és 
hatékonyan épít a már meglévő tapaszta-
latokra, azaz kreatívan alapoz a sokszínű-
ségre  Folyamatosak a technikai-infrast-
rukturális fejlesztéseink is, amelyekhez 
a hazai források mellett az Európai unió 
támogatásait is megcélozzuk  Köszönet a 
B-A-Z Megyei Pedagógiai, Közművelődé-
si és Sportintézetnek, hogy konzorciumi 
partnerei lehettünk a TáMoP „építő kö-
zösségek” 2  köre „Hagyomány – Tehetség 
– Korszerűség” projektben  Ezen első si-
keres uniós pályázatunkat több is követte: 
TáMoP „építő közösségek” 1  kör: ózdi 
nők – Munka – család, valamint: TáMoP 
3 2 10/11  „nevelési-oktatási intézmények 
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős te-
vékenységeinek támogatása” Szabadidős 
tevékenységek fejlesztése ózdon címmel  
E projektek a korszerű feladatellátáson, a 
képzések finanszírozásán túl számtalan 
fejlesztést, beruházást, eszközbeszerzést 
is lehetővé tesznek közművelődési intéz-
ményünk számára, ezáltal az élethosszig 
tartó tanulás támogatása minőségileg is 
kedvező irányokat vehet  

Regéci Zoltánné

a projeKT bemuTaTása
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Hagyomány - Tehetség - Korszerűség | 10 11 | Egy megvalósított közművelődési pályázat keresztmetszete

ebben a formában a digitális kompetencia-
fejlesztő programba  A projekt segítségé-
vel 20 településen összesen 243 fő számá-
ra biztosítottunk térítésmentes informati-
kai alapképzést 
Az E  komponens segítségével olyan élet-
vezetési tréningeket szerveztünk 13–14 
éves fiatalok számára, amelyek során fel-
színre kerültek a képzésben résztvevő 
roma fiatalok beilleszkedéssel kapcsolatos 

problémái  Az említett programok ered-
ményeként könyvelhető el többek között, 
hogy a foglalkozásokon lezajlott beszélge-
tések mozgósítani tudták a fiatalok belső 
erőforrásait, felkeltették érdeklődésüket a 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, 
továbbá motiválóan hatottak az általános 
interetnikus együttélési és társadalmi 
normák internalizálására 

 A fenti diagramon láthatjuk, hogy a főpá-
lyázónál 9 olyan tréning megvalósítására 
került sor, amely 45 képzési alkalmat fog-
lalt magába és 81 fő részvételével zajlott, 
illetve a konzorciumi partner esetében 7 
tréning valósult meg, ahol összesen 84 fő 
vette igénybe a 70 foglalkozásból álló kép-
zési alkalmat 
Az alábbi diagram a három leghátrányo-
sabb településre vonatkozóan mutatja be 
az életvezetési táborok résztvevőinek kor 
szerinti megoszlását és kisebbségi hova-
tartozását  Mindebből jól látszik, hogy a 
programmal azt a réteget sikerült elér-
nünk, amely a legrászorultabb társadalmi 

csoportokból rekrutálódott, azaz a prog-
ram eredményesen érte el azokat a részt-
vevőket, akik sajátos társadalmi helyzetük 
folytán beilleszkedési problémáikhoz va-
lamilyen szakmai jellegű segítségre szo-
rultak  
A program során lebonyolított foglalkozá-
sok, szakkörök, táborok a helyi értékek, ha-
gyományok feltárásán túl egy olyan tudás 
megszerzéséhez segítették hozzá a fiatalo-
kat, amely aztán komplex módon bővíthe-
tő, fejleszthető tudásterületekként funkci-
onálnak az élethosszig tartó tanulás folya-
matában  Mindezeket a tevékenységeket 
egy komoly igényfelmérő kutatás előzte 

A pályázat és a hozzá kapcsolódó progra-
mok három lényegi komponens mentén 
valósultak meg:
•  az ún  B komponens, többek között az 

oktatást kiegészítő iskolarendszeren kí-
vüli programokat foglalta magába,

•  a c komponens ellenben a hátrányos 
helyzetű csoportok digitális kompeten-
cia fejlesztését tartalmazta,

•  míg az E komponens a megtartó képes-
séget segítő közösségi programok meg-
valósítását tette lehetővé 

A programsorozat két tevékenységterület 
mentén valósult meg  Az egyik a szociá-
lis, a másik a közművelődési tevékenység  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, azon belül 
is az Edelényi Kistérség valamint ózd vá-
rosa az ország leghátrányosabb települései 
közé tartozik 
Az itt élő roma közösségek helyzete az 
átlagosnál is nehezebb  Társadalmi beil-
leszkedésüket, valamint munka-erőpia-
ci reintegrációjukat nem csupán etnikai 
hovatartozásuk, alacsony képzettségük 
nehezíti, de köztudott, hogy a betölthető 

munkahelyek száma tekintetében is az 
adott régió jellemezhető a legkedvezőtle-
nebb adottságokkal 
A c  komponens segítségével a digitális 
kompetenciák fejlesztésére irányuló kép-
zéseken lehetőség nyílt egy korszerű in-
formatikai alapműveltség megszerzésére, 
amely az általános informatikai ismeretek 
elsajátításán túl, a digitális kommunikáció 
alapjainak megtanulására (elektronikus 
levelezés, internet használat, internetes 
telefonhasználat stb ), azaz az e-ügyinté-
zésben való alapfokú jártasság megszer-
zésére irányult  Első körben a megyében 
dolgozó közművelődési szakembereket 
segítettük hozzá a digitális tudás megszer-
zéséhez egy E-tanácsadó képzés keretén 
belül  Az így kiképzett szakemberek tet-
ték lehetővé, hogy az érintett társadalmak 
hátrányos helyzetű tagjai saját lokális erő-
forrásain keresztül újuljanak meg, vagy 
legalábbis valamilyen módon bekapcso-
lódjanak az integrációs folyamatokba 
Az alábbi diagram azt ábrázolja, hogy a 
megye mely településeit tudtuk bevonni 
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programokon való részvétel iránti igény 
csökkenése  úgy tűnik azonban, hogy ko-
moly közösségfejlesztő szerepe, kohéziós 
ereje volt például az ózd Városi Vegyeskar 
tagtoborzó, hangképző és repertoárbővítő 
tevékenységének, az Aranygyűszű díszí-
tőművészeti Kör szakköreinek, az óMI Ze-
nésszínház hangképzési, mozgásművésze-
ti, helyzetgyakorlati és beszédtechnikai 
képzéseinek, melyekre a csoportok bizony-
talan anyagi háttere miatt eddig nem volt 
lehetőség  Az elmúlt két évben folyamato-
san szervezett, rendszeresen megtartott 
programjainak köszönhetően sikerült 
felkelteni a közösségi tevékenységekben 
való részvétel iránti igényt, rávilágítani a 
közös együttlét örömére, csoportmegtartó 
erejére 

A projekt segítségével a csoportok vezetői 
is képzésben részesültek, ami által hosszú 
távon is biztosítva lesz az érintett mik-
roközösségek megfelelő szintű, legújabb 
módszertani ismereteken alapuló veze-
tése  A programokat egy-egy több napos 
nyári tábor zárta, mely elmélyítette a kö-
zösségi kapcsolatokat és a foglalkozások 
alkalmával megszerzett tudást 
A konzorciumvezető Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszol-
gálati, Közművelődési és Sportintézet a 
fent említett tevékenységekhez kapcso-
lódóan három megyei szintű rendezvényt 
szervezett meg  
Szendrőn, Tiszakarádon és Tisza új vá ros-
ban sor került az intézmény szervezésében 
már hagyományosnak számító „Tehetsé-meg, amelyet a Miskolci Egyetem Kulturá-

