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A gyémánt a legkeményebb ásvány, minden más ásványt megkarcol. Szí-
nei igen sokfélék; a víztiszta, teljesen színtelentől kezdve úgyszólván minden 
színben találták már, fekete kristályok is ismeretesek. A teljesen átlátszók a 
fényt kitűnően tükrözik vissza, sima lapokon gyönyörűen ragyognak, a fényt 
kitűnően törik, minélfogva a legpompásabb szivárványszíneket játsszák.

Ám ezek igen ritkák. A leggyakoribbak a sárga színű vagy feltűnőbb 
hibákban (foltok, repedések) szenvedő színtelenek. Ezeket ezért odaadják a 
gyémántcsiszolóknak, s mivel keménységük ellenére az oktaéder-lapok irá-
nyában tökéletesen hasadnak, az ügyes mesterek hibátlanná alakítják őket.

A fiatalok sokban hasonlítanak a csiszolatlan gyémántra: kemények, sok-
színűek, sokszor hibásak, de értő kezek formálhatják, tökéletesíthetik (nevel-
hetik, képezhetik) őket, és akkor előtűnik a foltos külső mögül a ragyogó 
tisztaságuk. Gyémántcsiszolók lehetnek a szülők-nagyszülők, a tanárok, a 
népművelők, animátorok, ifjúsági referensek, de maguk az ifjúsági szerveze-
tek is, hiszen talán a közösség formálja, alakítja leginkább az egyént.

Az ifjúsági munka ezért gyönyörű, de egyben felelősségteljes feladat
is. És minden lehetőséggel támogatandó. 1999-ben a korosztályos kérdé-
sek képviselete minisztériumi szintre emelkedett, innen már csak egy lépés 
volt a hálózatrendszer kialakítása, feladatinak meghatározása. Egy évvel ké-
sőbb megkezdte működését az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács és
az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda. A három év alatt több
ezer pályázatot támogattak, 14 kategóriában. Az ezek által megvalósított 
programokon pedig több százezren vettek részt.

Ezzel a kiadvánnyal arra a feladatra vállalkoztunk, hogy egy csokrot be-
mutassunk ezek közül. Egy olyan könyvecskét terveztünk, amely megjelené-
sében méltó azokhoz a nemes erőfeszítésekhez, amelyekkel az ifjúsági mun-
kások, segítők és maguk a fiatalok megvalósították ezeket a programokat.
Úgy terveztük, hogy kiválasztjuk a húsz legjobbat, de több száz legjobb volt 
közöttük, így igencsak nehéz volt a dolgunk.

Végül, több mint egy év munka után elkészültünk, íme az eredmény. 
Ha most kezdenénk, biztos, hogy másként csinálnánk, lehet, hogy mások 
lennének benne, lehet, hogy kevesebben, de részletesebben feldolgozva. Ép-

Előszó helyett
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pen ezért lehet, hogy egy év múlva újra megjelentetünk egy kiadványt, talán 
ennek a folytatásaként. Addig is sok szeretettel ajánlom ezt a könyvet min-
denkinek, aki fiatal, ifjúsági területen dolgozik, vagy csak most döntött úgy,
hogy ez a terület érdekli. Lehet belőle ötleteket meríteni, programokat adop-
tálni, esetleg kapcsolatokat kialakítani a szervezőkkel. Ha ezáltal színesedik 
a szervezetek programpalettája, új kezdeményezések valósulnak meg, akkor 
elértük a célunkat.

Debrecen, 2004. december

Hamvas László
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Változnak az évszakok

A 2003-ban az egész évet átöle-
lő Apáról – Fiúra programsorozat 
négy rendezvényt foglalt magába, 
melyek mindegyike egy-egy jeles 
naphoz illetve egy-egy évkörhöz 
kapcsolódott. A szervezők játékos 
programokon keresztül ismertet-
ték meg a fiatalokkal és szüleikkel
az ezekhez kapcsolódó hagyomá-
nyokat. A törökszentmiklósi Váro-
si Művelődési Központban lezajlott 
eseményekről a szervezőkkel, Pol-
gár Anitával és Molnár Anettel be-
szélgettünk.

A programsorozat alapját az ál-
talunk már évek óta szervezett ját-
szóházak adták. Ezekhez szerettünk 
volna valami pluszt hozzátenni. A 
szolnoki Napsugár Gyerekháznak 
régebben voltak olyan rendezvényei, 
ahol két részre osztották a napot, és 
a kézműves programok után vala-
milyen más kiegészítő programot 
is szerveztek. Mi is hasonlót szeret-
tünk volna megvalósítani, ahol a 
játszóházas programok dramatikus 
játékkal, énektanítással, a hagyomá-
nyok felelevenítésével egészülnek ki.

Hogy néz ki egy ilyen nap?

A program a Művelődési Ház 
nagytermének berendezésével kez-

Apáról Fiúra Alapítvány

Apáról Fiúra Alapítvány
Cím: Törökszentmiklós, Széchenyi út 134. 
Műhelycím: Törökszentmiklós, Táncsics 
utca 4. 
Elérhetőségek: (30)402-83-83,
(30)349-15-65 
E-mail: aparolfiura@imi.hu
A szervezet vezetői: Polgár Anita 
kuratóriumi elnök és Molnár Anett.

Az egyesület 1993. tavaszán ala-
kult, azzal a céllal, hogy felkutassa 
a magyar népi, és kézműves ha-
gyományokat és bemutatása azo-
kat a fiataloknak.

Megalakulásuk óta rendeznek 
nyári és alkotótáborokat az álta-
lános iskolások számára. További 
rendszeresen megszervezett ren-
dezvényeik a „Pünkösdi vigada-
lom”, szakkörök és játszóházak. 
Az Apáról Fiúra 2003 programso-
rozatot az Észak-alföldi Regionális 
Ifjúsági Tanács is támogatta.
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dődik. Ezt mindig az adott évszaknak megfelelően szoktuk feldíszíteni, és 
elrendezzük az asztalokat, ahol a kézműves foglalkozások zajlanak. Ezeket 
délután kettőtől négyig vehetik igénybe az érdeklődők. Megpróbáljuk min-
denkinek megtalálni a neki tetsző foglalkozást, amiben sikerélményt szerez-
het. Ezért korosztályok szerint differenciáljuk az elkészíthető-elkészítendő
tárgyakat. Ezután jön egy gyors átrendezés, a kézműves eszközöket és az 
asztalokat elpakoljuk. Addig is, hogy a gyerekek ne unatkozzanak és ne szé-
ledjenek széjjel, egy ceremóniamester találós kérdésekkel foglalkoztatja őket. 
Aztán kezdődhet a program második része.

A már említett nagytermen kívül igénybe szoktuk venni az intézmény 
konyháját is, így mire a játszóháznak vége van, addigra elkészül egy kalács, 
almás lepény, vagy fánk. Sőt mostanában még egy büfét is be rendezünk, egy 
„anyamegőrzőt”, mivel egyre több szülő is elkíséri a gyermekét. Itt lehetősé-
gük van például hímző motívumot kivarrni, mert azt tapasztaljuk, hogy már 
lassan a szülő sem tud tűbe fűzni, nem hogy a gyerek.

Akkor kik vezetik a foglalkozásokat? Jön mondjuk egy kosárfonó, egy 
korongozó,...?

Nem, ezeket mind mi magunk csináljuk. Pedagógusok, középiskolás ta-
nulók, főiskolások, de van köztünk olyan is, aki a rádióban, varrodában vagy 
postán dolgozik, és van aki otthon van, mert le van százalékolva. A szervezés 
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során mindenkivel megbeszéljük, hogy milyen foglalkozásokat tud tartani. 
Megírjuk a játszóházi vázlatot, azt minden tagunk megkapja, majd megbe-
széljük, hogy mi legyen a díszítés, mi a versenyjátékokra az ajándék, mit kell 
még megvenni a foglalkozásokhoz. Ezek alkalomról-alkalomra változnak. 
Mindig odafigyelünk, hogy mi az, ami odavaló, nyilván nem fogunk, pl. to-
jásdobáló játékot játszani karácsonykor. Ha már itt tartunk vegyük például 
a húsvétot. Egyszerű, gyorsan elkészíthető de látványos feladatokra gondo-
lunk. Van, aki gyapjúbárányt készít, van, aki húsvéti üdvözlőlapot, ajtó- és 
ablakdíszt, szalmatojástartót, a kicsik pedig grízestojást. Az átrendezés alatt 
elkészítik a kiszebabát, majd megtanulják a kiszehajtó nótát. Lemennek az 
udvarra, és ott még különböző tavaszi varázslásokat mondanak el és elégetik 
a kiszebabát. Ezalatt a teremben megterítik a húsvéti asztalt. Az asztalon ott 
vannak a díszített tojások, a kalács, és sok – sok minden. Húsvéti dalokat 
tanítunk még nekik, illetve tojásdíszítő-, locsoló-, és versmondó versenyt 
szervezünk.

Egy-egy rendezvényen hányan vesznek részt?

Ez változó, 100 – 200 fő körüli. Karácsonykor általában nem férünk el, 
de a farsang érdekes módon nem olyan népszerű. Valószínű azért, mert az 
iskolákban is megrendezik. Pedig mi másfajta programot szervezünk, ötlete-
ket adunk tombolatárgyak készítésére, bemutatjuk, hogy milyen jelmezekbe 
öltöztek régen, milyen mackókat készítettek.

Általában az alsós diákok jönnek, és néhányan az ötödikesek, hatodiko-
sok közül. Sajnos a hetedik, nyolcadik osztályosoktól kezdve tizennyolc éves 
korig mintha elvágták volna őket, számukra úgy látszik nem ez a fontos. 
Talán az egész kultúránk egy kicsit szégyellnivaló ebben a korban a szemük-
ben. Örömünkre szolgál ellenben, hogy van most egy pár 18 évesünk, aki 
visszajött, újra felfedezve a programok értékét. 

Kik segítettek a megvalósításban?

Nagy segítséget kaptunk a Művelődési Központtól, ahol a rendezvények 
zajlottak. Támogatott minket az önkormányzat és az Észak-alföldi Regioná-
lis Ifjúsági Tanács is. Ezen kívül még szülői segítségre is számíthattunk. A
költségek felét a támogatásokból, a másik felét önerőből fedeztük. Így min-
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den tervezett programot meg tud-
tunk valósítani.

Akkor nem volt semmilyen prob-
léma?

Azt azért nem mondhatnám. De 
ezek a szokásosak: az információ-
áramlásra, a reklámozásra nagyon 

kevés pénzt tudunk fordítani, leginkább szórólapokon hirdetjük rendezvé-
nyeinket. Továbbá nehéz a fiatalokat felállítani a televízió elől. Pedig éppen
az a fő célunk, hogy a gyermek ne műanyagokkal találkozzon, hanem megis-
merkedjen a természetes anyagokkal. Fakockával, favonattal játsszon, a Bar-
bie babán kívül ismerje meg az általunk-általa készített játékokat is.

És milyenek a visszajelzések?

A játszóházat tulajdonképpen mindig is szerették. Vannak olyan gyere-
kek, akik állandóan itt vannak. De az új programok is elnyerték a tetszésü-
ket, például a gyermeklakodalmas próbái szenzációsak voltak. Ezt mutatták 
be a farsangi játszóházban a gyerekek, de hasonló volt a lelkesedés akkor is, 
amikor betlehemeztünk.

Magunkról a szervezőkről meg annyit, hogy úgy gondolom nincs annál 
jobb érzés, mint mikor egy program megvalósul. Nálunk mindenki önkén-
tesen tevékenykedik, a szabadidejéből áldoz fel 4-5 órát, ezért a közösségi 
munka sikere doppingol minket, és segít abban, hogy újra és újra belefog-
junk a munkába. Van úgy, hogy kevesebben jönnek el, mint amire számí-
tunk, pedig ugyanolyan vázlat alapján, ugyanannyi munkával készülünk rá. 
Ilyenkor persze nagyon le vagyunk törve mi is.

De azt üzenjük mindenkinek, hogy ha egy kis csalódás is éri, azért nem 
szabad abbahagyni a munkát, át kell gondolni, hogy hol hibáztunk, és legkö-
zelebb hogyan tudnánk jobbá tenni programjainkat.

Változnak az évszakok, változnak a fiatalok. A hagyományok is
változnak: az eltelt idővel arányosan folyamatosan gazdagodnak. A 
helyi közösségek feladata, hogy ezeket sikereken és néha kudarcokon át 
továbbvigyék. Törökszentmiklóson apáról-fiúra száll a tűz őrzése.
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Beregdaróci Ifjúsági
Egyesület

Szívni nem, csak szőni! 

A Beregdaróci Ifjúsági Egye-
sület legnagyobb rendezvénye, a 
Daróci Kenderes Napok, melyet 
már negyedik alkalommal rendez-
tek meg. A két napos fesztiválon a 
„kendermagtól a vászonig”, a ken-
derfeldolgozás hagyományos mód-
jait mutatják be a látogatóknak. 
Mindezt hagyományőrző kulturá-
lis programokkal fűszerezik: nép-
tánc együttesek, népdalkörök fellé-
péseivel és vásárral. Az eseményről 
Dalamics Zoltánnal, a falu görög 
katolikus lelkészével, a rendezvény 
egyik főszervezőjével beszélget-
tünk.

Mi a célja a fesztivál megszerve-
zésének?

Olyan időket élünk, amikor a 
modernizáció szinte minden hagyo-
mányos dolgot kiöl az életünkből, 
telerakja mindenféle műanyaggal. 
Egy olyan kendőbe törölközni, ame-
lyet ott szőnek meg a szemünk előtt, 
azért teljesen más dolog. Abban a 
kendőben benne van az emberek 
munkája, öröme, fájdalma, büszke-
sége. Ez mindig érték marad. A kul-
túránknak egy olyan részét képvise-
li, ami talán méltánytalanul el van 
hanyagolva. A kendernek manapság 

Beregdaróci Ifjúsági Egyesület
Cím: Beregdaróc, Kossuth u. 1
Telefonszám: (20)461-25-46
A szervezet vezetője: Baracsi Endre

A Beregdaróci Ifjúsági Egyesület
1998. februárjában alakult meg, 
azzal a céllal, hogy összefogja a 
község fiataljait. Programjaikkal
arra törekednek, hogy segítsék a 
fiatalok szabadidejének hasznos
eltöltését, összegyűjtsék és 
ápolják a település kulturális és 
szellemi javait, és hozzájáruljanak 
ahhoz, hogy a fiatalok helyben
maradjanak. Az egész évet 
átölelő, ismétlődő rendezvényeik 
mára túllépték a falu határát.

Mindemellett az ifjúsági egye-
sület foglalkozik a község sport-, 
és kulturális életével.
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nem sok becsülete van. Ha azt mon-
dom, hogy kender a legtöbb ember-
nek a kábítószer jut az eszébe, nem 
az évszázados tudás és munka, amit a 
kenderfeldolgozás jelent. Ezzel a ren-
dezvénnyel egy kicsit helyreállítjuk a 
kender becsületét, és emléket állítunk 
azoknak az embereknek, akik ezzel a 
munkával töltötték el az életüket. Azt 

az évszázados tudást, amit az itteni emberek a mai napig birtokolnak, meg-
őrizzük és továbbadjuk. Kiemeljük a községet az ismeretlenségből egy olyan 
érték felmutatásával, amely mindenütt megállja a helyét. Az ötletet egyesü-
letünk egy emberként fogadta el, de nemcsak az egyesület, hanem az egész 
község. Ez valóban egy olyan rendezvény, melyet csak összefogással lehet 
sikeresen megszervezni és lebonyolítani. 

Volt-e valami minta vagy segítség?

Inkább azt mondanám, 
hogy saját kútfőből merítettünk 
mindent. Mi magunk találtuk ki 
a teljes forgatókönyvet. Hiszen 
adott egy olyan munkafolyamat, 
amit nem lehet felborítani. Erre 
épül a fesztivál két napja. Az első 
nap azokat a munkákat mutatjuk 
be, amelyek kint zajlottak a ken-
derföldön: az áztatást, a szárítást. 
A második nap az utómunkála-
tokat: a szöszcsinálástól egészen 
a szövésig, a kész vászonig. Ez 
tehát a rendezvény váza, melyre 
ráépülnek a kulturális műsorok, 
események. A kivitelezésnél per-
sze mindig vannak apró, a tervtől 
való eltérések, de összességében 
azt lehet mondani, hogy a kon-



15

GYÉMÁNTCSISZOLÓK

cepció az elmúlt években semmit sem 
változott, és mind a mai napig ugyan-
azzal a forgatókönyvvel zajlik.

Ez egy szabadtéri rendezvény?

