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Ajánlás 

A 21. század első évtizedében mindannyian azt tapasztalhattuk, hogy egyre 

csak nő a generációk közötti szakadék, ráadásul egyre gyorsabban és gyor- 

sabban történik a generációváltás. Ma már egy magyar fiatal jobban megért 

egy vele egykorú (tegyük fel) brazil tizenévest, mint a saját szüleit vagy ép- 

pen nagyszüleit. Hogyan lehet akkor mégis elérni azt, hogy ne a különbségek 

legyenek a középpontban, hogy ne sok különböző irányba húzzunk, hanem 

összefogva egy irányba tartsunk? Az elmúlt bő másfél év alatt ilyen, és ehhez 

hasonló kérdésekre kerestük a választ, és közben még több kérdéssel találtuk 

szembe magunkat. Az utazások során rájöttünk, hogy hiába keresünk egy jól 

bevált, kipróbált, minden helyzetre alkalmazható receptet, mert sajnos ilyet 

sehol sem találhatunk. Azt gondolhatnák, hogy ezek után feladtuk a kutako- 

dást, de nem így történt! 

Néha úgy érzi az ember – és mi is úgy éreztük–, hogy mindenki csak vár. A 

„felnőttek” arra várnak, hogy a fiatalok alkalmazkodjanak hozzájuk, a fiata- 

lok pedig arra várnak, hogy az idősebbek alkalmazkodjanak a megváltozott 

körülményekhez. Viszont a legrosszabb, amit tehetünk, az az, ha nem teszünk 

semmit. Egy recept tökéletesítése mindig sok kísérletezéssel, próbálkozással 

és hibázással jár. Viszont minden kísérlet egyre közelebb és közelebb visz ah- 

hoz, hogy felfedezzük, hogy mi az, ami működik. Hogy felfedezzük, hogy mi 

az, ami a mi településünkön közelebb tudja hozni egymáshoz a generációkat, 

hogy mi az, ami hatni tud a fiatalokra, és mi az, ami motiválni tudja őket arra, 

hogy érdekeltté váljanak a közélet, a jelen – és ezáltal a jövő alakításában. 

Jelen kiadvány célja, hogy összefoglalja azt az utat, amit 2018 februárja óta 

bejártunk, és segítség legyen mindazok számára, akik mernek kérdezni, és 

nem riadnak vissza attól, hogy kísérletezzenek munkájuk során. A legtöbb, 

amit egymásért tehetünk, hogy megosztjuk a tapasztalatainkat. Ezt olvashat- 

ják a következő oldalakon. Bízom benne, hogy munkánk hozzájárul ahhoz, 

hogy minél többen találjanak rá a számukra tökéletes receptre. 

Eredményes kísérletezést kívánunk minden vállalkozó szellemű olvasónak! 

Szente-Réth Katalin 

szakmai vezető 
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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt és valamennyi fiatalt, ifjúsággal 

foglalkozó szakembert, a generációt segítő munkatársat! Kérem, engedje 

meg, hogy e kötet elején, melyet kezében tart, a következő gondolatmenettel 

keltsem fel érdeklődését a helyi ifjúságügy, a békéscsabai fiatalokban rejlő 

lehetőségek, értékek iránt. 

Évtizedek óta hallani azt a véleményt, hogy a fiatalokra nem megoldandó 

problémaként kell tekintenünk, hanem fel kell ismernünk bennük a lehető- 

ségeket, a jövőnket. Erőforrások ők, akikre feladatunk odafigyelni, akiknek 

tudást és biztonságos teret kell adnunk ahhoz, hogy érdekeiket ismerő, azok 

érvényesítéséért tenni tudó, aktív, cselekvő állampolgárokká váljanak. A 

mostani generációra jellemző a visszahúzódó attitűd, a bizonytalanság, ép- 

pen ezért kell támogatni őket a magabiztossá válás folyamatában, lehetőséget 

biztosítva nekik a szabad véleményalkotásra, a kritikai gondolkodásra. 

Felismerve ennek jelentőségét, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány- 

zata települési ifjúsági munkája során kiemelt figyelmet fordít a gyerme- 

kek, a fiatalok ügyeire. Célunk, hogy hatékony kommunikáció alakuljon ki 

az ifjúság körében, illetve az ifjúság és a felnőtt társadalom között. Fontos, 

hogy a város gyermekeket érintő intézkedései összehangoltak legyenek, a 

rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan és hatásosan használjuk fel. Az 

elmúlt években számos olyan intézkedést indítottunk el, amely az ifjúsági 

korosztály érdekét, mindennapjainak tartalmasabbá tételét szolgálja. Ezek 

megalapozásaként kiemelném a Békéscsaba Megyei Jogú Város Ifjúsági 

Koncepciója és Cselekvési Terve 2016-2020 című dokumentum elfogadását, 

melynek megalkotásában a fiatal korosztály tagjai is szerves részt vállaltak 

magukra. A kidolgozott program segíti a fiatalok önállóvá válását, társadal- 

mi integrációját, közéletben történő részvételét, a kulturált szabadidő-eltöltés 

feltételeinek, infrastrukturális hátterének javítását, egyáltalán az arra való 

igény felkeltését. Fogadjuk el, hogy a fiatalokkal való törődés hosszú távú 

befektetés, legtöbbször nem hoz azonnali, látványos eredményt. Természete- 

sen lehet olyan intézkedéseket, programokat indítani, amelyek gyorsan meg- 

térülnek, közvetlen hatást gyakorolnak a korosztályokra. A végső cél azon- 

ban az, hogy a fiatalokban olyan városkép alakuljon ki elsődlegesen, hogy 

Békéscsaba jövőjét alakítsák és meghatározzák. 

Szarvas Péter 

Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere 
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Az ORIENS 2000 Alapítvány 

 
Az ORIENS 2000 Alapítvány a lokális közösségek, a helyi társa- 

dalom, a helyi cselekvések megerősítésében vállal szerepet. Közös- 

ségfejlesztő és kulturális innovációkkal, módszerekkel igyekszünk 

a jelen társadalmi kihívásaira választ keresni és választ adni. 

 
Az ORIENS 2000 Alapítvány céljai között szereplő, elsősorban ér- 

tékteremtő, értékmegóvó tevékenység képes kiegészíteni a békés- 

csabai megyeszékhelyen folyó, intézményesített keretek között zaj- 

ló kulturális, ifjúsági tevékenységeket. 

 
Az Alapítvány programjai, képzései, a közhasznú ismeretek biztosítá- 

sa, vagy az egész életen át tartó tanulás jegyében a kulcskompetenciák 

fejlesztésére irányuló programok hozzájárulnak a település fejlesztésé- 

hez a tudás alapú társadalom szemléletében. 

 

A probléma bemutatása 

 
A projekt célja Magyarországon a helyi ifjúság közéleti szerepvál- 

lalásában, aktivitásában a közművelődési intézményrendszer és 

sajátos eszközeinek társadalmi kihívásokra adott válaszainak át- 

tekintése a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, 

és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. 

 
A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai ta- 

pasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadal- 

mi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében. 

 
Az elmúlt években Magyarországon lezajlott ifjúságkutatások tapasz- 

talatai szerint a hagyományos kulturális intézmények szerepe lassú 

ütemben csökken. Növekszik azok aránya, akik teljesen távol marad- 

nak a kulturális intézményektől. Legkevesebben az elit kultúrához 

tartozó színtereket látogatják. Az iskolán kívüli szervezetek csekély 
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mértékben érnek el az iskolába járókhoz. A szabadidős tevékenysé- 

geket vizsgálva feltűnő a piaci szervezetek uralkodó szerepe; a köz- 

művelődési intézményhálózat kezdeményezései nem tudják felvenni a 

versenyt a piaci világ fogyasztói csillogásával. A strukturált szabadidőt 

nyújtó, hivatalos, a felnőtt társadalom által kínált választék nem elég- 

séges. 

 
Alapítványunk arra törekszik, hogy minél szélesebb körből gyűjtsön 

tapasztalatot a helyi ifjúsági szakemberekkel folytatott párbeszédéhez. 

Ennek lehetőségeit egyrészt a hasonló nagyvárosok ifjúsági területen 

folytatott problémafeltáró tevékenységének megismerésében, más- 

részt más országok ez irányú gyakorlatának feltérképezésében látjuk. 

Amennyiben ezt a két tanulási folyamatot találkoztatni tudjuk, az va- 

lószínűleg sokkal többrétű megközelítést, sokkal többsíkú elemzést, 

szempontot jelenthet, illetve a kialakuló kapcsolatok egy úgynevezett 

„kisvilágot”, egy célorientált kis hálózatot alkothatnak, mely biztosít- 

hatja a munka jelen projekten túlnyúló, hosszabb távú működését is. 

 
A tanulmányozni kívánt szolgáltatás (közművelődés) hozzájárul az 

egyenlő bánásmód érvényesüléséhez és a társadalmi felzárkózáshoz. 

 
Az EFOP-5.2.2 Transznacionális együttműködések című felhívása tel- 

jesen újszerű megközelítése a Magyarország számára biztosított euró- 

pai uniós források felhasználásának, hiszen – ismereteink szerint – a 

korábbi támogatási időszakban nem volt arra lehetőség, hogy határon 

túli szereplők is részt vegyenek a projektben. 

 
Ennek az is a következménye, hogy jelen projektünk – annak ellené- 

re, hogy eredményei a magyarországi programterületen jelentkeznek 

– nem mutathat szinergiát más projektekkel. Nem volt ugyanis arra 

lehetőség, hogy EU-s forrásból más országok tapasztalatait átvegyük, 

jó gyakorlatait összegyűjtsük, illetve ezen eredményeket adaptáljuk a 

magyarországi körülmények között. 
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Szakmai tapasztalat bemutatása 

 
Különös fontosságú, hogy a tudást megosszák a magyarországi partne- 

rekkel, az együttműködéssel mélyüljenek a kapcsolatok az anyaorszá- 

gi és határon túli magyar szervezetek között. 

 
A támogatást igénylő az együttműködő szervezetekkel aktív kapcso- 

latban áll, számos projektben működtek együtt az elmúlt években, így 

van gyakorlatuk és tapasztalatuk a partnerségben megvalósuló projek- 

tek végrehajtásában. A bevont partnerek elkötelezettek abban, hogy 

tudásukat átadják a magyarországi szakembereknek, szakértőknek. 

Együttműködő partnereink: 

• Gordius Plus N.O. (Szlovákia, Velké) 

• Erdélyi Magyar Ifjak (Románia, Csíkszereda) 

• Partiumi Keresztény Egyetem (Románia, Nagyvárad) 

• Asociata FIDEM Egyesület (Románia, Nagyszalonta) 

 

Partnerszervezetek bemutatása 

 
GORDIUS PLUS N. O. (Szlovákia, Velke) 

 
A GORDIUS plus nonprofit szervezet 2008-ban alakult mint köz- 

hasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezet. Feladata az Ung-vidék 

fejlődéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez hozzájáruló szol- 

gáltatások nyújtása, a kultúra, a hagyományok ápolása, az oktatás 

és nevelés fejlesztése. 

 
Közhasznú tevékenységeik: 

• szociális segítségnyújtás és humanitárius gondoskodás, 

• szellemi és kulturális értékek alkotása, fejlesztése, megőrzése, 

megújítása, bemutatása, 

• az emberi- és a szabadságjogok védelme, 

• az oktatás, a nevelés és a testkultúra fejlesztése. 

• információs szolgáltatások, 
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• környezetvédelem és környezetalkotás, a lakosság egészség- 

védelme, 

• regionális fejlődést és a foglalkoztatottságot elősegítő szolgál- 

tatások, 

• lakhatás biztosítása, karbantartás és felújítás. 

 
A GORDIUS plus nonprofit szervezet a nagykaposi Magyar Közös- 

ségi Ház mellett működő modern felnőttképzési központban székel. 

A közösségi ház jelenleg 11 civil szervezetnek ad otthont, valamint 

a Mécs László Könyvtár működtetője. 

 
Eredmények a felnőttképzés területén: 

• Szlovákiában magyar nyelven elsőként és eddig egyetlenként 

az EBC*L Egységes Európai Gazdasági Oklevél Vizsgaköz- 

pontjává vált felnőttképzési intézményük. 

• A Szlovák Oktatási Minisztérium Akkreditációs Bizottsága ed- 

dig két általuk kifejlesztett képzést akkreditált: 

• Cégalapítás Szlovákiában; 

• Kapcsolatépítés és pszichológia. 

Sikeres határon átnyúló projektek: 

A „Határok nélkül a megújuló energiákkal” Magyarország-Szlová- 

kia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 kereté- 

ben valósult meg. A projekt célja a célcsoportok kooperációjának és 

tapasztalatcseréjének megalapozása, és ennek eredményeképpen az 

érintett régiók közötti legjobb gyakorlatok átvételének ösztönzése 

tudatformáló kiadványokkal, rendezvényekkel, adatbázis-fejlesz- 

téssel, energiatakarékos technológiák elterjesztésével. 

 
A „Megújuló szakképzés” elnevezésű projekt fő célkitűzése a 

fenntartható fejlődéshez és hatékony energiafogyasztáshoz szüksé- 

ges szaktudás fejlesztése a határ menti térségben, egyedi szakmai 

tananyag és oktatási módszertan kidolgozásával és a képzésekhez 

kapcsolódó demonstrációs központ kialakításával. A projekt során 

kidolgoztak elsősorban a megújuló energiákat hasznosító eszközök 

létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó oktatási tananyago- 
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kat és módszertant, sor került az oktatási rendszerbe integrálásukra; 

az egyes tananyagokhoz illő mobil, hordozható demonstrációs esz- 

közök (makettek, modellek, mérőeszközök) beszerzésére. 

 
Erdélyi Magyar Ifjak (Románia, Csíkszereda) 

 
Az Erdélyi Magyar Ifjak vagy EMI egy erdélyi nemzeti jellegű 

szervezet. Tevékenységének fő célja az erdélyi magyarság nemzeti 

öntudatának, a szülőföldhöz való kötödésének az erősítése, illetve 

az önrendelkezési jogainak kivívása. 

 
Az EMI az erdélyi magyarság nemzeti öntudatra ébredése, szülő- 

földjén való maradása, megerősödése és önrendelkezési jogának 

kivívása érdekében végzi tevékenységét. 

 
Országos elnök: Sorbán Attila Örs 

 
Helyi szervezeteik Partium régióban: Nagyvárad, Szatmárnémeti; 

Közép-Erdély régióban: Kolozsvár; Marosszék és környéke régi- 

óban: Marosvásárhely, Nyárádszereda; Csík-Gyergyó-Udvarhely 

székek régióban: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvar- 

hely; Háromszék és Erdővidék régióban: Sepsiszentgyörgy, Kézdi- 

vásárhely, Barót. 

 
Tagjai fiatalok, akik történelmük, értékeik, kultúrájuk megismeré- 

sével és ápolásával tudatosan, együtt akarják megélni magyarságu- 

kat, és segíteni nemzetünk felemelkedését. 

 
Az EMI életérzés, életcél és az általuk egybeforrasztott közösség és 

akarat megnevezése. 