lis és Vizuális Antropológia Intézetének, 
illetve a tanszék munkáját segítő Komp-
lex Kultúrakutatásért Alapítványnak a 
közreműködésével valósítottunk meg  A 
kutatás elsősorban az életvezetési, társa-
dalmi beilleszkedési gondok feltárására, a 
meghatározott célcsoport társadalmi be-
illeszkedéssel kapcsolatos motivációinak, 
igényeinek felmérésére, továbbá a formá-
lis és informális képzések esetén megke-
reshető potenciális helybeli oktatók felku-
tatására (pl  pedagógusok, közművelődési 
alkalmazottak, védőnők stb ) tö rekedett, 
de hasonlóan nagy hangsúlyt fektetett a 
programokat követő időszakban segítséget 
nyújtó mentorok felkutatására  Mindezek 
mellett sor került a helyi kisebbségi kultú-
ra, a helyi értékek, hagyományok feltérké-
pezésére is  A kutatás eredményei alapján 
készültek el a képzési, a szakköri és a tábo-

ri tematikák, valamint egy a kutatás ered-
ményeit összegző kiadvány 
A program szakmai hozadékaként köny-
velhető el – az említett tréningeken és 
képzéseken túl - egy olyan információs 
adatbázis létrehozása, amely papíralapú 
és online formában is lehetővé teszi, hogy 
a fiatalok egy helyen hozzájuthassanak a 
pályaválasztásukat segítő összes informá-
cióhoz 
A B  komponens teljes egészében az ózdi 
Művelődési Intézmények szervezésében 
zajlott, a tevékenységek zöme az óMI há-
rom amatőr csoportját érintette 
napjainkban komoly erőfeszítést igényel 
a művelődési intézmények számára ama-
tőr csoportjaik hosszú távú működtetése, 
fenntartása, programjaik megszervezé-
se  Ennek hátterében a pénzhiányon túl 
szerepet játszik a motiválatlanság, az 
emberek bezárkózottsága, a közösségi Szendrő: Tehetséges cigány fiatalok kulturális seregszemléje

3. diagram: A résztvevők kor- és társadalmi helyzet szerinti megoszlása
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Az ózdi kistérség a 33 leghátrányosabb 
kistérségek egyike, így sok-sok nehézség-
gel küzd  jelentős mértékű a munkanélkü-
liség, meglehetősen sok szociális eredetű 
kérdés nehezíti a hétköznapokat  Ennek 
ellenére mi, akik itt élünk, szeretjük a vá-
rost  Tiszteljük múltját, s folyamatosan 
gazdagítjuk jelenét, jövőjét  Adottsága-
inkból fakadóan építünk gazdag múltú 
kulturális örökségeinkre, helyi közössé-
geink hagyományaira  gondozzuk a tehet-
ségeket, a helyi tudást, támogatjuk az arra 
leginkább érdemeseket, illetve a leginkább 
rászorulókat 
A pályázati cél kiváló lehetőséget nyújtott 
a korszerű, informális úton megszerezhető 
és tovább fejleszthető tudás elsajátítására, 
a szociális hátrányok csökkentésére 
Az ózdi Művelődési Intézmények a pá-
lyázati kiírás ’B’ komponensében foglalt 
tevékenységeket teljes körben pályázta és 
valósította meg 

1. Szociális tevékenységi terület

1.1 Ózd kistérség képzési adatbázisa
Oktatási és képzési rendszerek elérhetősé-
gének, hozzáférhetőségének javítása érde-

kében adatbázis létrehozása a kistérségben 
elérhető képzési szolgáltatásokról
A kistérségben élő hátrányos helyzetű fia-
talok számára segíti a pályaválasztási dön-
tést az a képzési adatbázis, amely elektro-
nikus és nyomtatott formában egyaránt 
bárki számára hozzáférhető  Elektronikus 
változata az óMI weboldaláról ( http://
www ozdolvaso hu/kepzesadatbazis/in-
dex html) korlátozások nélkül hozzáfér-
hető, akár az érdeklődő saját otthonában 
is  nyomtatott változata az intézmény 
KulcsPont-jában (értsd: információs szol-
gáltató központ) került elhelyezésre, amely 
az olvasók közkedvelt multifunkciós kö-
zösségi színtere  A korszerű informá-
ció-technológiával felszerelt közösségi 
internet hozzáférési pontban, az adatbá-
zisban való keresés bárki számára bizto-
sított 
Mind a képzésekre, mind a képző intézmé-
nyekre adott a visszakeresés lehetősége  
A módszertanilag és tartalmi értelemben 
is gondosan megszerkesztett adatbázis 
a felelős pályaválasztási döntéshez pon-
tos, megbízható és gyorsan hozzáférhető 
információkat nyújt  Igaz ugyan, hogy a 
kistérségben működő képző intézmények 

ges cigány Fiatalok Kulturális Seregszem-
léje” elnevezésű rendezvényre, amelynek 
keretében az előadó művészet területén 
tehetséges roma fiatalok a megye három 
településén, három fordulóban mutathat-
ták be hagyományőrző produkcióikat  öt 
helyszínen – ózdon, Bánrévén, Szendrőn, 
Tiszakarádon és Tiszaújvárosban – tár-
tuk az érdeklődő közönség elé a „cigány 
mesterségek és foglalkozások a régi falun” 
című kiállítást, amelynek 10 roll upból álló 
darabjai a Bódva völgyében és tágabb kör-
nyezetében, de az északi–Középhegység 
tájföldrajzi egységén belül maradva mu-
tatták be az egykori cigány emberek mes-
terségbeli tudását, kézműves tevékenysé-
gét, jellemző foglalkozásait  
A Megyei Pedagógiai, Közművelődési és 
Sportintézet – ezúttal a projektprogram 
keretein belül – tizenegyedik alkalommal 
szervezte meg az országos közművelődé-
si telematikai konferenciát, amely mára a 
közművelődési szakma legrangosabb ese-
ményévé vált az informatikai, telematikai 
fejlesztések területén  A konferencia té-
mája hátrányos helyzetű csoportok infor-
matikai képzésének lehetőségeit is magá-
ban foglalta  
Az említett programokon túlmenően létre-
hoztunk egy olyan Megyei Közművelődési 
Tudástárat, amely révén a „Hagyomány 
- Tehetség – Korszerűség” című projekt 
két éves futamideje alatt felhalmozódott 
információk, tanfolyami tematikák, okta-
tási segédanyagok, szakmai módszertani 
anyagok mindenki számára hozzáférhe-

tővé váltak  Ezek az anyagok online for-
mában és fizikai valóságukban is elérhe-
tők  Ebben a tudástárban kapott helyet a 
megyénk neves képzőművészeinek, kul-
turális és közéleti személyiségeinek élet-
rajzi adatait összefoglaló, jól áttekinthető 
adattár, valamint innen kölcsönözhetők a 
pedagógiai szakkönyvtárban elhelyezett 
megyei helyismereti könyvek, közművelő-
dési szakkönyvek, a cigányság kultúráját, 
valamint a kézműves hagyományokat be-
mutató különféle kiadványok 
A TáMoP 3 2 3/08/2 „építő közösségek” 
– közművelődési intézmények az egész éle-
ten át tartó tanulásért 2  kör: A közműve-
lődés a nem formális és informális tanulás 
szolgálatában című pályázat kiírásakor az 
alapvető célkitűzés az volt, hogy a fejleszté-
sek hatásaként elsősorban a területi és tár-
sadalmi hátrányokkal sújtott népesség szá-
mára a közművelődési intézmények olyan 
kompetencia- és képességfejlesztő, akár 
egyénre szabott képzési programok nyúj-
tására legyenek képesek, amelyeket ezek a 
csoportok máshol nem érhetnek el, s ame-
lyek hatása hosszú távon is fenntartható és 
biztosítható  úgy gondolom, hogy a prog-
ramok révén felhasznált közel százmilliós 
támogatási összeg jó befektetés volt, hiszen 
a megvalósított programok, képzések által 
a résztvevők tudásának, kompetenciáinak, 
egyúttal a munkaerő-piaci alkalmazkodó-
képességének növekedése jelentős mérték-
ben javult, és ezáltal társadalmi beilleszke-
désük folyamata is eredményesebb tenden-
ciákkal jellemezhető 