Igen, a falu főtere mellett van egy 
udvar, melyet egy gyönyörű székely 
kapu határol. Itt van felállítva a sza-

badtéri színpad, és itt zajlik a rendezvények zöme. Itt állítjuk ki a kender-
feldolgozás eszközeit is. Az udvar előtt levő utcában kerül megrendezésre a 
kirakodó vásár. A helyszínen az egyesület tagjai hagyományos ruhába öltöz-
nek, így szőnek, fonnak. Nyáron vagy kora ősszel volt a fesztivál idáig meg-
rendezve. Mostantól viszont egy állandó időpont kialakítására törekszünk. 
Azt szeretnénk, hogy az emberekben tudatosuljon a rendezvény és egy hozzá 
kapcsolt dátum.

Milyen anyagi segítséget kapnak a fesztivál megrendezéséhez?

Mivel ez az egész falu rendez-
vénye, a falu önkormányzata komo-
lyan hozzájárul a megrendezéshez, 
valamint segít a szponzorok felku-
tatásában is. Továbbá pályázati úton 
próbálunk anyagi támogatáshoz 
jutni. Az is nagy segítség, hogy sok 
önkéntes vesz részt a munkában. 
A legelső rendezvényen például a 
vendéglátáshoz, főzéshez mindenki 
felajánlott valamit: krumplit, babot, 
zöldséget. 

Milyen az érdeklődés a fesztivál 
iránt?

Mivel nem túl régi programról 
van szó, és eléggé messze vagyunk 
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itt a Beregnek a csücskében, nem számoltunk több ezres tömegre, viszont 
több száz érdeklődőre igen. Ez a reményünk valóra is vált, sőt nemcsak a 
szomszéd településekről jöttek, hanem, és ez a számunkra igazán meglepő 
volt, Szegedről, Budapestről, Nyíregyházáról is voltak szép számmal. Még 
nagyon sokat kell a marketingen dolgoznunk, hogy az emberek tudják és 
lássák azt, hogy valóban milyen értéket képviselünk, mert akkor eljönnek 
és megtisztelnek minket az érdeklődésükkel. Eddig a látogatók részéről csak 
pozitív visszajelzések érkeztek mind az ötlettel, mind a konkrét rendezvény-
nyel kapcsolatban.

A fiatalok érdeklődését is sikerült megnyerni?

Tevékeny szerepet vállaltak a kiadványszerkesztésben, pályázatírásban, 
a faluban élő emberek felkeresésében, vagy éppen az üstnél az ebéd meg-
főzésében a rendezvény napján. Azok a fiatalok pedig, akik ide látogatnak,
megfogalmazták, hogy szívesen eljönnének ide máskor is, mondjuk egy szö-
vőtábor keretein belül, ennek megvalósítására már készülünk.

Ha valamiben az ember bízik, és nem félgőzzel csinálja, akkor biztos, 
hogy eléri a kívánt eredményt. Abban a pillanatban, ahogy a Kenderes Na-
pokat félgőzzel, megszokásból, lelkesedés nélkül kezdik el szervezni, halálra 
lesz ítélve. Minden helynek megvan a maga jellegzetessége, amit érdemes 
felfedezni, amire érdemes odafigyelni, amire kitartással, kemény munkával
és összefogással, egy ehhez hasonló rendezvényt lehet ráépíteni.
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Indulj el egy úton…
A Csengeri Ifjúsági Egyesület
erdélyi kirándulása

Az egyesület 2001-ben ala-
kult. Még ugyanebben az évben 
egy tíz napos Kárpát-ukrajnai 
jurta táborban vettek részt az 
egyesület tagjai. A Kárpátok 
lábánál, a szabadban töltött na-
pok, az ottani magyarság, olyan 
mély benyomást keltett a fiata-
lokban, hogy a következő évben 
úgy döntöttek, Erdélybe is el kell 
látogatniuk. Az Észak-alföldi  
Regionális Ifjúsági Tanács épp
ekkor írt ki pályázatot Gyermek 
és ifjúság nyári táboroztatása
címmel. Beadták a pályázatukat 
és nyertek. Így 2002. július 22-
től 28-ig az erdélyi Bucsintetőn 
és annak környékén nyaraltak. 
Tervük valóra váltásáról, uta-
zási élményeikről beszélgettünk 
az egyesület elnökével.

Hogyan kezdtetek neki a pá-
lyázat megírásának?

A fiatal egyesületi tagjaink
mondták meg azt, hogy milyen le-
gyen a tábor jellege. Ezután kinéz-
tünk egy területet, ahova menni 
szeretnénk. Számba vettük, me-
lyek azok a látnivalók, nevezetes-
ségek, amire kíváncsiak vagyunk. 
Mindez alapján összeállítottuk a 

Csengeri Gyermek- 
és Ifjúsági
Önkormányzat

Csengeri Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat
Cím: Csenger, Ady Endre utca 14.
Telefonszám: (44)520-105, (44)520-
106, (44)341-235
Honlap: www.csenger.hu
A szervezet vezetője: Fórján Zsolt

Az egyesület a Csengerben 
és térségben élő ifjúságot, fi-
atalokat, szervezi közösségé. 
Fontosnak tartják, hogy prog-
ramjaikba ne csak a helyieket, 
hanem a környező települések 
fiatalságát is bevonják, hiszen
a környéken nincsen hasonló 
szervezet. Taglétszámuk ma 
már 100 fő feletti. A fiatalokat
arra ösztönzik, hogy alakítsa-
nak új civil szervezeteket, ifjú-
sági egyesületeket, és együtt, 
közösen, partnerként dolgoz-
zanak tovább. 

www.csenger.hu
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programot. Felvettük a kapcsolatot az ottani tourinformmal. Ők nagyon so-
kat segítettek a szervezésben és később a kivitelezésnél is, például a szállás 
lefoglalásában.

Ki és milyen segítséget nyújtott a pályázatírásban?

A program megírásában a helyi környezetvédelmi egyesület segített, há-
lából az ő szakembereiket is magunkkal vittük a táborozásra. Ők ismertették 
meg a helyszínen a növény és állatfajok sokszínűségét.

Milyen támogatási forrásokat szereztetek még?

Egy program szervezésénél általában anyagi jellegű problémák vannak. 
Hogyan tudjuk majd finanszírozni a programot, hogyha nem nyerjük meg
a pályázatot? Hál’ istennek nálunk ez a dolog megoldódott. Az Észak-alföldi 
Regionális Ifjúsági Tanács pályázatán nyertünk 150 ezer forintot. Csenger
Város Önkormányzata is támogatott minket 100 ezer forinttal. A helyi vál-
lalkozók élelmiszerrel támogattak bennünket, ezen felül az utazók is vállal-
tak önrész befizetést.
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Hány fő vett végül részt az utazáson?

48 fő. Az életkori megoszlás jól tükrözte az egyesület összetételét is 12-
től 35 évig vegyesen. Változatos korosztály, de mi így érezzük jól magunkat!

Hogyan zajlott le végül a program?

A buszt a tervekkel ellentétben Romániából béreltük, hiszen jóval 
kedvezőbb áron kaptuk meg. Maga a program sokkal színvonalasabb 
lett, mint terveztük. Gyergyószentmiklós mellett, Bucsintetőn szálltunk 
meg. Odafelé megálltunk Koltón, ahol Petőfi Sándor mézes heteit töltötte,
megnéztük a szobáját és a nyárfát, ami a „Szeptember végén” című versében 
is megelevenedik. Máramaros szigetén a természet adta lehetőségekről 
és a természeti értékekről tartottak egy előadást a kis csapatnak. Désen a 
Szamos-folyót, a református templomot, építészeti stílusokat néztünk meg. 
Szászrégenben ellátogattunk a gótikus stílusú evangélikus templomhoz. 
Megcsodáltuk a Békás-szorost és a Gyilkos-tavat, majd leereszkedtünk 
a parajdi sóbányába, végül elmentünk fürödni a Medve-tóhoz. Jártunk 
Marosvásárhelyen, Csíkszeredán, Csíksomlyón, még a csángó magyarokat 
is megnéztük. Egy marosvásárhelyi lány volt az idegenvezetőnk, akit a 
romániai tourinform iroda közvetítette ki a számunkra. Ő mutatta meg a 
látnivalókat, de a helyszíneken is volt mindig egy muzeológus, aki ismertette 
nekünk a történelmi részleteket. Ennyi program mellett még szabadidőnk 
is maradt. Délutánonként 4 vagy 5 órára mindig hazaértünk a táborba, 
akkor tüzet raktunk, fociztunk vagy gyalogtúrát szerveztünk. Az egyik 
nap vásároltunk két kecskét a helyiektől, megnyúztuk őket és megsütöttük. 
Megismerkedtünk a helyi roma kisebbséggel is. Ők nem messze laktak 
tőlünk. Érdekes volt, hogy olyan vándor, nomád életformát folytatnak a mai 
napig, amilyet Magyarországon 150- 200 évvel ezelőtt. Nem is gondoltuk, 
hogy ilyen sok helyre el tudunk majd jutni, ahhoz képest, amit eredetileg 
terveztünk, és hogy ennyi élmény fog minket érni. 

Nagyon érdekes, és talán mindent elmond a határon túli táborozá-
sok fontosságáról az a felismerés, amit egy kiránduláson résztvevő 12 éves 
fiú, így fogalmazott meg: „Elutaztunk Magyarországról 500-600 km-re és
mégis bárhol megállunk, mindenki magyarul beszél…”. A programban 
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résztvevő fiatalok megismerhették Erdély természeti kincseit, megelevene-
dett számukra történelmünk, kézzel foghatóvá váltak költőink. Láthatták 
az erdélyi magyarok életét, voltak a házaikban, élvezhették vendégszere-
tetüket. Ez a csengeri magyar fiatalságnak akkora élmény volt, hogy mai
napig visszavágynak Erdélybe…

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács tagjai

Kovács Csaba, elnök, a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács delegáltja
Csige Tamás, alelnök, a Megyei Közgyűlések delegáltja
Burai István, a Megyei Jogú Városok delegáltja
Czapp Katalin, a Történelmi Egyházak delegáltja
Gulyás Adrienn, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács delegáltja
Joó István, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája delegáltja
Juhász Roland, az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament delegáltja
Makara Tamásné, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete delegáltja
Dr. Pancsira Zsolt, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium delegáltja
Szentesi Csaba, a Történelmi Egyházak delegáltja
Tar Tímea Tünde, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium delegáltja

Korábbi tagok

Halász János, 2000. – 2003., elnök
Román István, 2000. -2004., 2002. – 2003. alelnök, 2003. – 2004. elnök 
Fejér Andor, 2000. – 2003., 2000. – 2002. alelnök
Mirki László, 2000.- 2003.
Tóth András, 2000. - 2002.
Kovács Gyula, 2000. – 2002.
Dr. Kriskó Miklós, 2000. – 2004.
Juhász Dániel, 2001.  – 2003.
Pap Béla, 2003.
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Folk-ról fesztivált

A szolnoki ifjúsági egyesület
pedagógusokból, pszichológusok-
ból, közművelődésben dolgozó 
emberekből áll, és alapvető célja 
az, hogy a fiatal generációval kap-
csolatos teendőket végezze a város-
ban. Az egy és fél évtizede működő 
szervezet alapvető információs és 
tanácsadó szolgáltatások mellett 
közművelődési és ifjúsági progra-
mok szervezésével is foglalkozik. 
Az általuk szervezett programok 
között, a teljesség igénye nélkül, 
szerepel alternatív zenei klub, di-
ákszínjátszás, filmklub és fesztivál
is. Ez utóbbiról, nevén nevezve a 
Szolnoki Etna zenei Folk és folkon 
fesztiválról, beszélgettünk a főszer-
vezővel, Papp Bélával.

Egy nyolc éves fesztiválról van 
szó. Mi a története?

1996-ban a Millecentenárium 
évében a Város Önkormányzata kér-
te fel a város civilszervezeteit, hogy 
kínáljanak alternatív programokat 
az ünnep méltó megünneplésére. Azt 
fedeztük fel, hogy rengetegen foglal-
koznak olyan zenékkel, melyeknek 
gyökerei a nagyszülők vagy dédszü-
lők zenéjében, kultúrájában léteznek. 
Előadásokat viszont modern műfaj-
okkal, modern kifejezőeszközökkel 
próbálják megoldani: jazz-zel, netán 

Szolnok Ifjúságért
Közhasznú Egyesület

Szolnok Ifjúságért Közhasznú Egye-
sület 
Cím: Szolnok, Somogyi Béla utca 1. 
Telefonszám: (56)422-429
E-mail: szolif@ngo.hu
Szervezet vezetője: Dr. Teszár László 
elnök, Baricz Péter ifjúsági informáci-
ós iroda vezető

Az egyesület 1987-ben, az in-
formációs irodája 1989-ben 
kezdte meg a működését. Fő 
feladatukként az ifjúságot érin-
tő információk gyűjtését, rend-
szerezését és továbbadását 
tűzték ki, az albérletkereséstől 
kezdve az utazási kedvezmé-
nyeken át a szabadidős prog-
ramok ajánlásáig. Emellett ifjú-
sági és közművelődési progra-
mokat is szerveznek, például 
alternatív zenei és művészfilm
klubot, valamint diákszíntársu-
latot is működtetnek.
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technoval kombinálva. Mi egy ilyen, 
mai szóval élve, világzenei fesztivált 
kezdtük el szervezni ’96-ban. Négy év 
múlva, pályázati lehetőségeknek kö-
szönhetően, kortársművészeti ágakkal 
egészítettük ki a fesztivált, innentől 
kezdve Örökségfesztiválnak hívjuk a 
programot.

Hány néző vesz részt ezen a feszti-
válon?

Tavaly a három színházi előadást 
kb. 600 ember tekintette meg. A 
zenei programokra kb. 3500 ember 
volt kíváncsi. A közönség 70 %-a a 
15–25 éves korosztályhoz tartozik, 
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mely egyébként épp az egyesület célcsoportját testesíti meg. Szerencsére 
sok gyermekkorú is látogatja a rendezvényt, ez azt jelenti, hogy családi 
eseménynek is számítunk egyben. Természetesen a műfajt kedvelő idősebb 
generáció is képviseli magát a programjainkon.

Milyen költségvetéssel és támogatási lehetőséggel számoltak?

Az önerőnk 500 ezer forint nagyságrendű. Teljes költségvetésünk 2,5 
- 3,5 millió forint között mozog. Az Önkormányzat is támogatja a rendez-
vényt az önerőnkhöz hasonló nagyságrendű összeggel. Ezek a források és a 
szponzori támogatások fedezik költségvetésünk 50 %-át, a fennmaradó 50 
%-ot országos és regionális pályázatok útján teremtjük elő.

Hogyan zajlanak a rendezvények?

Nagyon tudatos a helyszínválasztás. A színházi előadásokhoz a Dam-
janich Múzeum udvarát használjuk. A szolnoki színháztól kölcsönözzük 
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a technikai berendezéseket. A másik helyszín a város sétáló negyedében, a 
központban, a Tisza-parti sétány mellett található. A fesztivál helyszínén van 
a városi galéria is. Arra törekszünk, hogy itt olyan kiállítás legyen augusz-
tus közepétől, ami összecseng a programmal. A zenei programok két napo-
sak. Ez időtartam alatt 14-15 zenekar szokott fellépni. A koncertek délután 
5 óra körül kezdődnek és hajnal 3-ig tartanak. Az utóbbi két évben, szintén 
a pályázati lehetőségeknek köszönhetően, elindítottunk egy tehetségkutató 
versenyt is. Az első helyezett zenekar 
komplett egy hetet tölthet, dolgozhat 
a város egy nagyon jól felszerelt hang-
stúdiójában. A második, harmadik he-
lyezetteket is hasonló módon díjazzuk 
hosszabb-rövidebb stúdió idővel.

Vannak-e új tervek, vagy ez a vég-
leges felállás?

A programjainkat szeretnénk 
képzőművészeti kiállításokkal bővíte-
ni. Sok tehetséges fiatal képzőművész
van a régióban. Ezek megvalósítását 
további pályázati források bevonásá-
val látjuk megoldhatónak.

Aki sikeres ifjúsági fesztivál
szervezésében gondolkodik, annak 
a fiatalok igényeiből kell kiindulnia.
Abban 100 %-ig biztos lehet, hogy 
szerencsére, óriási kínálat van ma 
Magyarországon. A legnehezebb 
kérdés a mindenkori financiális háttér
megteremtése lesz, ebben viszont 
sokat segíthet az önkéntes munka, 
a helyi közösség és Önkormányzat 
hozzáállása, tehát nem mindig csak a 
készpénz számít.
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Derecskei ifjúsági „oázis”

A derecskei Oázis Ifjúsági Ház
és mozi adott otthont 2003-ban az 
Észak-alföldi Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzatok 4. Regionális ta-
lálkozójának. A rendezvényt szer-
vező egyesület alapító tagjai már a 
30 fölötti korosztályhoz tartoznak, 
de mellettük már ott tevékenyke-
dik az új generáció, az utánpótlás. 
Az egyesület elnökével Szőlősi La-
jossal beszélgettünk.