 
Az EMI civil szervezet, független minden politikai párttól és szer- 

veződéstől. 
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Céljai: 

• egészséges nemzettudatú, s ezáltal teljes értékű életet élő erdélyi 

magyar ifjúság, 

• elősegíteni olyan kulturális és gazdasági háttér megteremtését, 

amely alapfeltétele az itthon maradásnak, 

• részt vállalni a magyarság önrendelkezésének kivívása érdekében 

folytatott harcban, 

• segíteni az erdélyi magyar egyetemi hálózat létrehozását, 

• felvállalni azon közeg szerepét, mely által a nemzeti érzelmű ma- 

gyar ifjúság hallatja hangját, 

• kapcsolatrendszert építeni ki a hozzájuk hasonló elveket valló kár- 

pát-medencei magyar ifjúsági szervezetekkel. 

 
Partiumi Keresztény Egyetem (Románia, Nagyvárad) 

 
A Partiumi Keresztény Egyetem az erdélyi magyar nyelvű felsőok- 

tatás évszázados hagyományainak folytatója, a romániai magyar- 

ságnak az 1989-es változások után létrehozott első önálló, akkredi- 

tált egyeteme. 

 
A 2008-ban akkreditált Partiumi Keresztény Egyetem magáénak 

vallja és folytatja jogelődje, a Királyhágómelléki Református Egy- 

házkerület által 1990-ben létrehozott Sulyok István Református 

Főiskola jó hagyományait, illetve felvállalja mindazokat a célo- 

kat, amelyeket az alapítók – az erdélyi-partiumi magyar nemzeti 

közösséggel szembeni felelősségüket és kötelességüket felismerve 

– a főiskola, majd pedig az egyetem indításakor megfogalmaztak. 

Mindezeknek megfelelően a Partiumi Keresztény Egyetem Chartája 

a tudatosan vállalt keresztény értékrendben és magyar szellemiség- 

ben, valamint a magyar felsőfokú oktatás évszázados hagyománya- 

iban jelöli meg azt az alapot, amelyre felépíthető egy, a 21. század 

követelményeinek megfelelő, modern és versenyképes egyetem. 

 
A Partiumi Keresztény Egyetem intézményi akkreditációját a ro- 

mán parlament két háza által megszavazott, 2008. október 21-én 
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kiadott 196-os számú törvény szentesítette. A törvény szerint a 

Partiumi Keresztény Egyetem magyar tannyelvű felsőoktatási in- 

tézmény, magánjogi státussal rendelkező önálló és közhasznú jogi 

személyiség. 

 
A Partiumi Keresztény Egyetem az Európai Felsőoktatási Térség és 

a romániai magyar nyelvű felsőoktatási rendszer szerves része, me- 

lyet történetének kezdetétől fogva az a felismerés vezérelt, hogy az 

erdélyi magyar kisebbség számára az anyanyelven szerveződő ön- 

álló egyetem ugyanolyan létkérdés, mint az anyanyelvű közoktatás 

teljes körű intézményrendszerének kialakítása. Ebből az alapelvből 

kiindulva, a mindenkori oktatási-tudományos feladatokon túl az 

egyetem nemzetpolitikai szempontból is stratégiai fontosságú sze- 

repet tölt be. 

 
Célkitűzése, hogy Erdélyben és Partiumban élő magyar nemzeti kö- 

zösség számára biztosítsa az esélyegyenlőséget az oktatás területén, 

s hogy – a magas színvonalú oktatás és tudományosság követel- 

ményei szerint – a közösség számára versenyképes szakembereket 

képezzen. Az értelmiségiek képzésével az egyetem kultúrmissziós 

feladatokat is teljesít, biztosítva a szakember-utánpótlást az anya- 

nyelvi kultúra átadására és továbbfejlesztésére. 

 
E küldetésben az intézmény a következő elvek és szempontok meg- 

valósítására törekszik: 

• a keresztényi és egyetemes emberi értékek érvényesítése; a nem- 

zeti közösség identitásának megőrzése és fejlesztése; 

• a Partium regionális igényeit kielégítő szakemberképzés és to- 

vábbképzés biztosítása; versenyképes, minőségi oktatás és kuta- 

tás biztosítása; az egyetem átlátható, következetes működtetése, a 

szakmaiság és akadémiai szellem értékeinek érvényesítése; 

• széleskörű intézményi kapcsolatok kiépítése, az egyetemi autonó- 

mia törvény által biztosított gyakorlata. 

Céljuk olyan egyetemi közösség kialakítása, melyben a keresztényi 

szeretet, igazságosság, következetesség, szolidaritás, erkölcsös maga- 
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tartás értékrendszere érvényesül és kisugárzik. 

Asociata FIDEM Egyesület (Románia, Nagyszalonta) 

A fidem a fidelis latin szóból ered, ami hűséget jelent, és úgy gondol- 

ták, hogy ez a megnevezés nagyon jól illik az egyesületükhöz, ugyan- 

is szeretnék segíteni a fiatalokat és a középkorúakat akár lelki, akár 

szociális téren, mindenféle gondjaik-bajaik megoldásában, melyekkel 

hozzájuk fordulhatnak. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy az emberekhez 

igyekeznek hűségesek lenni – és természetesen a városhoz is. 

 
A fiatalokat és a középkorosztály tagjainak képviseletét Nagyszalontán 

a Fidem vállalta fel. Lehetőséget ad a fiataloknak és a középkorúak- 

nak, hogy elmondhassák véleményüket, ötleteiket, és a megpróbáljuk 

érvényre juttatni a javaslataikat. 

 
Elsősorban e két korosztály tagjainak igyekszik programokat, rendez- 

vényeket szervezni. 

 
A Fidem Egyesület jóvoltából az utóbbi években már számos kulturális 

rendezvényen vehettek részt a város lakosai, például színházi előadá- 

sokon, koncerteken, sporteseményeken, de volt felnőttoktatás például 

az internethasználatról. Szerveztek rendezvényeket a gyerekeknek, fi- 

ataloknak is, volt elsősegélynyújtó-képzés, környezetvédelmi előadás, 

de rendszeresen segítik a szociálisan hátrányos helyzetű embereket is, 

hogy csak néhányat említsünk a tevékenységeik közül. 

 
A Fidem egy nonprofit civil szervezet. 
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Csabagyöngye Kulturális Központ, 
Patent Ifjúsági és Diákiroda, ifjúsági munka 

 
Az iroda egyik alapfeladata az érdekképviselet és érdekérvényesítés, 

az információgyűjtés és továbbítás, a kapcsolattartás az ifjúsági kor- 

osztállyal, annak szervezeteivel, a szakmai szervezetekkel, civil szer- 

vezetekkel, valamint a programszervezés. 

 
Az ifjúsági ügyeket érintő feladatokat a Patent Ifjúsági és Diákiroda 

látja el. Tartja a kapcsolatot helyi, ifjúsági feladatokat érintő civil szer- 

vezetekkel, egyesületekkel, iskolákkal, de országos szinten is kapcso- 

latokat teremt. Orosháza, Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár, 

valamint Makó Diákönkormányzatával is jó kapcsolatot ápol. Lehe- 

tőség szerint igyekszik minél több ifjúsági érdekképviseleti rendezvé- 

nyen, képzésen részt venni regionális, megyei és országos viszonylat- 

ban. 

 
A Békéscsabai Diákönkormányzat és a Csabagyöngye Kulturális Köz- 

pont Patent Diákirodája 1998 óta szervez városi szintű érdekképvise- 

leti fórumokat. 

 
2006 óta tavasszal és ősszel rendezi meg a Városi Ifjúsági Parlamentet. 

Ezen alkalmakkor a diákságot érintő fontosabb kérdések kerülnek elő, 

a diákok véleménye, javaslatai jelennek meg. A szekciófoglalkozáso- 

kon DÖK tagok vagy ifjúsági szakemberek segítségével dolgozzák fel 

a különböző témákat a résztvevő diákok. A Diákönkormányzat tagjai 

ehhez felkészítő alkalmak során kapnak segítséget, ahol ön- és kor- 

társismeretet, csoportvezetést, kommunikációt is tanulhatnak a szak- 

emberektől. 

 
A Békéscsabai Diákönkormányzat számára az egyik legfontosabb 

program az évi két VIP (Városi Ifjúsági Parlament), ahol számot ad- 

hatnak az iskolák diákképviselői előtt a városi szervezet érdekképvi- 

seleti munkájáról is. 
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A Diákönkormányzat feladatai közé sorolják a Városi Ifjúsági Parla- 

ment (VIP), a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye (LIKE) szerve- 

zését, az év eleji DÖK Bált, a Békéscsabai Iskolán Kívüli Tannapot 

(BIKT), a Nyuszikupát, a Gara mentorprogramot, és a júliusban ki- 

derülő felsőoktatási ponthatárok kihirdetését; az országos szintű ér- 

dekképviseleti rendezvényeken való részvételt; a békéscsabai diákok 

képviseletét helyi és országos szinten, mely feladatok ellátásának se- 

gítéséhez heti rendszerességgel tartanak gyűléseket a Patent Diákiro- 

dában. 

 

Csabai Garabonciás Napok 

 
Az 1992 óta megrendezett többnapos diákfiesztán évről évre fiatalok 

ezrei vesznek részt óriási lelkesedéssel. A rendezvény keretein belül 

szervezett programok a város szinte minden pontján zajlanak. Oktatási 

és kulturális színtereken, Békéscsaba főterén, közterein. 

 
A programsorozat minden évben 5 napon át tart. 

 
A programok már reggel kezdődnek, délutánonként és esténként in- 

gyenes előadásokon, könnyűzenei koncerteken, szabadegyetemen, 

előadói esteken és kampányprogramokon vehetnek részt a diákok. 

 
A Csabai Garabonciás Napokon versenyek, vetélkedők is zajlanak. A 

diákok több változatos kategóriában mérik össze tudásukat, ezek első- 

sorban egyéni szereplésen alapulnak, de vannak közöttük csapatver- 

senyek is. A versenykategóriák zömében klasszikus művészeti ágakat 

ölelnek fel, ám akadnak extrém, ügyességi és sportvetélkedők is. 

 
A rendezvény központi eleme a diákpolgármester-választás és az azt 

megelőző választási kampány. A középiskolások 5 teljes napon át tel- 

jesen felforgatják a várost, és igazi kampányhangulatot varázsolnak 

Békéscsabára. 
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A rendezvény a nulladik napon fáklyás felvonulással indul, a hétfői és 

szerdai nap a kampánykoncerteké. Kedden kampányhappening során 

mutatják be a stábok a kampányprogramjukat, majd csütörtökön a di- 

ákpolgármester-választással zárul a rendezvény. 

 

Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért – EBI 

 
Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért csapata lelkes, békéscsabai kö- 

tődésű fiatalokként úgy gondolták, hogy létrehoznak egy szervezetet, 

amely hivatalos jogi keretek között működve segíti a hasznos tartalmat 

közvetítő, lokális alapokra épülő személyes kapcsolatok kialakítását 

„csabai és csabai” között. Sokan fiatalon, egyetemistaként elhagyják 

a várost, többen nem is térnek vissza – de miért ne támogathatnák 

egymást a jövőben? Miért is ne segítsen egy már tapasztalt, Budapes- 

ten élő egykori jaminai egy éppen csak pályakezdő mezőmegyerinek 

tanulmányi, munkahelyi előrejutásában? Az Egyesület Békéscsaba 

Ifjúságáért szeretné intézményesíteni a kialakult-kialakuló közösségi 

hálót, szorosabb kapcsolatokkal növelni a békéscsabai középiskolások 

továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségeit. 

 
Az EBI létrehozásával a céljuk, hogy egy működő, élő szervezet, egy 

részben már meglévő közösségi háló intézményi kereteket kapjon. 

Úgy gondolják, hogy lehetséges és fontos azok megszólítása és akti- 

vizálása, akik néhány év elteltével, a várost elhagyva neves egyeteme- 

ken végeznek, vezető pozíciókat töltenek be – ők saját tapasztalatuk- 

kal segíthetik a békéscsabai fiatalokat jövőjüket illetően. Rengetegen 

vannak, akiket szeretnének minél nagyobb számban bevonni ebbe a 

szervezetbe. Ennek talán legkézenfekvőbb lehetősége a Békéscsabai 

Diákönkormányzat jelenlegi és volt tagjai közötti kapcsolat fenntartá- 

sa, ápolása, élénkítése, valamint további kapcsolati tőke létrehozása. 

Mindezen túl céljuk, hogy a békéscsabai középiskolásoknak segítséget 

nyújtsanak például a kötelező közösségi szolgálatuk teljesítését ille- 

tően. Céljaik elérése érdekében fontosnak tartják a békéscsabai kö- 

zépiskolások igényeinek folyamatos felmérését, ezzel kapcsolatban 

komplex kutatás elvégzését. Összességében tehát egyértelműen feltett 
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szándékuk a békéscsabai fiatalok támogatása életpályájuk megkezdé- 

sében. Az EBI alapítói hisznek abban, hogy szervezetük által kiala- 

kul egy sokkal tudatosabb, a humán kapcsolatok erejéből táplálkozó, 

terveit céltudatosan megvalósító fiatal békéscsabai réteg, amely képes 

a városon belül és azon túl kínálkozó fejlődési lehetőségek, kitörési 

pontok felfedezésére és megragadására. 

 
Az Egyesület tevékenységeihez tartozik a különböző békéscsabai civil 

szervezetekkel való együttműködés, erősítve ezzel az alulról induló 

kezdeményezések közötti kapcsolatokat. Fontos továbbá a továbbta- 

nuláshoz, életpályakezdéshez kapcsolódó előadások, képzések szerve- 

zése a békéscsabai középiskolások számára. Szeretnék saját tapaszta- 

lataik átadása mellett a különböző – akár nemzetközi – lehetőségeket 

is közvetíteni. 

 
A minél hatékonyabb munka elengedhetetlen része Békéscsaba Me- 

gyei Jogú Város Önkormányzatával való együttműködés, valamint a 

pályázati programokon történő – és terveik szerint sikeres – részvétel 

is. A diákság érdekeit szem előtt tartva pedig nyilvánvaló feladatuknak 

tekintik a Békéscsabai Diákönkormányzattal való folyamatos kapcso- 

lat fenntartását. 

 
Az egyesület létrehozói mind békéscsabai gyökerűek, és természe- 

tesen lokálpatrióták. Legtöbbjük magyar felsőoktatásban tanul vagy 

tanult, sokan közülük a gimnáziumi évek alatt a békéscsabai városi 

DÖK tagjaként vették ki részüket a csabai diákság legfontosabb ese- 

ményeinek szervezéséből. Szeretnek cselekedni, ismerik és szeretik a 

közösség erejét, emellett pedig fontos számukra, hogy ne szakadjanak 

el szülővárosuktól, és a maguk aktív, fiatalos módján hozzájáruljanak 

annak fejlődéséhez. 
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KÖZÉRZET, KÖZÉLET, KÖZÖSSÉG 

Fókuszcsoportos beszélgetések a „Kulturális 
intézmények és civil szervezetek szakembereinek 

együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért.” 
programban Békéscsabán 

 
A projekt során fókuszcsoportos beszélgetésekkel próbáltunk köze- 

lebb jutni azokhoz a motivációkhoz, problémákhoz, dilemmákhoz, 

melyek a csabai fiatalok közéleti szerepvállalását jellemzik, és végül a 

felvetődött kérdésekre kerestük azokat a válaszokat, melyek a kultúra 

eszközeivel megfogalmazhatók, s így új módszerekhez segíthetik az 

ifjúsággal foglalkozó szakembereket. A beszélgetésekre kulturális me- 

nedzsereket, ifjúsággal foglalkozó szakértőket, mentorokat és ifjúsági 

vezetőket hívtunk meg. Szerettük volna tudni, hogyan értékelik saját 

szempontjukból a megoldásra váró problémákat, és az új utakat nyitó 

lehetőségeket. 

