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Versenyképes munkaerő és közösségi ember
A J-Nk-Sz megyei civil szervezetek felnőttképzési tevékenységéről

A hazánkban közel egy évtizede zajló gazdasági-társadalmi változások egyik követ-
kezménye az öntevékeny társadalmi szervezetek (civil szervezetek) számának gyors
gyarapodása, amely a rendszerváltozást követően vált robbanásszerűvé. Ezt mutatja az
egyesületek és az alapítványok számának látványos emelkedése is.

A civil szervezetek vázlatos bemutatása azért is fontos, mert a rendszerváltozás
nyomán kibontakozó társadalmi öntevékenység az oktatás és a közművelődés területén
különösen értékes erőforrásokat hozott mozgásba. A gazdasági-társadalmi változások
kibontakozásával ugyanis Magyarországon is nyilvánvalóvá vált, hogy a korábban
intézményesedett felnőttképzés válaszúthoz érkezett, mivel mind a hagyományos
felnőttképzésben (mely elsősorban iskolarendszerű, esti-levelező jellegű általános,
középiskolai és szakmunkás-képzés volt), mind pedig a szakképzésben drámai válto-
zások történtek. A közoktatási rendszerből megfelelő perspektíva nélkül kikerülők
magas számával, a munkanélküliség tömegessé válásával a szakképzési célú felnőtt-
képzés látványosan igazolta, hogy „az intézményesített képzés nem képes önálló,
kreatív személyiségek, csak függő alkalmazottak képzésére", jóllehet ,.a tanulás célja
a túlélés", s nem pedig az egyszerű jövedelemszerzés.1

A felnőttképzés előtt álló kihívás tehát igen komoly. Egy részt adott egy igen
határozott társadalmi elvárás, amely szerint a közoktatási rendszerből kikerülő vagy
lemorzsolódó fiatalok, felnőttek számára a jövőjük érdekében valamilyen szakképzést
kell adni, hogy esélyük legyen az elhelyezkedésre. Másrészt adott a gazdaság igénye
is, amely konkrétan ugyan eléggé nehezen fogalmazható meg, hisz a regisztrált
munkaerőigény és a munkát keresők szakmai összetétele 90 százalékban nem azonos.
Ennek az ellentmondásnak a feloldása a gazdaságilag fejlett országok oktatási, képzési
rendszerére is komoly feladatokat ró. Ugyanakkor az is bebizonyosodott hogy ilyen
helyzetben előtérbe kerülnek a képzés társadalmi, morális vonatkozásai, melyek
részben igénylik az állami szerepvállalást is. Ám ez csak részben közvetlen, hisz az
intézményszerű képzési rendszer hiányosságai előtérbe helyezik az általános és
közösségi képzéssel foglalkozó nonprofít szervezeteket, melyek az eddigi tapasztalatok
szerint hatékonyabban tudnak foglalkozni — éppen az öntevékenységre épülő beállító-
dásuk, problémaérzékenységük, rugalmas, gyorsan igazodó struktúrájuk révén —
ezekkel a kérdésekkel.

A fenti ellentmondások között, a súlyos társadalmi-gazdasági problémákkal küzdő
országokra jellemző módon hazánkban, s így a megyében is, a felnőttképzés munka-
erő-piaci képzés jellege egyre erősödik, s szinte kizárólag az egyén munkaerő-piaci
pozíciójának javítására irányul. Egy hárompólusú képzési tér alakul ki: kb. 1600
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közép- és felsőfokú iskolával, valamint a munkaerő-fejlesztő és -képző központok háló-
zatával, és több mint 2000 jogi személyiségű, illetve jogi személyiség nélküli, képzést
nyújtó gazdasági szervezettel, továbbá 900 oktatást folytató nonprofit szervezettel.