Mi volt a célkitűzés?

A egyik cél az volt, hogy a gyer-
mek és ifjúsági önkormányzatok
között már meglévő kapcsolatokat 
bővítsük, és így  egy olyan együtt-
működési forma jöjjön létre, ahol 
ezen önkormányzatok jobban tudják 
képviselni magukat, akár országos 
szinten is. A másik cél az volt, hogy a 
fiatalok találkozzanak, felelevenítsék
a régi élményeket, újakat szerezze-
nek, beszélgessenek, szórakozzanak. 
A kezdeményezők elsősorban azok a 
fiatalok voltak, akik a helyi gyermek
és ifjúsági önkormányzat tagjai.

Mi adta az ötletet?

Részt vettünk egy országos ta-
lálkozón Debrecenben. Innét jött az 
ötlet, hogy nemcsak országos, ha-

Oázis Kulturális és 
Szabadidős Egyesület

Oázis Kulturális és Szabadidős Egyesület 
Cím: Derecske, Köztársaság út 109.
Telefonszám: (54)410-043, (20)427-2785 
A szervezet vezetője: Szőlősi Lajos

A szervezet 1989-ben alakult, 
azzal a céllal, hogy a település fi-
ataljainak szervezzen kulturális és 
szabadidős programokat. Az évek 
során ez az ifjúság érdekképvise-
lettel és az ifjúságsegítéssel bő-
vült. A helyi mozit átalakították 
ifjúsági házzá, a nagyteremben
színpadot építettek, hogy lehe-
tőség legyen kulturális progra-
mok, fellépések megtartására, és 
kialakítottak egy galériát, ahol a 
derecskei fotókörnek van rend-
szeres kiállítása.

Minden évben megrendezik a 
derecskei filmnapokat, ahol a si-
kerfilmeken túl magyar alkotáso-
kat is vetítenek, és ezekre meghív-
ják a készítőiket, szereplőiket is.
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nem regionális találkozót is lehetne 
szervezni az ifjúsági önkormány-
zatoknak.

Hány szervezet képviselteti ma-
gát egy ilyen regionális találkozón?

A régió mindhárom megyé-
jéből voltak szervezetek. Haj-
dú-Bihar megyéből Hajdúbagos, 

Csökmő, Újszentmargita; Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a petneháziak, 
a tiszacsécseiek és a tiszarádaiak. Összesen tíz szervezet vett részt a rendez-
vényen negyven delegálttal.

Milyen támogatási lehetőségek segítették a megvalósítást?

Elsősorban a Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsnál pályáztunk,
ahol 200 ezer forintot nyertük el. A program sikeres megvalósításához ter-
mészetesen jelentős önrészt is vállaltunk. Úgy állítottuk össze a programo-
kat, hogy elégendőek legyenek rá a forrásaink, és természetesen színvonalas 
legyen a megvalósítás. Rendelkezésünkre állt az ifjúsági ház, annak az egész
infrastruktúrája, műszaki lehetőségei. Kapcsolataink révén pedig kedvez-
ményesen sikerült szállást és étkezést biztosítani.

Ki és hogyan vett részt a szervezésben, a fiatalok milyen részt vállaltak
ebben?

Balogh László titkár kol-
legámmal írtuk a pályázatot, 
és vittük az előmunkálatok 
operatív részét: a konkrét 
szervezési feladatokat. A meg-
beszélések során a fiatalok ja-
vasolták a témákat, a progra-
mokat, és persze a megvalósí-
tási szakaszban ők végezték a 
munka oroszlán részét.
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Megfogalmazódtak a tervezés során konkrét célok is?

Igen, a találkozónak volt egy váza, egy szakmai programja. Olyan elő-
adókat hívtunk meg az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsból és a
minisztériumból is, akik tudnak a felvetett témákkal kapcsolatban érdemi 
információkat adni a fiataloknak. Fontos volt az is, hogy megszerveződjön
a Regionális Telepűlési Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok Fóruma. A
fórum létre is jött, megválasztásra 
kerültek a vezetői.

A szervezés során milyen problé-
mákba ütköztek?

Elég későn kaptuk meg a dön-
tést, arról hogy a pályázat nyert. A 
program megvalósítására, így túl 
kevés idő maradt, úgy is mondhat-
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nám, hogy nagyon gyorsan 
kellett mindent megszervezni. 
Emiatt a rendezvény egy kicsit 
csúszott a tervezett időpont-
hoz képest.

A rendezvény elérte kitű-
zött célját?

A program jól zajlott le, 
szervezetten, csúszás nélkül. 
Az a cél is teljesült, hogy a fia-
talok összejöjjenek, jól érezzék 
magukat, egymástól tanulja-
nak, és ötleteket kapjanak. Az 
Ifjúsági Önkormányzatok Fó-
ruma mellett a felnőtt segítők 
is alakítottak egy együttmű-
ködési fórumot. 

Mi a szervezők is nagyon 
jól éreztük magunkat. A szervezés során attól tartottunk, hogy Derecske 
nem képvisel akkora értéket turisztikai szempontból, melyre a fiatalok „rá-
harapnak”. Végül a régió minden ifjúsági önkormányzata képviseltette ma-
gát a rendezvényen. Véleményem szerint, ez annak volt köszönhető, hogy az 
előzetes találkozók során egy olyan mag kovácsolódott össze a fiatalokból,
akik már egymás társaságára vágytak. Reméljük, hogy a rendezvénynek lesz 
hosszú távú hozama. Egyrészt folytatódik és lesz még ilyen találkozó, más-
részt fiatalok szervezetei jobban tudják képviselni magukat a pályáztatók,
az önkormányzatok felé. Jobban tudják az érdekeiket érvényesíteni, így több 
forráshoz jutnak. 

A fenti program megvalósulása jó példája annak, hogy pénzügyi szem-
pontból mindenképpen egy kialakult elképzelésnek kell lennie a szervezés 
során. Kell egy pontos forgatókönyv, mellyel ki lehet számolni a pontos 
költségeket, így ha akadnak is változások, azok akkor sem borítják fel a 
programot.
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Játssz velem!

A püspökladányi Vonzáskör 
Egyesület közel hét éve dolgozik 
rendszeresen Hortobágyon, ahol 
drog-prevenciós és önismereti tré-
ningeket, tanfolyamokat, dráma 
és játszóházi foglakozásokat tar-
tanak. A „Játssz velünk” program 
2002 szeptemberétől 2003 nyaráig 
tartott; a helyszínei pedig Püspök-
ladány, Báránd és Hortobágy vol-
tak. Kissné Balla Krisztina és Kiss 
Endre, a program koordinatora ta-
pasztalataikat osztják meg velünk.

Mi adta az ötletet, és milyen célt 
tűztetek ki magatok elé?

A ötletet elsősorban az a gondolat 
adta, hogy ezekre a foglalkozásokra 
szükségük van a fiataloknak, mivel az
iskolákban inkább az elméleti tudást 
helyezik előtérbe. Úgy érezzük, hogy 
a lelki világukra, az őket foglalkoztató 
dolgokra kevesen kíváncsiak és talán 
még kevesebben vannak, akik meg-
hallgatják őket, vagy akikkel őszintén 
beszélhetnek. Sajnos pályázati támo-
gatás nélkül bizonyos területekre, 
településekre csak ritkán tudtunk el-
jutni. A programtól azt vártuk, hogy 
a rendszeres és folyamatos munka 
minden bizonnyal hatékonyabb lesz, 
a korábbiakhoz képest.

Vonzáskör Egyesület
Cím: Püspökladány, Báthory út 17.
Telefonszám: (54)452-442, (20)225-49-49 
A szervezet vezetője: Kissné Balla 
Krisztina.

Az egyesület 2000-ben lett be-
jegyezve, de előtte már 5 éve léte-
zett. Tevékenységükben kiemelt 
szerepet kap a hagyományok 
ápolása, újjáélesztése.

Vonzáskör Egyesület
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A három településen hol voltak megtartva ezek a foglalkozások?

Püspökladányban szerencsés helyzetben voltunk, mert van saját he-
lyünk a „Zöld-ház”, ahol a foglakozásokat tarthattuk. A többi településen a 
művelődési házak biztosították a helyszínt számunkra.

Mely korosztályból és milyen létszámú résztvevőkre számítottatok?

A csoportok létszámának 30 fő alatt kell lennie, mert akkor még oda 
lehet mindenkire figyelni. Egy-egy településen belül több korosztályt is meg-
céloztunk. Nekik külön-külön tartottuk a foglalkozásokat, hiszen az adott 
korosztály problémái kerültek feldolgozásra. Kivételt képezett ez alól, ami-
kor a hortobágyi gyerekek azt kérték, hogy a szülőkkel közösen játsszanak.

Hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás?

Először néhány játékos gyakorlattal ráhangolódunk a témára, majd 
kezdetét veszi a drámafoglalkozás, amely kb. 90 percet vesz igénybe. Az 
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alaptörténet adott, ahonnan a gyerekek maguk viszik tovább az eseménye-
ket. Amikor a történet eljut egy bizonyos pontra, megjelenik a moderátor, 
aki egy kis irányt mutatva a cselekménynek, válaszút elé kényszeríti a részt-
vevőket, rájuk bízva a további folytatást. Egy problémát különböző módo-
kon tudunk feldolgoztatni a csoporttal. Az előbbiekben vázoltak alapján 
eljátsszatjuk a jelenetet vagy naplóformában, kis csoportokban megíratjuk, 
hogy vajon aznap a saját naplójába mit írhatott volna le a történet szereplő-
je. Ezek nagyon kreatív módszerek, melyek szinte teljes egészében hiányoz-
nak a jelenlegi közoktatásból. Levezetésként szintén 90 percnyi játszóházi 
foglalkozáson vesznek részt a fiatalok.

Milyen forrásokkal rendelkeztek a 
program megvalósításához?

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsá-
gi Tanács pályázatán 150 ezer forintos 
támogatást nyertünk, amit eszközigé-
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nyünkre és útiköltségünkre fordítottunk. Azok a befogadó szervezetek, 
hivatalok, akik eddig is segítették a munkánkat, szintén hozzájárultak a 
program megvalósításához. Azt gondolom, hogy nagyobb támogatással még 
színvonalasabbá lehetne tenni ezt a munkát, de azt hiszem, hogy így is sike-
rült megvalósítani azt, amit terveztünk.

Nyitottnak kell lenni a gyerekek felé, az a jó, ha partnernek éreznek 
bennünket. Nemcsak klasszikus értelemben vett tanár-diák viszony ala-
kul ki közöttünk, hanem egy közvetlenebb bizalmi kapcsolat is. A játékok 
során a feldolgozott témák: másság, drog, erkölcsi dilemmák, bűn és bűn-
hődés, ki vagyok én, a fiatalok számára nagyon fontos, gyakran feldol-
gozatlan kérdések, melyre a hagyományos közoktatás keretein belül nem 
kapnak választ, pedig a mi dolgunk lenne megadni. 
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Ufoman és a többiek

A harmincöt fős egyesület 
már három éve egy teleházat 
működtet Ibrányban.  Emellett 
szerveztek már nyári táborokat, 
kulturális műsorokat ünnep-
ségek alkalmával, és jó kapcso-
latokat ápolnak más határon 
túli civilszervezetekkel is. Ezek 
után mi más is juthatott vol-
na az eszükbe, mint egy játék-
film megvalósításának ötlete.
Az egyesület elnökével, Puskás 
Gyulával beszélgettünk.

Mi inspirált titeket arra, hogy 
a „filmiparban” is szerencsét pró-
báljatok?

Két éve fogalmazódott meg 
egy film elkészítésének ötlete.
Akkor már az első filmen túl vol-
tunk, ennek „Kerek perec” volt 
címe. De bennünk volt egy na-
gyobb játékfilm elkészítésének az
igénye. A forgatókönyv is meg-
született, melyet a tagság közösen 
írt meg. A megvalósításhoz be-
adtunk egy pályázatot  nyári tá-
borra, ennek a keretén belül kép-
zeltük el a filmforgatást. Erre 150
ezer Ft támogatást kaptunk, így a 
nyári tábor, amely hat napos volt, 
munkával, filmforgatással telt el.

Rétközi Ifjúsági és
Kulturális Egyesület

Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület
Cím: Ibrány, Hősök tere 2.
Telefonszám: (42)527-027
A szervezet vezetője: Puskás Gyula. 

Az egyesület 2000-ben alakult. 
Céljuk, hogy kitöltsék a korábbi 
ifjúsági szervezetek megszűné-
se által keletkezett űrt, össze-
fogják az alkotni vágyó fiatalo-
kat. Tevékenységük sokrétű, van 
egy amatőr rock társulatuk, ahol 
félplayback technikával különbö-
ző musicaleket adnak elő, újságot 
adnak ki, filmeket készítenek, ke-
rékpártúrákat, és nyári táborokat 
szerveznek.
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Persze, azért jutott idő a szórako-
zásra is.

Hol volt a forgatási helyszín?

Várhosszúréten, Szlovákiában, 
itthon Ibrányban és a környező te-
lepüléseken. A szlovákiai helyszín-
ről már a forgatókönyv írásakor 
döntöttünk, hiszen jól ismerjük 
azt, többször is jártunk ott, jók a 

kapcsolataink arrafelé. Így kész tervekkel utaztunk ki. Tudtuk, hogy milyen 
részeket akarunk és tudunk majd leforgatni.  A film története röviden az,
hogy egy idegen bolygóról ide tévedt földönkívüli ismerkedik a magyar való-
sággal, vendéglátással, pálinkával, közben az űrhajóját megtalálják és ellop-
ják, így nem tud haza utazni. Ekkor elkezdődnek a kalandos bonyodalmak. 
Az elkészült filmet a történetből fakadóan az „Ufoman” címre kereszteltük,
díszbemutatójára pedig 2003. március 15.-én került sor forgatáshelyszínün-
kön, Szlovákiában.

Hogyan teremtettétek meg a forgatáshoz szükséges technikai hátteret?

Az operatőrünk felajánlotta a forgatásra saját több millió forintos di-
gitális kameráját, ezzel a leglényegesebb technikai akadályon túljutottunk. 
Bázisintézményünkben, a helyi közösségi házban pedig fellelhetők voltak 
a forgatáshoz szükséges még hiányzó technikai eszközök: digitális fényké-
pezőgépek, világítás, hangtechnikai berendezések. Az utómunkálatokhoz 
az általunk üzemeltetett teleház 
számítógép parkja állt rendelke-
zésre.

Hány ember munkáját vette 
igénybe a film elkészítése?

Ez egy alulról jövő kezdemé-
nyezés volt. Már az ötlet sem egy 
ember műve, és a forgatókönyv-
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ön is több ember dolgozott. A forgatáson 
jelen volt 30 szereplő, a stáb: operatőr, 
gyártásvezető, producer, rendező, tech-
nikusok. Az alkotás szinte mindenkit 
megmozgatott az egyesületben és annak 
holdudvarában. Akit érdekelt a filmezés,
vagy csak egy csekély színészi ambíciót 
érzett magában - így valamilyen szerepet 
el tudott vállalni - mind jelentkezhettek, 
és jelentkeztek is nálunk.

Milyen problémákkal találkoztatok a 
megvalósítás során?

Főleg anyagi jellegű problémákba üt-
köztünk, de talán mindig ez okoz gondot. 
Azt gondolom, mindenki tudja, hogy ez 
egy drága műfaj. Ha ezt a filmet egy pro-
fi cégnek kiadtuk volna megvalósításra,
most milliókról beszélgetnénk. Így, hogy 
szerveztünk rá egy nyári tábort, ahová kb. 
30 fiatal elment táborozni hat napig, bele-
került 400 ezer forintba. Ebből mondjuk, 
150 ezer forintot pályázati úton sikerült 
megszereznünk, a többit viszont egyéni 
befizetésekből kellett finanszíroznunk.

Hol mutattátok még be a filmet? Mi-
lyenek a visszajelzések a filmmel kapcsolat-
ban?

Ahol van amatőr filmszemle, ott be-
mutatjuk az alkotást. A visszajelzésekkel 
kapcsolatban el kell olvasni a honlapon a 
vendégoldalt. Azoktól, akik látták a filmet,
jó kritikát kaptunk. Az általános vélemény 
az, hogy nem szabad abbahagyni a dolgot. 
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Mi nagyon örülünk ennek, hiszen 
rengeteg munkát fektettünk bele.

