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Térségi identitás építés 

munkacsoport 2. ülése  

 

Időpont: 2015. 09. 18.   

 

Helyszín: Edelény, Kastély 

 

Résztvevők:   

Havasi Virág, ME BTK 

Pankucsi-Márta, ME BTK  

Szabó-Tóth Kinga, ME BTK 

Mihályi Helga, ME BTK 

Képes Norbert, MESZEGYI, Miskolc 

Piskóti István, GTK 

Molnár László, GTK 

 

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

 

A munkacsoport ülésen a résztvevők problémafát és célfát készítettek annak érdekében, hogy 

feltárják a térségi identitásépítés, mint fejlesztési cél felé vezető, kialakítandó 

kezdeményezések gazdasági, szociológiai hátterét.  

Az alábbi problémafát alakítottuk ki, melyet az különösen az első innovációs elképzelés 

(csereháti települések fiatalokat megtartó képességének erősítése) kidolgozásában 

hasznosítunk:  
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Ezt követően elkészítettük az alábbi vázlatot az első innovációs elképzelésünk 

vonatkozásában:  

 

1. Innovációs elképzelés: csereháti települések fiatalokat megtartó képességének 

erősítésére (identitáserősítés) 

 

Az innovációs kör résztvevői:  

A csereháti települések közéletének meghatározó szereplői és a Miskolci Egyetem különböző 

szervezeti egységeinek képviselői. 

 

„Problémafa” 

1, A csereháti településekről a magasabb iskolai végzettségű, szakképzett fiatalok jelentős 

része elköltözik. 

2, Ez szorosan összefügg azzal, hogy nem kötődnek elég erősen a településükhöz, illetve a 

térséghez. 

A csereháti településekről a magas iskolai 

végzettségű, megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

fiatalok elköltöznek 

Az életminőséget 

meghatározó tényezők  

ebben a térségben több 

település esetén 

korlátozottan állnak 

rendelkezésre.  

Nem kötődnek eléggé 

ezek a fiatalok a 

térséghez, a 

településükhöz 

Nem ismerik fel azokat a 

meglévő erőforrásokat és 

lehetőségeket sem, 

melyek rendelkezésre 

állnak 

Hiányzik a 

partnerség és 

együttműködés a 

térségben 



3, Ennek hátterében az áll, hogy nem ismerik fel azokat az értékeket, fejlesztési erőforrásokat, 

melyek rendelkezésre állnak. 

4, A máig uralkodó szemlélet szerint az életminőséget meghatározó legfontosabb tényezők 

rendkívül kedvezőtlenek ezeken a településeken, ebben a térségben. 

A problémák megoldására kidolgozott társadalmi innováció célja: 

1, Olyan szemléletváltás, mely segít felismerni azokat a megoldásokat, melyek az életminőség 

javulását lehetővé teszik. Így különösen: 

a, anyagi helyzet javulása, munkával szerzett jövedelem növelése, hagyományos és új típusú 

foglakoztatás körének bővülése 

b, közösségi kapcsolatok, együttműködés, helyi társadalom integrációjának erősítése 

c, kulturális megújulás 

d, környezeti értékek tudatosítása és fejlesztése 

2, A helyben rendelkezésre álló fejlesztési erőforrások feltárása és a külső erőforrásokkal 

összekapcsolt hasznosításuk (csereháti települések és a Miskolci Egyetem különböző 

szervezeti egységei) 

3, A települési illetve térségi identitás erősödése a helyi kincsek és hasznosítási lehetőségeik 

tudatosulása révén 

4, A fiatalok helyben maradásának és életminőségük javulása 

Tevékenységek: 

A Miskolci Egyetem különböző Karainak és szakjainak hallgatói – az oktatók irányításával –

együttműködést alakítanak ki az innovációs körben résztvevő településeken élő fiatalokkal. A 

helyi adottságok és igények figyelembe vételével, a Históriák Völgye programjához 

kapcsolódóan. 

Szociológia szakos hallgatók és helyi fiatalok részvételével a település lakossága 

elégedettségének és elvárásainak feltárása 

Közös helytörténeti kutatások történelem szakos hallgatók és helyi fiatalok részvételével. 

Hallgatók levéltári kutatásai, közös „oral history” módszerrel végzett kutatások és a helybéli 

fiatalok családtörténeti leírásai, családfakutatásai 

Közösségfejlesztő, szociális munkás hallgatók és helyi fiatalok részvételével meglévő 

közösségek megerősítése, újak szervezése. 

Kulturális antropológia szakos hallgatók közreműködésével a helyi kultúra feltérképezése, új 

kulturális lehetőségek feltárása. 

Információ szakos hallgatókkal együttműködve a digitális írástudás fejlesztése, valamint az 

internethasználat gyakorlati előnyeinek megismertetése. 



Földrajz szakos hallgatók közreműködésével a természeti környezet turisztikai lehetőségeinek 

feltárása és fejlesztése. 

Gazdászhallgatók segítségével a gazdasági fejlődést, foglalkoztatás növekedést segítő 

lehetőségek feltárása, kisvállalkozások segítése, társadalmi vállalkozások ösztönzése, 

elindítása. 

Zeneművészetis hallgatók együttműködésével a helyi zenei élet felpezsdítése. 

Irodalom szakos hallgatók együttműködésével irodalmi körök, klubok, színjátszókörök, stb. 

szervezése. 

Egészségtudományi kar hallgatóval együttműködve egészségfejlesztő programok indítása. 

Igény szerint más együttműködések kialakítása. 

Az érintett települések és a Miskolci Egyetem együttműködésének rögzítése. 

Elért eredmények dokumentálása: kiállításokon, filmeken, kiadványokban, helyi sajtóban, 

médiumokban, dokumentumfilmekben, internetes honlapon. 

 

Várható hatás: 

Az érintett települések fejlesztési erőforrásainak bővülése, a kulturális és társadalmi tőke 

hasznosítási lehetőségeinek felismerése, gyakorlati megvalósítása. A települési és térségi 

identitás erősödése. Az érintett települések hálózati együttműködése és bekapcsolódása a 

Históriák völgye programba. A települések lakosságának és ezen belül kiemelten a 

fiataloknak a településükhöz való kötődése erősödik, csökken az elköltözések aránya. 

A Miskolci Egyetem hallgatóinak gyakorlatorientált képzése erősödik. Új TDK dolgozati, 

szakdolgozati témák kialakulása. A Miskolci Egyetem regionális tudásközpont szerepének 

erősödése. 

Társadalmi innovációk generálása, megvalósulás segítése, nyomon követése. 

Megvalósítás: a kérdőíves kutatás mintájába bekerült 6 csereháti település közéleti vezetőinek 

bevonása az innovációs körbe és az együttműködés kialakítása a fókuszcsoportos interjúk 

során. 

 

 

 

 

  



Megállapodtunk abban, hogy a másik két fejlesztési elképzelést is hasonlóképpen tervezzük 

meg.  

Mivel az ülésen a MESZEGYI munkatársán kívül nem voltak külsős szakemberek, a csoport 

döntést hozott arra vonatkozóan, hogy emailben megkeresésre kerülnek a fejlesztésekbe 

bevonható helyi szereplők.  

 

 

Miskolc, 2015.09. 21.      

 