Pappné Szalka Magdolna

oKTaTásT KiegészíTő
isKolarendszeren Kívüli 
programoK
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volt lehetőségük, mivel valamilyen oknál 
fogva nem vettek, vagy nem vehettek részt 
egyetlen fejlesztő vagy felzárkóztató prog-
ramban sem 
A tréningek Balogh Edina pedagógus irá-
nyításával a projekt népszerű elemeivé 
váltak, mondhatni várakozáson felüli 
eredményességet mutattak  összesen 7 
csoport vett részt a programban, csopor-
tonként 12 fő részvételével  Egy-egy cso-
port 10-10 alkalommal, alkalmanként 2 
órában találkozott  összesen 84 fő vett 
részt a tréningeken, s minden esetben 
megfigyelhető volt, hogy a kurzusok részt-
vevői az idő előre haladtával mind jobban 
megnyíltak, belső erőforrásaikat felszínre 
hozva aktívvá váltak, motivációs bázisuk 
megerősödött  A tréning végére önmaguk 
is érezték, hogy 
kulcskompetenciáik fejlődtek, javult önis-
meretük  Egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy az elsajátított alapokra építve kibon-
takozhat a célcsoport társadalmi integrá-
ciója 

2. Közművelődési tevékenységi terület
A térség és a város hátrányos helyzetéből 
adódó problémák (elöregedés, szegénység, 
forráshiány, motivációhiány, aluliskolá-
zatlanság stb ) az ózdi Művelődési Intéz-
ményekben működő, nagy hagyományok-
kal rendelkező kulturális tevékenységet 
folytató közösségek számára egyre több 
működési nehézséget okoznak (pl : fo-
gyatkozó csoportlétszám, érdektelenség a 
csoportok tevékenységei iránt, a repertoár 
frissítésének elmaradása, a csoportok te-
vékenységeinek bizonytalan anyagi hátte-

re, alapvető kompetenciák hiánya a poten-
ciális tagoknál stb )
A pályázat keretein belül e működési ne-
hézségek mérsékelése céljából az intéz-
mény kulturális csoportjai közül három, 
az Aranygyűszű díszítőművészeti Kör, az 
ózdi Városi Vegyeskar és az óMI Zenés 
Színház informális és non-formális képzé-
sek megvalósításával kívánt segíteni 
Az említett tevékenységek alapvető cél-
jaként mindhárom csoport esetében az 
utánpótlás biztosítását, valamint a kul-
turális tevékenység szempontjából elen-
gedhetetlen kompetenciák fejlesztését 
határoztuk meg  Lényeges volt továbbá a 
hátrányos helyzetű fiatalok motiválása és 
bevonása az említett csoportok tevékeny-
ségébe, amely az érintett személyek társa-
dalmi integrációját segítette elő 

2.1 Aranygyűszű Díszítőművészeti 
Kör: Megújuló hagyományok – népi 
kézművesség Ózdon. A honismeret és 
népművészet helyi szintézise
Az Aranygyűszű díszítőművészeti Kör 
előzetes célcsoportelemzés és igényfel-
mérés után négy modulban, szakkörszerű 
foglalkozásokon, illetve egy tábor keretén 
belül vonta be a város és a kistérség – el-
sősorban hátrányos helyzetű – tanulóit a 
csoport tevékenységébe  Ennek célja, hogy 
tanórán kívül ismertesse meg a fiatalokat 
lakóhelyük hagyományaival, kismester-
ségeivel, alkotóival, illetve érdeklődést 
ébresszen bennük a tárgyalkotás, a kéz-
művesség „mesterfogásainak” elsajátí-
tása iránt  Fontos szempont volt, hogy a 
gyerekek képesek legyenek a megtanult 

kiadványaiban és honlapjain rengeteg in-
formáció korábban is hozzáférhető volt, 
ezek az adatok azonban eleddig csupán 
diszperz forrásokként léteztek, ami nehéz-
kessé tette a keresést és lassította a haté-
kony tájékozódást  Egységes adatbázisunk 
egy helyen tárolja az adatokat a kistérség-
ben élő fiatalok számára  Az oktatási in-
tézményekkel a kapcsolattartás, az infor-
mációcsere folyamatos, a változásoknak 
megfelelően az adatbázis folyamatosan 
frissítésre kerül 

1.2 Életvezetési tréning
A közoktatás általános problémája, hogy 
az intézményesített oktatás formális kere-
tei között a tanulók képességeinek kibon-

takoztatása, fejlesztése nem tud maradék-
talanul megvalósulni 
Az országos és helyi szinten zajló törek-
vések közül néhány megpróbálja a közok-
tatás fent említett hiányosságait ellensú-
lyozni, ám a fiatalok személyiségének és 
képességeinek fejlesztése teljes körűen 
ezekkel a programokkal nem megoldott  Az 
óMI részéről egy már kipróbált, kiváló ha-
tásfokú életvezetési tréning került adap-
tálásra, és továbbfejlesztésre  Mind az 
adaptálást, mind a továbbfejlesztés alap-
jait a célcsoport körében elvégzett igény-
felmérés teremtette meg  Alapvető célként 
fogalmaztuk meg, hogy azok a gyermekek 
és fiatalok részesüljenek egyénre szabott 
fejlesztésben, akiknek erre korábban nem 

Életvezetési tréning, melynek fő célja a hátrányos helyzetű fiatalok kulcskompetenciáinak fejlesztése
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célja, hogy a csoport a lehető legmagasabb 
színvonalú működtetéshez szükséges is-
mereteket és készségeket elsajátítsa 

2.2 Ózdi Városi Vegyeskar: tagtobor-
zás, hangképzés, repertoár-bővítés
Az ózdi Városi Vegyeskar előzetes cél-
cso port elemzés és igényfelmérés után 
kiscsoportos ének-zenei tehetséggondozó 
foglalkozások keretében vonta be előadó-
művészeti tevékenységébe a településen, 
illetve a kistérségben élő hátrányos hely-
zetű fiatalokat, megteremtve így az után-
pótlás-képzés alapjait 
Az általános iskola heti egy ének órájá-
ban csak minimális zenei ismeretekre te-
hetnek szert a gyerekek, és így magára az 
éneklésre, hangképzésre, légzéstechnikai 
gyakorlatra már nem jut kellő idő  A kép-
zésben általános- és a középiskolás diákok 
vettek részt (7 fő), így kevésbé kiforrott, 
illetve érett hangú gyerekek együtt, egy-
mással közreműködve, egymást támogat-
va vettek részt a tehetséggondozásban 
A képzésben résztvevő gyerekek – kiegé-
szítve meglévő énektudásukat – össze-
sen 30 alkalommal ismerkedhettek meg 
az ének-zene rejtelmeivel  A képzés célja 
mindazon zenei ismeretek átadása, tech-
nikai elemeinek elsajátítása, amelyek 
szükségesek egy kórus megfelelő szakmai 
munkájához  Az adottságok és a képessé-
gek csupán lehetőséget rejtenek, művészi 
megszólalás esetén azonban a legfonto-
sabb tényező a kvalitás és a modalitás  él-
ményt nyújtó éneklést kizárólag rendsze-
res hangképzéssel és ügyes hangvezetés-
sel érhetünk el  A képzés végére a csoport 

tisztán intonáló, illetve érthetően éneklő 
„kórussá” formálódott  A képzés lényegi 
részét képezte a különféle zenei alapisme-
retek oktatása, valamint az alapfokú furu-
lya-oktatás is  A képzés végére sikerült két-
három szólamban énekelni  A képzést ki-
válóan segítették a pályázatból beszerzett 
eszközök (kották, hangvilla, metronóm, 
furulya, ének-zene füzet, furulya, elektro-
mos zongora)  A képzés végére a kórusban 
való tiszta éneklés biztosítottá vált 
A Vegyeskar tagjai – összesen 20 fő – ré-
szére a hangképzést vezető Boros géza 
művész-tanár az énekkar karnagyával 
kijelölte azokat a darabokat, amelyeken 
hangképzési feladatokat kívántak végezni, 
illetve amelyek segítségével javítani kí-
vánták a technikai hibákat  Legfontosabb 
feladat a helyes légzés-technika rögzítése, 
begyakoroltatása, valamint az esetleges 
hibák differenciált, egyénre szabott javí-
tása volt 
A sok-sok szólampróba során a techni-
kailag problémásabb részeket külön is 
javították  A hangképzést szolgálta a ket-
tes csoportos éneklés is, így egymást is 
kontrollálhatták a légző gyakorlatokban, 
de gyakori volt a hosszabb, alaposabb be-
éneklés is  A megbeszélt darabok szólama-
iból kettes csoportokban tartottak próbát, 
majd amikor már mindenki énekelt ilyen 
módon, akkor az egész szólam közösen is 
áténekelte a darabokat, majd az átvett szó-
lamokat összefésülve került sor az össz-
próbára  Az összpróbát követően a kórus 
vezetőjével közösen végleges formába hoz-
ták a tanult darabokat  A résztvevőknek 
összesen 20 alkalom állt rendelkezésükre 