 
Négy csoportinterjúnk kapcsán a kérdéskör négy szemszögét céloztuk 

meg: az első csoportban a városi diákönkormányzat (DÖK) képviselői 

voltak, a másodikban mentorok, az EBI (Egyesület Békéscsaba Ifjú- 

ságáért) aktivistái, a harmadikban ifjúságsegítők a helyi közélet több 

szegmenséből, míg a negyedik beszélgetésre kulturális szervezőket 

hívtunk meg. A beszélgetések tematikailag három kérdést igyekeztek 

körüljárni: egyrészt hogy ma milyen a Békéscsabán élő fiatalok közér- 

zete, másrészt mi motiválja közéleti szerepvállalásukat, harmadrészt 

hogy a működő közösségek milyen teret biztosítanak ehhez az aktivi- 

táshoz. 

 
A számtalan sajátosság közül, mely földrajzilag, gazdaságilag és tár- 

sadalmilag meghatározhatja ezeket a válaszokat, leginkább három 

ismérv emelkedett ki. Az első a település nagysága, melyet az egyik 

DÖK-ös találóan így fogalmazott meg: „pont akkora, amekkora kell 

nekünk”. Békéscsaba hatvanezres középváros, számtalan hátránnyal, 

melyet leginkább Budapest távolságával, az ipar hiányával, s e ket- 

tőből fakadó kedvezőtlen indulópozíciókkal szoktunk mérni. Ezek a 

hátrányok lényegében csak az egyetemista korosztály vonatkozásában 
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fogalmazódtak meg élesen, ott is csak a fiatal felnőttkori elhelyezke- 

déssel kapcsolatban. Az, hogy a város akkora, amekkora, és olyan, 

amilyen, többnyire pozitív megállapításokhoz vezetett. 

 
A második, hogy Békéscsaba középiskolás város. A helyi felsőokta- 

tás szűk és folyamatosan változó keretei nem hagynak mély nyomot a 

fiatalokban. A középiskolás lét viszont meghatározó – az iskolai élet 

megítélése változó, az iskolán túli ellenben kifejezetten ideális viszo- 

nyokról tanúskodik. 

 
A harmadik a Garabonciás Napok. A huszonhét éve esztendőről esz- 

tendőre megrendezett eseménysorozat az ország legnagyobb, és legna- 

gyobb hagyományokkal bíró középiskolás rendezvénye. A kezdemé- 

nyezés célja a demokráciára nevelés volt, hogy a „nagy” társadalom 

folyamatait leképezzük a diáktársadalomra. A játék sikere töretlen, alig 

van csabai vagy Békéscsaba környéki család, amelyiknek ne lenne va- 

lamilyen kapcsolódása a „Gará”-hoz. A Garabonciás egy hangulat, a 

csabai diákélet szimbóluma, jellemző életérzése, amit csak az ismer, 

aki átél. De aki megismeri, annak a részévé válik, és nagyon sokféle- 

képp és nagyon sokáig elkíséri őt a felnőttség idején. 

 
A három megtárgyalt téma és a három jellegzetes ismérv megfelelő 

mátrixot biztosít számunkra, hogy a projektünk által föltett kérdést, 

jelesül hogy milyen kulturális eszközeink lehetnek a fiatalok közéleti 

szerepvállalásának segítésében, megválaszoljuk. 

 

AZ ÉLHETŐ VÁROS 
 
„Csabán szerintem nagyon jó fiatalnak lenni – mondta az egyik egyete- 

mista –, nem is véletlenül járunk vissza, az EBI-t sem véletlenül hoztuk 

létre igazából, mert ilyen fiatalokból áll az egész, illetve akik éreznek 

valamit a város iránt, és vissza akarnak adni a városnak valamit. Meg 

a későbbi fiataloknak is valahogy így az életébe belehozni azt is, hogy 

van Békéscsaba, és hogy ez így jó. És az, hogy a csabaiak a későbbi- 
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ekben is tartsanak össze.” 

 
Bevált szokás, hogy elégedetlenek vagyunk az élőhelyünkkel: nem 

elég szép, nem elég gondozott, nem elég jó, máshol bezzeg milyen 

nagyszerűen mennek a dolgok, mondjuk sokszor, s sokkal nehezebben 

vesszük észre, és vesszük komolyan az értékeinket, mint a hozzánk 

érkező vendégek, vagy a városlátogató idegenek. Persze ők jobbára 

egy képeslapot látnak, mi pedig a „napilapot”, a mindennapjaink hely- 

színét, amire sokszor könnyebb kivetíteni máshonnan burjánzó prob- 

lémáinkat, mint elfogadni a valóságot. Ezért volt meglepő az a szeretet 

és tisztelet, amellyel a két, fiatalokból álló beszélgetőcsoport viszo- 

nyult városához. Egyikőjük „imádott város”-ként emlegette. 

 
Persze két kiemelt csoportról van szó, akik nem képezik le a többi 

tízezer véleményét, de ennek a kiváltságosságnak a véleményformá- 

ló szerepéről még szólunk. Sokkal érdekesebb az a tény, hogy ezek a 

fiatalok elkövetkező életszakaszukat viszont semmiképp nem tudják 

ebben a „nagyszerű élettérben” elképzelni. Azt mondják, hogy Békés- 

csaba „középiskola-város”, és teljesen normális, hogy az itt eltöltött 

évek után ki akarnak innen szakadni, világot szeretnének látni, nem 

itt akarnak tanulni, s fiatal felnőttként nem itt akarnak elhelyezkedni. 

 
Mi lehet a baj? 

Egyrészt nincs kialakult, jó képük a főiskoláról. Az intézmény körül 

folyton változnak a dolgok, „karcsú a promója”, nincs jó híre az okta- 

tás színvonalának. Ezek a gyors vélemények, amelyek mögött a súlyos 

valóság, hogy a középiskolások legföljebb az utóbbi évek „Gará”-in 

jártak ott, a régebben érettségizettek pedig szinte egyáltalán nem, és 

egyáltalán nincs információjuk az intézményről, amelyről egyébként 

több évtizedes nézet, hogy nem tudott sosem igazán integrálódni a vá- 

ros életébe. 

 
Másrészt nézzünk egy EBI-s véleményt: „amíg nem lesznek itthon, 

Békéscsabán, olyan vállalatok, amiért nekem megéri hazajönni, addig 

valószínű, hogy nem jövök. Tudom, hogy itt van a Linamar, tudom, 



21  

hogy itt van a Budapest Bank bankéleti központja, de egyelőre nem 

annyira szexik ezek a vállalatok, hogy itt maradjunk. Azt például el tu- 

dom képzelni, hogy elmegyek egy szexi vállalathoz egy nagyvárosba, 

megszedem magam, és visszajövök, és aztán csinálok valamit. Inkább 

úgy tudnám megfogalmazni, hogy fiatal felnőttként, izgalmasabb létet 

akarok, mint, hogy 20 kilométerre járkáljak dolgozni.” Tehát a másik 

indok a megélhetés nem túl kedvező jövőképe, és mint a beszélgeté- 

sekből kiderült, nemcsak a megélhetés, egyáltalán a lehetőségek, a ta- 

pasztalatszerzés, az ismeretlen kihívások iránti vágy, valami, ami úgy 

húsz év körül hajtani szokta az embert az új után... 

 
A harmadikat Opauszki Zoltán településfejlesztési szakember fogal- 

mazta meg az egyik „felnőtt” csoportban: az az igény, ami a fiatalok 

részéről szórakozás tekintetében ma megjelenik, azt egy Békéscsaba 

méretű város sehol az országban nem képes biztosítani. Ezt csak egy- 

gyel vagy kettővel nagyobb városméret tudja kiszolgálni, Budapest, 

vagy az egyetemi városok, de már Zalaegerszeg, Kaposvár, Szolnok, 

Szombathely nagyjából ugyanazt tudja, mint Békéscsaba, azaz a fiata- 

lok szempontjából az esti-éjszakai órák viszonylag szűkös kínálatot, 

kevésbé pezsgő, kevésbé izgalmas légkört nyújtanak. És ezen maga a 

Város nem tud segíteni, „nem tud romkocsmákat” üzemeltetni, ahogy 

ezt Varga Tamás kulturális szakember összegezte, ez a privát szféra 

dolga lenne, de itt nincs több ezer egyetemista, hogy eltartsa ezeket a 

vendéglátóhelyeket. 

 
Tehát a fiatalok egy része elpályázik innen. Persze maradnak is. Egy- 

részt azok, akiknek a családja nem tudja finanszírozni a nagyvárosi 

tanulás költségeit, ők itt próbálkoznak végül a helyi főiskolán. Ma- 

radnak azok is, akik parkolópályára kerülnek, mert nem sikerül ne- 

kik a felvételi, s mindenféle átmeneti munkákat vállalnak, terveiktől 

egészen eltérő munkahelyeken. És maradnak azok is, akik nem is ter- 

vezték, hogy elmennek, mert végzettségüknél, képzettségüknél fogva 

el tudnak itthon is helyezkedni. Egy részük később vándorbotot fog, 

és megpróbálja Skóciát, Angliát, Németországot vagy Ausztriát (jobb 

híján Sopront, Győrt, Lábatlant, Pápát vagy Paksot), hogy egy-két év 

(esetleg egy-két hónap) után a honvágytól vagy a szerteszálló álmoktól 
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vezérelve hazatérjen. A másik részük, a „földhöz ragadtak” itt élik le 

majd az életüket – valószínű nem kevésbé megelégedetten, urambo- 

csá’ boldogan, mint akik elvágytak és elmentek innen. 

 
Persze azért a város iránti szeretet nem volt folytatásnélküli beszélge- 

téseinkben. Az egyik egyetemista lány azt mondta, hogy „én visszavá- 

gyom ide, lehet, hogy pont azért, mert részt vettem jobban a közéletben, 

a diákságban. Azt látom, hogy itt felnőni, meg itt lenni a középiskola 

végéig borzasztóan jó, mert rengeteg lehetőségünk van. És gyerekeket 

itt felnevelni, ha már annyira nagy távlatokba gondolkodunk, tökéletes 

helyszín!” Egy másik folytatta: „Én szeretném, ha a gyerekeim majd 

ugyanazt megtapasztalhatnák, amit én, még ha annyira nem is látunk 

abban lehetőséget, hogy fiatal felnőttként itt helyezkedjünk el.” 

 
Vallomásaikból sajnos az is kiderült, hogy ezek a fiatalok nem iga- 

zán ismerik jól a helyi lehetőségeket, az érvényesülési utakat, karrie- 

resélyeket („nem látunk erre példákat, mert egyébként valahogy biz- 

tos működne, csak gyakorlatilag semmi tudásunk nincs erről” vagy 

„nincs nagyon ott a gondolatomban, hogy ide szeretnék visszajönni, 

mert valahogy nem látok olyan példákat előttem, akik visszajöttek, és 

jó nekik itt”). Nem szeretnének Budapesten élni, de mégis oda vágy- 

nak. Itt szeretnek élni, és mégis máshol képzelik el a jövőt. Egy élhető 

város, ami szűknek bizonyul... Ez abból a szempontból különlegesen 

fontos kérdés, hogy tehetséges, kiváló képességű fiatalemberekről van 

szó, akik korosztályuk legaktívabb, vezetésre, cselekvésre legalkalma- 

sabb részéhez tartoznak. Akik húsz-harminc év múlva akár irányíthat- 

nák is ezt a várost. 

 
„Mi úgy látjuk, hogy Békéscsabának a középiskola után nincsen meg- 

tartó ereje, és hogy az első dolog, ami szóba jöhet, talán, hogy igen, 

itt családot alapítani, meg gyermeket nevelni, majd, hogy ha valami 

fajta alaptőkével rendelkezik az ember, akkor ez egy tökéletes hely. Ez 

egy európai város, a mi szemszögünkből is, meg sok nem EBI-s em- 

ber szemszögéből is, hogy ez a város sok szempontból jobb, mint egy 

nagyváros, főleg nekünk, akik alapvetően innen származunk, ekkora 

városban nőttünk fel, számunkra biztosan vonzóbb egy ekkora méretű 
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hely – és főleg Békéscsaba –, mint például Budapest. Később, 35-40 

éves koromtól én nagyon szívesen laknék megint Csabán, igen, mert 

ahogy itt mindannyian elmondtuk, hogy egy gyermek születésétől, 18 

éves életkoráig Békéscsaba az egy nagyon patika város. És megvan 

minden.” 

 

PROBLÉMAHALMAZOK 
 
Felvetődött, hogy a különböző korosztályoknak különböző problé- 

mákkal kell megküzdeniük. Az egyik kultúraszervező konkrét tapasz- 

talataira építve mondta el, hogy azok a fiatalok, akikkel ő foglalkozik, 

egyrészt többségében magányosak, másrészt félnek mindentől. Magá- 

nyosak, mert nem mernek ismerkedni, és félnek a mindennapok bukta- 

tóitól: félnek attól, ha be kell egy csekket fizetniük a postán. 

 
Látják a filmek hőseit, az önbizalomtól és a retusáló programtól ki- 

csattanó celebeket a magazinok címlapjain, és törpének érzik magukat 

ezek között a papírfigurák között. És nem mernek megszólítani máso- 

kat, mert a tudásukról szinte csak tesztekkel kell bizonyságot adniuk, s 

egyre ritkábban kell beszélniük, így hát bizonytalanok, amikor élőszó- 

ban kell megnyilvánulniuk. Pedig a kolléganő színjátszókkal foglalko- 

zik, akik azért még a nyitottabb, bátrabb réteghez tartoznak. 

 
Zsótér Mária, az Erzsébet Ifjúsági Alap munkatársa ezt a problémát 

szorongásként fogalmazta meg: a kilencedikesek belépési szorongá- 

sáról, a tizenegyedikesek pályaválasztási szorongásáról, a végzősök 

érettségivel és felvételikkel kapcsolatos szorongásáról beszélt. Az 

egyetemistáknál a vizsgák terhei, akiket pedig nem vettek fel, azoknál 

az elhelyezkedés, egyáltalán, hogy mit kezd magával terhei, és sorol- 

hatjuk még. 

 
„A család és a szűkebb-tágabb közösség problémája az, ami fruszt- 

rálódik, és megjelenik a felnőttben is és a fiatalban is. Most csak azt 

nézzük, hogy mik azok a krízishelyzetek, amik nem feltétlenül negatív 
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értelemben vett válságpontok, de váltások, és ezekre a fiatalnak reagál- 

nia kell. És mindegyik helyzet hoz egy nagyfokú frusztrációt, aminek 

a kezeletlensége megjelenhet a verbális agresszióban, a fizikai agresz- 

szióban, az elfojtásokban, lelki problémákban...” A családban a felnőtt 

frusztrációja kihat a fiatalra, és a fiatalé a felnőttre, az iskolán belüli 

frusztráció, mely ott van a fiatalban, de ott van a pedagógus reakciói- 

ban is. És ahogy minderre rápakolódik a társadalmi közérzet, a külvi- 

lág közérzete... És itt még nem beszéltünk hátrányos vagy konfliktusos 

helyzetekről, egyszerűen csak a helyzetekről. 

