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G. Fekete Éva – Lipták Katalin
II. LHH Nyári Egyetem Irotán
Idén második alkalommal került megrendezésre 2011. augusztus 22-25. között Dr. G. Fekete
Éva egyetemi docens (Miskolci Egyetem, Regionális Gazdaságtan Tanszék) szakmai
vezetésével a leghátrányosabb helyzetű térségek társadalmi és gazdasági helyzetével, fejlesztési
sajátosságaival foglalkozó LHH Nyári Egyetem Irotán. A nyári egyetem „A felsőoktatás és a
kistérségek partnerségi programja – Miskolci Egyetem és a Szikszói kistérség” című projekthez
kapcsolódott.
A Nyári Egyetemen 25 hallgató és fiatal oktató vett részt, valamint a szakmai előadásokra
10 további vendég érkezett. A résztvevők több tudományterületet képviseltek, így szerepeltek
köztük geográfusok a Budapesti Corvinus Egyetemről és az ELTE-ről, kulturális
antropológusok a Miskolci Egyetemről, szociális munkás a Szegedi Tudományegyetemről,
közgazdászok a Budapesti Corvinus Egyetemről, a Kaposvári Egyetemről és a Miskolci
Egyetemről. A miskolci közgazdász hallgatók a Hantos Elemér Szakkollégium tagjai is egyben.
A Nyári Egyetem sajátossága, hogy a résztvevők közül többen is tagjai az LHH kistérségek és a
felsőoktatási intézmények között működő programnak. Így összesen 3 térség ugyanilyen LHH
programjának résztvevői találkoztak, ami lehetőséget adott az eddigi tapasztalatok
megbeszélésére és a jövőbeni közös tervek szövögetésére is.
A Nyári Egyetemen délutánonként szakmai előadásokat hallhattunk. Az első délutánon Dr.
Bánlaky Pál szociológus és Dr. Csatári Bálint geográfus kultúraközvetítés és fejlesztés az LHH
kistérségekben témakörben tartott előadást, Dr. Németh Nándor geográfus pedig a perifériák
fejlesztésének sajátos feladataiba, a helyi gazdaságfejlesztés jó gyakorlataiba vezette be a
hallgatókat. A vacsorát követően a vidékről, a területi hátrányokról és a posztmodern
változásokról beszélgettünk Dr. G. Fekete Éva vezetésével. A második napon a perifériák
településeinek és helyi gazdaságának megújításában az agrárium szerepéről tartott előadást
Rajnai Gábor az ECOVAST elnöke és Szeremley Béla a HANGYA Szövetség elnöke. A
mezőgazdálkodás szerepét és a szövetkezés fontosságát hangsúlyozó előadásokat követően a
kistérségi fejlesztés egy gyakorlati szakembere, a dél-borsodi Sárvári Attila az ökológiai alapú
helyi gazdaságfejlesztés buktatóival és sikereivel ismertette meg a fiatalokat. A harmadik
délután Hernádszentandrás polgármestere, Üveges Gábor politológus volt a vendégünk. A
hallgatósághoz korban is közel álló polgármester beszélt az elmaradott térségek fejlesztésének
sajátosságairól, valamint a településükön közösségi vállalkozási formában elindított
biogazdálkodás eddigi tapasztalatairól.
A Nyári Egyetem résztvevői a délelőttönkénti terepmunka keretén belül a Szikszói
kistérség néhány településre (Monajra, Kupára, Felsővadászra és Selyebre) rajzottak ki. A helyi
lakosokkal beszélgetve a helyi értékrendek és a települési fejlődési pályák közötti
összefüggéseket próbálták feltárni. A helyiekkel készített interjúkat videofelvételeken is
rögzítették. A „kirajzás” az esettanulmány megoldó verseny feladatainak teljesítésében is
segített.
A Nyári Egyetem keretén belül ugyanis ebben az évben esettanulmány megoldó versenyt is
hirdettünk. A négy csoportba szerveződött résztvevők az első napon a Szikszói kistérségről
kaptak egy hosszabb helyzetleírást, melyben téves adatok és összefüggések is szerepeltek.
Feladatuk a téves adatok kiszűrésén túl a térség problémafájának felvázolása, a helyzetleírásra
és a délelőtti beszélgetések eredményeire épülő jövőkép és lehetséges fejlesztési célok,
innovációs irányok megfogalmazása volt. Az eredményeket a csoportok az utolsó nap
délelőttjén prezentálták. A prezentációkat Dr. Nagy Zoltán intézetigazgató-helyettes és
Dr.G.Fekete Éva közösen véleményezte és értékelte.
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A Nyári Egyetem a hallgatói visszajelzések alapján egyértelműen sikeres volt. Szakmai
eredményként pedig az elkészült prezentációkban szereplő javaslatok, fejlesztési ötletek
könyvelhetők el. Emellett sikernek tekintjük a különböző intézmények hallgatói, ill. oktatói
között kialakult párbeszédet, a közös cselekvésre irányuló szándékok megfogalmazódását.
Az NFÜ által támogatott LHH program a Miskolci Egyetem és a Szikszói Kistérség
számára már befejeződött, de a hallgatók lelkesedése és tenni akarása mindenképp indokolja az
együttműködés meghosszabbítását és a Nyári Egyetemi hagyományok folytatását.