ismeretek gyakorlati alkalmazására, s 
így részesévé váljanak az Aranygyűszű 
díszítőművészeti Kör mai kor igényeinek 
is megfelelő értékmentő és értékteremtő 
munkájának  négy modulban, egyenként 
30 – 30 órában zajlottak a képzések (gyön-
gyözés, szövés-fonás, hímzés, tojásdíszí-
tés tárgykörben)  
Modulonként 15-15 gyermek vett részt a 
képzésben, így összesen 60 diák ismerked-
hetett a hagyományokkal  A gyerekek nagy 
érdeklődést mutattak valamennyi alkotó 
tevékenységben, s a projekt végére mind-
ezek következtében bővültek történelmi, 
néprajzi ismereteik, fejlődött képzelőere-
jük, kreativitásuk, kézügyességük, kom-
munikációs készségük, önértékelésük  
Ezáltal számtalan olyan kompetenciára 

tettek szert, amelyek fejlesztésére a for-
mális oktatás keretein belül szűkös a le-
hetőség, ugyanakkor elengedhetetlenek a 
felelős pályaválasztási döntések meghoza-
talához, az eredményes iskolai és közössé-
gi munkához, s végeredményben a sikeres 
társadalmi integrációhoz  A projekt végül 
az „olvasó” kisgalériájában az elkészített 
tárgyakat bemutató gazdag kiállítással, 
Szanticskán pedig egy hetes intenzív kéz-
műves nyári táborral zárult 25 diák rész-
vételével 

2.1.2 A csoport szakmai vezetőjének 
továbbképzése
A csoportvezető a pályázat keretein belül 
részt vett a „népi játszóház foglalkozásve-
zető tanfolyam” oktatói képzésén  Ennek 

A képzés 4. modulja: tojásdíszítés
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és énekesekből álló társulat a pályázat ré-
vén olyan hangképzési, mozgásművésze-
ti, helyzetgyakorlati és beszédtechnikai 
képzéseket valósíthatott meg, amelyekre a 
csoport bizonytalan anyagi háttere miatt 
korábban nem volt lehetősége 
A hangképzéssel kapcsolatban felmerül 
kérdések korábban csak az egyes darabok-
kal kapcsolatban felmerült konkrét prob-
lémák megoldására szorítkoztak, egyéb 
színpadi képzésre a programot megelőző-
en egyáltalán nem nyílt lehetőség a tagok 
számára  Ezért teljesen az alapoktól, 25 fő 
részvételével kezdődött el a képzés 
A hangképzést vezető Boros géza tanár 
úrral az óMI Zenés Színház tagjai már ko-
rábban is találkoztak, így a kurzusvezető 
a tagok nagy részének hangi adottságait 
jól ismerte  ugyanakkor voltak számára 
ismeretlenek is a csapatban  A képzést ve-
zető tanár intenzív, alapos, és részletekbe 
menő munkavégzést jelölt meg célként 
mind az „olvasóban” zajló, 20 alkalomból 
álló képzés során, mind pedig a zenei tábor 
ideje alatt, annak érdekében, hogy a részt-
vevők számára a későbbiekben megfelelő 
technikai alapokat nyújtson  Ennek ke-
retén belül a fiatalok különféle légző gya-
korlatokkal ismerkedtek meg, illetve az el-
méleti megbeszélés után mindenki egyen-
ként kipróbálhatta a bemutatott technikai 
fogásokat  Ennek köszönhetően lehetővé 
vált a gyakorlati problémák elemzése  (Az 
általánosabb énektechnikai alapfogalmak 
tisztázása, többek között a támasz, a légzés 
és a hangzók megformálása problémáinak 
áttekintése, a hosszabb légző technikai 
gyakorlatok végzése, a beéneklés menete, 

a skálagyakorlatok stb  kérdésköreinek 
megbeszélése )
A tréning résztvevői a csoport vezetője ál-
tal előre meghatározott dalokkal dolgoz-
tak a beéneklés után  A képzés jelentős ré-
sze egyéni foglalkozások keretében zajlott 
Hangképzésen túl a kottaolvasás alapja-
inak elsajátítására is volt lehetőség, ezért 
a pályázat részeként az ehhez szükséges 
eszközöket is megvásároltuk 
A rendszeressé vált munkaalkalmak 
alapos felkészülést és építkezést tettek 
lehetővé, illetve ezeknek köszönhetően 
többnyire felmérésre kerültek a diákok-
ban rejlő lehetőségek, képességek  Mind 
zeneileg, mind technikailag nagy fejlődést 
értünk el  árnyaltabbá, igényesebbé vált 
az interpretáció, a zenei megfogalmazás – 
látható módon a csoport tagjai nehezebb 
feladatokat is egyre igényesebben oldanak 
meg, technikai fejlődésükkel párhuzamo-
san pedig állóképességük is jelentősen ja-
vult: egyre kevésbé fáradnak el a több órás 
előadások ideje alatt 
Különösen fontos, hogy a képzés során si-
került új tehetségeket is felfedeznünk, hi-
szen akik korábban csupán a tánckarban 
dolgoztak, a tréning keretein belül most 
kipróbálhatták énekesi kvalitásaikat is  
A képzés eredményességét mutatja, hogy 
a csoport résztvevői közül többen nem 
csupán táncosként, de akár énekesként is 
megállják helyüket a színpadon 
de sikerült fejlődést elérni a zeneelméle-
ti alapok lerakásában is  Elmondhatjuk, 
hogy a képzést abszolváló fiatalok közül 
mindenki megismerkedett a kottaolvasás 
alapjaival és ezeket az ismereteket egy 

a hangképzés javítására  A zenei tábor ke-
retében egy hetes intenzív zenei képzés-
ben is részesültek Aggteleken (összesen 25 
fő)  Az ózdi Városi Vegyeskar a fenti tevé-
kenységekkel nem formális keretek között 
kívánta növelni a célcsoport zenei művelt-
ségét, s fejleszteni azon kompetenciáikat, 
amelyek elengedhetetlenek a nagy múltú 
előadó-művészeti csoportban való sikeres 
szerepléshez  
A hangképzés a tábor idején még intenzí-
vebben folytatódhatott  Az éneklés tech-
nikájának pontos elsajátítása még inkább 
könnyedebbé tette a meglévő repertoár 
bővítését, amelyre e projekt ugyancsak 
lehetőséget nyújtott  A 20 fő részételével 
zajló 20 alkalmat biztosító képzés lehetővé 

tette az új darabok színpadképes elsajátí-
tását – ez a megújulás már elengedhetetle-
nül fontos volt a kórus számára  A projekt 
a megújult Vegyeskar koncertjével zárult, 
amely nagyszámú érdeklődő előtt zajlott 
az „olvasó”-ban  nem csak új repertoárt, 
de pontosan kidolgozott technikával elő-
adott műveket hallhatott a nagyérdemű 
közönség 

2.3 ÓMI Zenés Színház: hangképzés, 
mozgásművészeti képzés, színházi 
helyzetgyakorlatok
Az óMI Zenés Színház a pályázat kerete-
in belül elsősorban jelenlegi szereplőgár-
dájának kompetenciafejlesztését célozta 
meg  Az elsősorban amatőr színészekből 

