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- szakmai ajánlások megfogalmazása -
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„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért”
elnevezésű projekt keretében készült.

2019

1

Tartalomjegyzék
1

ELŐZMÉNYEK................................................................................................................................... 3

2

A PROJEKT BEMUTATÁSA ................................................................................................................ 3
2.1

3

4

A pályázó szervezet bemutatása ............................................................................................. 4

2.1.1

A szervezet bemutatása .................................................................................................. 4

2.1.2

Releváns szakmai tapasztalat, a tudásmegosztás bemutatása ....................................... 5

2.1.3

Humán erőforrás, infrastrukturális feltételek, szervezeti stabilitás ................................ 6

2.2

A partnerszervezet bemutatása .............................................................................................. 7

2.3

A program lebonyolításában részt vevő határon túli partnerszervezetek bemutatása.......... 7

2.3.1

SOSNA .............................................................................................................................. 7

2.3.2

Taviklub Polgári Társulás ................................................................................................. 8

2.3.3

Ady Endre Kulturális Egyesület ........................................................................................ 8

2.3.4

SILVANUS Ökológiai Egyesület ........................................................................................ 9

2.3.5

FÓKUSZ ÖKOKÖZPONT .................................................................................................. 10

A projekt szempontjából legfontosabb kistérségek bemutatása .................................................. 17
3.1

Kalotaszeg történelme .......................................................................................................... 17

3.2

Kalotaszentkirály- Zentelke ................................................................................................... 21

3.3

SAJÓSZENTPÉTER................................................................................................................... 37

3.4

PARASZNYA............................................................................................................................ 44

3.5

RADOSTYÁN ........................................................................................................................... 48

3.6

KONDÓ................................................................................................................................... 49

3.7

SAJÓLÁSZLÓFALVA ................................................................................................................ 51

3.8

SAJÓKÁPOLNA ....................................................................................................................... 53

3.9

VARBÓ ................................................................................................................................... 55

A projekt szakmai tartalmának bemutatása ................................................................................. 60
4.1

Szakmai eredmények............................................................................................................. 60

5

Visszajelzések, a projekt résztvevőinek értékelése ....................................................................... 65

6

Szakmai ajánlások, Zárás, Összegzés ............................................................................................. 65

7

Köszönetnyilvánítás ....................................................................................................................... 66

2

1

ELŐZMÉNYEK

Parasznya Község Önkormányzata 2016 decemberében kötött feladat-ellátási megállapodást
közművelődési feladatok ellátására a Holocén Természetvédelmi Egyesülettel a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény
alapján. Az általános feladatellátáson belül a megállapodás kiemelten kezeli a település kulturális
hagyományainak ápolását, az egyetemes és nemzeti kulturális értékek megismertetését, a helyi
közösségi élet segítését. Kiemelt célcsoport a település fiatal lakossága.
E megállapodás megkötését megelőzően az Egyesület és az Önkormányzat már több sikeres
programot valósított meg közösen (pl.: „Parasznya Község Egészséges Életmódprogramja”).
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A PROJEKT BEMUTATÁSA

Parasznya Község Önkormányzata 2016. decemberében kötött feladat-ellátási megállapodást
közművelődési feladatok ellátására a Holocén Természetvédelmi Egyesülettel a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény
alapján. Az általános feladatellátáson belül a megállapodás kiemelten kezeli a település kulturális
hagyományainak ápolását, az egyetemes és nemzeti kulturális értékek megismertetését, a helyi
közösségi élet segítését. Kiemelt célcsoport a település fiatal lakossága.
E megállapodás megkötését megelőzően az Egyesület és az Önkormányzat már több sikeres
programot valósított meg közösen (TÁMOP „Parasznya Község Egészséges Életmódprogramja”).