 
Hogy folytassuk Zsótér Mária gondolatmenetét, gondoljunk vissza a 

huszonöt év előtti időkre. „A világ zárt volt, s vegyük példának a mo- 

biltelefont. Nem volt otthon telefonunk. Anyámnak, ha akartam, leve- 

let írtam. Most folyamatosan mindenkivel köldökzsinórban vagyunk. 

A világ másik végével is. Az állandó online jelenlét kinyitotta a vilá- 

got, és folyamatosan összehasonlítási alapot teremt arra, hogy én mit 

csinálok nem jól. Nem azt nézik legtöbben, hogy mit csinálunk jól, 

hanem mi az, amiből a másiknak több van, jobb van. Mi az, ami a má- 

siknak trendibb, szebb, csillogóbb – több pénze van, sikeresebb, mert 

hogy egy hamis világot tartunk valósnak.” 

 

AZ AKTIVIZÁLÓ VÁROS 
 

„Békéscsabán azért jó diáknak lenni, mert valahogy úgy van felépít- 

ve az egész év, hogy mindig van mit várni. Nincs olyan, hogy vala- 

mi elmúlt, hanem az van, hogy várjuk a következő dolgot, viszonylag 

rendszeresen vannak elosztva a programok – fogalmazta meg az egyik 

diákvezető –, van mihez mérni az időnket, hogy mit fogunk csinálni, 

mi fog következni. Tudunk a jövőbe tekinteni a meghatározott tervek 

alapján, s így sokkal pörgősebbek a napjaink, meg a heteink.” 

 
A beszélgetésekből szinte oktatókönyv-szinten kiemelhetők azok a 

motivációs tényezők, amelyek eredői fiataljaink közéleti aktivitásának: 
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a) egyrészt szeretnek rendezvényt szervezni, 

b) kell a kapcsolati tőke, kell, hogy találkozzanak új emberekkel, 

c) hogy a következő korosztállyal meg tudják ismertetni azt, amit már 

ők átéltek, megcsináltak, 

d) fontos a tapasztalatszerzés, mögé látni annak, hogy hogy’ kell egy 

eseményt megszervezni, mekkora a pénzmozgás, mennyi időt és 

energiát igényel a munka, 

e) hogyan lehet összetartani több embert, irányítani a tevékenységüket, 

csapatot építeni, 

f) hogyan lehet része lenni egy csapatnak, egy közösségnek, 

g) a diák a diákkal foglalkozik, 

h) a jó társaság, s az, hogy hasznosan töltik el az időt, 

 
és végül két különös, két különösen szép motivációs gondolat: 

i) „hogy lesz itt egy lábnyoma az embernek, marad itt egy neve, mint 

például Puskely Gergőnek, akik nincsenek is itt több éve már, mégis 

tudják a nevüket, ismerik őket. És ez is motivál például engem is, 

hogy ezt az imádott várost, Békéscsabát, ha elhagyom, még akkor is 

itt leszek, mert tettem érte nem is keveset. És ez egy jó érzéssel tölti 

el az embert, hogy hagy valamit a diákokra, az utódaira”. 

j) „az értékek, hogy nagyon sokat számít, hogy itt mindannyian ha- 

sonló értékekkel vagyunk, maga a felfogásunk hasonló, és ebből 

alakul ki, hogy jó a közösség, jók a kapcsolatok. Mindenki tényleg 

azért van itt, mert vissza akar adni abból, amit ő is kapott. Akár még 

többet is, ez az, ami mozgat. Úgy érezzük, hogy mi egy értéket tu- 

dunk képviselni, egy értéket tudunk átadni, viszont azt látjuk, akár 

Békéscsabán is, hogy ez nem mindenkihez tud elérni, ilyen-olyan 

okokból.” /Jenei Marcell mentor/ 

 
Az EBI fókusza nagyrészt felsőoktatással és továbbtanulással kapcso- 

latos programok létesítése, így az ebben érintett fiatalokkal találkoz- 

nak elsősorban, tehát tapasztalataikat nem feltétlenül tartják reprezen- 

tatívnak. Úgy ítélik meg, hogy ezek a fiatalok programközpontúak,  

és ez összecseng Zsótér Mária projektcentrikus magatartásról vallott 

nézeteivel. Az érintett fiatalok nagyon szeretnek itt lenni, sok olyan 

program van, ami diákközpontú, ami összehozza őket. Ezek a prog- 
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ramok ugyan témáikban társadalmi, pontosabban diáktársadalmi célú 

események, eszközeik között azért leginkább a kultúraközvetítés kel- 

léktárából válogatnak. Így megtalálható köztük az ismeretterjesztés, a 

műhelykonferencia, a kulturális mediáció, a szerepjáték és a produk- 

ciós elemek is. 

 
A résztvevők köre, tekintve a Garabonciás Napokat, az iskolai és a 

városi DÖK-öt, a VIP szervezőit, szekcióvezetőit, a Társaskör aktivis- 

táit, a csoportos interjúk résztvevői szerint általában ugyanazokból az 

emberekből tevődnek össze. Ezt támasztja alá a mentorok véleménye, 

hogy rendszerint ugyanazzal a negyven-ötven emberrel dolgoznak, s 

ezt szűrhetjük le az ifjúságsegítők által elmondottakból is, hogy né- 

hány tucat lelkes fiatalról van szó, míg a többiek csak nehezen aktivi- 

zálhatók közéleti feladatokra. Leginkább hárítanak, vagy kerülik eze- 

ket a „helyeket”. Ahogy az egyik EBI-s mentor fogalmazott: „Látnak 

egy társaságot, egy zárt társaságot, ami egyébként nem zárt társaság, 

de ők ezt kívülről így élik meg.” A társaság kifejezés itt azért fontos, 

mert ez a negyven-ötven ember viszont egyívású, mint láttuk, azonos, 

vagy legalábbis hasonló értékrend szerint gondolkozik és cselekszik. 

Ettől viszont valóban létrejön egyfajta zártság, amit a kívülállók érzé- 

kelhetnek, és amit az ifjúságsegítők egyszerűen csak az „elitizmus” 

megfogalmazással illettek. 

 
Az „elitizmus” bélyege persze nem egy tényleges védjegy, viszont a 

maga természetében a közösségépítés legfontosabb dilemmáját állítja 

elénk, hogy a közösség céljához képest hol húzódnak (hol húzhatók 

meg) annak határai. 

 
A céh típusú közösségek tartós sikerét, és egyben való beszűkülésüket 

Max Weber monopóliumuk megerősödésében látja, amely sokszor 

akár ellene is van az őket mozgató eszmének. 

 
Fordítsuk ezt most le egy ifjúsági közéleti szervezet példájára. A cél, 

hogy a városban legyen egy valamire való, a helyi társadalmi céloknak 

megfelelő, a város diákéletét reprezentáló kis közösség. Ez a társaság 
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egy idő után a „miénk” lesz, ami egyben azt is jelenti, hogy oda majd 

akárki természetesen nem kerülhet be, hiszen ez „a mi közösségünk” 

saját célokkal, s immáron saját identitással. Kialakítunk egy karakteres 

közéleti működést, ami erről a két alappillérről szakmailag is gondos- 

kodni képes. Kapcsolati csápokat, párbeszéd rendszert, szolgáltatáso- 

kat, arculatot, imázst. A gyakorlat ezek után általában két választást 

mutat. Az egyik, hogy a csapat tényleg szakmai alapon folytatja a 

munkát, és akkor tényleg nem vehet részt akárki a szervezetben, és    

a csapat minőségileg valóban a városban elérhető legjobb közeget és 

szolgáltatást nyújtja, de ennek általában lesz egy olyan következménye 

is, hogy a tagság egy része kicserélődik, s azok közül, akik mereven  

a zártság mellett voltak, csak azok tudnak bennmaradni, akik megfe- 

lelnek a magasabb szintet követelő elképzeléseknek. Karizmatikusak, 

jól szerveznek, át tudják adni a gondolataikat másoknak, s legfőképp 

aktív és jó csapattagok. A szervezet át fog menni a tagcserék jelen- 

tette krízisen. Valószínűleg új vezetőségválasztás is lesz, sértődések, 

konfrontációk várhatók, hálátlanságról és megtévesztésekről lesz szó. 

Ilyenkor csak kevesen ismerik fel, hogy kevesek az új elvárásokhoz, 

egyéb kisegítő feladatot vállalnak a csapat körül – „mert mégiscsak a 

mi közösségünk!”. Ez az út, bár a szervezet zártságát szolgálta, még- 

is egy nyitásra épülő változást eredményezett. Eredménye, hogy akik 

kiszorulnak, és ténylegesen a közéleti munka szerelmesei, hamarosan 

megjelennek majd egy másik egyesületben, vagy létrehoznak egy új 

társulást, egy interscholarisat, vagy épp a saját iskolájukon belül, a 

suli jellemzőire építve. Mégsem csak egyetlen diákközéleti csapata le- 

szünk a városnak. 

 
A másik út valóságosan is a zártság jegyében marad. Weber ezt „exlu- 

zív”-nak nevezi. A tagság stabil, s a színvonal pedig az, ami belőlük 

kihozható. Nem több, s nem kevesebb. A szervezetben megmarad a 

tradicionális szellemiség, bekerülni csak „kihalásos” alapon lehet, de 

a korlátozás e példa szerint is korlátozva marad. Webernél ez a folya- 

mat jelent biztosítékot, hogy a közösség nem tér el eredeti céljától, 

míg a nyitottabb formáknál feltételezi azt, hogy más cselekvések, köl- 

csönkapcsolatok is kialakulnak, mely új, más típusú közösségek csíráit 

hordozzák. 
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Egy exkluzív közösség zártsága  más  vonatkozásban  eredeztetheti  

új szervezetek létrejöttét, jelesül a kiszorulók számára. Társaságunk 

ezen esetében a minőség ugyanis nem a városi maximum lesz, tehát 

azok részvételével, akik többre vágynak, és a zárt közösség miatt nem 

fértek be, kialakulhat egy másik, akár minőségibb formáció. És azok 

számára is létrejöhet egy új közéleti klub, akik ugyan nem olyan jók, 

de ők is szeretnének valahol közösségben dolgozni. Így működhetnek 

egyébként Békéscsabán megfelelően jó színvonalon az interscholaris 

csapatok, a városi DÖK, a Társaskör, a KIE vagy a Társaskörbe gyűlő 

fiatalok. 

 
Itt azért számításba kell vennünk a DÖK-nél az évenkénti, az EBI- 

nél a néhány évenkénti fluktuációt, melyek az ilyen jellegű „exklu- 

zív” közösségek fejlesztését új ismérvekkel gazdagítják. Az „öreg” 

DÖK-ösök például jól érzik együtt magukat, a nyári távozások után 

(érettségi, továbbtanulás) az év októberére általában megerősödik egy 

14-16 fős mag, ami majd aztán az újak felvételéért, a „CASTING”-ért 

felelős. Ők többnyire félnek a csapat felduzzadásától. Azt mondják, 

azt a tortát, amit eddig tizenhatan ettek, most negyvenöten fogják. Az 

EBI nagyobb stabilitással rendelkezik, ott a bekerülés sokkal inkább  

a kikerülés függvénye a stabil és kezelhető harminc fő körüli létszám 

fenntartására, bár honlapjukon intézményesülésről beszélnek, és arról, 

hogy rengetegen vannak, akiket szeretnének minél nagyobb számban 

bevonni a szervezetbe. Megoldásra leginkább a Békéscsabai Diákön- 

kormányzat jelenlegi és volt tagjai közötti kapcsolat fenntartása, ápolá- 

sa, élénkítése, valamint további kapcsolati tőke létrehozása kínálkozik. 

 
A monopóliumok kialakulása önmagában is érdekes módon gerjesz- 

ti tehát a versenyt, és a vágyott korlátozás csak gazdasági alapú au- 

tokráciával, támogatásokból való kizárással, „szereplési” lehetőségek 

meghiúsításával, és egyéb negatív előjelű lobbival és akcióval, a má- 

sik ellehetetlenítésével képzelhető el, amely irány szerencsére Csabán 

egyáltalán nem jellemző. 

 
Van az ifjúságnak egy bejáró rétege is, akik szinte egyáltalán nem 

vesznek részt a város diákéletében. Reggel jönnek, délután mennek. 
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Békéscsaba közvetlen agglomerációja jelentős, 20-25 kilométeres kör- 

ben Gyulával, Békéssel, Mezőberénnyel együtt a város meghaladja a 

százhúszezer lakost, egy laza „városállami” szerkezetben. 

 
És persze az aktívaknak van egy köre, amelyik viszont kollégista, és 

mégis sajátjának tekinti a csabai történéseket, sőt kialakul egy erősebb 

kötése is, amitől később már csabainak vallja magát. Jó példa erre, 

hogy az EBI-sek egy része nem békéscsabai lakos, mégis idejárnak 

vissza segítő tevékenységüket végezni. 

 

A PÉLDAKÉPEK 
 
A korábbi csabai ifjúságkutatások – és ebben nagyjából megegyeztek 

az országos eredményekkel is – karakteresen kihangsúlyozták, hogy  

a fiatalok legkönnyebben és legszívesebben a kortársaik véleményét 

fogadják el, az ő befolyásuknak inkább alávetik magukat, mint a fel- 

nőttekének. Ez természetesen nemcsak a „könnyebb ellenállás” felé 

történő mozgásukat jelenti, sőt leginkább nem azt, hanem a tanácsta- 

lanságból, döntésképtelenségből való kilépést, és a kortárssegítők sze- 

repének jelentőségét. 

 
Annak ellenére, hogy ez a gondolkodás mind a DÖK-ösöknél, mind 

az EBI-seknél tetten érhető volt, több példát soroltak egyrészt az im- 

ponáló felnőtt példák megjelenéséről, másrészt az iskolai DÖK-segí- 

tő tanárok szerepéről, vagy azok hiányáról. Az ifjúságsegítők pedig 

egyenesen kimondták, hogy a felnőtt referenciaszemély nem megke- 

rülhető a fiatalok számára. Kell valaki, aki mögé be lehet állni. Az EBI 

egyébként ezért jó találmány, még ha elég szűk platform is, mert itt a 

mentor, a referenciaszemély a fiatal felnőtt, aki tulajdonképpen még 

lényegében „kortárs”. Ők maguk, a mentorok mondták erről: „Pesten 

tele vagyunk példaképekkel, itt a fiataloknak a fiatalok a példaképeik. 

Tehát hogy kevés a fiatal felnőtt példakép, akiket lehet követni.” 

 
A kérdés tehát az, hogy milyen példákat tudunk felmutatni a felnőtt 
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társadalomból, ami vonzóvá tesz dolgokat. A „politikátlanodás” egyre 

terjed, hiszen a politikátlanításnak komoly szószólói vannak mosta- 

nában, holott példák sokasága mutatja, hogy a civil mozgalmak nem 

tudják behelyettesíteni a politikai folyamatokat, ha meg megpróbálják, 

általában politikussá válik a viselkedésük, és maguk is politizálni kez- 

denek. S ahelyett, hogy a választás minőségére nevelnénk fiataljainkat, 

politika idegenné próbáljuk változtatni őket, mondván, az ő életükben 

még nincs helye az efféle úri huncutságoknak. 

 
Gazdasági példáink sincsenek. Csak kevés fiatal számolt be arról, 

hogy középiskolájában megjelennek régi, sikeres tanítványok, vagy a 

településen jelenleg sikeres, pályaorientációra képes vállalkozók, akik 

bemutatkoznak, s kedvet csinálnak, ambíciót építenek. Így a DÖK- 

ösök és a mentorok is eljutottak a vallomásig, hogy csak kevéssé is- 

merik a városban kínálkozó lehetőségeket, s ez persze kicsit aláássa 

azt a véleményüket, hogy nem látnak a Csabára való visszajövetelben 

perspektívát. 

