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A jó gyakorlat elnevezése: Falusi és borturizmus képzés a sárospataki járás területén
Az esetet lejegyezte: Csatlósné Komáromi Katalin
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
A Falusi és borturizmus képzés olyan egyedi lehetőséget kínált a résztvevőknek, amely
lehetővé tette, hogy a tanfolyam sikeres befejezése után a képzési területet érintő
tevékenységekben közvetlenül bekapcsolódjanak. A gyakorlat jó példája volt a formális
tanulásnak, amely elméleti és gyakorlati óráival olyan széleskörű ismereteket nyújtott, hogy
azok közvetlenül alkalmazhatóak voltak a turisztikai piacon. A Tokaj-hegyaljai térségben ez
a tanfolyam sok segítséget adott azoknak a fő állásban más területen dolgozóknak, akik
kiegészítő jövedelmet kívántak elérni a falusi turizmus terén a tanfolyam befejezése után. A
képzési programban résztvevők Tokaj-Hegyalja különböző településeiről olyan szakmai –
partneri együttműködést alakítottak ki, amely messze túlmutatott a képzési programon. A jó
gyakorlat azért is példaértékű, mert a pályázati finanszírozás lehetővé tette, hogy valamennyi
képzési körülmény a legoptimálisabb feltételekkel valósuljon meg.
Szervezetek, személyek, amelyekhez köthető a jó gyakorlat
A Művelődés Háza és Könyvtára Sárospatak, Grand Tokaj Tolcsva, HARD-KER Bt.
Bodrogolaszi, Oremus Szőlőbirtok Tolcsva, Evinor Pincészet Sárospatak, Hotyek Attila
kádármester Erdőbénye.
A programot irányító személyek
Bordás István, Hardon Andrásné, Csatlósné Komáromi Katalin, Balla Boglárka.
A jó gyakorlat érdekeltjei
A programban azok a borkultúra értékei iránt elkötelezettek vettek részt, akik saját
környezetükben lehetőséget láttak arra, hogy a borra épülő helyi turizmus fejlesztésében új
eredményeket érjenek el. A közel húszfős csoport tagjai között településvezetőket,
pincetulajdonosokat, szőlészeket és egyéb érdeklődőket egyaránt találtunk. Többen azért
jelentkeztek a csoportba, mert szabadon álló ingatlanukat kívánták bekapcsolni a
vendéglátás ezen területébe. A program egyik erősségét jelentette, hogy a Sárospatakon
megvalósuló 220 órás képzés résztvevői a Világörökségi tájegység több településéről
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érkeztek, így pld. Hercegkútról, Tolcsváról, Sátoraljaújhelyből, Bodrogolasziból, és
Sárospatakról.
A megfelelő színvonalú elméleti és gyakorlati oktatásba a térség legkiválóbb szakembereit
sikerült bevonni, mind a vendéglátó és turisztikai tárgyak tekintetében, mind a borászati
technológiára és ismeretekre vonatkozóan. A képzés elfogadottságát és presztízsét ez
nagymértékben növelte.
A jó gyakorlat célja és tevékenységei
A program elsődleges célja az volt, hogy az abban résztvevők olyan elméleti és gyakorlati
ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában saját környezetükben kialakított falusi
turizmus szolgáltatásait biztosítani tudják. A tanfolyam célja volt, hogy a célcsoport tagjai
átfogó ismeretekkel rendelkezzenek az idegenforgalomról, a borvidékről, annak múltjáról,
kultúrtörténeti sajátosságairól. A vendéglátó ipari ismeretek széles tárházát dolgozták fel, a
gyakorlati órák: alapanyag ismeret, ital ismeret, tájjellegű ételek készítése, szépen terített
asztal elkészítése. A szőlőbirtokokon, borpincékben teljesített alkalmakon túl a falusi
turizmust érintő adminisztrációval, vállalkozói ismeretekkel is foglalkoztak.
A tevékenység első lépcsője a tanfolyam meghirdetése volt, melyet A Művelődés Háza és
Könyvtára végzett, több Sárospatakon elérhető hirdetési felületen. A jelentkezőkkel történt
személyes találkozás és bemeneti feltételek teljesítése után került sor a tanfolyam
résztvevőinek kiválasztására. A képzés elméleti órái A Művelődés Háza és Könyvtára
oktatótermében valósultak meg az esti órákban, illetve a hétvégi napokon. A gyakorlati
alkalmak nagy része szintén hétvégi időpontokra esett. A tananyaghoz igazodva a képzést
szervező intézmény biztosította a szőlőbirtokokra, borpincékbe történő utaztatást, és egyéb
körülményeket. A tanfolyam külső helyszíneivel A Művelődés Háza vette fel a kapcsolatot
és koordinálta az eseményeket. Modulzáró számonkérésre két alkalommal került sor, a
tanfolyam végén a résztvevők záróvizsgát tettek. A tanúsítványok átadására ünnepélyes
keretek között került sor a képzést szervező intézményben. Az ünnepség színvonalát emelte,
hogy a képzésbe bevont valamennyi külső cég képviselője elfogadta a meghívást, és
szimbolizálta a Tokaj-Hegyalja jövője érdekében közösen végzett munka fontosságát.
