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Térségi identitás építés 

munkacsoport 3. ülése  

 

Időpont: 2015. 10. 02.  

 

Helyszín: Edelény, Kastély 

 

Résztvevők:   

Havasi Virág, ME BTK 

Szabó-Tóth Kinga, ME BTK 

Mihályi Helga, ME BTK 

Kócsán Éva, Nyugdíjas (korábbi munkahely: B.A.Z. megyei Fejlesztési Ügynökség) 

Hadobás Pál, Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 

 

A munkacsoport ülését Szabó-Tóth Kinga vezette, az emlékeztetőt Mihályi Helga készítette. 

A munkacsoport ülésen csak két külsős volt annak ellenére, hogy körülbelül 15 embert 

szólítottunk meg korábban annak érdekében, hogy a hálózatosodás elkezdődhessen.  

A harmadik ülésen kaptunk ötleteket az első innovációs elképzelés finomítására vonatkozóan, 

így született meg az alábbi koncepció:  
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Problémafa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezdeményezés közvetlen célja kettős:  

Egyrészt olyan szemléletváltást szeretnénk elérni, amely az érintettek bevonásával 

segít felismerni azokat a meglévő erőforrásokat és lehetőségeket, melyek helyben 

rendelkezésre állnak (ennek előfeltétele a helyben rendelkezésre álló erőforrások –

kulturális, humán, gazdasági, társadalmi - szisztematikus feltárása).  

Másrészt szeretnénk  ezeket az erőforrásokat a külső erőforrásokkal összekapcsolni és 

a hálózatosodást elősegíteni (csereháti települések és a Miskolci Egyetem különböző 

szervezeti egységeinek összekapcsolásával).  

 

A közvetlen célok megvalósulásától azt várjuk, hogy a fiatalok elvándorlása 

mérséklődik, a településeken élők életminősége javul.  

 

A kezdeményezés közvetett célja (a fenti tevékenységek eredményeképpen) a 

települési illetve térségi identitás erősítése a helyi kincsek és hasznosítási lehetőségeik 

tudatosulása révén.  

  

A csereháti településekről a magas iskolai 

végzettségű, megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

fiatalok elköltöznek 

Nem kötődnek eléggé 

ezek a fiatalok a 

térséghez, a 

településükhöz 

Az életminőséget 

meghatározó tényezők  

ebben a térségben több 

település esetén 

korlátozottan állnak 

rendelkezésre (pld. 

megfelelő munkahely, 

megfelelő infrastruktúra, 

stb.) 

Nem ismerik fel azokat a 

meglévő erőforrásokat és 

lehetőségeket sem, 

melyek rendelkezésre 

állnak 

Hiányzik a 

partnerség és 

együttműködés a 

térségben 

Az emberek egy 

része motiválatlan 

és fásult 

Az ide érkező fejlesztésre szánt pénzek 

nem minden esetben vezettek olyan 

eredményekre, melyek a fiatalokat 

maradásra bírnák 



 

A részletes kidolgozáshoz elvégzendő szakmai feladatok:  

- A kezdeményezésben résztvevők körének kialakítás, bővítése 

- Az egyes Karokon a szakmai kapcsolattartók körének kialakítása, a kommunikációs 

csatornák kiépítése, működtetése 

- A szemeszterek elején a megfelelő kurzusok hozzárendelése a programhoz annak 

érdekében, hogy az félévről-félévre zökkenőmentesen megvalósulhasson 

- Rendszeres időközönként workshop-ok, szakmai konzultációk, szabadegyetemek és 

nyári egyetemek megszervezése a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok és a know-how 

átadása érdekében 

- Az addig elért eredmények rendszeres megvitatása, a felmerülő problémák  

beazonosítása és kezelési módjaik kimunkálása 

- Az eredmények disszeminálása megfelelő fórumokon illetve különböző médiumokban 

- Az együttműködés kereteinek formalizálása 

 

Az ülésen abban is megállapodtunk, hogy megsürgetjük a másik két innovációs elképzelés 

kidolgozását és a negyedik ülést megelőzően azokat emailben előzetesen kiküldjük a 

résztvevőknek annak érdekében, hogy azok további átgondolása hatékonyabban 

megtörténhessen.  

 

Miskolc, 2015.10. 05.      

 

 