 
És azt is láttuk, hogy ha a DÖK-ösöknél a referenciaszemély a mentor, 

akkor az a vélemény lesz a referencia az egyetem utáni hazatérésről, 

ami a mentoroknál kialakult, tehát az hagyományozódik, az lesz a min- 

ta. 

 
Egy új ifjúságkutatásra hivatkozva mondta el Zsótér Mária, hogy már 

nem annyira közösségekhez szeretnének tartozni a fiatalok, nem szer- 

vezeti tagságot akarnak, ha tehetik, inkább projektek alapján csatla- 

koznak. „Megtetszik nekik egy kezdeményezés, és abba állnak bele.” 

Vannak iskolák, amelyek felkészítik erre az új viszonyulásra a fiatalo- 

kat, de a többség nem. A szülő, ha ért ehhez, tud a gyermekével otthon, 

vagy szűkebb környezetében „projektet csinálni”, be tudja állítani a 

fiatalt egy-egy vonzó, őt irányba állító projektbe, s akár tud is vele 

együttműködni, és nem is csupán szülőként, hanem kicsit „munkatár- 

s”-ként. Egy ilyen szülői hozzáállás lehet kiváló minta. Persze ennek 

hatalmas múltja, történelme van, hiszen ilyen példákon épültek a csa- 

ládi gazdaságok és a különböző mesterségek évszázados dinasztiái. „A 

Garabonciás napok a projekt-gondolkodásra nagyon jó példa, meg az 
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iskolai diáknapok, hogy mennyi energia, tudás történik ott meg önma- 

guktól. Azért mert valakik adnak egy bizonyos keretet. Jót, kevésbé 

jót, bármilyet, de van egy keret, amit a fiatal meg tud tölteni úgy, hogy 

ő lényegében nem is tudja, hogy pontosan mit csinál, és itt marad el a 

visszatudatosítása a dolgoknak, megtanítani utólag, hogy amit ő a saját 

tapasztalatából megtett, az micsoda, és azt hogyan lehetne más terület- 

re áttenni, akár majd a saját életének a támogatására.” 

 
A Garabonciás persze sikertörténet, mert egyfelől összehozza a diák- 

ságot, különösen a kampánycsapatokat és a jelölteket, és életre szóló 

jó kapcsolatok, együttműködések kohója lehet. Másrész viszont a ver- 

senyhelyzet feszültségeket is szül, „már a Garán is érződik, hogy akko- 

ra ellentétek vannak az iskolák között, hogy nagy közösségek nagyon 

nehezen kovácsolódnak össze. Ha ezt ki lehetne küszöbölni, akkor   

ez az egész sokkal sikeresebb lenne” – mondta az egyik diákvezető. 

Ha ez a baj, akkor vajon vannak ötleteink erre a „kiküszöbölés”-re? 

Egyáltalán a rossznak egyébként semmiképp nem mondható helyzet 

fejlesztésére? Mert bár látunk hibákat, nehézségeket, hátrányokat és 

szorongásokat, azért ennyi lehetőséget és ennyi teret korábban nem 

láttunk. 

 
Az ifjúságsegítők inkább mentálhigiéniás megoldásokban látják a to- 

vábblépést, míg a kultúraszervezők konkrét közösségi mozgósításo- 

kat, célok kitűzését javasolják, amelyek mögé tevékenység és munka 

pakolható. 

 
Kérdés persze az is, hogy az ifjúságsegítésnek ezen az átfogó városi 

szinten mi lehet a konkrét feladata és a tényleges territóriuma. Ha ez 

látszik, akkor látszani fog az is, hogy más szinteken, illetve a hálózat 

más csomópontjain (pl. iskolai diákönkormányzatok, DÖK-segítők, 

prevenciós munka stb.) mi a helyzet, mekkora a lefedettség. Több ol- 

dalról is az a megállapítás született, hogy a városi diákönkormányzat, 

egy elit(eskedő) csoport. Én inkább a „privilegizált”-at használnám, 

hiszen azért született, hogy legyen, és azzal a céllal született, ami lett. 

Nem lehet több száz tagja. Nem lehet ott minden iskola alagsorában, 

padlásterében, mert ez egy iskolán felüli, pontosabban iskolák közötti, 
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az egész város diákságát leképező grémium. Ez a Városi Diákönkor- 

mányzat. Ha valami szélesebb valamit keresünk, akkor azt másfelé kell 

keresnünk, s ennek a lehetséges útjait a kultúraszervezők beszélgetése 

kezdte el boncolgatni a VIP, azaz a Városi Ifjúsági Parlament vonatko- 

zásában, ahol a cél, pontosabban egy jó megoldás az egyébként évente 

kétszer összejövő, körülbelül kétszáz fős alkalmi platform mezoközös- 

séggé formálása lenne. Ebben a körben a 40-50 fős mag négyszerese 

aktivizálható, ha nem is olyan intenzitással, mint egy kisközösség, de 

a helyben is elérhető siker személyes példái, vagy a korszerű techno- 

lógiák helyi alkalmazásai konkrétabbá tehetők, mint az például egy 

pályaválasztási vásáron megjelenik. Sikeres mérnökökkel, pedagógu- 

sokkal, kultúraszervezőkkel, kutatókkal való találkozás, vagy a város- 

ban gyártott elektromos autó alkatrészek, a meghonosított, magasan 

szervezett agrár termelési rendszerek egy ilyen szélesebb felületen 

sokkal hatékonyabban mutathatók be. Az ifjúsági parlament résztvevői 

többnyire a véleményformálók családjába tartoznak, és szívesen vitat- 

koznak mindenfélékről a rendezvény szekcióiban. Ha szabadidejükbe 

oltva, kulturális tartalomként találkoznának ezekkel az emberekkel, 

technológiákkal, bizonnyal nem tehernek, hanem követendő teljesít- 

ménynek kezelnék. Mint ahogy jól vennék azt is, hogy külön nekik 

megszerveztek egy koncertet, egy eseményt, mert ők a VIP, azaz saját 

közegükben a „kiemelten fontos személyek”. Hogy ez az egyébkénti 

elitizmus kiterjesztése? Nem hiszem, mert ez a kétszáz fő nagyjából 

lefedi egy tízezres minta közéleti érdeklődésű szeletét, a többiek más 

kiváltságokat keresnek. De ez a kétszáz fő viszont fontos, pontosabban 

abból ötven máris az, de a beszélgetés során úgy ítéltük meg, a többi 

százötvenet is „meg kell emelni”, s ebben talán pont az a telitalálat, 

hogy ez a százötven nem is kívánna többet a közéletiségből. A városi 

DÖK intenzitása már nem kell neki, hiszen ha kellene, már ott len- 

nének. A „százötvennek” talán elég a havi-kéthavi lazább találkozás, 

amiből négy eleve adott: a két VIP, a DÖK-bál, és a LIKE. Ehhez kell 

odatenni még egy kis crossovert, ami a lazítást komoly információkkal 

tölti meg, és a komoly tartalmakat friss, laza krémmel... 

 
Erről persze klebelsbergi gondolkodással érdemes szót ejtenünk – ő 

keményen dolgozott az elitképzésen, de azt mondta, hogy mindet, az 
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egész kulturális fejlesztési modellt, a legszélesebb néptömegekre kell 

építeni. És akkor, amikor a Collegium Hungaricumokat elindította, ak- 

kor már a legtöbb tanyasi iskolában volt rádió. Ezt a dolgot nem lehet 

csak így, vagy csak úgy csinálni. Az más kérdés, hogy minden tanya- 

si rádiózót nem lehetett megkérdezni arról, hogy jól van-e ez így. És 

akkor fel kell tennünk magunkban a kérdést, jó úton járunk-e, amikor 

a kortársi bizalomból kiindulva egy szervezési-irányítási képességek- 

kel megáldott élcsapatot, a belőlük kinövő mentori hálót, és a mindkét 

csapat által mozgatott, igazán demokratikus és nagyjából képviseleti 

alapon működő diákparlamentet preferáljuk, hogy a közéletiség rajtuk 

keresztül szivárogjon be az egész rendszerbe, és amikor évente egy- 

szer „elszabadul a pokol a »Gará«-n”, hát az a „tízezer” ott a diákde- 

mokrácia részesének, mi több, alkotójának érezze magát. 

 

KÖZÖSSÉG, KÖZÖSSÉGI TÉR, 

INFORMÁCIÓHATÉKONYSÁG 
 
Békéscsaba nagyon színes a közösségekben, mindenki meg tudja talál- 

ni a sajátját – hallottuk minden interjúcsoportban. Felmerül persze nap 

mint nap, hogy ilyen vagy olyan új lehetőségre lenne igény, de ezek a 

lehetőségek, ha kevésbé konkrétak is, rendelkezésre állnak, s várják a 

konkretizálást, amihez azért szükség van egy-egy csapat határozott el- 

képzelésére és nem épp szalmaláng típusú elköteleződésére. Felmerült 

javaslatként egy új ifjúsági közösségi ház igénye például, de igazából 

a Társaskör ezt a funkciót hivatott ellátni, és bár kevésbé szektorsem- 

legesen, de mégis nyitottan és elérhetően az evangélikus egyház által 

nemrég nyitott Magtár is ezt a célt szolgálja. Lehetőségeket tud bizto- 

sítani a Csabagyöngye is, tucatnyi iskolai klubhelyiség, és három kö- 

zösségi ház a város három szegletében. Szinte mindenhol kialakítható 

„felnőttmentes környezet”, de legalábbis ilyen „időszak”. Ennek a ke- 

retek között tartott felnőttmentességnek a kialakítása finomra hangolt 

szakmai módszereket követel az ifjúságot segítő szakemberektől. Ösz- 

szehangolt, közös munkát, és azért voltak hatékonyak fókuszbeszél- 

getéseink, mert ezeknek a gyakorlati együttműködéseknek ki tudtuk 

jelölni az irányait. 
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A tucatnyi igényes hely ellenére egy „új”, pontosabban sokadik vi- 

rágkorát élő divatról is szó volt, miszerint egyre kevesebb társaság  

jár szórakozni nyilvános helyekre, inkább szerveznek olcsó itallal, 

néhány óriáspizzával valamelyikük otthonában házibulit. Ezek baráti 

társaságok, sok esetben szinte elsődleges közösségei ezeknek a fiata- 

loknak. Nem közösségi terekbe járnak, hanem főhadiszállásként saját 

közösségi teret rezerválnak valamelyikük családjának keveset hasz- 

nált ingatlanjában. Ezek viszont nemcsak felnőtt-, hanem néha teljesen 

kontrollmentes találkozóhelyek, szinte kívül minden szférán. 

 
A fiatalok fogalomtárában egyébként a közösség és a szórakozás rend- 

re összecsúszik. „A tanárok szerint az iskola nem azért van, hogy szó- 

rakozzunk. Nyílván nem azért van, hanem azért, hogy tanuljunk, de 

közösséget muszáj építenünk, és a gólyákat is muszáj valahogy bele- 

vinnünk a közösségi életbe, hogy jól érezzék magukat a középiskolá- 

ban” – mondta az egyik diákvezető. Erre rímelt az egyik ifjúságsegítő 

pedagógus véleménye, aki azt mondta: „Nem feltétlen az a dolga az is- 

kolának, hogy jól érezzék magukat... ott alapvetően a tanítás, a tanulás 

a cél, viszont borzasztóan le vannak terhelve. Nagyon nagy a terhelés, 

mindegy, melyik iskolatípusról beszélünk, mert más miatt nagyobb a 

terhelés az egyik vagy másik iskolatípusban. Nagyon kevés szabad- 

idejük van, tehát aki becsületesen akar dolgozni, tanulni, az nagyon 

leterhelt.” 

 
Tehát az iskola nem azért van, hogy a diák ott szórakozzon. A diák per- 

sze levonja a következtetést, hogy „nem egy oldalon állunk”. Egy zárt 

rendszerben, ahol kötelező (nem szabadon választott) közösségeink 

mindennapjait éljük, nehéz megtalálni a nyitott formákat. Ezek a zárt 

közösségek (iskola, munkahely) pedig célorientáltak, fontosak, életbe 

vágóan fontosak a bennük részt vevők számára, de valljuk be, nem 

feltétlenül ezek az intézmények a felszabadítás templomai. 

 
Varga Tamás a beszélgetés során, a Város éppen „utánhúzás” előtt álló, 

de mégis egyik legkomolyabb vívmányaként emlegetett Ifjúsági kon- 

cepciójára hivatkozott, mely alapján három dologban tud a település és 

tudnak a szakemberek segíteni: „Közösséget teremteni, lásd DÖK, kö- 
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zösségi teret biztosítani a kocsmákon túl, és azt a fajta térképet, vagy 

iránytűt átadni az információáradatban, amely segíthet valamilyen 

szinten orientálódni, tájékozódni a fiataloknak.” Közösség, közösségi 

tér, információhatékonyság... 

 
Erre rímel Kölcseyné Balázs Mária néhány mondata is. Ő munkájá- 

nál fogva általában olyan projektekben találkozott fiatalokkal, amikor 

azok már elköteleződtek valamilyen érték mellett, legyen az könny- 

űzene, képzőművészet vagy bármi más. 

 
Szerinte a DÖK és az EBI véleménye is azt igazolja vissza, hogy ők 

már kezdenek valamit megérezni, megtalálni abból, hogy mit kell ne- 

kik tenniük azért, hogy jól érezzék magukat az életben. Nem búsla- 

kodnak azon, hogy van-e romkocsma vagy nincs, hanem megteremtik 

maguknak azokat a baráti kapcsolatokat, akikkel nekik már mindegy, 

hogy hol ülnek le, vagy mit csinálnak, mert már nem az a lényeg. 

„Ezek a kapcsolatok hosszú távú kapcsolatok. Ebben az EBI-nek na- 

gyon nagy szerepét látom, és a DÖK-ben is elindulnak ugyanezek a 

dolgok. Ezek a közösségek, pont azokat a projektszemléletű gondol- 

kodásmódokat hozzák elénk, amikkel aztán az egész továbbműködhet. 

Az EBI azt mondta, hogy megtanítok nektek olyan készségeket, ame- 

lyeket nem tanított meg az iskola, majd én megtanítom, hogyan állj ki, 

hogyan prezentálj, hogyan viselkedj az új, egyetemi környezetben. És 

én majd hozom azokat a tapasztalatokat, amit már én megtanultam egy 

nyitott közegben, és ide hozom nektek vissza. S azzal, hogy ide hozzák 

vissza, azzal már elköteleződtek, hogy nekik ez egy élhető város, és 

az ittenieket akarják segíteni. Így ezek a »megfertőzött« gyerekek a 

DÖK-ben, az EBI-ben, már önmagukat igazolják vissza.” 

 
„Azoknak a közösségeknek, amelyeknek van konkrét célja, sokkal na- 

gyobb a megtartó ereje” – mondta az egyik mentor. Persze nem ezekre 

a zárt szervezetekre gondolt, hanem azokra, amelyek a kötelezőn kí- 

vüliek (ettől még egy osztály jó közösséggé válhat), amelyek túl van- 

nak a mindennapi rutinon. Ő például az EBI-re gondolt, arra, hogy ők 

Pesten is összetartanak, meg a neten is, meg itthon is. És a céljuk nem 

öncél, nemcsak a közös gőzkiengedés, hanem hogy valami „lábnyo- 
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mot” hagyjanak itt maguk után. 