Az igazság az, hogy a kezde-
tekkor kétkedve fogadták a tele-
pülésen az egyesület tervét. Nem 
hitték el, hogy ebből valami is 
lehet. Sokan csak legyintettek az 
egész törekvésre. A program sike-

re - az alkotás és az elkészült film öröme - üzenet a kételkedőknek, hogy
talán nincs is nagy fa, csak kicsi fejsze… 

Az ifjúsági szervezetek élete nap mint nap projektek tervezésével, előkészítésével
telik. Ezért úgy gondoltuk a projekt fogalmát érdemes egy kicsit közelebbről megvizs-
gálni.

A projekt konkrét célokat megjelenítő, meghatározott idő alatt végrehajtott, a 
szükséges anyagi és humán erőforrásokat meghatározó gyakorlati lépéssorozat. A jó 
projekt átlátható, meggyőző, mérhető.

Három jól elkülönülő részből áll: tervezés, megvalósítás, értékelés. A tervezés során 
a konkrét feladatokat, pontos időkerettel és felelős hozzárendelésével ütemtervé ková-
csoljuk, az értékelés során pedig meghatározott szempontrendszer alapján felmérjük, 
hogyan valósultak meg. Ebből is látszik, hogy a projekt nem egyenlő a programmal, 
hanem azt magába foglalja.

A projekt menedzsment pedig nem más, mint a projekt emberi, pénzügyi, fizikai
és információs erőforrásai tervezésének, és az azokról való döntésének, szervezésének 
és irányításának folyamata a projekt céljainak eredményes és hatékony megvalósítása 
érdekében.
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Az ünnep ünnepe

Mi is az ünnep? Munkaszüneti 
nap, szokás vagy megszokás, eset-
leg hagyomány? Legtöbbünknek 
igen. Jásziványban egy picike, 430 
lelkes településen valamivel többet 
próbáltak kihozni belőle. Hogy mi-
lyen sikerrel, arról beszélgettünk 
Kiss Katalinnal, a szervezet koráb-
bi elnőkével.

Mi adta az ötletet?

Ez a program már többéves 
múltra tekint vissza. Évekkel ezelőtt 
a Művelődési Ház vezetője alakítot-
ta ki azon hagyományokat, hogy a 
nemzeti, az egyházi és népi ünne-
peket együtt, közösségi szinten is 
megünnepeljük. A rendezvények az 
évek során folyamatosan alakultak, 
formálódtak, esetenként új elemek-
kel is bővültek. Míg végül az ötletet 
teljesen magunkévá tettük, és önál-
lóan kezdtünk el készülni az esemé-
nyekre.

Hol és hogyan képzeltétek el a 
megvalósítást, és kik segítettek ben-
ne?

Minden programunkat a Műve-
lődési házhoz, az ottani lehetőségek-
hez igazítottunk. Szüleinktől, illetve 
a Művelődési Ház igazgatónőjétől 
nagyon sok segítséget kaptunk.

Művelődési Ház 
Ifjúsági Klubja

Művelődési Ház Ifjúsági Klubja
Cím: Jászivány, Felszabadulás út 20.
Telefonszám: (57)448-830, (30)346-61-37
A szervezet vezetője: Szilák Nóra és Csipek 
Imre

A szervezet több évtizedes 
múltra tekint vissza. Bár a fő cél-
csoport a fiatalok, az időseknek
is szerveznek programokat: az 
óvodáskorúaknak játszóházat, az 
iskolásoknak orvosi előadásokat, 
szüleiknek bálokat, a nyugdíja-
soknak nagymamanapot. Tagjaik 
között találhatóak a környékbeli 
településekről is olyan fiatalok,
akiknek a nagyszülei itt élnek, 
vagy sokat tartózkodnak barátnál, 
vagy barátnőnél a településen.
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Milyen programokból áll ez a rendezvénysorozat?

Minden évben március 15-én veszi kezdetét a műsorsorozatunk. Nemrég 
egy emléktáblát helyeztünk el nemzeti ünnepünk tiszteletére a Művelődési 
Ház falára. Ennél az emléktáblánál koszorúzás keretében emlékezünk meg a 
szabadságharcról. Áprilisban van az április bolondja választás. Ez nálunk a 
farsanghoz hasonlóan zajlik, beöltözünk mindenféle ruhákba, és szavazással 
eldöntjük, hogy kinek sikerült a legjobban bolonddá tennie magát. A követ-
kező ünnep, melyről településünk közössége együtt emlékezik meg, az anyák 
napja. Ezt a helyi óvodát és iskolát bevonva színdarabbal, verssel ünnepeljük 
meg. Minden anyuka és nagymama kap egy szál virágot, és meg is vendé-
geljük őket. A következő nagy eseményt az augusztus 20. előtti szombatra 
szoktuk tenni. Ez egy sportnapnak indult, amely falunappá nőtte ki magát. 
Délelőtt sportvetélkedők, délután kulturális műsorok zajlanak. Igen népsze-
rű hagyomány, hogy nősek és nőtlenek focimeccsen mérik össze tudásukat. 
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Este utcabállal és közös főzéssel zárul a nap. 2000-ben, a Millennium évé-
ben emlékművet avattunk a falunkban, azóta itt tartjuk az augusztus 20-i 
megemlékezéseket. Van egy majorett csoportunk, melynek tagjait a közeli 
zeneiskola jásziványi növendékei alkotják, ők minden évben álladó műsor-
ként szerepelnek. Ősszel szüreti mulatságot és bált tartunk vacsorával, élő-
zenével, tombolával és minden más egyébbel, ami a jó hangulat megterem-
téséhez kell. Elérkeztünk a Mikulás naphoz, amikor is a falu télapója és két 
krampusza sorra meglátogatja, és csomagot és virgácsot visz az 1 – 10 éves 
kor közötti gyerekeknek. Ezután a 
falukarácsony következik, ahol egy 
szép műsorral próbáljuk fokozni a 
karácsonyi hangulatot. Szilveszter-
kor diszkóval és mulatozással zár-
juk az óesztendőt, és köszöntjük az 
újévet. Az ünnepi programokon kí-
vül havonta klubesteket, nyaranta 
kirándulásokat szervezünk, és tele-
pülésünk lapját is mi szerkesztjük. 
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Milyen források állnak a rendelkezésetekre?

200 ezer forint körüli volt a tavaly évi költségvetésünk. Legnagyobb része 
az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács támogatása volt, 100 ezer forint.
Ezzel az összeggel, az Önkormányzat támogatásával, némi szponzori ado-
mánnyal és saját tőkénkkel tudtuk ezeket a programokat kivitelezni. Egyéb-
ként mindig számot vetünk egy – egy program után, hogy mit lehetett volna 
másképp, mit lehetett volna jobban csinálni. Úgy vélem, hogy sikerül meg-
mozgatnunk azokat a csoportokat, amelyeket megcélzunk. Az eseményeken 
résztvevő emberek is elégedetek, folyamatosan érdeklődnek a rendezvények 
felől. Mi pedig örömmel szervezzük őket. Nyilván el is fáradunk benne, de 
úgy vagyunk vele minden évben, hogy megérte.

Nehéz egy kis faluban programokat szervezni, nemcsak az anyagiak 
miatt, hanem azért is, mert a különböző kis létszámú korosztályok ízlés-
világának egyszerre kell megfelelni. A fenti példa azt mutatja, megoldható, 
hogy egy település apraja-nagyja egész évben együtt ünnepeljen, mint egy 
nagycsalád.
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Egy lelkes lelkész

Egyes gyülekezetek kórháza-
kat, börtönöket vállalnak fel és 
vannak, akik főiskolásokat. Mivel-
hogy ők is az egyház részei. Fehér 
János lelkésznek a foglalkozások 
alkalmával feltűnt, hogy egy-egy 
szemeszter kezdetekor a hallgatók 
nagyon maguk alatt vannak, alig 
élnek. Ebben a fáradt állapotuk-
ban sokkal agresszívebbek, sokkal 
inkább felhánytorgatták egymás 
hibáit. Ekkor azt mondta nekik: 
„Gyertek el Berekfürdőre és fúj-
játok ki a gőzt!” Így került sor a 
Keresztény Főiskolai Kör által 
szervezett szemeszterközi táboro-
zásra 2002 januárjában, melyen 44 
nyíregyházi főiskolás hallgató vett 
részt.

Mi volt a célkitűzése ennek a tá-
bornak?

Az, hogy a hallgatók a második 
szemesztert kipihenve kezdjék. En-
nek érdekében pszichológust vittünk 
magunkkal a gyülekezetből, aki krí-
zisintervenciós gyakorlatokat tartott 
nekik. Sőt még egy orvost is lehív-
tunk, aki a szenvedélybetegségekről 
beszélt. Azt szerettük volna, hogy 
pihenjék ki magukat a fiatalok, ta-
nuljanak konfliktuskezelést, merjék

Reformárus 
Egyházközség Oros

Reformárus Egyházközség Oros
Cím: Nyíregyháza Magyar u.  28
Telefonszám: (42)480-026
A szervezet vezetője: Fehér János lelkész.

A történelmi egyház feladata 
alapvetően a hitélet köré épül, 
de az egyházközség jó kedélyű 
lelkipásztora kiemelten fontos-
nak érzi a fiatalokkal kapcsolatos
problémák megoldását. Minden 
évben 8-10 tábort szerveznek. 
Az adott pályázat is ebből való és 
mindenképpen példaértékű. 
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elmondani problémáikat. Úgy tűnt, hogy ebben a félig ingerlékeny és félig 
még nem terhelt időszakban, ami a szemeszterkezdés előtt van, mernek lazí-
tani, így lehet valamit kezdeni velük. Ebben már az elején hibáztunk, hiszen 
elfeledkeztünk a pótvizsgák áldásos lehetőségéről, amivel ők éltek is, így az-
tán időpontot kellett módosítani, pár nappal elcsúsztattuk a tábort. 

Azokról a főiskolásokról van szó, akik a közösségbe járnak?

A táborozó főiskolai hallgatók létszáma 44 fő volt. Ennek egyharmada 
kb. 10-15 ember volt az, aki tagja a Keresztény Főiskolai Körnek, a többiek 
csak úgy csatlakoztak hozzánk. Én azt mondtam nekik, hogy január 30-
án jogotok van ott lenni Beregfürdőn, ott találkozunk. Tehát mindenkinek 
magának kellett elintéznie, hogy levizsgázzon vagy lepótvizsgázzon, és a 
saját utazását megoldja, mert mi csak a helyszínen való tartózkodást tudtuk 
biztosítani. 
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Milyen források álltak rendelkezésre?

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács pályázatán nyertük 200 ezer
forintot. Az összköltségünk viszont 430 ezer forint volt, tehát több mint a 
felét a „cégnek” kellett finanszíroznia.

Milyen környezetben zajlott a tábor?

Egy egyházkerületi konferencia-központban, kölön pingpong teremmel 
és egy 200 méterre levő gyógyfürdővel, teljes és bőséges ellátással.

Milyen programok voltak beütemezve a táborozás során?

Mint már említettem ez a pár nap a pihenésről szólt, ezért igyekeztem 
nem telezsúfolni programokkal. Nappal amúgy sem „üzemel” egy hallgató, 
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este viszont annál aktí-
vabb. Úgyhogy napi egy 
program volt betervez-
ve. A pszichológusunk 
„Közösség, közösség-
szervezés”, én pedig 
„Elszenvedni egymást 
szeretetben” címmel 
tartottam előadást és 
foglalkozást a fiatalok-
nak. A foglalkozások 
során aztán kiderült, 
hogy elképesztően tá-
jékozatlanok néhány 
dologban, olyannyira, 

hogy az engem szinte sokkolt. Elvárták volna, hogy egy vidéki pap sokkal 
többet tudjon elméletben és gyakorlatban is az ivásról, drogról, nőkről, ci-
garettáról, mint egy huszonéves főiskolás. Gyakran tapasztaltam, hogy nem 
tudják szalonképesen kifejezni magukat sikamlós témákban. Meghökken-
tő volt az is, hogy nagyon nehezen nyíltak meg, talán nem szoktak máskor 
ilyen dolgokról beszélni.

A pályázat elérte a kitűzött célt?

Úgy gondolom, hogy el. Nagyon sajnálom, hogy ezután nem tudtuk 
megismételni táborunkat. A fiatalok tényleg feltöltődtek, toleránsabbak és
használhatóbbak lettek.

A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók gyakran túlhaj-
szoltak. Ennek oka nem mindig a vizsgaidőszak okozta stresszben kere-
sendő. A vizsgadrukk gyakran csak az utolsó csepp a pohárban a lelki, 
önértékelési, párkapcsolati problémákkal küszködő embereknél.  Sajnos 
a pályázati kiírások és az élet csak ritkán nyújtanak az „idősebb korosz-
tálynak” lehetőséget arra, hogy a 44 nyíregyházi főiskolásokhoz hason-
lóan regenerálódhassanak egy túlhajszolt időszak után, így marad a több 
odafigyelés saját magunk és társaink felé.
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Periféria nemcsak a 
Centrumban

A Periféria Egyesület célja há-
rom pilléren nyugszik: a veszélyez-
tetett, illetve a különböző problé-
mákkal küzdő gyermekek elérésén, 
problémájuk azonosításán és a cél-
zott segítségnyújtáson. Rendeztek 
már számtalan tábort, drámape-
dagógia csoportot, az igényeknek 
megfelelő tematikával. A feladatok 
sokasodtával az elmúlt években 
megnőtt az egyesületben dolgozók 
létszáma. 1999-ig állandó 3 fővel 
dolgoztak, jelen pillanatban 10 
munkatársunk van, akik általában 
szociális munkások. Egyik legsike-
resebb programjuk a Jóléti progra-
mok az Örökösföldi lakótelepen cí-
met viseli. A program 2003. máju-
sában kezdődött és decemberében 
ért véget. Erről kérdeztük Fodor 
Évát, a program-koordinátorát.

Mi volt a célkitűzés?

A célcsoportunk az általános 
iskolások voltak. A játék a legfonto-
sabb kifejezésmódja a gyerekeknek. 
Ezen keresztül lehet a problémáikat 
a legjobban megismerni. Így jött a 
fejlesztő játszóházi foglakozás ötlete, 
ahol célzottan foglalkozunk gyere-
kekkel társas és logikai játékok segít-
ségével. A különböző fejlesztő fog-

Periféria Egyesület

Periféria Egyesület
Cím: Nyíregyháza, Szarvas u. 29.
Telefonszám: (42)504-617, (42)504-618, 
(20)988-99-74
A szervezet vezetője: Szoboszlai Katalin 
elnök

Az egyesület 1995-ben alakult  a 
hátrányos helyzetű, vagy perem-
csoportok esélyegyenlőségének 
elősegítésére. A fő célcsoport kez-
detben a hajléktalanok, illetve a 
hajléktalansággal veszélyeztetett 
személyek voltak, később az utcai 
prostituáltakkal bővült a kör.

1999-től foglalkoznak gyerekek-
kel is, elsősorban általános iskolá-
sokkal. Részt vettek a Soros Alapít-
vány által támogatott utcagyerek 
programban. Ma már nem csak a 
hátrányos helyzetű gyerekekkel 
foglalkoznak, hanem magatartási 
zavarokkal, beilleszkedési nehéz-
ségekkel, verbális, non-verbális 
kommunikációs nehézségekkel, 
kapcsolatkezelési problémákkal 
küszködő fiatalokkal is. Ezen túl
egy roma programot működtet-
nek.
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lalkozások során próbáltuk megoldani a gyerekek magatartásbeli, beillesz-
kedési problémáit, rávezetni őket arra, hogy milyen jó tartozni valahová.

Milyen helyszíneken, hogyan zajlott a program? 

A program négy helyszínen folyt. A tanítási időszakban, az Ifjúsági
Centrumban  pszichológiai foglakoztatásokat, önismereti csoportokat mű-
ködtettünk. 

A nyírszőlősi általános iskolában heti egy alkalommal tartottunk foglal-
kozásokat. Nyírszőlősről azt érdemes tudni, hogy itt egy bentlakásos kollégi-
um és átmeneti otthon működik, ahol a gyerekek hétközben a kollégiumban 

vannak, hétvégén pedig nevelőszülőkhöz 
mennek. 

A harmadik helyszínünk az 
Örökösföldi lakótelep volt, ahol az Élet-
mód házban heti két alkalommal tartot-
tunk tanítási időszakban fejlesztő játszó-
házi, szabadidős és kézműves foglalkozá-
sokat. 
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Az utolsó helyszínünk a Huszár telep volt, ahol a roma programunk 
futott. Itt fejlesztő játszóházi foglalkozásokat tartottunk, drámapedagógiai 
csoportot indítottunk. Főleg első és második osztályos gyerekekkel dolgoz-
tunk együtt. 