Az Ózdi Városi Vegyeskar hangképzés közben
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csoport tagjai közösen megtekintették és 
szakmai irányítás mellett elemezték a ko-
rábbi előadásaikról készített felvételeiket, 
ennek során különös hangsúlyt kapott a 
metakommunikációs jelek rendszerének 
problematikája is  A tagok a tréning során 
nagyon ügyesen oldották meg a feladato-
kat és alkalmazták a non-verbális kifeje-
zésmódokat 
A fiatalok az előadások során megismer-
ték a különféle színpadformákat, a szín-
padi tér felosztásának lehetőségeit, illet-
ve betekintést kaptak a szcenika, vala-
mint a színpadi fénytechnika hatásainak 
jelentősége  A kiválasztott jelenetekben 
kiemelt szerepet kapott az ének  A színpa-
don egy-egy kiválasztott helyzetet impro-
vizáltak a fiatalok, amely inspirálóan ha-
tott rájuk  Minden feladatsor értékeléssel 
zárult 
A színészmesterség, a színpadi mozgás, a 
motívum- és mozgástervezési feladatok 
területén uray Attila drámapedagógus ki-
váló mesterfogásokba avatta be a csoport 
tagjait  Az önállóan, illetve csoportosan 
végzett gyakorlatok képezték a kurzus 
tematikájának legfontosabb részét  Az a 
kreatív munka, amelyet bár vezetői inst-
rukciók alapján, de mindenképpen saját 
képességeik felhasználásával végeztek a 
növendékek, más módon nem megszerez-
hető kompetenciák kialakulását tette le-
hetővé 
A táncképzés terén Maruzsi diána táncta-
nár szintén nagyszerű munkát végzett  Az 
alapos bemelegítés, a nyújtások, a láb – és 
karpozíciók gyakorlása, a „lábfejgördülé-
ses technika” elsajátítása mellett számta-

lan speciális ismeretanyagot sajátítottak 
el a fiatalok  
összefoglalóan tehát azt kell mondanunk, 
hogy a tábor mindannyiunk számára nagy-
szerű lehetőségeket biztosított a meglévő 
tudásanyagok továbbfejlesztésére  új dol-
gok elsajátítása, a vélt fizikális határaink 
tágítása, a munka szeretete és a közösen, 
fáradtan eltöltött csendes esték maradan-
dó élményt jelentenek 
A képzést végül egy egész estés musical-elő-
adás zárta, mintegy 600 fős közönség előtt  
Az erre való felkészülésnek fontos elemét 
képezte a díszlet – és jelmezkészítés, amely 
a projektben részt vevő személyek további 
kompetenciáinak (kézügyesség, kreativi-
tás stb ) fejlesztését segítette elő 
Elmondható tehát, hogy a tábor rendkívül 
eredményes, közösség és képességformá-
ló színtérként funkcionált, ahol a résztve-
vők hatékony szakmai továbbfejlődéséhez 
minden feltételt biztosítottak 

2.3.1 A csoport szakmai vezetőjének 
továbbképzése
A társulat vezetője Béri László, annak ér-
dekében, hogy a csoport lehető legmaga-
sabb színvonalú működtetéséhez szüksé-
ges ismereteket és készségeket elsajátítsa, 
a pályázat keretein belül a „nem hivatásos 
Művészeti csoport vezetője” képzésen vett 
részt 
A projekthez kapcsolódó valamennyi te-
vékenység a tervezésnek megfelelően ke-
rült megvalósításra  Mindez rendkívüli 
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az 
óMI „olvasó” a hagyományos közműve-
lődési feladatait innovatív módon újítsa 

adott művészi feladat megoldásában ered-
ményesen tudja használni is  összessé-
gében tehát tartalmasnak és hasznosnak 
tekinthető az adott képzés, hiszen a meg-
lévő tudásterületek elmélyítésén túl olyan 
új zenei ismeretek megszerzéséhez járult 
hozzá, amelyek elsajátítására más képzési 
formában nem feltétlenül lett volna mód  
Reméljük a későbbiekben is lesz lehetőség 
hasonló közös munkára!
A projekt csúcspontjának azonban a Sá-
rospatakon megrendezett 10 napos (2010  
07  12-21 ) tábort tekinthetjük  A telepü-
lés Művelődés Háza és Könyvtára adott 
otthont a képzésnek; a helyi művészeti 
csoport megismerése pedig kiváló alkal-
mat teremtett az együttműködésben részt 

vevők felek közötti tapasztalatcserére, az 
egymástól való kölcsönös tanulásra 
Béri László társulatvezető, az ózdi Mű-
velődési Intézmények Zenés Színháza 25 
tagjának továbbképzése során, többek 
között a színpadi jelenlét és mozgás tech-
nikáinak finomítására, valamint az alap-
vető színjátszói készségek fejlesztetésére 
helyezte a legfőbb hangsúlyt  A szituációs 
gyakorlatok főleg a koncentrációs készsé-
get, a gondolkodást, az emlékezetet, a rit-
mus megtalálását fejlesztették  A fiatalok 
nagyon szívesen végezték ezeket a gyakor-
latokat 
A megfelelően kiválasztott jelenetek ki-
emelt jelentőséggel bírtak a párok össze-
hangolt mozgásának kialakításában  A 

ÓMI Zenés Színház próbája
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A „Hagyomány - Tehetség – Korszerűség” 
projekt első lépéseként 2010 februárjában 
18 fő végezte el az E-tanácsadó képzést, 
amely a kurzus résztvevőit alkalmassá 
tette arra, hogy megtartsák a lakossági di-
gitális kompetenciafejlesztő tréningeket 
nyárra elkészült a tréninget megalapozó 
tanulmány, amely tartalmazta a megva-
lósításhoz szükséges kötelező elemeket, 
valamint figyelembe vette az egyéni sajá-
tosságokat is 
A szeptember 24-i szakmai találkozón a 
projektmenedzser ismertette a résztve-
vőkkel a konkrét pályázati előírásokat, a 
képzés megtartásának feltételeit, a szer-
ződéskötés tudnivalóit, a szükséges tech-
nikai feltételeket 
A szerződések megkötése, illetve a temati-
ka kialakítása az E-tanácsadók által már 
októberben megkezdődött  A tematika 
kialakításánál elsődleges szempontként 
merült fel az E-tanácsadó képzés temati-
kájának követése, amelyet minden eset-
ben a kutatásban megállapított specifikus 
elemekkel is ki kellett egészíteni, vagyis 

meg, különös tekintettel az informális, 
valamint az élethosszig tartó tanulás 
tárgyköre vonatkozásában  A pályázati 
célok, illetve azok megvalósulása révén 
tevékenységünk minőségi változáson 
ment keresztül, ezáltal a közösségek szá-
mára még nagyobb a motiváció a tovább-
lépésre 
Minden bizonnyal a fenntartási időszak-
ban megszerzett képességek, tudások 
és tapasztalatok tovább gyarapíthatók  
Ezt számos összetevő implikálja, többek 
között az ózdi Művelődési Intézmények 
összetett infrastruktúrája, megfelelően 

képzett szakalkalmazotti köre, a projekt-
ben közreműködők hatékony partnerségi 
viszonya, s nem utolsó sorban a képzések-
ben részvevő célcsoportok tagjai is  Az 
eredményesen záruló projekt olyan mo-
tivációkat alakított ki ugyanis a nevezett 
célcsoportban, amelyek elengedhetetle-
nül fontossá teszik a folyamatosságot 
A projekt időtartama alatt a lakosság 
figyelmét ráirányíthattuk az egyéni és 
közösségi kompetenciák fejlesztésének 
szükségességére, az informális és non-
formális képzések, az élethosszig tartó 
tanulási folyamatok jelentőségére 

Szigetvári Eszter

digiTális KompeTenciáK 
fejleszTése háTrányos 
helyzeTű célcsoporToK 
számára

A lelkes putnoki csoport
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagó-
giai Szakmai, Szakszolgálati és Közműve-
lődési Intézet és az ózdi Művelődési Intéz-
mények 2009  december 11-én rendezték 
meg a „Hagyomány- Tehetség- Korszerű-
ség” közművelődési projekt nyitó konfe-
renciáját Szendrőládon 
A köszöntő után, a helyi gyerekek műsorát 
követően a megyei intézet képviselői mu-
tatták be a pályázati projektet 
Ezután került sor a „Roma kézműves ha-
gyományok, hagyományos cigány mester-
ségek” című kiállítás megnyitására 
Ennek megtekintése után Szendrő, 
Szendrőlád, Szalonna gyermekei játszó-
házi foglalkozáson ismerkedhettek a roma 
kézműves mesterségek (kosárfonás, szö-
vés, fafaragás stb ) egyszerűbb fogásaival  
Ezáltal sikerült felkelteni a gyerekek ér-
deklődését a közösség- és humánerőfor-
rás-fejlesztést célzó program iránt 