 
Talán legszebben Hortobágyi Zsanett gondolata zárhatja le válaszke- 

resésünket: „Mivel egy közösség van, amihez így igazából visszavá- 

gyunk, meg szeretünk, meg ahogy így kapcsolódunk ehhez az egész- 

hez, az a közösség gyakorlatilag egyszerre tűnik el ebből a városból, és 

ott lesz máshol, ahol mi is ott vagyunk.” 

 
Szente Béla 

Csabagyöngye Kulturális Központ, igazgató 
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Kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek 

együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért 

 
EFOP-5.2.2-17-2017-00107 

 

A problémafelvetés 

 
A magyar 15–29 éves fiatalok közösségi élete és politikai részvétele 

leginkább a demokráciából való kiábrándulással, az érdeklődés csök- 

kenésével jellemezhető. 

 
Az iskolán kívüli szervezetek csekély mértékben érnek el az iskolá- 

ba járókhoz. A szabadidős tevékenységeket vizsgálva feltűnő a piaci 

szervezetek uralkodó szerepe; a közművelődési intézményhálózat kez- 

deményezései nem tudják felvenni a versenyt a piaci világ fogyasztói 

csillogásával. A strukturált szabadidőt nyújtó, hivatalos, a felnőtt tár- 

sadalom által kínált választék nem elégséges. 

 
Amennyiben ezt a két tanulási folyamatot találkoztatni tudjuk, az va- 

lószínűleg sokkal többrétű megközelítést, sokkal többsíkú elemzést, 

szempontot jelenthet, illetve a kialakuló kapcsolatok egy úgynevezett 

„kisvilágot”, egy célorientált kis hálózatot alkothatnak, mely biztosít- 

hatja a munka jelen projekten túlnyúló, hosszabb távú működését is. 

 
A tanulmányozott terület hozzájárul az egyenlő bánásmód érvényesü- 

léséhez és a társadalmi felzárkózáshoz. 

 
Közélet – Boda Zsolt Homo Politicus, avagy egy politikai cselekvés- 

és motivációelmélet vázlata című munkájában a közéletben részt vál- 

laló személy, tehát a „homo politicus”, olyan cselekvő egyén, aki a 
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közjó érdekét igyekszik előmozdítani. Ugyanakkor a cselekvés nem 

attól politikai, hogy politikai érdeket szolgál, hanem attól, hogy alanya 

vagy tárgya valamilyen formában kötődik ehhez a közeghez. Mind- 

azonáltal nem minden közéleti tevékenység számít politikainak, ahogy 

fordítva is igaz. Ennek ellenére a közvélemény gyakran összekeveri, 

sőt összemossa a két fogalmat, mintegy egymás szinonimájaként hasz- 

nálva őket. Kutatásunk során, hogy annak alapvázát meg tudjuk tarta- 

ni, kénytelenek voltunk ennek bizonyos keretet szabni, így a politikát 

mint kimondott pártokhoz kötődő, illetve közigazgatási döntéshoza- 

talisággal összefüggő tématerületet kezeltük. Míg a közéletet ennél 

tágabban értelmezve, abba sokkal több mindent belefoglaló interval- 

lumba helyeztük. 

 
Az önkéntesség fogalma e témakörben még érdekesebb megközelítést 

nyer. A vizsgált fiatalok ugyanis, bár elfogadóbbak az önkéntességgel, 

mint a politikai aktivizmussal, mégis százalékarányosan alacsonyabb 

számban vesznek részt bármi ilyesmiben. A rendszeres önkéntes mun- 

kát végző fiatalok aránya valamennyi vizsgált régióban alacsony. Sőt 

viszonylag magas azoknak a száma, akik még soha életükben nem vé- 

geztek semmi hasonlót. A V4-es felmérésből jól látható, hogy a ma- 

gyar fiatalok csupán 6%-a végez rendszeresen önkéntes munkát, 38% 

alkalmi jelleggel, 29% pedig még soha nem végzett. A teljes képhez 

hozzátartozik, hogy Magyarországon 2016-tól az érettségi bizonyít- 

vány kiadásának a feltétele a közösségi szolgálat teljesítése. 

 
Az ifjúságpolitika – mely még mindig nem találta meg ideális szerve- 

zeti és jogi kereteit, létrejövő, majd megszűnő szakminisztériummal, 

előkészített, majd napirendről levett törvényjavaslattal, néha elegendő, 

néha alig elégséges finanszírozással, centralizált és esetenként szubszi- 

diáris elveket valló irányítással – keresi a válaszokat az új kihívásokra. 

Annyi azonban mindenképpen bizonyos, hogy hasznos és hatékony 

önkormányzati ifjúságpolitika, cselekvési terv, koncepció vagy stra- 

tégia nem készülhet anélkül, hogy a helyi közösség döntéshozói ne 

ismernék a település ifjúságának helyzetét, továbbá a hálózatosodás 

és az együttműködések, a partnerségek kínálta lehetőségeket. A leg- 

utóbbi V4-es ifjúságkutatásból jól kirajzolódik, hogy a magyar fiatalok 
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csak elenyésző része tagja valamilyen ifjúságpolitikai szervezetnek. A 

magyarországi fiatalok 12%-a vett már részt ilyen jellegű tevékeny- 

ségben. 23%-a már találkozott a gyakorlatban ilyen tevékenységgel, 

míg 65%-nak semmilyen tapasztalata nincs ilyesmivel. Szlovákiában 

ez 13%, 20% és 68%. Összességében az ifjúságpolitikai szervezetek 

súlyával kapcsolatosan szkeptikusak a fiatalok, de a politikai pártok- 

nál egyértelműen pozitívabbnak ítélik az ifjúsági szervezetekhez való 

csatlakozás értelmét, sőt a tapasztalati vélemények szerint az emberek 

inkább kötik ezeket a civil szférához, mint a politika világához. 

 
A kultúra alapvető fontosságú eleme az értékrendszer. Ralf Dahrendor 

sokat idézett mondása szerint a politikai rendszer átalakításához hat 

hónapra, a gazdasági rendszer átalakításához hat évre, a demokráci- 

ához illeszkedő társadalmi-kulturális változások lezajlásához hatvan 

évre van szükség. Ebben az átalakulásban van mértékadó szerepe a 

kulturális intézményrendszernek, a helyi társadalom aktorainak, az ön- 

kéntes, illetve civil mozgalomnak. 

 

Korábbi tapasztalatok 

 
Az adott projekt, hogy miképpen lehet bevonni a fiatalokat és az ifjú- 

sági és kulturális szervezeteket a közéletbe nem elsősorban a politiká- 

ra értetődik, sokkal inkább a közélet olyan tágan értelmezett voltára, 

melybe beletartozónak veszünk miden közélettel kapcsolatos (közvet- 

len vagy közvetett) cselekvést. Természetesen ebbe jelentős mérték- 

ben beletartozik a szigorúan értelmezett politikai tevékenység is. 

 
Általános politikai szocializációs axióma, hogy szinte minden társa- 

dalomnak önálló, sajátosan jellemző politikai szocializációja van. A 

család mint elsődleges politikai szocializációs közeg döntő szereppel 

bír a fiatalok alapvető politikai identitásának kialakulásában. A család 

után csak a második helyen szerepel döntő befolyásoló tényezőként 

az élettéri közeg (iskola, utca, lakóközösség, baráti társaság stb.). Ezt 

egyébként részben már a 2011-es MOZAIK ifjúságkutatás is igazol- 

ni vélte. Ezért sincs nemzedéki áttörés e témákat illetően. A 2016-os 
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ifjúságkutatásból készült elemzés a magyar fiatalok politikához való 

viszonyulását taglaló rész szerint a fiatalok leginkább az apa politikai 

nézeteit teszik magukévá. Ez minél határozottabban, karakteresebben 

nyilvánul meg, annál erősebben fog megjelenni a gyerek nézeteiben 

is. A politikai szocializáció fundamentuma tehát a család. A magyar 

fiatalok politikai gondolkodásának kialakulását a szülői elvek részben 

vagy teljes mértékben való elfogadása határozza meg. Ami azért fontos 

aspektus, mert a fiatalok viselkedésére leginkább a lázadás, a szülőkkel 

való vélemény-szembehelyezkedés az általános. Ám a politikai viszo- 

nyulásra ez nem vonatkoztatható át, és inkább kényelmi szempontok 

kerekednek felül. Ebből pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 

a fiatalok politikával szembeni apatikussága vagy közömbössége még 

a lázadásra sem serkenti őket, sokkal inkább komfortosságra. Tehát 

sok más témával ellentétben itt nem beszélhetünk nemzedéki lázadás- 

ról. Ez abból fakadhat, hogy a szóban forgó témák nem tartoznak azok 

közé a témák közé, melyekben a fiatalok lázadó mentalitást hajlamo- 

sak tanúsítani szüleikkel szemben. A magyar fiatalok több mint fele 

elfogadja azokat az általános elveket, amelyek alapján a szüleik vagy 

nagyszüleik élnek. A szülői eszményekkel való szembehelyezkedés 

csak mintegy tizedükre jellemző. Vagy véleményellentét esetén nem 

próbál ellenállni, harcolni, meggyőzni, hanem túllép ezeken és közö- 

nyössé válik. Minél gyérebb egy érdeklődés a szülők részéről politika 

vagy közélet tekintetében, annál kevésbé csapódik ez le a gyerekében 

is. Ezzel szemben Szabó Andrea politológus, aki részt vett az ifjúság 

kutatásában, tanulmányában azt is kimutatja, hogy a politikai érdeklő- 

dés éppen azoknál a fiataloknál a magasabb, akik nem értenek egyet 

teljes mértékben a szüleikkel – itt érhető tetten némi nemzedéki láza- 

dás. Az általános szülői elvekkel szembeni, legalább részleges ellenál- 

lás vált ki erőteljesebb politikai affinitást. Tehát annak a magyar fiatal- 

nak nagyobb a politikai érdeklődése, aki legalább az egyik szülőjével 

politikai kérdésekben egyetért, azaz van, aki valamilyen módon irá- 

nyítja vagy szelektálja nézeteit, de van kivel szemben megfogalmazni 

saját politikai álláspontját. Értelemszerűen akivel vitába bocsátkozhat, 

illetve megbeszélheti a témákat. 

 
Mindemellett az is megfigyelhető a nemzetközi szakirodalom áttekin- 
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tése alapján, hogy két merőben eltérő típus karakterizálható az úgyne- 

vezett homo politicus tekintetében: az inkább jobboldali, konzervatív, 

nemzeti, sőt helyenként radikális tulajdonságokkal jellemezhető, és az 

elsősorban nagyvárosi, baloldali és liberális nézeteket valló européer 

beállítottságú. 

 
A politikát elutasítók pedig leginkább társadalmi státusz alapján ha- 

sonlóak, mint ideológiailag. Egy alacsony társadalmi státuszból ér- 

kező, alacsony iskolázottsággal és kedvezőtlen életkörülményekkel 

rendelkező fiatal alapvetően határozza meg érdeklődési körét és egyes 

dolgokhoz való viszonyulását (lásd: politika, közügyek stb.). 

 
Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet elérni a fiatalokat egy szervezet- 

nek. Több kutatás is bizonyította már, hogy a fiatalok közügyek iránti 

passzivitása nem újkeletű probléma, hanem mondhatni generációs és 

genetikai sajátosság. Ezzel a mindenkori politikum mindig is meg- 

próbált kezdeni valamit, de átfogó sikert még senkinek nem sikerült 

elérnie. Ha belegondolunk, talán látjuk annak a logikáját, hogy egy,   

a klasszikus fiatal korosztályba tartozó ember (tehát 15–35/6 éves) 

gyakorlatilag a világ megismerése közepette nem az unalmasnak tűnő, 

száraz közügyek vagy a politika iránt érdeklődik, hiszen jobban fog- 

lalkoztatja a felnőtté válástól kezdődően az iskolák elvégzésének, a 

munkába állás. a családalapítás, otthonteremtés kérdése. Pedig a poli- 

tika és a felsoroltak a legtöbb esetben nagyon is szoros viszonyban áll 

egymással, hisz az előző az, ami megteremtheti az utóbbiak feltételeit. 

Egy mondás szerint nincs annál furcsább, amikor egy fiatal szigorúan 

konzervatív, míg egy idősödő ember lázadó. Bár nem teljesen, de kivá- 

lóan kifejezi a témánk alapvető problémakörét. A fiatal generációnak 

megvannak az alapvető sajátosságai, amiket a különböző ifjúságkuta- 

tások eredményei tökéletesen alá is támasztanak. 

 
Azt vizsgáltuk, hogy mik lehetnek azok a pontok, amik stratégiát al- 

kotva kínálhatnak lehetőségeket a fiatalok aktivizálására. 

 
A kutatás pilot módszerrel valósul meg. Az egyik részét egy kérdőíves 
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lekérdezés alkotta, a másik része pedig a projektben résztvevő szerve- 

zetek mélyinterjús lekérdezése. Valamint a szakirodalom és deskre- 

search módszerrel való források elemzése. 

 

A fiatalok tájékozódási szokásai 

 
A közösségi médiában is kevesen követnek politikai tartalmakat, és 

úgy általánosságban igaznak vehető, hogy a politikával, közélettel, kö- 

zügyekkel és társadalmi problémákkal kapcsolatos információk csak 

minden 10. fiatalhoz jutnak el. Az online térben való aktivitás inkább 

passzív formában kerül elő, tehát társadalmi vagy politikai témájú 

honlapok követése, ezzel kapcsolatos cikkek, oldalak, videók tovább- 

küldése, megosztása, tehát az online felületek médiumként való hasz- 

nálata. 

 
A témánkkal kapcsolatos tevékenységekkel és tartalmakkal kapcsola- 

tos legkedveltebb információs forrás mindenhol a közösségi média és 

a televízió. Ide tartoznak még a hírportálok is, de a legdominánsabb 

mértékű tájékozódási pont az első kettő. Az úgymond hagyományos 

médiumok (nyomtatott sajtó, nyilvános fórumok, szórólapok, plaká- 

tok) szerepe egyre jobban visszaszorulóban van a fiatalok körében. 

 

Az erdélyi és partiumi partnerszervezetekkel 
készített esettanulmányok elemzése 

 
Az erdélyi fiatalok közintézményekbe vetett bizalma meglehetősen 

alacsony. A közintézmények jelentős részével, különösen azokkal, 

amelyek közvetlenül a politikához kötődnek (politikusok, kormányzat, 

országgyűlés), továbbra is meglehetősen erőteljes a bizalmatlanság, 

eközben minél közelebb érünk a mikrokörnyezethez, annál erősebbé 

válik a fiatalok általános bizalma. 

 
Legkevésbé a politikusokban bíznak a fiatalok, ezzel szemben teljes 

bizalommal fordulnak a családjuk mint legkisebb organikus közösség 
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felé. A családon belüli bizalom mértéke szinte össze sem hasonlítható 

a többi csoport, közösség, szervezet esetében tapasztalttal. 

 
Az életkor és az iskolai végzettség alapvetően meghatározza a fiata- 

lok politikával kapcsolatos attitűdjeit. Az összefüggés szinte lineáris. 