Ezen országosan jellemző kép áttekintése után elemzésünk a Jász-Nagykun-Szolnok
megyében működő civil szervezetek felnőttképzési tevékenységét kívánja vázlatosan
áttekinteni az utóbbi két évben végzett megfigyelésekre támaszkodva. Nyomban le kell
szögeznem, hogy a vizsgálat csak részleges, hisz a felnőttképzési térben működő
szereplőknek csak egyikét próbálja bemutatni, ezen területről is csak adalékokat szol-
gáltatva. Ennek részben tartalmi, részben pedig módszerbeli okai vannak. Tartalmi
szempontból igen fontos, hogy éppen a civil szervezeteknél tapasztalható legélesebben
a munkaerőpiaci pozíciót erősítő szakképzés igénye, és a szakképzésnek mintegy hát-
teret adó, a népesség különböző rétegeit más-más módon érintő közművelődés jellegű
általános és közösségi képzés igénye közötti ellentmondás. A valamilyen szakmát adó
tanfolyam és a ,,csak" öntevékenységre, ismeretbővítésre szolgáló kurzus igénye közötti
„konfliktus" itt mindennapos, ezért a civil szervezetek ez irányú tevékenységének
bemutatása érdekes lehet. Ugyanakkor azt is meg kell mondanunk, hogy a civil szer-
vezetek felnőttképzési tevékenységéről meglehetősen bizonytalan és esetleges a hiva-
talos statisztikai adatszolgáltatás, így a megfelelő adatgyűjtéshez új módszerekre (pl.
sajtóhíradások figyelemmel kísérése, egyedi felmérés, megfigyelés) van szükség. Erre
vonatkozóan az utóbbi 2—3 évről vannak saját gyűjtésű adataink, melyek lehetővé
teszik egy vázlatos kép megrajzolását.2

Mindez arra is utal, hogy a szorosabb értelemben vett szakmai képzés (szakmai-
gyakorlati ismeterek közvetítése) és a közművelődés jellegű általánosabb képzés mai
értékelése és hasznossága még sok esetben erőteljesen különbözik. Szakképzés kapcsán
elsősorban egyfajta „alkalmazott tudásra és készségre" gondolunk, jóllehet egy integ-
ráltabb megközelítés, a fejlettebb országok gyakorlatában elterjedtebb felfogás szerint
ez ma már nem elegendő. A felnőttoktatás és képzés ugyanis összefügg a társada-
lomban való jártassággal, a csoportmunkával, az együttműködő készséggel, a meg-
újulókészséggel és a vállalkozó kedvvel. Vagyis a szakképzés csakis egy átfogóbb
képzés részeként lehet eredményes, a két tényező szétválasztása nem szerencsés.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a felnőttképzési tevékenységgel foglalkozó civil
szervezetek is ezekkel a gondokkal küzdenek. Egyrészt adott egy erőteljesen megfo-
galmazódó igény, mely a munkanélküliek átképzésére, illetve az egyének munkaerőpiaci
pozícióit megszilárdító, szakmai jellegű kurzusok szemezésére orientálja a szen'e-
zeteket. Ezek az országos képzési jegyzékben szereplő szakmák oktatására koncentráló,
a vizsgákra előkészítő felnőttképzési formák, piaci áron — melyet vagy a részvevő
részben vagy teljes egészében átvállal, illetve más esetekben központi vagy egyéb
forrásból finanszíroznak — elérhető szolgáltatásokkal. Ebbe a szakképzési tevékeny-
ségbe civil szervezet alig tud bekapcsolódni. Elsősorban a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat megyei és városi szervezetei szereztek ezen a piacon pozíciókat, alap-, közép-
és felsőfokú képesítés megszerzését egyaránt lehetővé téve. A TIT széles körű
felnőttképzési tevékenységét főképp az teszi lehetővé, hogy a szervezet a megye váro-
sainak jelentős részében (Szolnokon, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Kun-
szentmártonban, Tiszafüreden, Törökszentmiklóson, Kisújszálláson és Túrkevén) szer-
vezeti bázissal rendelkezik.3 Az utóbbi évekre vonatkozóan az alapfokú tanfolyamok
közül meg kell említeni az ún. egészségügyi minimum vizsga megszerzésére irányuló
kurzusokat, illetve az állami és egyéb nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamokat,
melyeket csaknem minden kistérségi iroda évente megszervez. Jászberényben és
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Tiszafüreden az elmúlt években gépírói, számítógép-kezelői és szövegszerkesztői alap-
fokú képzés is folyt a TIT szervezésében. A TIT jászsági szervezete egyéni vállalkozók
részére alapfokú könyvelési ismereteket is oktatott, vámkezelői és vámügyintézői
tanfolyamot is szervezett, sőt rendszeresen megszervezte a vámjogszabályok és adózási
jogszabályok változásának követésére irányuló tanfolyamokat, előadásokat is. A
jászsági szervezet 320 órás képesített könyvelői tanfolyammal is próbálkozott.