1. Közösségi programok, tevékenységi 
körök a „Hagyomány – Tehetség – Kor-
szerűség” projekten belül
A projekten belüli közösségi programok, 
tevékenységek központi célja, hogy a helyi 
közösségek hagyományaira és az érintet-

tekben fellelhető speciális készségekre 
alapozva továbbfejleszthető tudást nyújt-
son a hátrányos helyzetűeknek, illetve az 

az adott képességfejlesztő tréningek a cso-
portok igényeihez rugalmasan alkalmaz-
kodtak  
Az első tanfolyam már október közepén 
lezajlott, december végéig pedig a húsz 
tanfolyamból tizenkettőt tartottunk meg  
A résztvevők összetétele nagyon változó 
képet mutatott ugyan, a csoportok tag-
jainak nagy része azonban a hátrányos 
helyzetű térségekből vagy társadalmi ré-
tegekből kerültek ki  (A miskolci 2  csoport 
például gyES-en, és/vagy gyEd-en levő 
anyukákból rekrutálódott)  A települések 
változékony szociokulturális összetétele, 
a társadalmi csoportok hátrányos helyze-
tének mértéke, iskolázottsága stb  követ-
keztében a képzésben érintett személyek 
előképzettsége között nagyon nagy kü-
lönbségek mutatkoztak  Mindezt megfe-
lelően jelzi, hogy a kistelepüléseken élők, 
a középkorúak és a nyugdíjasok között 
előfordultak olyanok, akik először láttak 
számítógépet  
A képzésvezetők az első megbeszélésen 
feltérképezték az előképzettséget és a 
kurzuson résztvevő személyek rendel-
kezésre álló szabadidejét, majd ennek 
megfelelően alakították ki a képzési idő-
pontokat  Az oktatás differenciáltságát, 
rugalmasságát szemléletesen fejezi ki, 
hogy az oktatás milyen mértékben alkal-
mazkodott az egyéni igényekhez: voltak 
olyan résztvevők, akik hetente csupán 1 
délutánt töltöttek a képzéssel 4 vagy 5 hé-
ten keresztül, de az is előfordult, hogy va-
laki 3 teljes napot töltött a csoport részt-
vevőivel  A képzést elkezdő személyek 94 
%-a fejezte be a tanfolyamot  Figyelemre 

méltó továbbá, hogy a csoport tagjai az 
oklevél átadásakor kivétel nélkül elége-
dettségüket fejezték ki mind az oktató 
munka színvonalát, mind pedig a képzés 
tartalmát illetően  Több ízben megfogal-
mazódott ugyanakkor, hogy ha van rá a 
későbbiekben lehetőség, a tréninget tel-
jesítő hallgatók szívesen csatlakozhat-
nának hasonló jellegű tanfolyamokhoz, 
ahol gyakorlatorientált, azaz praktikust 
tudásterületek elsajátítására van lehető-
ségük 

A képzések eredményességéhez természe-
tesen hozzájárul az is, hogy néhány intéz-
ményben – könyvtárakban, művelődési 
házakban, iskolákban – az egyéb pályázati 
forrásokból korszerűsített számítástech-
nikai termekben folyhatott az oktatás  
összességében elmondható tehát, hogy 
2011  március 31-ig a programban elő-
irányzott képzések megfelelően, azaz min-
denki megelégedésére, nagyobb nehézség 
nélkül zajlottak le 

Igazolások átadása Szalonnán

Falucskai Zoltánné

megTarTó KépességeT segíTő 
Közösségi programoK
Szendrő – Szendrőlád – Szalonna községekben

Roma hagyományokat, mesterségeket bemutató 

kiállítás Szendrőn
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szítettek, felgyűjtötték a roma kézműves 
hagyományok még élő elemeit  Mindezek-
ről a legszélesebb körben tájékoztatták a 
település lakóit  A szakkörök – a régió tör-
ténelmi múltjának megismerése mellett 
– a résztvevő tanulók tehetséggondozásá-
nak feladatát is ellátták  
nagyvisnyón 2010 júliusában a három te-
lepülésen működő szakkör tagjai egy kö-
zös, 6 napos táborozáson vettek részt  ott 
megismerkedtek egymással, egymás mun-
káival, kicserélhették egymással sajátos 
tapasztalataikat, amely az interkulturális 
és társadalmi konfliktusok eredményes 
kezelését megalapozó technikák kiala-
kításában alapvető fontosságú tényező  
Közösen dolgoztak, versenyeztek, vetél-

kedtek  A táborban összeállított program 
kapcsán elmélyítették ismereteiket a 
roma hagyományokról  A tábor szervezője 
és szakkörvezetők lelkiismeretes, alapos 
előkészületeikkel elérték, hogy a táborban 
részt vevő hátrányos helyzetű gyerekek 
életre szóló élménnyel gazdagodva térhet-
tek haza 
A szakköri munka által és a tábori élmé-
nyek alapján motiváltabbá váltak a tanu-
lók a tanulásban közösségért végzett te-
vékenységben, nőtt az önbizalmuk  olyan 
képességeket és kompetenciákat sajátí-
tottak el, amelyek hozzájárultak a későbbi 
sikeres pályaválasztásukhoz, továbbtanu-
lásukhoz és természetesen az integráció-
jukhoz 

arra leginkább rászorulóknak  A projekt 
megvalósulása során közművelődési fel-
adatok mellett szociális feladatok teljesí-
tésére is sor került 
A közösségi programok az ország egyik 
legelmaradottabb északi régiójában, az 

edelényi kistérségben Szendrő - Szalonna 
- Szendrőlád községekben kerültek meg-
rendezésre 
A három településen az alábbi programok 
működtek a 2010 és 2011-es év közötti idő-
szakban:

A fent említett közösségi programok a 
helyi erőforrásokra és igényekre támasz-
kodva új tanulási formák megismerésén 
keresztül nagymértékben hozzájárultak a 
lokális társadalmak integrációs folyama-
tainak dinamizálásához  Minden egyes 
program megvalósítását egy igényfelmé-
rés előzte meg, amely a közösségi progra-
mok tevékenységeinek alapjául szolgált 

1.1 Helytörténeti szakkör 
Az E komponensen belül Szalonna – 
Szendrő – Szendrőlád településeken 2010 
februárjában helytörténeti szakkör indult  
A szakkörökön a három település hátrá-
nyos helyzetű tanulói közül 10-10 fős cso-
portok vettek részt  E tevékenység közpon-
ti céljaként egyfelől a helyi hagyományok 
feltárását, megismerését, és újjáéleszté-
sét, másfelől azonban a mindennapokban 
hasznosítható tudás megszerzését jelöltük 

meg  A szakkör vezetői helyi pedagógusok 
voltak, akik a foglalkozások tematikájá-
nak összeállításánál az igények alapján a 
roma hagyományok mellett a helyi sajátos-
ságokat is beépítették a szakköri tevékeny-
ségbe 
Ezeknek a specifikumnak a figyelembevé-
telével lehetővé vált, hogy a szakkör részt-
vevői megismerkedhessenek a helyi roma 
hagyományokkal, lakóhelyük múltjával, 
kulturális és történelmi értékeivel  Fog-
lalkozásaik alkalmával felkutatták a roma 
hagyományokat ismerő személyeket, va-
lamint a település kiemelkedő személyeit, 
akikre a helyi közösségek tagjai méltán 
büszkék lehetnek 
Természetesen a képzés tematikájában 
a legfontosabb szerepet a múlt értékeire 
való fókuszálás töltötte be  A gyerekek az 
adott települések múltjával kapcsolatban 
információkat gyűjtöttek, riportokat ké-