Minél fiatalabb, illetve minél alacsonyabb iskolázottsággal rendelke- 

zik a kérdezett, annál kevésbé érdeklődik a politika iránt, illetve minél 

idősebb, és ezzel párhuzamosan minél magasabb a végzettsége, annál 

valószínűbb, hogy az érdeklődése átlag körüli, vagy annál magasabb 

lesz. Megállapítható az is, hogy a politikához, illetve a pártpolitikához 

valamilyen módon kapcsolódó szervezetek csak a fiatalok egy nagyon 

szűk rétegét érintik meg. 

 
Kutatásaink azt igazolják, hogy Erdélyben a fiatalok passzívak és ér- 

dektelenek a közéletet illetően. Megszólítani és bevonni őket a köz- 

életbe szinte csak érdeklődési körük által és személyes megszólítással 

lehet. Főként a szórakozás érdekli őket. 

 
A személyes megszólításon kívül fontos még megemlíteni a modern 

kor vívmányai által nyújtott lehetőségek kihasználását, mint például 

az internet, facebook, instagram stb. Ezek a fiatalok körében nagyon 

népszerűek. 

 
Az, hogy egy fiatal mennyire vesz részt a közéletben, nem feltétlenül 

korhoz kötött, hanem egyéni érdeklődés kérdése is. Az mindenesetre 

tény, ha ezt a korosztályt akarata ellenére próbáljuk rábírni valami-  

re, megnövekedett ellenállással találjuk szembe magunkat. A legjobb 

megoldás, ha a kezdeményezés alulról jön, a saját köreikből. Például a 

diákszervezet aktiválja magát, és megkeresi az erre alkalmas embere- 

ket. Vagy lehet a közösség aktív tagjává válni diáktanácson kívül is, ha 

valaki nem tud azonosulni annak a célkitűzéseivel. 

 
A kisebbségi létben sokkal hatványozottabban van jelen a politikától 

való függés. Mégis ugyanaz a tendencia érvényes, mint Magyaror- 

szágon: az érdektelenség és a közélettől való távolmaradás. A fiatalok 
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körében elég magas a bizalmatlanság a politika iránt, de ez inkább a 

politikai szereplők teljesítményének és hitelességének köszönhető. Ez 

nem kedvez annak, hogy egy politikai szervezetben szerepet vállalja- 

nak azok, akik nem kimondottan ilyesmivel akarnak majd foglalkozni. 

 
A kulturális rendezvények ellenére azok a témák, amelyek leginkább 

érdeklik a fiatalokat, mégis a szabadidős tevékenységek. A fiúk eseté- 

ben például a sport. Fő cél, hogy valamilyen módszer segítségével be 

lehessen vonzani a fiatalokat, majd lefoglalni őket különböző felada- 

tokkal. A fiatalok számára fontos, hogy egy közösséghez tartozzanak, 

és annak a közösségnek a hasznos tagjává váljanak. Ha egy rendez- 

vénnyel sikerül bevonni őket, és tetszik nekik az a közösség, amelynek 

részévé válnak ezáltal, akkor maradni fognak. Szinte mindegy, hogy 

milyen módon kerülnek be a fiatalok a szervezet vonzáskörébe, az a 

lényeg, hogy bekerüljenek és maradjanak. 

 
Mindezek ellenére mégis, arra a kérdésünkre, hogy milyennek látja a 

szervezet a fiatalok közélethez való viszonyulását, a válasz az, hogy 

nagyon rossznak. A mai generáció arra fogékony leginkább, hogy mit 

ne csináljon. És itt most nem lustaságról van szó, hanem passzivitás- 

ról. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a fiatalok minél aktívabban ki- 

vegyék részüket a közéletből. A szervezet fő célja is az, hogy minél 

több fiatalt beszervezzenek és mozgósítsanak, közösen tudjanak ese- 

ményeket, programokat szervezni. Annak lehet eredménye, amit kol- 

lektíven, közösen csinálnak. Fontos a fiatalok figyelmét felhívni arra, 

hogy járjanak nyitott szemmel, kövessék a közélet eseményeit, ismer- 

jék meg a romániai politikusokat, kövessék nyomon a miniszterelnök 

tevékenységét. Természetesen a román közéletet nehezebb a magyar 

fiataloknak nyomon követni, főként az érdektelenség és a nyelvi ne- 

hézségek miatt, de az a cél, hogy legalább a magyar közéleti kérdések- 

kel legyenek tisztában. 

 
A közélet vagy a politika a fiatalok mindennapjaira nagy hatással van. 

A politikától és a közélettől függ minden, de ez bennük bizonyos kor 

előtt nem tudatosodik. Azonban létezhet egy olyan pont az életükben, 

amikortól elkezdenek érdeklődni a közügyek iránt. 
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Bár a népi kultúra iránti (néptánc, néprajz stb.) érdeklődés növekvő 

tendenciát mutat jelenleg az erdélyi fiatalok körében, más területeken 

még mindig a passzivitás jellemzi őket. A szórakozáson kívül nem 

igen létezik kapcsolódási pont a fiatalok és a közéleti szerepvállalás 

között. Az oktatásban, illetve a családban ritkán jelennek meg a köz- 

élet témái, a közéletre való tudatos nevelés. Nagyon kevés fiatal vesz 

részt önkéntes tevékenységekben. 

 
A fentiek fényében levonhatjuk a konzekvenciát: ha a fiatalok többsé- 

ge távol marad a közügyektől, ez bekövesíti az érdekeket, mivel nem 

jönnek újítások, új gondolatok. Az erdélyi magyar közéleten meglát- 

szik, hogy a politikai szereplők elvesztették a fiatalokkal való kapcso- 

latot, hiányzik a generációk közti kommunikáció. A fiatalok közélettől 

való távolmaradása negatív következményeket vonhat maga után, így 

például: a fiatalok érdekei nem lesznek megfelelőképpen képviselve, 

a dinamizmus, újítás hiánya, érdektelenség, passzivitás, tájékozatlan- 

ság és a többi. Nagyon nagy szükség van a fiatalok aktív jelenlétére a 

közéletben. 

 

A felvidéki partnerszervezetekkel készített 
esettanulmányok elemzése 

 
Gabri Rudolf, a nagykaposi Magyar Ház igazgatója úgy vélekedik, 

hogy bár nincsenek könnyű helyzetben a mai fiatalok, de egyáltalán 

nem kilátástalan a helyzetük a közéletet illetően. Érezhető némi pasz- 

szivitásba burkolózás a korábbiakhoz képest, de azt kell tudatosítani, 

hogy a közügyektől való idegenkedés nem egy újszerű folyamat, ha- 

nem generációs probléma. Mindig is úgy volt ugyanis, hogy a fiatalok 

korukból és vehemenciájukból kifolyólag a könnyedebb, lazább témák 

iránt érdeklődnek. 

 
Emellett nagyban függ az érdeklődésük az adott rendezvények profil- 

jától is, ugyanis az meghatározza, hány embert képesek mozgósítani. 

Egy gulyásfőző verseny, közösségi, lazább programok természetükből 

fakadóan többet. Nyilvánvaló, hogy a könnyedebb témák több, a ko- 
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molyabbak pedig kevesebb érdeklődőt vonzanak. A közösségi, köz- 

hasznú munkára is kaphatóak a fiatalok, amennyiben a saját nyelvükön 

vannak megszólítva. Jó ügyekkel meg lehet fogni az embereket kor- 

osztálytól függetlenül, csak egyértelműen meg kell határozni számuk- 

ra, hogy mi a cél, és milyen ügyet szolgál a befektetett energiájuk. 

 
A szakértők szerint a fiatalokat, életkorukból kifolyólag, sokkal köny- 

nyebb elérni hétköznapi, általános programokkal, szórakoztató, sza- 

badidős vagy sport témában, ám vannak közöttük nem kevesen, akik 

érdeklődnek komolyabb, akár szakmai programok iránt is. Megítélése 

szerint ez nagyban függ az adott rendezvény nyelvezetétől. Az életerős 

fiatalok tudnak és akarnak is dolgozni, de csak akkor, ha tudják, hogy 

miért teszik ezt. Nem okoz gondot számukra az önkéntesség, csak ne- 

hezebb elérni őket, és nehezebb eljuttatni hozzájuk az ügy hasznos- 

ságát. Ehhez más csatornákra és más kommunikációra van szükség. 

A legideálisabb a személyes kapcsolatfelvétel és megszólítás a fiata- 

loknál és idősebbeknél egyaránt. Úgy, hogy egy hangadón keresztül 

tolmácsolják részükre az elképzelést. 

 
Gabri Rudolf úgy látja ugyanakkor, hogy a kihasználásra természet- 

szerűen nagyon érzékenyek, és egy életre elvehetik a kedvüket, ha 

olyan tevékenységbe vonják őket be, amihez nincs kedvük, vagy nem 

érdekli őket. 

 
A témát illetően fontos az együttműködés oktatási intézményekkel, de 

nagyon óvatos módon, mert a fiatalok a kötelező jellegtől ugyancsak 

könnyen bezárnak. Ha az iskola kötelezővé tesz valamit, az nem szül 

jót, ha viszont bemutatja a lehetőség előnyeit, és felkelti az érdeklő- 

dést, az gyümölcsöző tud lenni. A legtöbb esetben az első benyomás 

a döntő. Ha az első alkalommal pozitív impresszió ér egy fiatalt, az a 

következőkben jó eséllyel egyre aktívabbá válik. Negatív tapasztalat 

esetén viszont könnyen kontraproduktivitás érhető el, és nem lesz nyi- 

tott ilyen tevékenységek irányába. Ezért Varga Tibor, a felvidéki Via 

Nova Ifjúsági Csoport elnökhelyettese, ifjúsági szakember szerint tak- 

tikusan, óvatosan kell megközelíteni a fiatalokat, főleg a középiskolás 

korúakat, akik javában a lázadó, esetleg dackorszakukat élik. Egy fia- 
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tal számára a laza, felszabadult légkör és a könnyedség a legvonzóbb. 

Ha ezek adottak, akkor kényelmesen érzi magát, és hajlékonyabb a 

cselekvésre is. 

 
A közösségszervező szakemberek szerint a legnagyobb probléma, 

hogy a középső generáció hiányzik, tehát 35-50 évesekből vannak a 

legkevesebben. Ez szerintük azért érinti fokozottan a közösségeket, 

mert ebben a korban lévő emberek a legproduktívabbak. Szilárd eg- 

zisztenciával, családdal, háttérrel rendelkeznek, emellett van kellő ta- 

pasztalatuk és megfelelő szabadidejük. 

 
Varga Tibor úgy látja, sok fiatal tart a kötöttségektől, ugyanakkor 

valamilyen keretet azért igényel. Ezért választják többen azt, hogy 

egy, már meglévő országos szervezetbe integrálódnak be alapszerve- 

zetként. Az is gyakran elhangzó érv, hogy a fiatalok külön szeretnek 

és kívánnak szervezkedni. Ez egyrészt a generációs különbségek és 

mentalitás miatt van, másrészt saját bevallásuk szerint a régi, kötött 

struktúrákat nem kedvelik, inkább lazább keretek közt szeretnek len- 

ni. Mint mondták, az idősek mentalitása megfojtja őket. Ezért a külön 

utak választása, akárcsak az élet más területein, teljes mértékben ter- 

mészetesnek vehető. 

 
Gabri Rudolf arról számol be, hogy egyenesen csodabogárként néznek 

azokra a fiatalokra, akik közösségi szerepet vállalnak fel (legyen az 

akár csak egy színjátszó kör megszervezése, zenekar alapítása vagy 

valami nemes ügy felkarolása). 

 
Gyakran éri ezeket a fiatal vezetőket az a kritika, hogy ha még nincs 

saját házuk, családjuk stb., akkor hogyan akarnak közösségi vezetők 

lenni – holott a kettő, Gabri szerint, egyáltalán nincs összefüggésben. 

A néplélek szerinte alapvetően irigy, és előszeretettel beszél ki olyano- 

kat, akik gyakorta szerepelnek, ezért ezt el kell fogadniuk ezeknek a 

fiataloknak. Bevallja, nincsenek könnyű helyzetben, mert a társadalom 

ebből a szempontból mintha deformálódott volna, és nem segíteni kí- 

vánja azokat, akik felvállalnak ilyen szerepet, de megszólja, ez pedig 
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rányomja a bélyegét a cselekvőkészségre, ugyanis visszarántó hatással 

bír, és elveszi a kedvét a vállalkozókedvűeknek. Pedig pont ebben a 

korban tudnak a fiatalok kiteljesedni és kreativitásukkal olyan dolgo- 

kat megvalósítani, amiben kedvüket lelik. Ugyanakkor eredmények 

felmutatásával ezek a kritikus, negatív hangok fokozatosan elhalkul- 

nak, és átveszi helyüket a megbecsülés. 

 
Ez a kritikusság a társadalom részéről a szakértő szerint más területen 

is megmutatkozik. Szinte semmi sem jó az „utca emberének”, amivel a 

fiatalok foglalkoznak, ami egyrészt generálja a társadalmi feszültséget, 

másrészt erősíti a fiatalokban a meg nem értés érzését, és hozzásegíti 

őket ahhoz a döntéshez, hogy szülőföldjüktől távol teljesedjenek ki, 

ahol lehet, hogy ugyanolyan társadalomszemlélet uralkodik, csak ép- 

pen anonimitásba tudnak burkolózni. 

 
Összességében a fiatalok közélethez való viszonyulását a nagykaposi 

Magyar Ház igazgatója nem látja rendkívülinek. Legalábbis megíté- 

lése szerint nem különb a helyzet, mint a korábbi generációknál. Az 

általános közmegítélés hajlamos közhelyszerűen azt állítani, hogy a 

mai fiatalok mások, mint korábban voltak általában. 

 
A fiatalok mentalitása, közösségi és közügyek iránti érdeklődése ma- 

napság is pontosan olyan, mint korábban volt. Ez nem azt jelenti, hogy 

nem tapasztalható egyfajta közöny ezen témák iránt. Pusztán azt, hogy 

a klasszikus értelemben vett fiatalkorban egyes témák eltérő inten- 

zitással érdeklik az embereket. Persze azt sem vitatja, hogy annyira 

összetett a fiatalok, de úgy általánosan az emberek mentalitása ma- 

napság, hogy nehéz általánosítani. Nyilván vannak fiatalok, akik ér- 

deklődőbbek pl. a közügyek iránt, és vannak, akik kevésbé. A modern 

világ egyik hozadéka, hogy a szabad akaratnak és a szinte korlátlan 

szabadságnak köszönhetően mindenki afelé irányul, ami leginkább 

érdekli. Állítja, hogy sok-sok generációval visszamenőleg hasonló 

mentalitás jellemezte a fiatalokat, mint most, a különbséget inkább a 

korszellemben látja. 
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Varga Tibor szerint minden generáció tagjainak életében eljön az a pil- 

lanat, amikor kezébe veszi a sorsát, és elkezd felelősségteljesebben vi- 

szonyulni a világ dolgaihoz. Legyen szó éppen közösségszervezésről, 

szerepvállalásról, kisebb vagy nagyobb volumenű dolgokról. 

 
Úgy vélekednek, minden fiatal döntéseiben benne van a hibafaktor, 

de nem az a baj, ha valaki hibázik, hanem ha nem kívánja helyrehozni 

hibáját, vagy ha feladja. 