A szolnoki megyei iroda szakképzési tevékenysége az elmúlt években is igen sok-
színű volt. A kistérségi irodáknál már ismertetett kurzusok mellett Szolnokon gomba-
termesztő-vállalkozó, nehézgépkezelő, kazánfűtő, virágkötő szakképesítést nyújtó
tanfolyamokat is szerveztek. Az idegen nyelv oktatása terén (főleg német és angol) a
legkülönfélébb szintű (kezdő, középhaladó, közép- és felsőfokú nyelvvizsgára előké-
szítő, nyelvtanár-átképző) foglalkozások, képzések indultak, de szeveztek pénzügyi és
számviteli ügyintézői, vámkezelői-vámügyintézői és mérlegképes könyvelői kurzu-
sokat is. Mindezek mellett a Gábor Dénes Műszaki és Informatikai Főiskola szolnoki
konzultációs központja is a szervezet égisze alatt tevékenykedik. A TIT szakképzési
tevékenységéről összességében tehát elmondható, hogy évente több ezer hallgató vesz
részt ezeken a vizsgával záruló tanfolyamokon, melyek költségeinek jelentős hányadát
a résztvevők fizették (pl. 1995-ben Szolnokon egy 40 órás számítógép-kezelői tanfolyam
dija személyenként 8400 forint, Jászberényben egy 320 órás képesített könyvelői tan-
folyam meghirdetett díja 59.800 forint volt). Más esetekben viszont, a munkanélküliek
részére indított átképzéseknél a megyei munkaügyi központ anyagi támogatását is
igénybe vették.

Az utóbbi években egyre erőteljesebb a különféle szakmai-érdekképviseleti civil
szervezetek felnőttképzési tevékenysége is, melyek közül részben az egyes ipar-
testületek, részben a kamarák, szakmai szervezetek szakképesítő tanfolyamait kell
kiemelnünk. A Kereskedők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szen>ezete (KISOSZ) 7—8
területen (boltvezető, építőanyag-kereskedő, vendéglátó-üzletvezető, becsüs, drogériás.
abc-eladó, gyorsétkeztetési eíadó) hirdetett tanfolyamokat, de vállalkozói alapismere-
teket, pénztárkönyv- és naplófőkönyv-vezetési kurzusokat is indított elsősorban a
megyeszékhelyen, de adott esetben a fontosabb kistérségi centrumokban (Jászberény,
Karcag, Mezőtúr, Kunszentmárton és Tiszafüred) is. Jellemző még. hogy az ipartes-
tületek (főleg a Szolnok és Vidéke Ipartestület) mestervizsga előkészítő tanfolyamokat
is szerveztek, nem egyszer 10—16 féle szakmában is.

1996 elejétől a felnőttképzés szakképzési ágazatában egy újabb civil szervezet, a
szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Alapíh'ányi Továbbképző Intézete jelent
meg, „post secondary" és felsőfokú jellegű képesítés széles választékát kínálva. A
csaknem ezer hallgató részben átképző jellegű alap-, közép- és felsőfokú, részben
elsődleges szakképesítést nyújtó közép- és felsőfokú kurzusok között választhat. Mind
a középfokú, mind pedig a felsőfokú tanfolyamokon az országos képzési jegyzékben
szereplő szakképesítések megszerzéséhez szükséges ismereteket oktatják, de vannak
főiskolai előkészítő, illetve nemzetközileg is elismert képesítést adó tanfolyamok is. A
főiskola bázisára épülő alapítványi továbbképző intézettel mindenesetre igen erőteljes.
a szakképzési piac jelentős szektorát elfoglaló szereplő jelent meg Jász-Nagykun-
Szolnok megye civil szervezetei között. A marketing és reklám, a külkereskedelmi, az
idegenforgalmi és a banki szféra terén tevékenykedő továbbképző intézet célja a civil
szervezetek számára nehezen követhető munkaerőpiaci orientációt tükröz: ..alapvető
célunk, hogy jól felkészült, magas szintű nyelvtudással rendelkező szakembereket
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képezzünk, valamint a modern gazdaság, a vállalkozások, a munkaerőpiac igényeihez
igazodva nagy hangsúlyt fektessünk a hiányszakmák oktatására."4