A foglalkozások jellegüktől függően különböző csoportlétszámmal zaj-
lottak. A játszóházaknál létszám alkalmanként 20 főt jelentett, míg a pszi-
chológiai csoportokban 12-15 főt. Egy fejlesztő program időtartama álta-
lában másfél óra volt, és ilyenkor mi mentünk ki a helyszínre egy 4-5 fős 
segítői gárdával. 

A nyári időszakban pedig hetente minden pénteken kirándulást szer-
veztünk. Ennek keretében voltunk piknikezni, mozizni, a vásárosnaményi 
csúszdaparkban, a sóstói strandon és a falumúzeumban. A kirándulásokon 
a gyerekek segítettek a krumplipucolástól kezdve a tűzrakásig mindenben, és 
ettől kezdték el saját magukénak érezni a programot.

Milyen támogatási forrásokat szereztetek a program megvalósításra?

Az Önkormányzattól egy ellátási szerződés keretében minden évben 
kapunk egy bizonyos pénzösszeget, arra, hogy a programjainkat működtet-
hessük. Ebből az összegből és a pályázatokból tudtuk finanszírozni a progra-
mot. Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács pályázatán például 300 ezer
forintos támogatásban részesültünk.
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Milyen visszajelzések érkeztek hozzátok?

A gyerekek szerettek minket, hiszen nagyon szeretnek játszani. A prog-
ram során folyamatosan kapcsolatban álltunk a szülőkkel és az iskolákkal 
is. Az ő pozitív visszajelzéseik jelentik a garanciát, hogy a program valóban 
sikeres volt.

A gyerekeket meg kell hallgatni, hiszen véleményük, vágyaik, szükség-
leteik vannak, melyet számtalan formában próbálnak a tudtunkra adni, 
csak figyelmesebbnek kell lenni hozzájuk. Nagyon fontos a módszerek
megválasztása, és az, hogy minél sokoldalúbb segítőtársaink legyenek, a le-
hető legtöbb szakterületről, hogy minél hatékonyabb módon tudjunk hoz-
zányúlni a gyerekek problémáihoz. Végül jól át kell gondolni a programot, 
és a megvalósítási szakaszban folyamatosan értékelni, kontrollálni kell azt.
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Egyszer volt, hol nem 

volt…

Volt egyszer egy tábor az Őr-
ségben, Ispánkon. A neve pedig 
nem volt más, mint az, hogy Őrségi 
Népítő Tábor. Hogy milyen tábor is 
volt ez? Egy fantáziatábor. No, nem 
azért, mert a résztvevők otthon ülve 
azt képzelték, hogy táboroznak, 
hanem mert visszacsöppenhettek a 
100 évvel ezelőtti paraszti világba. 
Nagy is volt az öröme a szervezők-
nek, hiszen 2003-ban hatodszorra 
valósíthatták meg elképzelésüket. 
Nekik pedig hajdanán minden vá-
gyuk az volt, hogy hagyományt 
teremthessenek. Történetüket Ko-
vács Béláné meséli el nekünk.

Hogy született a fantáziatábor?

A táborozás ezen érdekes meg-
közelítésének ötlete főleg a dráma-
pedagógus kollegáktól származik. 
A programtól, azt vártuk, hogy 
drámapedagógiai módszereket al-
kalmazva a gyerekeken, játékosan 
megismertessük velük történelmün-
ket, népszokásainkat. A résztvevők 
az általános iskola felső-tagozato-
sai, de van néhány tizenéves és né-
hány középiskolás korú táborlakó 
is. Az első táborba még csak 15 – 20 
fő vett részt, most már 80 főnél tar-

Bedekovics Lőrincz 
Főiskolai Társaság

Bedekovics Lőrincz Főiskolai Társaság
Címe: Jászfényszaru, Petőfi Sándor út 1.
Telefonszáma: (57)422-137, (30)223-55-24
A szervezet vezetője: Kovács Béláné Pető 
Magdolna

A szervezet 1993. decemberé-
ben jött létre, s ma már 128 tagja 
van. Elsősorban a közművelődés 
és az iskolarendszeren kívüli köz-
oktatás területén tevékenyked-
nek. Mivel a tagjai között szép 
számmal vannak pedagógusok, 
a diákokat célozzák meg prog-
ramjaikkal. Az ismeretterjesztő 
előadások mellett az ünnepkö-
rökhöz (Húsvét, Karácsony) kö-
tődő hagyományőrző kézműves 
játszóházakat valamint táborokat 
is szerveznek. Ez utóbbira külön 
drámapedagógia műhely jött 
létre, ahol országosan is elismert 
drámapedagógusok dolgoznak.
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tunk. Az ötletnek fontos része volt, hogy állandóan vándoroljunk, mindig 
más helyszínre menjünk el, és közben megismerhessük Magyarországot. A 
szervezésben a szülők és az irányító pedagógusok közösen dolgoznak. Az 
előkészületekbe már a gyerekek is bekapcsolódnak ötletekkel, jelmeztervek-
kel, sőt azok elkészítésében is részt vesznek.

Hogyan zajlanak a mindennapok egy ilyen táborban?

A tábor bentlakásos. Általában kő vagy faházakban van a szállás. Min-
den alkalommal nyitó szertartással indítunk: zászló felvonással és esti tá-
bortűzzel. Ispánkon az első komoly tábori munkanapon az adott történelmi-
kor ismerése után egy rövid túrát tettünk Kisákosra, a szomszéd településre, 
ahol egy bivalyfarm található. Este a táborhellyel szemben lévő közösségi 
házban egy helyi mesemondó asszony közreműködésével esti fonó program-
ra került sor: fonójátékokkal, leány, legénycsúfolódó rigmusokkal. Másnap 
Magyarszombatfára látogattunk el, ahol a kosárfonást és mézeskalácssütést 
tanulmányoztuk. Ezt követően ismét szabadidős foglalkozást tartottunk: foci, 
zsinórlabda, népi gyermekjátékok, tábortűz és közös daltanulás. Harmad-
nap elmentünk egy autóbuszos kirándulással Zalaegerszegre. A szombat volt 
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a boszorkányszombat napja. Ezen a napon a lányok bájitalt főztek, ügyességi 
sportvetélkedőn küzdöttek meg a fő boszorka címért, a végén pedig okle-
veles boszorkányavatás zajlott fény- és hanghatások kíséretével. A fiúknak
pünkösdi királyválasztást tartottunk, ahol többek között májusfaállítás volt 
a feladatuk. A szombati nap túrával zárult. Vasárnap szintén gyalogtúráz-
tunk a gyerekekkel. A célállomáson megtekintettünk egy skanzen-múzeu-
mot. Majd játékkal, számháborúval, folytattuk a napot, késő délután vőfélyes 
hívogatást, lánykérési ceremóniát, legény és leánybúcsúztatókat tanultunk. 
Az utolsó napon esti lakodalmas ünnepségre készültünk kis csoportokban, 
ahogy az a hagyományos paraszti lagzikra jellemző: díszítéssel, rostélyossal, 
kalácssütéssel. Eközben megismerked-
tük az őrségi népi ételekkel, este pedig 
megültük a világra szóló lakodalmat. 
Volt már táborunk Cserépváraljan, ahol 
a népmesék világába kalandoztunk, a 
bükki Nagyvisnyón, ahol Mamutföld-
re utaztunk, Salgóbányán, ahol Mátyás 
király korába csöppentünk, és az előbbi-
ekben részletesen kifejtett ispánki tábo-
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runkban, ahol a népi hagyo-
mányokkal való ismerkedés 
volt a cél.

 Milyen támogatási lehe-
tőségekkel, forrásokkal rendel-
keztek?

A helyi önkormányzat-
hoz mindig adunk be pályá-
zatot, mind a főiskola, mind a 

drámapedagógiai műhely. Így külön-külön kapunk egy sajnos nem túl nagy 
összeget. Ez 50–60 ezer forint szokott lenni. Ezen kívül, az összes országos 
pályázati kiírást igyekszünk tanulmányozni, az idén például az Észak-alföldi 
Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázaton nyertünk 384 ezer forintos
támogatás. Ezek a források, nem bizonyulnak elegendőnek, hiszen egy tábor 
költségvetése 1 millió forint körül van. Így szülői hozzájárulás is szükséges a 
program megvalósításához.

Hogyan látja, elérte a program a célját? 

Mindenképpen. Ezt mutatja a jelentkezők növekvő száma. A gyerekek 
nagyon jól érezték magukat, erről tanúskodnak a fotók. Szervezési részről 
pedig a pedagógusok, a segítő szülők, illetve a nagyobb gyerekek közötti mű-
helymunka évről-évre egyre gördülékenyebb, pozitív irányba változik.

Ennyi volt… itt véget ér a 
„mese”. Legalábbis a mi szá-
munkra, mert a programban 
résztvevő pedagógusok minden 
bizonnyal már egy új „mesén” 
dolgoznak, talán pont most te-
lefonálnak szállás után, talál-
nak ki új játékokat, vagy írják a 
pályázatot, azért, hogy a törté-
net soha ne érjen véget…
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Őrangyal

„Kulcsos” gyerekek, deszká-
sok, lépcsőháziak és telepi bandák, 
ezek a lakótelepek megépülését kö-
vető 30 évben keletkezett, koráb-
ban nem létező fogalmak. Olyan, 
fiatalok által alkotott csoportokra
utalnak, akik kamasz éveik nagy 
részét az utcán töltik el, egymást 
tanítva, „szocializálva”, szülői, il-
letve felnőtt felügyelet hiányában. 
Ha már itt tartunk, vannak még 
iskolai problémák, fiatalkori bűnö-
zés és drog, mely fogalmak szívesen 
csapódnak az előzőekhez, persze 
nem feltétlenül, de az azért kimu-
tathatóan. Azt is mondhatnánk, 
hogy van egy problémánk, és van-
nak olyanok, akik felismerték ezt, 
és kitartó munkával megpróbálják 
az egyensúlyt helyre állítani. Tóth 
Ferencnével beszélgettünk erről a 
munkáról.

Mivel foglakozik az egyesület?

Az egyesület alaptevékenysége 
a csellengő gyerekekkel való fog-
lalkozásról szól. A célcsoport 2-17 
éves korig terjed. A munka pedig 
szabadidős tevékenység keretében 
zajlik. Nagyon fontos hangsúlyozni, 
hogy ezek a gyerekek nagyon rossz 
családi körülmények között élnek. 

Kamasz Tanya, 
Gyermek és Ifjúsági
Egyesület 

Kamasz Tanya, Gyermek és Ifjúsági
Egyesület 
Cím: Szolnok, Malom utca 22.
Telefonszám: (56)428-418, (20)946-13-65 
A szervezet vezetője: Tóth Ferencné elnök

A szervezet a Kontakt Egyesü-
letből nőtt ki, 1998-tól működik 
önállóan. Hátrányos helyzetű 
gyermekekkel és fiatalokkal fogla-
kozik, ifjúsági és gyermekvédelmi
feladatokat lát el, jelzőrendszer-
ként működik más intézmények 
felé. A lakótelepeken élő csellen-
gő gyerekeket próbálja egy kö-
zösségbe tömöríteni.
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A játékok, foglalkozások köze-
pette felzárkóztatás, fejlesztés 
folyik, közben érintve az egész-
ségügyi és bűnmegelőzési té-
mákat. Alapvető céltűzésünk, 
hogy kevesebb legyen a csel-
lengő gyerek a lakótelepeken, a 
hozzánk került diákok iskolai 
renoméja javuljon, be tudjanak 
illeszkedni a közösségbe.

Beszéljünk a konkrét programokról!

A Gyermekek szabadidős tevékenysége, beilleszkedési gondokkal küsz-
ködő fiatalok segítése címmel minden évben pályázunk az Észak-alföldi
Regionális Ifjúsági Tanácshoz egy konkrét programmal, hiszen a pályázat
kiírása teljesen lefedi azt a tevékenységet, amit az egyesületünk folytat. A 
program keretében felvettük a kapcsolatot a lakótelepen lévő iskolákkal, és 
ők jelezték, hogy kik azok, akikre oda kell figyelnünk. Ez hozzávetőlegesen
130 – 180 gyereket jelent. A következő lépésben felvettük velük a kapcsolatot. 
A koncepciónk az, hogy a gyerekeknek kell egy hely, egy szabadidős ház, ahol 
foglalkoznak velük, ahová bejöhetnek, ha lelki problémáik vannak. A kollé-
gákra van bízva, hogyan dolgoznak és formálják a foglalkozásokat, persze 
nem szeretnénk, ha „iskolás-stílus” alakulna ki, mert az nem lenne életképes. 
A megkeresett fiatalok vevők voltak az ötletre, gyakran az ő elképzeléseik
szerint alakultak a programok. Egész évben nyitva tartunk, természetesen a 
szünidőben is. Hétköznapokon 10 órától 19 óráig, és az igények miatt a most 
már szombaton is. A szabadidős tevékenység keretében vannak vetélkedők, 

kirándulások, kézműves munka, sütés, 
főzés, bográcsolás, oktatás, és lehet szá-
mítógépezni is. Az a lényeg, hogy mindig 
a gyerekek pillanatnyi igényére és szük-
ségletére építünk. Van pár kötelező prog-
ramunk, melyben mindenkinek tevékeny 
részt kell vállalnia. Ez a Mikulás, a Kará-
csony és a Húsvét, amit minden évben 
egy közösségként ünneplünk meg.
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Milyen problémákkal kellett szembenézniük?

Ha az emberek meghallják, hogy Kamasz Tanya, akkor rögtön tudják, 
hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, és nem lelkesednek 
azért, hogy a közelükben ilyen intézmény működjön. Emiatt már egyszer 
költöznünk kellett. Egy másik probléma a programban dolgozó kollegák 
megszűrése. A nálunk dolgozóknak nem lehetnek idegi problémái, nem le-
hetnek előítéletei, hiszen empatikusan, gyerek-centrikusan, odafigyelve kell,
hogy végezzék a feladatukat.

Hogyan tudják finanszírozni a programot?

E tekintetben jobban állunk, mint amire számítottunk. Sikerült az 
Észak-alföldi Regionalis  Ifjúsági Tanácstól és a Miniszterelnöki Hivataltól
működési támogatásra, a Szociális és Családügyi Minisztériumtól pedig 
programbővítésre olyan forrásokhoz jutnunk, melyek biztosítják a program 
folytatását, miközben a szervezésben hatalmas mozgásteret hagytak szá-
munkra. 
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Visszajelzések, tapasztalatok, 
tervek?

Talán az a legnagyobb elismerés, 
hogy a gyerekek hétről-hétre vissza-
jönnek, érdeklődnek és bekapcsolód-
nak a tevékenységekbe, motiváltakká 
váltak. Nekünk pedig folyamatosan 
meg kell újulni, igazodni kell az éppen 

adott igényekhez, a gyerekek véleményéhez. Tervek? A mostani helyről, ami 
nagyon szűkös lett számunkra, szeretnénk egy ifjúsági házba költözni, ahol
van bordásfal, pingpongasztal, külön számítógépes terem, be lehet egy tanu-
lószobát, kézműves termet és egy „dühöngőt” rendezni.

Vannak tehát olyanok, akik akkor is segítenek nekünk, amikor már 
mindenki lemondott rólunk. Őrangyalok, akik átsegítenek életünk azon 
korszakán, amikor még nem tudunk kellőképpen vigyázni magunkra, ne-
hogy még nagyobb bajba kerüljünk. Igaz nem a mi hibánkból, de kit érde-
kel ez manapság? Van, akit igen…
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MÁS Odüsszeia

A MÁS MOZAIK  Egyesü-
let neve biztosan ismerősen cseng 
nemcsak a mai, hanem az „idő-
sebb” debreceni fiatalok számára is.
Olyan régi rendezvények fűződnek 
a nevükhöz, mint a DARAB feszti-
vál (Debreceni Alternatív Rock és 
Blúz zenekarok fesztiválja) vagy a 
Tolerancia fesztivál, melyek egy-
kori látogatói ma már felnőtt em-
berek, úgymint a Rocksuli első nö-
vendékei is minden bizonnyal már 
anyukák és apukák azóta. Vincze 
Bélával, az egyesület vezetőjével 
beszélgettünk a tavaly megvalósult 
projektjükről, az Európa-házról.

   
Mi is ez az Európa-ház?

Egy fél év alatt sikerült kialakí-
tanunk egy ifjúsági házat kávéház-
zal, kiállító-teremmel és kézműves 
műhellyel.

Miben különbözik ez a többitől?