Helytörténeti tábor, Nagyvisnyó

                   Képzés időtartam Képzési résztvevők
  alkalmak száma

Helytörténeti szakkör 2010. február- április 10x2óra 10 fő

Lakossági digitális 
kompetenciafejlesztő tréning 2010 ősze 5x4óra 10 fő

Életvezetési ismeretek 2011. március 3x5x2óra 27 fő

Kézműves szakkör 2011. február-április 10x2óra 10 fő

A Szendrőlád – Szendrő – Szalonna térségében megvalósuló képzések
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kenységi körökben  A foglalkozásokról az 
mondható el, hogy bensőségesek és vidám 
hangulatúak voltak, amelyet az ott készí-
tett fotók örökítettek meg  A tevékenység-
ről a lakosságot minden településen tájé-
koztatták  
A három település szakkörének tanulói 
2011  május végén 6 napos táborban adnak 
számot tudásukról dubicsányban 
A programban által megcélzott tevékeny-
ség hozama, annak a lehetősége, hogy a ké-
sőbbiek folyamán a szakkör munkájában 
résztvevő gyerekekben látja majd széle-
sebb környezete a pozitív követendő példát 
a roma kultúra ápolását illetően  A csoport 
tagjainak a helyi közösségekben való el-
ismerése ugyanis megerősítésként hat a 
hátrányos helyzetűek szélesebb rétegei-
nek elfogadásában is, s ezzel reményeink 
szerint elősegíti az esetleges integrációs 
problémák megoldását 

1.3 Életvezetési ismeretek tréning
A „Hagyomány – Tehetség – Korszerű-
ség” projekten belül Szalonna – Szendrő 
– Szendrőlád településeken életvezetési 
tréningek működtek 2011 márciusában  
Az adott településekről 3-3 csoport vett 
részt ezen a tréningeken  Az egyes cso-
portokban 9-9 fő hátrányos helyzetű fiatal 
dolgozott együtt  
A tréning célja, hogy az azt megelőző 
igényfelmérés alapján segítséget nyújtson 
a beilleszkedési problémákkal küzdők szá-
mára mindhárom településen  A trénin-
gen pszichológus és más területen dolgozó 
szakemberek és helyi pedagógusok mű-
ködtek közre  (Ez utóbbiak, azaz a nevezett 

pedagógusok korábban elvégezték a ”Kép-
zők Képzője” tréninget )
Az életvezetési programok elsősorban a 
13-14 éves korosztályt célozták meg, akik a 
tréning keretén belül a beilleszkedés prob-
lémájával és azok megoldásával foglalkoz-
tak  Fontos helyet foglalt el a tematikába 
az életvezetéssel kapcsolatos kérdéskörök 
megbeszélése is  A foglalkozások során 
igyekeztek a résztvevőkkel a domináns 
kultúra életvezetési normáit megismer-
tetni, és ezek figyelembe vételével alter-
natív életpálya modelleket és jövőképeket 
felvázolni  A résztvevő diákok várhatóan 
könnyebben élik majd meg a jövőben fel-
merülő problémákat, jobban tudják kezel-
ni esetleges konfliktusaikat, példaértékű-
en viselkednek az adott csoportjaikban  A 
tanfolyamok, képzések, tréningek oldott 
légkörben zajlottak, köszönhető ez a szín-
vonalas ellátásnak is  A résztvevők rend-
szeresen eljártak a foglalkozásokra, bát-
ran fordultak kérdéseikkel a mentorokhoz, 
trénerekhez  
összegzésképpen tehát elmondható, hogy 
a fent említett tevékenységek és progra-
mok megvalósulása eredményeképp talán 
elvárható, hogy az adott településeken 
megerősödik a lokális identitás, illetve elő-
térbe kerül a helyi hagyományok megis-
merésére, újraélesztésére irányuló törek-
vések, amelyek segítségével kezelhetőbbé 
válnak a beilleszkedési problémák  Ezen 
kívül nagyon fontos, hogy a tevékenységek 
által hasznosítható ismeretekhez, speci-
ális tudásfajtákhoz jutottak a képzésben 
résztvevők és bizonyos mértékig a környe-
zetüket alkotó közösség is 

1.2 Kézműves szakkör
Szalonna – Szendrő – Szendrőlád telepü-
léseken kézműves szakkör indult 2011 feb-
ruárjában, amely által kinevelhetők voltak 
azok a tanulók, akik kreatív képességeiket 
fejlesztve, olyan kompetenciákat sajátí-
tottak el, amelyek alkalmassá tették őket 
arra, hogy a jövőben a közreműködésükkel 
ápolják a három településen a roma kéz-
műves ágak hagyományait, s ezáltal hoz-
zájáruljanak a helyi közösségi identitás 
megerősítéséhez 
A szakkör indítását megelőzte egy pszi-
chológus által készített igényfelmérés, 
amely feltérképezte, hogy az induló szak-
kör tagjai közül ki milyen kézműves tevé-
kenységek iránt érdeklődik  Az elemzések 
azt mutatták, hogy tanulók érdeklődnek 
a kosárfonás, az agyagozás, a fafaragás, a 
szövés és a hímzés iránt 

A szakkörök tematikájának összeállításá-
nál figyelembe kellett venni, hogy voltak 
olyan igények, amelyek színvonalas kielé-
gítéséhez komolyabb szaktudásra, illetve 
szakemberek segítségére volt szükség  
Ennek eredményeképpen a 20 szakköri 
óra egy részét az adott terület szakembe-
rei, másik részét helyi pedagógusok tar-
tották meg  A kézműves foglalkozásokon a 
tanulók a tematikában szereplő speciális 
tevékenységek valamelyikéhez csatla-
kozva különféle tárgyakat készítettek el, 
amelyekből később egy közös kiállítást 
rendeznek  
A szakkörök eredményes működését biz-
tosította, hogy a humán és anyagi erőfor-
rások mindig rendelkezésre álltak – ezek a 
körülmények lehetővé tették, hogy a gye-
rekek kellően elmélyülhessenek és ered-
ményesen működhessenek az adott tevé-

Életvezetési program, Szendrőlád
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cigányok, akik a nyersanyagszükséglet, 
illetve munka és piaci kereslet függvényé-
ben változtatták lakhelyüket  Ilyen etni-
kai, nyelvi csoportoknak tekinthetjük pél-
dául a teknővájó beásokat, a rézműves kal-
derásokat vagy az üstfoltozó gurvárikat  
de kerültek ki vándoriparosok a már több 
évszázada megtelepedett közösségek so-
raiból is  A bádogos, a fúrókészítő, a köszö-
rűs vagy az esernyőjavító cigány mesterek 
több napi járótávolságra is útra keltek, 
hogy munkát találjanak  
Ebbe az archaikus, összetett foglalkozási 
struktúrával jellemezhető világba tekint-
hetett be a kiállítás révén ózd, Bánréve, 
Szendrő, Tiszakarád és Tiszaújváros is-
koláskorú közössége és pedagógusaik  A 
kiállítás anyagát több általános iskolába, 

művelődési otthonba és könyvtárakba vit-
tük el  A tanárok számos intézményben a 
népismereti óra keretében ismerkedhet-
tek meg az anyaggal  A képeken látható 
ismeretanyagot a Roma Kultúra Háza és a 
Romák Közép- és Kelet-Európában című 
multimédiás anyag egyidejű levetítésével 
is kiegészítettük  Közel 2000 látogatója 
volt ennek a kiállítás-sorozatnak 
A „Tehetséges cigány fiatalok kulturális 
seregszemléje” című rendezvény intéze-
tünk hagyományosan nagysikerű prog-
ramja már évek óta  E program ismételt 
megszervezésével – ahogyan a kiállítás-
sal is – kiléptünk újabb helyszínekre az 
E-komponenst meghatározó 3 település, 
Szendrő, Szendrőlád és Szalonna lokális 
teréből 