A Györfjy Ish'án Népfőiskolai Alapítvány és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Népfőiskolai Társaság az 1990-es évek elejétől fontos szereplője a megyében folyó
felnőttképzési-szakképzési tevékenységnek. Ezen népfőiskolai szervezetek ma még
elsősorban az alap- és középfokú képzésre rendezkedtek be (pl. idegennyelv-oktatás,
számítógép-kezelői tanfolyamok, önkéntes biztosítópénztári ügyintézői képzés), de a
legújabb kezdeményezések a munkanélküli fiatalok esélynövelő képzését tűzik ki célul.
Vagyis bizonyos alapfokú szakmai készségek elsajátítása (pl. számítógép-kezelői
alapfokú képzés) mellett általános és közösségi jellegű képzés (pl. társadalmi és
állampolgári alapismeretek, kommunikációs tréningek) is folyik ezeken a kurzusokon,
annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon nagyobb eséllyel próbálkozhassanak az
állásukat átmenetileg elveszítő fiatalok. Hasonló tevékenység folyik az ,,Esély" Roma
Alternatív Alapítványi Iskolában is.

A Mozgássérültek Országos Egyesületének Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szen>ezete
is megtette az első lépéseket a szakképzésben. A több mint 6000 tagot tömörítő
egyesület legutóbbi figyelemre méltó kezdeményezése a könyvelési ismereteket nyújtó,
vizsgaorientált tanfolyamok megszervezése. Szolnokon, Karcagon. Rákóczifalván és
Jászárokszálláson 1997 tavaszán közel 100 hallgató vett részt. Az egyszeres
könyvvitellel kapcsolatos ismeretek elsajátítását referencia-tananyagra épülő vizsgával
dokumentálják.

A civil szervezetek tanfolyam jellegű felnőttképzési tevékenységének másik — de a
résztvevők számát tekintve jelentékenyebb — területe a közművelődéshez kapcsolódó,
általános és közösségi képzés. Ez nem szakképzés jellegű tevékenység, ebből követ-
kezően tematikai szempontból igen változatos, területi vonatkozásban pedig
decentralizált, vagyis viszonylag több településen megtalálható. További jellegzetessége
ennek a felnőttképzési formának az is, hogy tematikailag erőteljesen kötődik egy-egy
civil szervezethez. A helyismereti-honismereti-önismereti kurzusok elsősorban a népfő-
iskolákhoz (pl. Szolnokon, Mezőtúron, Kisújszálláson, Abádszalókon. Jászárokszállá-
son, Jászfény szaruban, Tiszafüreden, Nagykörűben), a mezőgazdasági népfőiskolai kur-
zusok, gazdaképző-ismeretterjesztő tanfolyamok a gazdakörökhöz (pl. Szandaszőlősön.
Jászjákóhalmán, Jászberényben, Kunhegyesen, Szolnokon, Nagyivánon, Mesterszállá-
son, Törökszentmiklóson), az állampolgári-társadalomismereti foglalkozások az etnikai
(pl. Szolnokon, Jászfényszaruban), ifjúsági (Jászapáti) és nyugdíjas (pl. a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális Szervezete) szervezetekhez. Érdekes
kezdeményezésként tartjuk számon a szolnoki Kapocs-Háló alapítvány nonprofit
akadémiáját, ahol civil szervezetek vezetőinek képzése folyt. Az említettek mellett még
igen jelentősek az életmódhoz, életvezetéshez kapcsolódó, illetve a valamilyen beteg-
séggel kapcsolatos tanfolyamok. Ilyenek például a szolnoki Cukorbetegek Egyesülete
által megyeszerte rendezett tanfolyamok (pl. 1996/97 telén Szolnokon, Tiszafüreden.
Jászladányban, Jászapátiban), a Vöröskereszt szervezetei által rendszeresített 26—32
órás házi betegápolói tanfolyamok (az. utóbbi években például Jászberényben. Szol-
nokon, Kisújszálláson), a szolnoki Asztmabetegek Egyesülete, a szolnoki Reiki Klub, a
White Életreform Klub vagy a karcagi ,,Sorstársak Háza" által szen>ezett programok.
A képzőművészettel kapcsolatos felnőttképzés elsősorban csak Szolnokon számottevő:
a TIT megyei szevezete, a népes tagságot tömörítő Szolnoki Galéria Baráti Köre,
valamint a Verseghy Kör, illetve a karcagi Kunhalom Baráti Kör és a jászberényi
Hamza Alapítvány tevékenységét kell kiemelnünk.
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A civil szervezetekben folyó általános és közösségi felnőttképzés Jász-Nagykun-
Szolnok megyei helyzetének jellemzéséhez jó adalékot szolgáltatnak a népfőiskolák
adatai5 Pa. 1991 és 1995 közötti időszakról elmondható, hogy a megyében a civil
szervezetek évente 10—17 népfőiskolai kurzust szerveztek, legtöbbet 1991/92-bcn.
legkevesebbet 1995-ben. 1991/92-ben a résztvevők száma 657 fő. 1994-ben pedig 1241
fő volt. A tanfolyamok igen változatosak voltak: nappali, esti. hétvégi és bentlakásos
kurzusok szerveződtek. A tematikai sokszínűség is igen szembetűnő: a hallgatók
településfejlesztéssel (Kőtelek, Nagykörű), a helyi politizálás lehetőségeivel (Szolnok.
Kisújszállás), a biogazdálkodás alapjaival (pl. Kunhegyes, Szolnok), az önálló gazdává
válás problémáival (Szolnok, Nagyiván, Karcag, Kunhegyes) ismerkedtek meg. de volt
egészségügyi (Szolnok: nyugdíjas, szemészeti, életmódvezetési), általános műveltség-
beli (Jászfényszaru, Jászkisér, Jászárokszállás, Tiszafüred, Abádszalók. Mezőtúr).
drámapedagógiai (Jászfényszaru) jellegű, illetve munkanélküli fiataloknak szervezett
(Martfű, Nagyiván) tanfolyam is.