Számtalan ifjúsági ház van az
országban, egy párban én is dolgoz-
tam. Amiben a miénk különbözik 
ezektől az, hogy a fiatalok maguk-
nak szervezik a programokat. Ná-

Más -Mozaik 
Szabadidős és 
Kulturális Egyesület

Más -Mozaik Szabadidős és Kulturális 
Egyesület
Címe: Debrecen, Piac utca 28/b. 
Telefonszám: (52)453-103 
E-mail: masmozaik@ir.hu 
Honlap: www.roksuli.hu.
A szervezet vezetője: Vincze Béla.

Céljuk, hogy a fiatalok által jelölt
igényekre válaszolva, velük közö-
sen hozzanak létre új dolgokat. 

www.roksuli.hu
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lunk a fiatalok a kezdeményezők. Ők keresnek meg minket, hogy mire volna
szükségük, és mindent velük együtt találunk ki, és közösen hozunk létre.

Hol és hogyan történt a megvalósítás?

Adva volt egy üres épület a Böszörményi úton, ami ott állt már 5 éve 
elhagyatottan. Ezt rendbe kellett rakni. Ebben van már némi rutinunk, mi-

vel az egyesületünk már nyolc alka-
lommal költözött „lepukkantabbnál 
lepukkantabb” helyekre.

Milyen anyagi források álltak eh-
hez rendelkezésre?

Nyertünk a Regionális Jövede-
lempótló Ifjúsági Programon 980
ezer forintot, továbbá a várostól 100 



59

GYÉMÁNTCSISZOLÓK

ezer forintos, a Nemzeti Kulturális Alaptól 200 ezer forintos támogatást. Te-
hát összesen pályázatok útján kb. 1,5 millió forinthoz jutottunk. Ehhez jött 
még a 2 millió forintnyi önrészünk, ami oktatásból és az általunk szervezett 
koncertekből származott. Ide sorolnám még a lelkes felnőttek és fiatalok ön-
kéntes munkáját is, hiszen a felújítást teljes egészében társadalmi munkában 
végezték. Nálunk egyébként csak a Rocksuliban oktató tanárok kapnak jel-
képes tiszteletdíjat.

Kik és milyen létszámban látogatják az Európa-házat?

A mindennapokkal kapcsolatos teendőket 29 önkéntes végzi. A hoz-
zánk ellátogató fiatalok életkora 16 és 25 év közé tehető, tehát zömmel kö-
zépiskolások és egyetemisták. Rendszeresen körülbelül 500 fővel állunk 
napi kapcsolatban. Ez a létszám viszont az általunk szervezett rendezvé-
nyeken kisugárzódhat több ezerre is. Kávéházunk minden nap nyitva áll 
és Internet kapcsolattal is rendelkezik, állandó találkozási pontjává vált a 
fiataloknak.
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Ezek szerint a projekt elérte a cél-
ját?

Félig-meddig, hiszen most április-
tól kihúzták a lábunk alól a talajt. Az 
Önkormányzat eladta a fejünk fölül az 
épületet, tehát látszatra, potyára dol-
goztunk, alakítottunk ki kávéházat. 
Ellenben közösségünk erejéről és talán 
a kitűzött cél sikeréről tanúskodik az, 
hogy a város polgármestere a Rocksuli 
koncertjén kénytelen volt kiállni a 
gyerekek elé, és garanciát vállalni arra, 
hogy ezt a problémát megoldja. Min-
den esetre most egy bizonytalanság-
érzés van bennünk, mivel mostani he-
lyünkről biztos, hogy mennünk kell. 
Egyelőre nem tudjuk még, hová.

Néhány mondatban hogyan lehet-
ne, összegezni a pályázatot?

A pályázat nyújtotta lehetőség adta 
meg számunkra azt az esélyt, hogy 15 
év után emberi körülményeket tud-
tunk kialakítani magunk körül, egy 
nagyobb közösséget építhettünk ki, 
be tudtuk mutatni a nyári képzőmű-
vészeti táborunk anyagait egy kiállítá-
son, és a Rocksuli fel tudta dolgozni a 
Hair-t, mellyel felléptünk a debreceni 
főtéren, és meghívtak minket a Sziget, 
a Vekeri és a Hegyalja fesztiválokra is. 

A hit hegyeket mozgat, és én hi-
szem, hogy e szívós egyesület 15 évig 
tartó bolyongás után végre hazatalál.
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Tele a ház

A nyíregyházi Ifjúsági Cent-
rum 1998-ban alakult egy számí-
tógéppel, meg egy székkel egy ado-
mányozott helyiségben. Az eleinte 
csak önkéntesekkel dolgozó iroda 
jelenleg három főállású alkalma-
zottat foglalkoztat. Fő tevékeny-
ségi köre az információszolgálta-
tás (országos és helyi programok, 
sportesemények, szállások) és szol-
gáltatás (jegyterjesztés, pályázati-, 
pályaválasztási-, jogi-, grafológi-
ai tanácsadás). Mindezek mellett 
programszervezésből is jelesre 
vizsgáztak. Az általuk szervezett 
legjelentősebb események: a drog-
ellenes világnapok, különböző ifjú-
sági fesztiválok, a Kreatív péntek 
esték nevű programsorozat és vé-
gül a Mozgóképes teleház. Ez utób-
biról kérdeztük Szöllősi Beátát, az 
Ifjúsági Centrum tanácsadó mun-
katársát.

Mozgóképes teleház, mit takar ez?

A drogambulancián voltam 
gyakornok, ahol egy éjszakai kre-
atív programban vettem részt. Ez a 
személyes beszélgetésektől kezdve, 
gyöngyfűzésen keresztül, üvegfesté-
sig, vagy éppen a tesztek megoldásá-
ig terjedt.  Akkor ugrott be, hogy mi 

Északkelet- 
magyarországi 
Szenvedélybetegségeket 
Megelőző Egyesület 

Északkelet- magyarországi 
Szenvedélybetegségeket Megelőző 
Egyesület 
Cím: Nyíregyháza, Árok út 41.
Telefonszám: (42)411-866, (70)553-21-73
A szervezet vezetője: Dr. Pénzes Marianna

A szervezet 1998 októberében 
alakult. Drogprevenciós tevé-
kenységet végez, és koordinálja a 
régió, a megye drogprevencióval 
és kezeléssel foglalkozó szerveze-
tek szakmai munkáját. 
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lenne, ha filmet néznénk, és utána beszélgetnénk róla. Így indult el a teleház
egy kölcsönkapott, kiszuperált videóval. 2002 végén tartottuk az első ösz-
szejövetelt, majd egy pár hónapos szünet után, 2003 májusától decemberig 
rendeztük meg. Azt szerettük volna, ha olyan értékes filmeket tudunk be-
mutatni, amelyek perifériára szorultak és sajnos nem tartoznak a populáris 
kategóriába. Viszonylag kis csapattal indultunk, ami lassan gyarapodni kez-
dett, megtartva kis közösségi jellegét, bensőséges hangulatát. Voltak például, 
akik sütit hoztak egy-egy foglalkozásra. Mi is próbáltuk feldobni a társaságot 
és különleges teákat vásároltunk a kellemesebb és bensőségesebb hangulat 
érdekében. A látogatók összetétele egyébként teljesen vegyes képet mutatott. 
Voltak köztük középiskolások, csellengő fiatalok, főiskolások és diplomás
munkanélküliek is.

Milyen források álltak rendelkezésre a megvalósításhoz? 

300 ezer forintot nyertünk rá pályázaton és 60 ezer forintos önrésszel 
rendelkeztünk a program megvalósításához. Ez sajnos nem bizonyult ele-
gendőnek az eredetei terveinkhez, de a lényegi funkciók betöltésére elég volt 
a keret. 
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Mi az, ami kimaradt, amire nem futotta?

Szerettük volna, hogy minden filmhez jöjjön el egy vendég, egy ismer-
tebb személyiség, aki valamilyen formában tud kapcsolódni a filmhez, vagy
csak szeretnek az emberek. Például, ha francia filmhónap van, akkor legyen
egy francia szakos tanár, aki ért a francia filmművészethez. Sajnos ezt anyagi
okokból nem sikerült megoldanunk. Arról nem is beszélve, hogy reklámra, 
érzésünk szerint sokkal többet kellett volna költeni. Pénz hiányában ezeken 
a kiadásokon tudtunk faragni.

A tapasztalatok tükrében mit szeretnétek változtatni a jövőben?

Profibb mozi körülmények közé szeretnénk helyezni a programot. Nagy
dilemmánk, hogy bevegyünk-e populáris filmeket is a műsorba nézőcsalo-
gatónak. Úgy gondoljuk, ha már itt van a néző, hátha kedvet kap egy szá-

mára ismeretlen, de értékes 
alkotás megtekintéséhez is.

Egy olyan nagyváros-
ban, mint Nyíregyháza, 
számtalan módja lehetsé-
ges kisebb közösségek ki-
alakításának. Csak fel kell 
ismerni, hogy mi lehet az 
a közös kapocs, ami össze-
köthet embereket. Kapocs 
lehet a közös érdeklődési 
terület. Az elinduláshoz 
pedig gyakran elég egy ki-
szuperált videó és egy tele-
vízió…
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Települési ifjúsági önkormányzat – Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat

A gyermekönkormányzatiság intézménye Franciaországból indult 
hódító útjára 1979-ben, és a 90-es évek elején jutott el Magyarország-
ra. Nem más, mint a települési önkormányzat mintájára megalapított 
korosztályi érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet. Működése is 
hasonló a „felnőttéhez”: tagjait demokratikusan választják, mandátu-
ma határozott időre szól, a képviselők maguk közül vezetőt – polgár-
mestert – választanak, feladatai ellátására bizottságokat hozhat létre, 
ülései nyilvánosak, tevékenységét szabályzatok határozzák meg. Fel-
adatai sokszínűek lehetnek: ifjúsági-, kulturális-, sport- és szabadidős
programok, képzések, konferenciák, táborok szervezése, ifjúság- és
egészségvédelem, szolgáltatások üzemeltetése. Javaslataival, szakmai 
anyagaival segíti a települési önkormányzat ifjúsági célú munkáját.

Ezért fontos, hogy meghatározza az önkormányzattal való  kap-
csolatát, és viszonyát a már korábban, az oktatási intézményekben 
megalakult diákönkormányzatokhoz. Függetlennek kell maradnia a 
politikai pártoktól és azok ifjúsági szervezeteitől. Programjai megva-
lósításába külső segítőket is bevonhat.

Az intézményrendszer kialakulását és működését, az önkormány-
zatok létrejöttét a Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium valamint
az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács is támogatja, de egyre
több település is megérti a program fontosságát, így sorra alakulnak a 
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok és elkezdték az ifjúságpolitikai
stratégiai tervek megalkotását is.
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Két önkormányzat, egy 
település

A Tiszacsécsei Gyermek és Ifjú-
sági Önkormányzat egy éves lett. 
Erre az alkalomra egy egész napos 
programmal készültek, nemcsak a 
maguk, hanem a falu szórakozta-
tására is. De még mielőtt a jubile-
umi ünnepség részleteibe bonyo-
lódnánk, nézzük meg, mi fért bele 
a szervezet egy évébe. Belefért a 
szervezet testületének kialakítása, 
melyben a falu prominens önkor-
mányzati vezetői is szerepet vállal-
tak. Belefért a tagság aktivizálása, 
hiszen egy-egy program megvaló-
sításába gyakran 20 főnél is többen 
kapcsolódtak be. Végül belefért a 
programok szervezése, melyek ál-
talában az ünnepekhez kötődtek. 
Ilyen volt a Mikulás, a kántálás, a 
szilveszteri bál, vagy a műsoros es-
tek, ahol gyerekek színdarabokat, 
táncokat, dalokat adtak elő. Volt 
okuk az ünneplésre! Erről mesél-
nek a szervezet tagjai, egymás sza-
vába vágva.

Mi adta a pályázat ötletét?

Az évfordulónk alkalmából sze-
rettük volna egy nagyobb rendezvé-
nyen megmutatni, hogy mi történt 
velünk egy év alatt, mennyi mindent 
értünk el. Ebben polgármesterünk 

Tiszacsécsei 
Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat

Tiszacsécsei Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat
Cím: Tiszacsécse, Kossuth út 58. 
Telefonszám: (20)411-22-58
A szervezet vezetője: Hopka Viktória

Tiszacsécse egy határ menti kis 
falu. Gyönyörű környezetben a 
Tisza partján elterülő település 
lélekszáma nem éri el a 400 főt. 
Olyan „végvár”, ahol a megszo-
kott kistelepülési szemlélettel 
szemben a mentalitás fiatalos és
pezsgő. Ezt bizonyítja, hogy a te-
lepülésen Ifjúsági Önkormányzat
működik immár több éve. 
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nagyon sokat segített. Azt mondhatom, hogy az egész falu mellénk állt és tá-
mogatott minket. Mindenképpen akartunk egy közös főzést, hogy a résztve-
vőket meg tudjuk vendégelni. Találtunk szakácsokat, akik a munkát önként 
bevállalták. Mivel nagyon szeretünk focizni, tervbe vettük egy sportesemény 
megszervezését. Érkeztek hozzánk megkeresések is, például a határőrség fel-
ajánlotta, hogy kutyás bemutatatóval teszi színesebbé a rendezvényt. Ezúton 
is köszönjük nekik.

Hogyan alakult végül a jubileumi ünnepség?

Miután megszerveztük a programot, meghirdettük, ami nálunk nem 
olyan nehéz feladat, lévén egy 300 lelkes településen élünk. Meghívókat jut-
tattunk el a tanárokhoz az általános iskolába, a lelkésznek és a jegyzőnek. A 
falu lakosságát, pedig a legegyszerűbb módon értük el: élőszó útján. Úgyhogy 
hamarosan mindenki tudott róla és várta az eseményt. A program napján az 
információk kifüggesztésre kerültek a főtéren. Reggel 10-kor színpadot állí-
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tottunk a parkolónál, miközben a lányok a főzésnél segítettek. A színpadon 
egy általunk írt darabot mutattunk be. Megnyitottunk egy kiállítást is, ahol 
az elmúlt egy év programjainak a helyi újságban megjelent cikkei és plakátjai 
voltak megtekinthetőek. A sportpályán, az iskolában és annak játszóterén a 
kicsiknek szellemi- és sportvetélkedőket rendeztünk. Később apa - fiú foci-
meccs, anya - lánya röplabdameccs és a határőrség kutyabemutatója követ-
kezett. Levetítettünk egy „dokumentumfilmet” is az elmúlt egy év nevezetes
programjairól, és hogy merre jártunk az egy év során. Este kezdetét vette 
az utcabál, ahol egy meghívott zenész szolgáltatta a talpalávalót. Eközben 
a sportpályán folytatódott a főzés. Azt lehet mondani, hogy a falu apraja-
nagyja eljött, sőt még a szomszédos településekről is sok fiatal érkezett.

Milyen források álltak rendelkezésre?

Számokat nem tudok mondani, mert az Önkormányzat vállalta fel a for-
rások előteremtését, csak azt tudom, hogy próbáltunk mindent úgy megol-
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dani, hogy minél kevesebb kiadásunk legyen. Például a gyerekek jelmezéért 
nem kellett pénzt adni, mert a szülők megvarrták. A sportrendezvényeknél 
is csak a legszükségesebb dolgokat vettük meg.

Milyen visszajelzéseket kaptatok?

Konkrét visszajelzéseket a meghívott vendégektől kaptunk. Debrecenből 
Vincze Béla, Vallyon Ildikó jött el hozzánk. Továbbá érkezett egy vendégünk 
a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumtól is. Ők mind nagyon jól érezték
magukat és gratuláltak a program szervezéséhez. A falu lakói pedig azóta is 
érdeklődnek, hogy mikor lesz már hasonló rendezvényünk.

A címben szereplő két önkormányzat közül egyik a fiataloké, a másik
a falu lakosaié. Mivelhogy minden fiatal egyben lakosa is a településnek,
így a nagyobbik mindenben segíti a kisebbiket. Ez így természetes, nem?
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Úton egymás felé

Ez egy program címe, melyet 
a Tiszarádi Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat hajtott végre 2003. 
áprilistól 2003. december 31-ig. 
A helyszín: Tiszarád, 574 lelkes 
kistelepülés. A faluban a gyere-
kek elég hamar szétszóródnak. Az 
alsósok még helyben tanulnak, a 
nagyobbak viszont a szomszédos 
Nagyhalászon, a 14 éven felüliek 
pedig Tiszabercelre, Nyíregyház-
ára, Baktalórántházára járnak 
iskolába. A falu Önkormányzata 
szeretné megtartani az ifjúságot
a településen, a fiatalok pedig hi-
ányolták a településről azokat a 
programokat, amiket ők maguk 
szerveznek. A két oldal érdekei-
nek kölcsönös találkozásából jött 
létre a szervezet és a program. A 
szervezeti felépítés is hűen tükrö-
zi ezt a kölcsönösséget, hiszen a 
szervezet vezetését a falu önkor-
mányzatának négy képviselője és 
a polgármester alkotja, míg a tag-
ságot a falu szakközépiskolásai, 
gimnazistái. A tárgyi feltételeket a 
települési Önkormányzat biztosít-
ja (számítógépes terem, irodasze-
rek). Papp Endréné polgármester 
asszonnyal beszélgettünk.

Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
Cím: Tiszarád, Kossuth út 83/A.
Elérhetőség: 42/358-313
A szervezet vezetője: Valkó Mariann

A szervezet 2003. április 22-én, 
szabályos választással alakult. 
Célja , hogy összefogja a település 
fiataljait, és közösséget formáljon.
Rendezvényeik sokszínűek, szer-
veztek EURO-s napot, rock kon-
certet, szüreti bált, Mikulás napot. 
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Mi volt a célja a programnak?

Kapcsolatot kialakítani a kisebb gyermekek és az idősebb korosztály felé. 
Egy nagyobb közösség kialakítása, mely közelebb hozhatja egymáshoz a fia-
talokat. 

Hogyan folytak a szervezés előkészületei?

Jó példaként álltak előttünk a tiszacsécsei gyerekek, akikről egy ifjúság-
fejlesztő program keretében hallottunk. Varga Matild ifjúsági közösségfej-
lesztőn keresztül, aki járt ide előadást tartani a fiataloknak, meg is hívtuk
őket hozzánk, hogy mondják el tapasztalataikat. Találtunk egy pályázati 
kiírást, mely találkozott a terveinkkel, hiszen ifjúsági programokra lehetett
pályázni, ekkor megkértük a fiatalokat, hogy írják össze, hogy mit szeretné-
nek. A fiatalok gondosan felmérték, hogy az egyes korosztályok milyen prog-
ramokat szeretnének, és ennek alapján állították össze azokat (anyák napja 
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az iskolában, majális, közös kirándulás, stb.). A jegyző úr, mert ő maga is 
sok pályázatot készít, segített mindezt formába önteni. Egy „Ifjúsági koncep-
ció az Önkormányzattal” című programot szerettünk volna kialakítani, ami 
minden korosztálynak megfelel, és növeli a település ifjúságmegtartó erejét.

Végül mekkora támogatásban részesültek?

A pályázati támogatás 200 ezer forint volt, melyet az Észak-alföldi Regi-
onális Ifjúsági Tanácstól nyertünk a programsorozatra. Az önerőnk szintén
ilyen összegű volt, tehát a pályázattal a költségeink felét fedezni tudtuk. 

Hogyan folytak a konkrét szervezési feladatok?

Adódtak nehézségek abból, amikor rendszeresen össze kellett hozni a tár-
saságot, hogy megbeszéljük a feladatokat. Páran kicsit meglepődtek, amikor 
kiderült, hogy a programhoz nemcsak szervezési feladatok tartoznak, hanem 
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más, talán nem oly „felemelő” 
tevékenységek is, mint például 
a takarítás. Végül is a fiatalok
szerveztek jóformán mindent. 
Az Önkormányzat pedig min-
denben segítette őket a terem-
szerzéstől a technikai háttér 
biztosításáig.

Hogyan zajlott ez a prog-
ramsorozat?

Először a Challenge Day került megrendezésre. Ez a program hajnal 3 
órakor kezdődött, hagyományos falusi ébresztővel: bagolyhuhogással, ka-
kaskukorékolással, fedőösszeveréssel. Akció csoportunk, mely tíz fiatalból
állt, körbejárta a falut, és megtornáztatott mindenkit. Nem volt kivétel ez 
alól senki, így a helyközi buszjárat leendő utasai sem, akik a buszmegállóban 
várakoztak hajnal 5-kor. Június elején rendeztük meg az EU-s programun-
kat. Itt a nyírbátori határőrség tartott előadást, amely a csatlakozást követő 
változásokról szólt. Utána az iskolában a pedagógusokkal és a rendőrkapi-
tánysággal együtt került sor a drog-prevenciós programra. A nagy, falunapi 
rendezvényünk augusztus 17-én volt. Ez egy hivatalos részből állt a refor-
mátus templomban, ahol az országgyűlési képviselőnket és az időseket kö-
szöntöttük műsorral, melyet a gyerekek adtak elő. A falunap második része 
kötetlenebben folyt, a napot tűzijáték zárta. Ősszel mustforraló bált rendez-
tünk, ez is igen jó hangulatban zajlott. A záró programunk a „Házhoz megy 
a Mikulás” volt, ahol hárman beöltöztek krampusznak, egy pedig Mikulás-
nak, és így járták végig a falut nagy sikerrel. A gyerekeknek szerepelni kel-
lett ahhoz, hogy megkapják az ajándékot. A programok nagyon hasznosak 
voltak, mindenki pozitívan értékelte. Rájöttünk, hogy összefogással jobban 
el tudunk érni mindent a falu érdekében. Az idősebb korosztálynak is pozi-
tívan változott a véleménye a fiatalokról.

A tiszarádi fiatalok részéről ez a program valóban elindított egy olyan
folyamatot, amely a végén segítheti őket abban, hogy felnőttként is ennek 
a nagyszerű közösségnek a tagjai maradjanak.
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Három év a tíz percért

„Rádiós” emberekből, hang-
mérnökökből, hírszerkesztőkből 
alakult meg a Hang-kép Egyesület. 
Azt gondolták, hogy középiskolás 
rádiósokat próbálnának oktatni 
arra, hogy milyen szakmai alapel-
vek mentén célszerű mozogni, hi-
szen egykor ők is iskolarádiósként 
kezdték. 2000-2003 között féléven-
te hat középiskolai rádiónak és gár-
dájának próbáltak szakmai segítsé-
get, ötleteket adni, illetve azokat a 
gyakorlatban is végrehajtatni. Pin-
tér Ákossal az egyesület vezetőjével 
beszélgettünk.

Tehát ti is „iskolarádiósként” 
kezdtétek?

Így van. A társaság nagy része 
iskolarádiós volt középiskolás évei 
során. Azt gondoltuk, milyen jó len-
ne szakmai segítséget adni a mostani 
iskolarádióknak. Szerettük volna el-
érni, hogy a média felé „kacsingató” 
középiskolások, úgy kerüljenek ki az 
iskolából a főiskolákra, egyetemek-
re, hogy valamilyen módon értik a 
média mechanizmusát. Azt, hogy 
hogyan működik, és miért műkö-
dik úgy, ahogy működik. A célunk 
az volt, hogy a programban résztve-
vők lehetőséget kapjanak arra, hogy 
a gyakorlati munkák során eldönt-

Hang – Kép Egyesület

Hang – Kép Egyesület
Cím: Debrecen, Garai utca 13. 
Elérhetősége: (20)934-46-12
E-mail: hangkep@freemail.hu 
A szervezet vezetője: Pintér Ákos

A szervezet 2000-ben alakult. 
Céljuk, hogy a fiatalokat megta-
nítsák kommunikálni, bemutas-
sák az ehhez kapcsolódó eszkö-
zök jelentőségét és használatát. 
Elsősorban nem rendezvényeket 
szerveznek, hanem oktatást, illet-
ve kommunikációs anyagokat ké-
szítenek. Az utóbbi időben bőví-
tették tevékenységüket hátrányos 
helyzetű csoportokra is, roma 
vezetőknek szerveztek nyilvános 
beszéd képzést.



GYÉMÁNTCSISZOLÓK

74

hessék, tényleg akarják-e ezt az utat választani. Az ötlet teljesen egyedi, úgy 
tudjuk, hogy előttünk még nem volt 
ehhez hasonló kezdeményezés.

Hol és hogyan folytak ezek a kép-
zések?

Vasárnaponként rendelkezésünk-
re bocsátották a Rádió 1 stúdióját, 
ahol teljesen profi körülmények között
tudtuk megvalósítani a programot. 
Egyébként ez volt az egyetlen időpont, 
ami sem a rádió, sem pedig a diákok 
számára nem okozott problémát.

Eredetileg a képzéseket az iskola-
rádiós helyszíneken terveztük, végül 
szervezési okok miatt úgy döntöttünk, 
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hogy mégsem visszük ki a gyakorlatokat az iskolákba. Viszont az iskolará-
diók adásairól rögzített anyagokat kértünk, melyeket a foglalkozások so-
rán kiértékeltünk az alkotókkal. Feladatokat is kaptak tőlünk, melyeket hét 
közben kellett megoldaniuk. Az elején menetközben is segítettünk nekik, 
egy idő után viszont szándékosan nem avatkoztunk be a kiadott feladatok 
megoldásába, arra voltunk kíváncsiak, hogy mire képesek maguktól. Na-
gyon fontosnak tartom azt, hogy az utolsó pillanatig ragaszkodtunk ahhoz, 
hogy minden egyes munkafázist mentsenek el külön fájlokban azért, hogy 
utólag láthassák, hogy egy esetleges 
hiba, mely munkafázisban került az 
anyagba.

Hogyan látod, a munkátok elérte 
a kitűzött célt?

Az egyik fiatal, aki részt vett a
programban, most Budapesten dol-
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gozik az RTL Klubnál; egy másik fiatalember, pedig az MTV-nél. Ez is mu-
tathat valamit a képzés sikerességéről, és az is, hogy jobb lett tőle az iskolará-
dió. Kaptunk pozitív visszajelzést az iskolákban dolgozó pedagógusoktól, sőt 
szülőktől is. Például az egyik kislány nagyon nehezen szólalt meg a foglalko-
zásokon. Írásban viszont olyan gondolatai voltak, hogy úgy véltük helye van 
a képzésben. Fél év múlva a képzésnek köszönhetően az iskolai eredményei 
javulni kezdtek. Az iskolai szóbeli megmérettetéseken sokkal jobb jegyeket 
szerzett, mint előtte, mert „mert beszélni”.

Ez a három év igazából nem az iskolai órák közötti tíz percről, ha-
nem több tucat gyerek sikerélményéről szól, akik olyan feladatokat kap-
tak, amiben kipróbálhatták kreativitásukat, és kifejezhették egyéniségü-
ket, mindezt úgy, hogy megmutathatták azt társaiknak is. Ennek a három 
esztendőnek minden iskolai szünete valakinek büszkén azt jelentette: „Ezt 
én csináltam!”.
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Fenntartható fejlesztés

Az E-Misszió Egyesület egy 
1997-ben elnyert pályázat kere-
tében két éves szervezetfejlesztő 
folyamaton ment át. Ez segítséget 
nyújtott a stratégiai tervezésben, és 
abban, hogy az egyesület fenntart-
ható pályára tudott állni, és azóta 
is stabilan tud működni. 2000-ben 
már ők segítettek három Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei szervezet-
nél hasonló eredmények elérésének 
érdekében. Mivel ezt a programot 
sikeresnek ítélték meg, felvették a 
kapcsolatot az Észak-alföldi Regi-
onális Ifjúsági Szolgáltató Irodá-
val abból a célból, hogy ezt a tevé-
kenységüket még több szervezetre 
kiterjeszthessék. Itt kezdődik a mi 
történetünk, melyet Priksz Gábor 
elnök mondott el.

Már a kezdetektől széleskörű te-
vékenységet folytattunk, Föld napja 
rendezvényeket, utcai akciókat tar-
tottunk, kampányokat indítottunk  
el  az energiahatékonysági témák-
ban, természetvédelmi területeket 
nyilváníttatunk védetté, évek óta 
részt veszünk a Hegyalja fesztiválon. 
Ezeken a programokon alkalman-
ként több ezer ember is részt vett. De 
nem csak a környezetvédelem terü-
letén dolgoztunk, szerveztünk nyelvi 

E-Misszió Természet- 
és Környezetvédelmi 
Egyesület

E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület
Cím: Nyíregyháza, Szabolcs út 6.
Telefonszám: 42/ 423-818
E-mail: emisszio@e-misszio.hu
Honlap:www.e-misszio.hu
A szervezet vezetője: Priksz Gábor elnök

Az E-Misszió munkája a fenn-
tartható fejlődéssel kapcsolatos 
témák köré épül. A természet-, 
környezetvédelem mellett foglal-
koznak környezeti neveléssel és 
a civil társadalom fejlesztésével 
is. Megalakulása óta szerveznek 
szakköröket, táborokat, erdei is-
kolát általános és középiskolások-
nak. Ezen kívül pedagógusoknak 
és az önkormányzatoknak pró-
bálnak segíteni környezetvédelmi 
ügyekben, pályázat írásban, prog-
ramok megvalósításában.

www.e-misszio.hu
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táborokat és tematikus tréningeket, megalakítottuk a nyíregyházi civil fóru-
mot, Civil Szolgáltató Központot működtetünk Nyíregyházán. Így kapcso-
latba kerültünk sok más szervezettel, megismertük működésük problémáit. 
Közben több tagunk is elkezdett járni az Ökotárs Alapítvány által szervezett 
képzésre. Koordinatív szerepünk miatt fontosnak éreztük, hogy segítsünk a 
többieknek, és átadjuk nekik tapasztalatainkat. Ennek egyik állomása volt a 
„Szervezetfejlesztés 2001.” című program, melyet az Észak-alföldi Regionális 
Ifjúsági Tanács támogatott.

Kik vehettek ezen részt?

Igazából a célcsoport a régió, Jász- Nagykun-Szolnok, Hajdú- Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ifjúsági szervezetei voltak. A Regionális If-
júsági Szolgáltató Iroda segített abban, hogy megtaláljuk közöttük azokat, 
amelyeknél elérhetjük azt, hogy egy fejlődési folyamat induljon el. Emellett 
meghirdettünk egy pályázatot is a képzésen való részvételre. Voltak olyanok, 
akiket ajánlottak, de ott igazából nem volt valódi szervezet, csak egy-egy em-
ber, aki lelkesedésből dolgozott, oda szervezetfejlesztési tervet nem nagyon 
lehetett készíteni. Persze nekik is szívesen segítettünk sok dologban. Néhá-
nyan pedig később jöttek rá, hogy nincs rá kapacitásuk, vagy nem érdekli őket 
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a dolog. Végül hét szervezet lett kiválasztva, Nagyrabétól Nyírbogdányig. A 
két napos bentlakásos tréningre 15 ember jött el.

Hogyan történt a lebonyolítás?

Az volt a célunk, hogy megismerjük a szervezeteket, és elindítsuk őket 
egy fejlődési úton. Nem azt mondtuk meg nekik, hogy mit hogy kell csinálni, 
hanem csak a módszereket adtuk át. Szerettük volna, hogy együttműködés 
alakuljon ki közöttünk. A lebonyolításnak három szakasza volt. Az elsőben 
felkerestük a szervezeteket helyzet- és igényfelmérés céljából. Azt szerettük 
volna kideríteni, hogy ők mit várnának ettől a programtól. Volt, aki semmit, 
de volt aki elmondta, hogy igazából azért jön erre a tréningre, mert tanulni 
szeretne. Volt, ahol konkrétan tréning jellegű csapatépítést szerettek volna, 
volt, ahol csak konzultációkat. A második során a szervezetek vezetőit, mun-
katársait elvittük Nyíregyházára egy tréningre. A harmadikban pedig újra 
szervezeteknél értékeltük az eredményeket és meghatároztuk a további célo-
kat. Ezek a látogatások a szervezet aktivitásától függően ismétlődtek.

Mi történt a tréningen?

Módszereket, technikákat mutattunk meg nekik a csapatépítés, a közös-
ségi döntéshozás, csoportos foglalkozások területéről. Emellett voltak a szer-
vezetek jogi kérdéseivel, pályázatokkal, önkormányzatokkal való együttmű-
ködéssel kapcsolatos kérdések is. A legtöbben addig nem nagyon találkoztak 
ezekkel, és örültek, mert úgy találták, hogy segítségükkel nagyon jól be le-
het vonni a fiatalokat a munkába. Ennek azért is örültünk, mert a program
során az aktivisták motiválásának kérdése vissza-vissza térő problémaként 
jelentkezett.

Megmutatkozott-e ennek eredménye az utókövetés során?

Többé-kevésbé. Két szervezetnél egész hosszú folyamatot sikerült elindí-
tanunk, még a következő év első hónapjaiban is visszajártunk hozzájuk. Itt 
közös tervezés, elmélkedés, csapatépítés történt, minden alkalommal össze-
írtunk olyan kérdéseket, amelyek számukra fontosak, és legközelebb megvi-
tattuk ezeket. De volt olyan szervezet, ahol az igényfelmérés során kiderült, 
hogy őket csak a tréning érdekli.
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Összességében hogyan érté-
keled a programot?