A projekt tartalma
A közművelődés, ezen belül a kulturális értékek ápolása a megjelenő új időtöltési lehetőségek mellett
háttérbe szorult, különösen a fiatalok életében. Az internetes közösségek, az elektronikus játékok
előretörése, a megnövekedett utazási lehetőségek, valamint – főleg a kistelepüléseken – a helyi
kisközösségek megszűnése a hagyományos eszközökkel folytatott művelődéstől, a helyi
kisközösségek építésétől von el időt.
E tendenciák között keresett jelen projekt megoldásokat arra, hogyan lehet a klasszikus kulturálódási
színtereket megerősíteni és az ökokultúrát terjeszteni, Parasznya esetében bemutatott közösségi
kulturális élményekbe bevonni a lakosságot, különösen a fiatalokat, a befogadó társadalom erősítése
által az esélyteremtés színterévé tenni a közművelődést és a kulturális intézményeket.

A projekt célja
Nemzetközi együttműködésben a kulturális tevékenységek folytatásához olyan modern, újszerű
eszközök bevonásának lehetőségeit, formáit és legjobb gyakorlatait vizsgálta meg, amelyek a
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kulturális tevékenységek valamint az ökokultúra felé fordíthatják az emberek, különösen a fiatalok
figyelmét. A projekt vizsgálta a kultúrák egymás mellett élését, a kultúrát, mint a befogadó
társadalom eszközét, célként megfogalmazva a hátrányos helyzetű csoportok, kisebbségek számára a
társadalmi befogadást és az esélyteremtést.
A célok eléréséhez az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg a pályázati felhívásban megjelölt
kötelező tevékenységekkel összhangban: kutatások, tapasztalatcserék, tanulmányutak,
műhelymunkák, hálózatépítés, adatbázis kialakítása, képzések, konferenciák, honlap fejlesztés. Az
eszközök között fontos szerepet kapott a nemzetközi együttműködés a kiválasztott külföldi
partnerekkel.

2.1 A PÁLYÁZÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA

2.1.1

A szervezet bemutatása

1979-ben jött létre Miskolcon a Bükki Nemzeti Park Baráti Köre, amely 1981. december 13-án
átalakult Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetvédelmi Egyesületté, mint hazánk első, országos
hatáskörű természetvédelmi egyesülete. A HOLOCÉN nevet 1984-ben vette fel. Egyesületünket 1989ben nyilvánította kiemelkedően közhasznú szervezetté a B-A-Z Megyei Bíróság.
A miskolci székhelyű Holocén Természetvédelmi Egyesület – jogelődjének – 1979-es létrejötte óta
hazánk fenntartható természeti környezetéért, annak megismertetéséért, védelméért tevékenykedik.
Az Egyesület munkáját jelentős tagság és önkéntes bázis segíti. Környezetvédelmi, természetvédelmi,
vidékfejlesztési tevékenységei során, a helyi közösségi fejlesztési, kulturális és szemléletformáló
rendezvényein a fenntartható fejlődés holisztikus szemléletét igyekszik érvényesíteni. Ez kiterjed az
egész természetre, a természeti erőforrások megőrzésére, tartamos használatára és fejlesztésére,
magába foglalja az ember – társadalom – természet viszonyát és annak szabályait.
-

-

-

Magyarország természeti értékeinek ismerői, barátai, szakemberei bevonásával, a természeti
állapot megismerése, védelme, fenntarthatóságának elősegítése. Ennek érdekében elméleti
és gyakorlati ökológiai, valamint környezeti kutatások tervezése, irányítása, végzése.
Kapcsolatok kialakítása a természetvédelemmel, vidékfejlesztéssel, fenntartható fejlődéssel
foglalkozó hazai és külföldi csoportokkal, intézményekkel, kormányzati és nem kormányzati
szervezetekkel.
Az ökológiai szemlélet terjesztése rendezvényeken és írásos anyagokban.
Hasonló célokkal létrejött civil szervezetek támogatása minden, az egyesület rendelkezésére
álló eszközzel.

Az egyesület célja: az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) 3., 4., 8., 9., pontja szerint közhasznú
tevékenységnek minősülő, az 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.), illetőleg 43/1990.(IX.15.) számú Korm.
rendeletben meghatározott környezetvédelmi feladatok alábbiakban részletezett módon történő
ellátása:
-

hazánk növény-és állatvilágával kapcsolatos tudományos kutatás, elemzés;
az ifjúság megismertetése a természeti értékekkel, természetvédelemre való nevelés.
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