
önképzésre ösztönző motivációját az élethosszig tartó ta-
nulás során. 

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

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

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

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

módszert, játékot szerveztek a mintegy 200 hallgatónak a 
tanárok. 

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

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

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

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

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

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

BAGÁRI K A T A L I N 

„TANULNI KELL" - BESZÁMOLÓ A VAS MEGYEI 
PROGRAMOKRÓL 

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

Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell 

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

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

„Az oktatási, szakképzési rendszerek modernizálása a 
roma kisebbség felzárkóztatásáért" népfőiskolai fórumun
kat megtisztelte Teleki László helyettes államtitkár is. Jó 
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volt hallani, hogy a cigány önkormányzatok képviselői is 
a tanulásban, a művelődésben látják a felzárkózási esélye
ket, bár inkább csak a jelenlegi gyermekkornak képzési 
támogatásánál, lehetőségeinél ragadtak le, s kevésbé tu
datosult még számukra, hogy minden generáció szükséges 
és elengedhetetlen fejlődési alternatívája az élethosszig
lani tanulás. 

Az EU-ban érvényes vizsgák bemutatásáról szóló tájé
koztató nap célja az volt, hogy megismertessük a megyé
ben azokat a versenyképes képzési formákat, amelyek el
végzése mind a munkavállaló, máid a munkáltató számá
ra komoly előnyt jelenthet a munkaerőpiacon. Felhívtuk 
a figyelmet a tanulás fontosságára, az élethosszig tartó 
tanulás céljaira, ana, hogy az élenjáró, valamint a lema
radó cégeket elsősorban a tanulásra és az információ be
fogadásra nyitottság mértéke különbözteti meg egymás
tól. 

Népművészeti rendezvény, állami nyelvvizsgára felké
szítő módszertani útmutató előadás, „A hasznos tudás a 
fontos" című szakmai fórum, Eszbontó címmel interaktív 
játszóház és kiállítás szerepelt a Művelődés hete program
sorában. 

A Berzsenyi Dániel Főiskola, valamint a Megyei Mű
velődési és Ifjúsági Központ adott helyet a 40 éves a 
könyvtáros képzés Szombathelyen .'konferenciának. 

„Vas megyében születtem" címmel amatőr művészeti 
csoportok bemutatkozó előadását láthatta a nagyszámú 
érdeklődő közönség az M M I K Színháztermében. A Nép
zenei napon Dr. Olsvai Imre, Halmos Béla, Borsi Ferenc 
és Varga Albin előadók szakmai továbbképzés keretében 
színvonalas előadásokkal várták az érdeklődőket. 

Az újonnan létrehozott Megyei Ifjúsági és Tanácsadó 
Iroda mintaprojektként való bemutatása zárta a Tanulás 
Hete programsorozatot, melyre Vas megye németországi 
testvérjárása ifjúsági delegációja is ellátogatott. 

Fő célunk az volt, hogy a „Tanulni kell" eszme, sugal
lat eljusson a lakosság rétegeihez, e gondolat fontosságá
nak hangsúlyozása, egy leendő, nem konkrét tanulási fo
lyamatra való ösztönzés történjék az általános, szakmai, 
szociális és életvezetési képességek fejlesztése érdekében. 

Reklámunkkal szerettük volna megalapozni egy - re
méljük hosszútávú - évente ismétlődő ünnep „piacra" 
történő bevezetését is. 

A program reklámozásánál A MŰVELŐDÉS HETE -
A TANULÁS ÜNNEPE elnevezést használtuk. Az egy
séges - országosan használt - feliraton túl a Vas megyei 
programok a „Tanulni kell" szlogent is viselték. 

Vas megye első ízben csatlakozott az országos prog
ramsorozathoz. Ez évi sikeres rendezvényeink alapján sta
bil tagjaivá kívánunk válni a következő évi Tanulás Ün
nepe sorozatnak. Programjaink jól sikerültek, tanulsá
gokkal szolgáltak. A következő évben kevésbé kell, hogy 

érvényesüljön a megyeszékhely központúság. Rendezvé
nyeinkkel el kell jutnunk a kistelepülésekre, a hátrányos 
helyzetű térségekre is. Ezt még nekünk is „Tanulni kell..." 

Valljuk mindnyájan: tanárok, népművelők, felnőtt
képzők, hogy szükség van a Tanulás hete rendezvénysoro
zatra, hisz „Az ember az egyetlen élőlény, aki tudatosan 
foglalkozik saját képességeinek megújításával, bővített új
ratermelésével. Ez az önértéknövelő aktivitás az emberi 
élet egyik kitüntetett területe, amely általában két fő felté
tel — a szabadidő és a reflektív kreativitás — szerencsés ta
lálkozásán múlik. 

... A szabadidő ad tényleges lehetőséget arra, hogy az 
ember kifejlessze önmagában képességei megújításának 
képességét. Az ember reflektív kreativitásának igazi tár
gya már nem a külső, hanem a 'belső világ', ami új testi, 
lelki és szociális képességek tudatos kidolgozását jelenti. 
Öntevékenység is, önművelés is, önfejlesztés is." (Gáspár 
László) 
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