Igazából nagyobb érdek-
lődésre számítottunk, és akik 
részt vettek a programban, 
azok sem tudtak mindannyian 
annyi energiát rászánni, mint 
amennyit szerintünk kellett 
volna. Lehet, hogy nekünk is 
jobban kellett volna keresni 
azokat a szervezeteket, akik a 
stratégiai gondolkodást magu-

kénak vallják. Ahol ezt komolyan vették, ott a mai napig jól működő szer-
vezet van, ahol pedig nem, ott igazából ki sem tud ez alakulni. Lehet, hogy 
egy kicsit korai volt a program, a civil szervezetek ezen a környéken még 
nem állnak azon a fokon, hogy ilyen szervezetfejlesztési tréningeken részt 
vegyenek.

Ezektől eltekintve sikeresnek ítéljük a pályázatot. A résztvevő szerveze-
tek közül többel a mai napig kapcsolatban állunk. Mi öten pedig, akik az 
egészet véghezvittük, mi is erősödtünk, hiszen nagyon sokat kellett együtt 
dolgoznunk, és mi is sok tapasztalatot gyűjtöttünk.

A letűnt korokban a társadalmak egyik legfontosabb szervezete a vé-
nek tanácsa volt. Ők segítettek a fiataloknak eligazodni a világ dolgai kö-
zött, tanították őket, tanácsokat adtak nekik. Régiónk azzal büszkélked-
het, hogy a lakosság arányaihoz képest talán az országban itt a legnagyobb 
a civil szervezetek száma. Szinte napról-napra egy-egy új szervezet nő ki 
a földből. Nekik biztosan nagy segítség lenne, ha lehetőségük lenne arra, 
hogy néhány „öreg” átadja azokat a tapasztalatokat, amelyekkel haszno-
sabban, eredményesebben, hatékonyabban tudják végezni vállalt feladata-
ikat. Reméljük, hogy a történetnek itt nincs vége …
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Szimbiózis

A Nullpont Egyesületet elsősor-
ban a Debreceni Egyetem művelő-
dési menedzser szakos hallgatói al-
kotják. A tíz éve működő egyesület 
kiváló gyakorló terep a számukra. 
Az évek során több komoly egye-
temi rendezvény megszervezése 
fűződik a nevükhöz, némelyikkel 
komoly hagyományokat is teremt-
ve. Erről beszélgetünk Balla Viktó-
riával, az egyesület elnökével.

A Nullpontnak van egy sajátos 
életciklusa…

A hallgatók maximum 5 évet 
tölthetnek el az egyesületben. Miu-
tán lediplomáztak, érthető okokból 
„elhagynak minket”. Persze ettől 
függetlenül tagok maradnak, de már 
nem vesznek részt aktívan a mun-
kában. Így öt évente szinte teljesen 
lecserélődik a gárda. A tagtoborzás 
pedig úgy történik, hogy minden 
évben bemegyünk az évfolyamokra, 
és elmondjuk, hogy lelkes embereket 
várunk, mellesleg az egyesületben 
eltöltött időt fel tudják majd tüntetni 
a szakmai önéletrajzukba. Jelenleg is 
sok másodéves, új tagunk van. Ne-
kik belső képzéseket tartunk, pél-
dául megtanulják azt, hogyan kell 
pályázatot írni. Általában sokan 

Nullpont Kulturális 
Egyesület

Nullpont Kulturális Egyesület
Cím: Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefonszám: (52)512-900/2276
Szervezet vezetője: Balla Viktória elnök 

Az egyesület 1993-ban a Debre-
ceni Egyetem Művelődéstudomá-
nyi és felnőttnevelési tanszékén 
indult, Szabó József kezdeménye-
zésére, aki nonprofit ismereteket
oktatott, és jó lehetőséget látott 
arra, hogy a hallgatók, részt véve 
egy civil szervezet munkájában, 
a gyakorlatban hasznosítsák a ta-
nultakat.
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jönnek azonos évfolyamról, így 
nagyon erős az összetartás. A 
munkánkat megkönnyíti, hogy 
a tanszéken kaptunk helyet, így 
adottak a feltételek. Van inf-
rastruktúra, nem kell rezsit és 
bérleti díjat sem fizetnünk.

 Milyen jelentősebb progra-
mokkal büszkélkedhettek?

A legfontosabb programunk egy nemzetközi konferenciasorozat. Ez 
1995-ben kezdődött Kultúra és Piacgazdaság címen. 1997-ben Média és 
Kultúra, 1999-ben Kultúra és Öntevékenység címmel rendeztünk hason-
ló konferenciákat. A legutóbbira már 11 országból jöttek el. Minden évben 
megrendezzük a Művelődési Menedzser szakhetet is. Ide tanulmányainkkal 
kapcsolatos szakembereket hívunk meg előadást tartani. Például, színház-
igazgatókat, vagy fejvadász cégek munkatársait, stb.. Szeretnénk megmutat-
ni a hallgatóknak, hogy milyen területeken lehet elhelyezkedni művelődési 
menedzserként, valamint azt, hogy az elmélet hogyan valósul meg a gyakor-
latban. Tavaly mi rendeztük meg a Művelődésszervezők és Művelődésme-
nedzserek első országos találkozóját, a „KultúrÁsz”-t. Továbbá elkezdtünk 
havi rendszerességgel beszélgetéseket szervezni Művmen Café néven. Ide 
olyan embereket hívunk meg, akik itt végeztek. Tervezzük régi folyóiratunk, 
a Nullpont újraélesztését és egy gyakornoki hálózat kiépítését is.

Ha jól tudom nemrég volt egy környezetvédelemi projektetek is?

Igen. Ezen projekt megvalósí-
tására pályázaton nyertünk forrást. 
Általános iskolás gyerekeknek ké-
szítettünk a Biológia és Ökológia 
Tanszékkel együttműködve egy 
programot. Két biológus hallgató se-
gítségével előadásokat, vetélkedőket 
tartottunk a környezetvédelemmel 
kapcsolatosan. Összesen három is-
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kola több osztályjában dolgoztunk. A program folytatásaként az AKSD-vel 
közösen szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk ki.

Ha jól tudom, ezer szállal kötődtök az egyetem kulturális életéhez?

Szinte mindegyik egyetemi színtársulat nálunk kezdte a ténykedését, va-
lahogy közünk volt az indulásukhoz. Szükségük volt arra, hogy valaki velük 
együttműködve pályázzon, infrastrukturális hátteret biztosítson a számukra 
az induláshoz. Így szerveződött a Szekér színház 93-96 között. Ők a Haj-
dú-Bihar megyei falvakat járták körbe egy szekérrel és előadásokat tartot-

tak. Most a KonzervArtaudrium, 
kezdetben Színkör, nevű társulatot 
protezsáljuk. 1994-ben létrehoztuk 
az Életvonal Alapítványt, ami most 
már teljesen önálló utakon jár. A 
kulturális és oktatási tevékenysé-
gük mellett próbálnak felkarolni 
fiatal filmeseket, zenészeket. Ők
adták ki például Szabó József: Tisz-
ta Amerika című könyvét. 
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Milyen visszajelzéseket kaptok?

Az évek során javult a megítélésünk. Kezdetben az volt a gond, hogy 
egy-egy évfolyam nagyobb aktivitása a szervezet felé a belterjesség látszatát 
keltette a többiek számára.  Rendezvényeink közül a legnagyobb látogatott-
sággal a szakhét bír, míg más programoknál gyakran küzdünk az érdek-
lődés hiányával. Volt olyan, hogy minden kollégiumi szobába eljutattuk a 
tájékoztatónkat, ennek ellenére mindössze 15-en jöttek el az előadásra. Az 
évek során nagyon sok érdekes embert tudtunk elhozni a hallgatókhoz. Ez-
zel kapcsolatban jók a visszajelzések. 

A kapcsolatban álló szereplők, a civilek és az egyetem, egymással 
szimbiózisban élnek. A nagy kulturális intézmény, az egyetem, táptalaja, 
segítője infrastruktúrájával, emberanyagával a civil szervezetnek, civil 
összefogásnak. A civilek tevékenysége pedig növeli a „gazdaszervezet” 
kulturális sokszínűségét, és erősíti azt még az alapfunkcióinak ellátásá-
ban is.
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Játék határok nélkül

A Hajdúbagosi Kulturális és 
Közösségfejlesztő Egyesület és Tér-
ségi Teleházon belül több ifjúsági
közösség működik. Az egyesület ma 
már 72 tagot számlál, működik itt 
ifjúsági önkormányzat, illetve ifjú-
sági klub is. Joggal fogalmazhatunk 
úgy, hogy a kistelepülésen „zajlik az 
élet”, olyannyira, hogy 2003 július 
végén, Hajdúbagos adott otthont egy 
nemzetközi találkozónak, amely az 
Expressions Hip Hop 3. nevet viselte. 
Mócsán Tiborné és Galambos Ador-
ján programgazda erről meséltek.

A találkozó az előző években meg-
kezdett nemzetközi program folytatá-
sa volt, ami egy multilaterális nem-
zetközi ifjúsági találkozó, négy ország
részvételével. Az esemény minden 
évben más helyszínen kerül megren-
dezésre. Az elsőt Olaszországban ren-
dezték, a másodikat, Németországban, 
a harmadikat pedig itt Hajdúbagoson. 
A következő és egyben az idei találko-
zó helyszíne pedig Franciaországban 
lesz. 

A programban olyan fiatalok vesz-
nek részt, akiket a graffiti és a break
dance köt össze. A cél az, hogy a fia-
talok a tánc és a mozgás segítségével a 
közös európaiságot, egymás elfogadá-
sát képviseljék.

Hajdúbagosi Kulturális 
és Közösségfejlesztő 
Egyesület és Térségi 
Teleház

Hajdúbagosi Kulturális és 
Közösségfejlesztő Egyesület és Térségi 
Teleház
Cím: 4263 Hajdúbagos, Nagy utca 100.
Telefon: 52/397-474, 374-234 
E-mail:hbagos@axelero.hu
A szervezet vezetője: Mócsán Tiborné

A szervezet elsősorban közös-
ségfejlesztéssel, humán erőforrás 
fejlesztéssel, valamint a nonprofit
szektor segítésével foglalkozik. 
Kezdetben helyi szervezetként 
működtek, de 1999. óta térségi 
feladatokat is ellátnak. Kiemelten 
kezelik az ifjúsági célcsoportot, a
14-25 éveseket.

Programjaikban is ez dominál. If-
júsági találkozókat, ifjúsági prog-
ramokat, képzéseket szervez-
nek, nemzetközi programokban, 
animátor képzésekben vettek 
részt. 
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A résztvevők a 18 és 25 év közötti 
korosztályból kerültek ki és három or-
szágból - Olaszországból, Franciaor-
szágból és Németországból - érkeztek, 
10-10 fővel.

Mi volt a program?

A feladat az volt, hogy a fiatalok
egy közös produkciót állítsanak szín-

padra, amire egy hét állt rendelkezésre. Ezért a csoportok megérkezését kö-
vetően szinte azonnal elkezdődött a munka. Ki kellett találják a koreográfiát,
és azt, hogy hogyan is fog felépülni a műsor. Ők készítették el hozzá a zenét 
és a díszleltet is, tehát mindent. A szervezők csak a gyakorlati megvalósítás-
ban nyújtottak segítséget. 

A program minden évben egy adott téma köré épült. Olaszországban ez 
a tolerancia volt, Németországban pedig az emberek között meglévő különb-
ségek. Mi az Európai Unióhoz való csatlakozás aktualitása miatt az Együtt 
Európában címet adtuk a programnak.

Hogyan épült föl a produkció?

Az alapötlet az volt, hogy a közös Európát egy közös földgömbbel jelení-
tik meg. Ehhez minden csapat elkészítette saját tánckoreográfiát, ami végül
közös, egységes egésszé alakult. A graffitisek elkészítették a színpadi hátte-
ret.

Nagyon érdekes volt, ahogyan a különböző országok fiataljai saját
identitásukat, kultúrájukat, hagyományaikat is megjelenítették a táncon 
keresztül. A záró gála az országok bemutatkozásával kezdődött. Elindult 
egy jelképes vonat Németországból - amit mozgásszínházas eszközökkel 
valósítottak meg -, amelyre sorban minden ország tagjai felszálltak. 
Eltáncolták a vonatot és minden ország a saját kultúrájából a legjellegzetesebb 
részt adta elő, a németek elkezdtek takarítani a színpadon, az olaszok 
megérkeztek robogóval és elkezdték fújni a falat, persze csak imitálva, a 
franciák kicsit arabos dolgokat is belevittek, a magyarok pedig néptáncos 
motívummal kezdték. Ezután minden nemzetből 2-2 fiatal közösen formált
egy földgömböt. Zárásként mindenki felment a színpadra és egy-egy ember 
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bemutatta a saját kis koreográfiáját,
különböző mutatványokat. Nagyon 
nagy sikerünk volt, a közönség 
tombolt, csak sajnos át kellett adnunk 
a színpadot, mert a fellépés a debreceni 
Cívis Korzó programsorozatába volt 
beillesztve.

Hogyan kerültetek Debrecenbe?

Sajnos a szálláshelyet nem tudtuk a településünkön megoldani, mert 
nincs egy olyan hely, ahol a segítőkkel együtt közel 50 embert el lehetne szál-
lásolni. Így Debrecenben kellett szállást keresni. Gyakorlásra pedig a Hatva-
ni István Általános Iskola tornatermét ingyen bocsátották rendelkezésükre.

Volt persze ennek előnyös oldala is, hiszen így a fiatalok például Four
Fathers koncerten, vagy a Dzsungel könyve díszbemutatóján is részt vehet-
tek, strandolhattak, sőt a feszített munka mellett – a break igen csak igénybe 
veszi a testet - még egy tokaji kirándulás is belefért a programba.

Természetesen Hajdúbagoson is megfordultunk nap mint nap, vendége-
inknek bemutattuk a települést, és a produkciót is előadtuk saját pátriánk-
ban.

Akadtak egyéb problémák is?

Voltak viták az elején, volt, aki másként gondolta a munkát mint a töb-
biek, de mindig sikerült kompromisszumos megoldást találnunk. További 
probléma volt az is, hogy nem érkezett meg időben a pénz a Mobilitás Nem-
zetközi Igazgatóságától*, ezért az egyesületeknek meg kellett előlegeznie ezt 
a hatalmas összeget.

A megvalósítás egyébként a tervek szerint zajlott, ebből a szempontból 
zökkenőmentesnek mondható a projekt. Ha az előző évekkel vetjük össze, 
elmondható, hogy az olaszoknál - akik pedig már több éve szerveznek ilyen 
programokat - sokkal több gond, probléma adódott. Az egész hét vidám 

* Ezt a projektet nem az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács, hanem a Mobilitás Nem-
zetközi Programok Tanácsa támogatta a Youth 2000-2006 program keretein belül. A ki-
adványba azért került be, mert a nemzetközi mobilitás fejlesztése is fontos része az ifjú-
sági munkának.
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hangulatban telt. A szervezők figyeltek arra is, hogy megünnepeljük a név-
napokat, születésnapokat. A francia csoport egyik tagja teljesen meghatód-
va mondta, hogy ő még sosem kapott ilyen gyönyörű ajándékot, hogy négy 
nyelven énekelték el neki a Boldog születésnapot.

Akkor elégedettek vagytok mindennel?

Egy kistelepülésen élő fiatalnak óriási lehetőség, hogy egy olyan prog-
ramban vehet részt, amelyben máskor lehet, hogy nem lesz esélye. A prog-
ram elérte a kitűzött célt és a fiatalok azt mondták, hogy itt érezték magukat
eddig a legjobban. Barátságok, kapcsolatok alakultak ki és a táncon keresz-
tül közelebb kerültek egymáshoz. Azért, hogy ezt sikerült elérni, köszönetet 
szeretnék mondani támogatóinknak, a Mobilitásnak és azoknak a vállalko-
zóknak, szponzoroknak, akiktől valamilyen pénzbeli vagy természetbeni 
támogatást kaptunk. 

Amin mindenképpen változtatnánk a későbbiekben, az a szállás 
Hajdúbagoson történő megoldása. Ezért pályázni fogunk ifjúsági szállás ki-
alakítására. Szeretnénk bővíteni majd a rendezvény körét is, a térségben élő 
fiatalok bevonásával.

Mi a tanulság? Lám még egy alig 2000 fős település is bekerülhet az euró-
pai vérkeringésbe. Nem kell hozzá más, csak egy kis merészség. Meg kitartás. 
Meg egy kis megszállottság is. És máris kezdődhet a játék. Határok nélkül.
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