Az említett időszakban a megye 15 településén szerveződtek népfőiskolai jellegű
tanfolyamok: Szolnokon 8 szervezet (Györffy István Népfőiskolai Alapítvány.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság, TIT megyei szervezete. Görög
Katolikus Egyházközség, Nyugdíjasok Egyesülete, Megyei Cukorbetegek Egyesülete.
Lungo Drom Országos Cigányszervezet, Eletreform Klub), Jászkiséren. Jászárokszál-
láson és Jászfényszaruban a helyi népfőiskolai egyesületek, Nagyivánban, Karcagon és
Kunhegyesen a gazdakörök, Kisújszálláson, Nagykörűben. Kőteleken, Tiszafüreden.
Mezőtúron a helyi egyesületek, Martfűn és Törökszentmiklóson a művelődési központ,
illetve a szakközépiskola, Abádszalókon pedig a református egyházközség támoga-
tásával. A civil szervezetek között tehát a népfőiskolai mozgalom általános és közös-
ségi jellegű felnőttképzési tevékenysége terjed ki a legtöbb megyebeli településre, de
a TIT-szervezetei, a gazdakörök és a Vöröskereszt szervezetei is több Jász-Nagykun-
Szolnok megyei településen (főleg városokban) végeznek hasonló munkát.

A fejlett piacgazdasággal rendelkező országok perifériáján álló kelet-közép-európai
országokban számtalan elemzés mutatja, hogy a felnőttképzésben résztvevők fő
motivációs tényezője az, hogy lehetőséget teremtsenek a jobb munkaerőpiaci pozíció
megszerzésére. Ám az általános elbizonytalanodás közepette azt is hozzáteszik, hogy
ugyanakkor van egy igen határozott igény is, mely arra irányul, hogy jobban megértsék
a jelenlegi helyzetet, mind közvetlen környezetükben, mind a világban.0 Vagyis —
összegezve a jelenlegi helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat — a felnőttképzésben a
szakképzés (átképzés) és az általános és közösségi képzés nagyobb összhangjára van
szükség. S ezen a téren a civil szervezetek is tudnak értékes tapasztalatokkal szolgálni.

Jegyzetek: 1 Mitschke-Collande, Péter: „Let's not only preach, but make use of the education system!". —
Lifelong Leaming In Europe, 1/1996. (Helsinki), pp. 3—5. — 2. Az áttekintés elkészítéséhez az Uj Néplap
1995. január 2. és 1997. április 30. közötti számainak híradásait és felnőttképzéssel kapcsolatos hirdetéseit
használtam fel. így természetesen csak azon tényekre támaszkodhattam, amelyek ezen híradásokban
szerepelnek. — 3. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésnek. — Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, 1995. 7 p. + mellékletek — 4. Új Néplap, 1997. január 29.
— 5. Népfőiskolák Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnok, 1995. 101 p. — 6. Beresneviciene, Danuolé:
Aduit education is former Eastem Europe: Lithuania. — Life and Education is Finland, 3/1994. (Helsinki).
pp. 61—63.

256



Vadász István.Versenykées munkaerő..

PalkóTibor munkája

257