Örömteli az a tény, hogy a tanfolyam résztvevői annak befejezése után is kapcsolatot
tartanak egymással. Több esetben közös asztaltársasággal vettek részt A Művelődés Háza
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által szervezett egyéb borászati rendezvényeken, vagy szerveztek közös tapasztalatszerző
látogatásokat pincészetekbe, turisztikai rendezvényekre.
A jó gyakorlat által érintett területek
A program klasszikus formális tanulási esemény volt, amely A Művelődés Háza és
Könyvtára TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0035 „+1 esély Zemplénben” projekt keretében
valósult meg. A 220 órás képzés a FAT akkreditációs száma: PL-5383.
A képzési program az elméleti tanórákon kívül nagy hangsúlyt fektetett a gyakorlati
képzésre, amely a program egyik erősségét jelentette. A formális képzésen túl számos
informális képzési mozzanata volt a programnak, hiszen a Tokaj-Hegyalja különböző
településeiről érkező résztvevők egyedi sajátosságokkal egészítették ki az általános
ismereteket. A képzés sokban hozzájárult ahhoz, hogy a Világörökségi tájegységben rejlő
további fejlesztések megfogalmazódjanak, azok egyénre gyakorolt hatása fókuszba kerüljön.
A jó gyakorlat területi hatóköre
A téma sajátos jellege lehetővé tette, hogy Tokaj-Hegyalja több településéről is részesei
legyenek a programnak. Így Hercegkútról, Tolcsváról, Sátoraljaújhelyből, Bodrogolasziból,
és Sárospatakról. A gyakorlati órákon látogatott hegyaljai tevékenységek még tágabb kört
céloztak meg, így Tolcsva, Erdőbénye, Sárospatak és Bodrogolaszi határa egyaránt bekerült
a programba, valamint a résztvevők látogatást tettek Komlóskán, a ruszin hagyományőrző
kistelepülésen is.
A Grand Tokaj, az Oremus Szőlőbirtok, az Evinor Pincészet, a Pajzos Megyer Rt. a
sárospataki közművelődési intézménnyel való együttműködését erősítette a projekt.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek
A megvalósítás pénzügyi feltételeit a fent jelzett pályázati konstrukcióból finanszírozta a
tanfolyamot szervező intézet. A támogatás lehetővé tette, hogy az oktatói óradíjak mellett a
gyakorlati programokhoz szükséges eszközbeszerzés és anyagigény is a legoptimálisabb
feltételekkel teljesüljön. Ez különösen az étkezési alapanyagok és borkülönlegességek
esetében jelentett magasabb kiadási tételt.
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A tanfolyami program adminisztrációját, és lebonyolítással kapcsolatos dokumentálását az
intézmény munkatársa végezte. A projektről szerzett képzési tapasztalatok értékelésére a
résztvevők által tett visszajelzések feldolgozására az intézmény nagy hangsúlyt fektetett,
hiszen ez a további képzési programok sikerét is befolyásolta.
A jó gyakorlat eredményei
A jó gyakorlat eredményeképpen több mint tíz résztvevő tett sikeres vizsgát, akik közül
többen a gyakorlatban is hasznosítják az itt szerzett ismereteket. A képző intézmény
információi szerint a végzett résztvevők közül négyen már indítottak olyan vállalkozást,
illetve végeznek olyan tevékenységet, ahol az itt megszerzett tudást kamatoztatják. A
tanfolyamon résztvevő településvezetők közül többen saját környezetük fejlesztési
programjaiba építették be – és esetenként valósították meg – az itt hallottakat és látottakat.
A résztvevők a képzés után is egy közösséget alkotnak, a Falusi és borturizmus képzés egy
állandó kovász lett közöttük. Rendszeresen látogatják egymás rendezvényeit, megosztják a
tevékenységgel kapcsolatos működési tapasztalataikat.
A képzés, illetve a teljes projekt A Művelődés Háza és Könyvtára térségi beágyazottságát
tovább növelte, képzési piacon való jelenlétét erősítette.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
A képzési programot azóta kisebb létszámmal megvalósította az intézmény, de a pályázati
támogatás hiánya miatt szerényebb költségvetési keretek között. Az intézmény
együttműködése a projektben résztvevő cégekkel továbbra is megmaradt, más területen
ezeket napi szinten kamatoztatja.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Az adaptálhatóság más borvidékekre, vagy egyéb turisztikai szempontból fontos termékre
vonatkozóan megvalósítható. Ebben az esetben a tájegységre jellemző elméleti ismeretek,
valamint a borászattal kapcsolatos órák tananyagának átalakítása szükséges. Természetesen
az adaptáció nem nélkülözheti más tájegység borászataival és egyéb illetékes szerveivel való
szoros együttműködést.
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