Az E-komponens keretén belül került meg-
rendezésre megyénkben 5 helyszínen a 
Cigány mesterségek és foglalkozások 
a régi falun című kiállítás, amelynek az 
anyagát Szuhay Péter, a téma egyik legava-
tottabb szakértője, a néprajzi Múzeum fő-
munkatársa állította össze 
A 10 roll-up-ból álló kiállítás a Bódva völ-
gyében és tágabb környezetében, de az 
északi- Középhegység vidékén maradva 
mutatja be az egykori cigány emberek mes-
terségbeli tudását, kézműves tevékenysé-
gét, jellemző foglalkozásait 
A szerkesztő, a paraszti világ utolsó fél 
évszázada kapcsán a munkamegosztás 
sokféleségén keresztül próbálta megra-
gadni a romáknak a tradicionális falusi 
társadalmon belül elfoglalt helyét és sze-

repét  A cigányok a térségben már a Mária 
Terézia korabeli összeírásokban szere-
peltek 
A 19  századtól a cigányok ősei közül a rég-
óta egy helyben élők leginkább muzsiká-
lással, kovácsmesterséggel, pásztorkodás-
sal, vályog és téglaégetéssel foglalkoztak, 
de voltak közöttük a kézműves iparban 
dolgozó (cipészek, csizmadiák, kosárkötő 
és kötélfonó) munkások is, sokan azonban 
földnélküli napszámosként keresték ke-
nyerüket  A cigány asszonyok nagy része 
ebben az időszakban többnyire a parasz-
tokhoz járt tapasztani, meszelni, kemen-
cét rakni, kendert törni, fonni  A cigányok 
letelepedett csoportjain kívül azonban 
nagy tömegekben életek ekkor még az or-
szág területén vándoréletmódot folytató 

Bányiczki Lászlóné

„cigány mesTerségeK
és foglalKozásoK a régi 
falun” KiállíTás és a
„TeheTséges cigány
fiaTaloK KulTurális
seregszemléje” című
program TapaszTalaTai

A kulturális seregszemlén fellépő iskolai drámacsoport 
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A Megyei Közművelődési Tudástár és 
Adatbázis létrehozásának megtervezése-
kor egyik fontos célkitűzésként fogalmaz-
tuk meg, hogy a projekt tevékenységei so-
rán felhalmozott tudásanyag összegyűjté-
se biztosítsa a TáMoP 3 2 3/08/2-2009-
0056 azonosítószámú projekt hosszú távú 
és folyamatos fenntarthatóságát  Emellett 
további célként említhető, hogy a létreho-
zott tudásanyag hozzáférhető legyen az ér-
deklődők és a projekt eredményeit haszno-
sítani, feldolgozni kívánók számára  Ezért 
a tartalmi tényezők kidolgozásánál szem 
előtt kellett tartanunk, hogy a „Hagyo-
mány – Tehetség - Korszerűség” projekt 
tevékenységei során felhasznált és kidol-
gozott, a Megyei Közművelődési Tudástár 
szempontjából jól hasznosítható szakmai 
anyagokat, módszertani eszközöket és in-
formációkat rendszerszerűen gyűjtsünk 
össze  A hozzáférést két módon biztosítjuk, 
egyrészt online módon, a projekt keretein 
belül megvalósuló internetes adatbázis és 
honlap kialakításával, másrészt helyben 
elérhető adatbázis formában, amely a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 
Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési 
és Sportintézet könyvtárának külön erre a 
célra kialakított helyiségében vehető majd 
igénybe  

Azoknak az érdeklődőknek, akik a hely-
ben kialakított könyvtári adatbázist kí-
vánják használni, jól felszerelt, nyugodt 
légkörű helység áll a rendelkezésükre, 
ahol biztosítani tudjuk az internetes 
adatbázishoz való hozzáférést, és böngé-
szést  Lényeges, hogy a Tudástár online 
adatbázisában fellelhető információkat, 
dokumentumokat igény esetén helyben 
ki is lehet nyomtatni  Ezen kívül a projekt 
rövid, fényképes összefoglalója is várha-
tóan megtekinthető lesz itt  A pályázati 
forrásból beszerzett szakkönyvek, szak-
mai cd-k, dVd-k az intézeti könyvtár 
online katalógusában megtalálhatóak, s 
az érdeklődők számára természetesen ki-
kölcsönözhetők  Az alábbi kategóriák sze-
rint alakítottuk ki a beszerzendő könyvek 
listáját:

A három helyszínen, Szendrőn, 
Tiszakarádon és Tiszaújvárosban meg-
rendezett kulturális seregszemléket kis-
térségi szinten szervezetük  célunk az 
volt, hogy a tehetséges roma fiatalok az 
előadóművészetek területén bemutatkoz-
hassanak  Mindhárom helyszínen azonos 
művészeti ágakban (vers- és prózamondás, 
tánc, zene, ének), illetve egyéni és csopor-
tos kategóriákban lehetett nevezni  A szer-
vezésben partnerként működtek közre a 
kistérségek pedagógiai szolgáltató szerve-
zeteinek a munkatársai, akik segítettek a 
kapcsolatteremtésbe  

 Szendrőn és Tiszakarádon 150-150 gyer-
mek, Tiszaújvárosban pedig 205 fiatal mé-
retette meg magát a színpadon  Szakértő 
zsűri bírálta el a produkciókat  Minden 
helyszínen voltak olyan produkciók, ame-
lyeket nagyon magas színvonalúnak ítélt a 
zsűri  általános tapasztalatként fogalma-
zódott meg, hogy azokban a térségekben, 
hol művészeti alapiskolákat működtetnek 
nagyon felkészült résztvevők, s meglehe-
tősen színvonalas előadások érkeztek 
Mindhárom helyszínen a pedagógusok el-
mondták: nagyon örültek a lehetőségnek, 
hogy a tanulóik bemutatkozhattak 

Takács Adrienn

megyei Közművelődési
TudásTár és adaTbázis

Bővebben
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•  Megyei helyismereti könyvek
•  Cigányság kultúrája
•  Kézműves témájú könyvek (kreatív 

képességek fejlesztése, népi kézműves 
hagyományok, játszóházi foglalkozá-
sok)

•  Informatikai ismeretek (oktatá-
si segédanyagok: e-tanácsadó képzés, 
számítástechnikai alapismeretek, 
internethasználat)

•  Tréningkönyvek 
•  Közművelődési témájú könyvek
Manapság az elérhetőség teljes körű biz-
tosítása elképzelhetetlen lenne internetes 
adatbázis kialakítása nélkül  A Tudástár 
információtartalmának kialakítása so-
rán két fő irányvonalat határoztunk meg, 
amely egyrészről megyénk kulturális ada-
tait foglalja magában, másrészt pedig segí-
ti a közművelődés, azaz az oktatás terüle-
tén dolgozó szakemberek munkáját  
2011  június végétől elérhető a kult-tura 
hu weblapon a megyénk kulturális életé-
ben jelentős szerepet játszó személyiségek 
életrajzi adatait bemutató adatbázis  Ezt 

úgy alakítottunk ki, hogy az információs 
korpusz tartalmi értelemben a későbbiek 
során is bővíthető, fejleszthető legyen  Eb-
ben a biográfiai adatok mellett feltöltésre 
kerülnek az alkotók munkáit bemutató 
fényképek, valamint az elérhetőségeik is  
Terveink között szerepel, hogy egy helyre 
összegyűjtsük a megye nagyvárosainak 
adatbázisait is, azzal a céllal, hogy egy 
adott település honlapján összegyűjtött 
adatokat azonnal és egyszerűen érjék el az 
érdeklődők 
A pályázat során kidolgozott tematikák, 
tananyagok, illetve kutatások hozzáfér-
hetőségével szeretnénk segíteni a peda-
gógusok, közművelődési szakemberek, 
valamint a szélesebb érdeklődő közönség 
munkáját  Természetesen lehetőséget 
nyúj tunk arra, hogy bárki komolyabb be-
tekintést nyerhessen a projektmunkába  
Elérhetőek lesznek a rendezvényeken, 
képzéseken készült fényképek, szakmai és 
sajtó anyagok, valamint a pályázat teljes 
munkásságát bemutató összefoglaló vizu-
ális dokumentációk is 

jegyzeT

A nyitórendezvényen a gyerekek elsajátíthatták a kosárfonás alapjait

Az Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör utánpótlása
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5 napos képzés keretében sajátították el a pedagógusok az életvezetési ismeretek alapjait Tehetséges cigány fiatalok kulturális seregszemléjén mindenki lehetőséget kapott arra,

hogy tudását bemutassa

Az életvezetési program résztvevői  játékok sgeítségével ismerhették fel az együttműködés fontosságát Az Ózdi Városi Vegyeskat tagjai intenzív hangképzésen vettek részt
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A fazekas mesterség bemutatása a Kézműves táborban

A nem formális tanulás mellett a közösségi tevékenységek is helyett kaptak a táborok programjában
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