 
Bár biztos benne, hogy érzékelik, ha nem is hajszálpontosan, az ese- 

ményeket, tájékozottak a témákat illetően, és ami a legfontosabb, hogy 

van önálló, saját véleményük is. Viszont ebben a korban az embernek 

még a szórakozás, az ismerkedés a legfontosabb, hiszen még csak ek- 

kor érettek felnőtté, most ismerkednek a világgal, rengeteg új hatás és 

impulzus éri őket. Második fázisban válik prioritássá az egzisztencia 

megteremtése, de a közélettel igazán akkor kezd el valaki komolyab- 

ban foglalkozni, amikor már konkrét tapasztalatokat szerez. Hogy mi- 

ért kell annyi adót fizetni, és az adójával az állam vagy önkormányzat 

jól gazdálkodik-e. Hogy az óvodának, ahova a gyermekét beíratta, 

miért potyog a vakolata stb. Ebben a korban az ember még bőven a 

fiatalkorát éli, de már van némi tapasztalata a világról, és a pillanat 

megélése mellett már egyre inkább a jövőre is gondol. 

 
Hogy miképpen lehet a fiatalokat minél jobban aktivizálni és bevonni 

a közösségi cselekvésekbe, a közéletbe, örök téma. Nem most kiala- 

kult problematikáról van szó, bármennyire is állítja a politikum az el- 

lenkezőjét. Adatközlőnk arról számolt be, hogy már az ő fiatalkorában 

is napirenden volt az akkori szocialista pártvezetés asztalán a fiatalok 

aktivizálása. 

 
Nyilvánvaló, hogy korábban is megjelent már a kérdéskör, de tökéle- 

tesen működő receptet még senkinek, sehol nem sikerült kitalálnia. Ha 

nem így lenne, akkor már valószínűleg alkalmaznák szerte a világban. 

Szerinte a legtöbb erre irányuló kormányzati vagy központi kezdemé- 

nyezés mesterséges, és bár foglalkozni kell a témával, nem látja, hogy 
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ezek átütő eredményekre vezetnének vagy vezettek volna valaha is. 

 
Összességében a két szakértő meglátása, hogy a mai fiatalok semmivel 

sem különböznek a korábbi generációk fiatalságától, csak éppen más 

viszonyok között fejlődnek, és más impulzusok érik. A közélethez való 

viszonyulásuk is hasonló trendeket követ, mint korábban, és elutasít- 

ják azokat a vélekedéseket, hogy korábban könnyebb volt a fiatalokat 

bevonni a közéletbe. Azzal viszont egyetértenek, hogy más szótár kell 

a mai kor fiataljaihoz, és más nyelvezettel lehet őket megszólítani és 

elérni. Amennyiben viszont ez sikerül, akkor ugyanúgy fogékonyak a 

cselekvésekre. 

 

A magyarországi partnerszervezetekkel készített 
esettanulmányok elemzése 

 
Pikó Tamás, a békéscsabai Andrássy Úti Társaskör közösségi tér veze- 

tője szakmai és személyes tapasztalataira alapozva, mint aki napi szin- 

ten kapcsolatban áll a fiatalok különböző csoportjaival, nem gondolja 

úgy, hogy a fiatalok ne foglalkoznának közélettel. A maguk szintjén, a 

maguk csatornáin igenis regisztrálják a közélet alakulásait, ám azt nem 

vitatja, hogy ez merőben eltér a felnőtt, vagy idősebbek közélethez 

való viszonyulásától. Ám nem látja mindezt tragikusnak, hiszen ebben 

a korban a fiataloknak alapvetően eltér a többi korcsoporttól a viselke- 

dési formájuk. Arra is rámutatott a szakember, hogy fordítottan is ke- 

zelni kell a témakört, hogy a közélet hogyan közelítse meg a fiatalokat. 

Erre különálló kommunikációs terveket és más módokat kell keresni. 

Meggyőződése, hogy amennyiben a fiatalokat megfelelően szólítják 

meg, egy-egy témára ráirányítva a figyelmüket, és felismertetik velük 

benne a hasznukat (nem anyagi), akkor igenis véleményt formálnak, 

bekapcsolódnak, aktivizálódnak – nagyobb arányban, mint jelenleg 

vagy korábban. 

 
Ha meg kellene határozni a mostani aktivitást egy ötös skálán, akkor 

Pikó Tamás a hármasra tenné. Nem érdekli a fiatalokat, vagy nem néz- 

nek utána a szembejövő információnak. Ez érdektelenség, közömbös- 
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ség. A probléma oka az, hogy nincs olyan forrás, amely az ő nyelvükön 

adná át az információt, mondaná el a hírt. De ha úgy lenne megírva 

vagy közölve, hogy egy fiatal számára is érthető legyen, és ne legyen 

tele számokkal, statisztikákkal és rövidítésekkel, akkor olvasnák, ér- 

deklődnének, tájékozódnának. Ami pedig a legfontosabb, hogy értsék, 

nekik ebből mi a hasznuk. Ebben a korban egy fiatal mindent haszon- 

nal, hasznosítással mérlegel. 

 
Az ifjúságügyi szakértő ezzel nem elsősorban anyagi haszonra gondol, 

hanem mindenféle hasznosításra. Meglátása szerint ilyenkor ugyanis a 

fiatalok habzsolják az információkat (amiket be akarnak fogadni). 

 
Mindenki más területen éli meg a tapasztalatait, és más területen mo- 

zog magabiztosabban. A fiataloknál az adott pillanatnak a heve dönti 

el, hogy mit érez az elmúlt egy évvel vagy a jövővel kapcsolatban. Ezt 

nem lehet a szemükre vetni, hiszen éppen most van kialakulóban a 

személyiségük, a mentalitásuk. Úgy látja a szakértő, hogy nem annyira 

fekete vagy fehér a politikához vagy a közügyekhez való viszonyulá- 

suk, mint azt pár száraz felmérés kidomborítja. Kétség kívül sajátos, 

sőt helyenként kontroverzív vagy szélsőséges ez a viszony, de sokkal 

árnyaltabb, mint az helyenként megjelenik róluk. 

 
Egy tizenéves fiatal más-más válaszokat képes produkálni helyzettől, 

időponttól, helyszíntől vagy éppen lelkiállapottól függően. Ez desta- 

bilitást jelent, de nem elsősorban pszichés zavarokat, sokkal inkább a 

fejlődésbeli sajátosságok velejárójának tekinthető. 

 
Meggyőződésük Békéscsabán, hogy a személyes megszólítás tekint- 

hető a leghatékonyabb módszernek. A karitatív, önkéntes nonprofit 

dolgokban kiváltképp a személyes megszólítás tud aktivizálni. Pikó 

Tamás tapasztalata szerint a hangzatos plakátok, felhívások nem min- 

dig érik el a fiatalok ingerküszöbét, ezért ezeknek módszertanán is 

változást látna célszerűnek. Egy plakát vagy egy felhívás, melyet a 

felnőttek értelmeznek, és felkelti az érdeklődésüket, teljesen másho- 

gyan hat a tinédzsereknél. Unalmasnak, szürkének látják, így gyakor- 



52  

latilag észre sem veszik. Ha pedig nem olvassák el, nem hallják meg 

a célüzenetet, akkor eleve kívül esnek a megszólításon. A szakember 

szerint egyfajta önzőnek tekinthető viselkedésformájuk miatt gyakor- 

latilag csak az ő nyelvezetükön, ízlésvilágukon és csatornáikon dekó- 

dolt üzeneteket hajlandóak befogadni. Ennek okait lehet elemezni, de 

a cél elérése érdekében hatásosabbnak tartja ezekhez alkalmazkodni. 

 
Hibának tartja, ha a fiatalok az aktivitásukért nem kapnak visszacsa- 

tolást. Esetleg túlzott aktivitásukat már nem fogadják pozitívan, ami 

elemi csalódást válthat ki egy ilyen fiatalból, és egy életre elveheti a 

kedvét minden hasonló tevékenységtől. 

 
Meggyőződése Pikónak, hogy a fiatalokat úgy lehet mozgatni és be- 

vonni minél szélesebb körű tevékenységekbe, ha azokat saját maguk 

találják ki és tervezik meg. 

 
Pikó Tamás szerint ebben a korban a fiatalok szabadságvágya átlag 

feletti, hiszen éppen ebben a korban sarjadnak felnőtté, és kezdik ész- 

lelni önállóságuk lehetőségeit és előnyeit. Ebből fakadóan nagyon ér- 

deklődőek minden iránt, ugyanakkor a kedvük gyorsan változik, és 

hamarabb unnak meg dolgokat. Úgy véli, a szervezett programok iránt 

állandóan fenn kell tartani az érdeklődést, mert hirtelen elillanhat a fi- 

gyelem. Sokat kell a vezetőknek spontán változtatniuk, hogy ezt meg- 

előzzék. Az igazi kihívásnak azt tekinti, hogy az egyes pozitív töltetű 

cselekvési terveket, programokat úgy szervezzék meg, hogy a fiatalok 

érdeklődését felkeltsék, és ne érezzék annak erőltetett jellegét. Ugyan- 

akkor a háttérből való segítést (irányítást) mindig biztosítani kell, mert 

könnyen szétfolyhat a cselekvés folyamata, ám ennél is különösen oda 

kell figyelni, hogy ne lehessen érezni ezt a felügyelő szerepet, mert 

egyes fiataloknál ez demotiválóan hathat. Ezt a kontroverzív kettő- 

séget az ötletelésnél (brain storming) és a programok kiötlésénél is 

fontosnak tartja, mert nem biztos, hogy mindaz, amit kitalálnak vagy 

elképzelnek a fiatalok, az megvalósítható, vagy éppen van bármilyen 

értelme. A vékony határmezsgyén való egyensúlyozás az ifjúsági ve- 

zetőknek az egyik legnagyobb kihívás. 
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Meglátása szerint nagyon fontos, hogy a fiatalok aktívan részt vegye- 

nek a közéletben, akárcsak az, hogy bekapcsolódjanak egy önkor- 

mányzat munkájába, esetleg karitatív, önkéntes tevékenységbe, ami 

lakhelyükön belül működik, vagy akár országosan is. Úgy gondolja, 

hogy természetesen megmondhatják a tapasztalt idősebbek hogy, mi- 

lyen irányba kell elindulni, de ennek hozadékát már nem ők fogják 

megélni. Tehát érdemes és nagyon fontos az ifjúságba időt és energi- 

át fektetni. Fontosnak tartja a megfelelő tanácsokat és a jó szándékú 

iránymutatást, sőt akár a kritikát is, de fontos mindezeknek az egyen- 

súlya, hogy azt a fiatalok ne érezzék rátelepedésnek. Azt például ki- 

mondottan károsnak titulálta, amire a fiatalok valósággal allergiásak, 

ha „bezzegamiidőnkbeneznek” nekik, tehát megpróbálják bizonygat- 

ni, hogy korábban minden mennyivel jobban működött. Ez viszont a 

szekértő szerint a fiatalokat a legkevésbé sem érdekli. 

 
A mai világban a technológia és a számítástechnika hatalmas iramban 

fejlődik, ami a fiatalok életének nemcsak hogy szerves, de gyakorla- 

tilag mára már elválaszthatatlan részét képezi. Ez alapjában határozza 

meg viselkedésüket és gondolkodásmódjukat. Míg az idősebb generá- 

ció tagjainak sokszor nehéz már a lépést tartaniuk, addig a mai fiatalok 

talán mindennél otthonosabban és magabiztosabban mozognak ebben 

a digitális világban. 

 
Olyan lehetőségeket rejt e két terület magában, amik alapjaiban ha- 

tározzák meg a fiatalok élethez való hozzáállását. A párbeszédbe és   

a kommunikáció kialakításába be kell vonni ezeket az eszközöket is, 

mert ezeken keresztül vezet hozzájuk a legrövidebb út. 

 
A fiataloknak másak a médiafogyasztási szokásai is. Ha valami ér- 

dekli őket, akkor 6-7 helyről is utána járnak egy adott témának, hogy 

kialakítsák a saját releváns álláspontjukat. Az idősebb generáció haj- 

lamos egy újság nézőpontját „szentírásnak” elfogadni, pedig tudva 

lévő, hogy milyen manipulatív a mai média. Pikó véleménye szerint 

meg kell találni azt a közlési formát, ami emészthető számukra, és 

akkor olvasni fogják a híreket. Tapasztalata szerint a legnépszerűbb 

csatornák a fiatalok körében az instagram és youtube. De a legújabb 
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trendek értelmében főként vlogokon keresztül informálódnak. Offline 

csatornákat nem nagyon használnak, televízión keresztül pedig nem 

informálódnak. Nagy kereskedelmi rádiókat is csak elvétve hallgat- 

nak. Helyi rádió ugyan van, de arra sem jellemző, hogy hallgatnák a 

fiatalok. Ennél sokkal tudatosabban hallgatnak zenét. Pontosan és csak 

azt, amit szeretnének. Ebből kifolyólag szerinte ilyen irányban nyitot- 

tak lennének a diákok. 

 
Véleménye szerint a fiatalok egymás közti kommunikációjában is 

meg-megjelennek a közéleti témák, leginkább azok, amiket vizuálisan 

észlelnek, vagy érinti őket. A legújabb trendek alapján a kommuni- 

kációban főként a mémeket részesítik előnyben. Egy internetes mém 

maradhat állandó, vagy megváltozhat az idők során, véletlenül, a rá 

irányuló kommentár, imitációk és paródiák hatására, vagy akár a rá 

vonatkozó híradások gyűjtésével. 

 
A fiatal korosztályra jellemző még a mindent elutasító, minden ellen 

lázadás, rendszer elleni protestálás, azonban ezek a kifejezési formák 

már másfajta platformon jelennek meg, mint korábban. Sokat fejlődött 

ilyen tekintetben a társadalom. 

 
Az anarchista viselkedésformák mára szinte eltűntek. Sokkal szolidabb 

formát vett föl a fiatalok lázadása (például graffitik vagy falfirkák, ron- 

gálások helyett matricák). Egy mém, ami offenzívabb, ugyanolyan ki- 

fejezési forma, mint egy falfirka – de rengeteg más platform van, ahol 

kifejezhetik magukat. Valószínűleg pszichikailag ugyanúgy működik, 

csak éppen ellágyult, nem ölt durva formákat. 

 
Pikó Tamás meglátása szerint a mai fiatalok helyzetfüggő, szórt figye- 

lemmel működnek, nehéz egy adott pontra fókuszálniuk, ráadásul ez 

percről percre változik. Nagyon élményközpontúak, és vadásszák a rit- 

ka pillanatokat. Ezért is igényel nagy erősfeszítéseket elérni, hogy egy 

klubfoglalkozáson mindenki az adott feladatot csinálja. Nagyon széles 

az érdeklődési körük, de felületesebb, mint egy felnőttnek. Érezni kell, 

hogy épp mire van szükségük. Például, ha az kell nekik, hogy ne zak- 
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lassák programmal, vagy arra várnak, hogy valaki odamenjen hozzá- 

juk és kérdezze meg tőlük, hogy mit szeretnének csinálni, mert akkor 

elmondanák, akkor így kell őket megközelíteni. 

 
Megítélése szerint jellemző, hogy a fiatalok előbb csak felületes kap- 

csolatba kerülnek egy-egy civil szervezettel, később, idősebb koruk- 

ban, ezekben a szervezetekben folytatják munkásságukat. Ezeknek a 

civil szervezeteknek a feladata, hogy a fiatalokat bevonják a közhasz- 

nú tevékenységekbe, vagy a különböző egyesületek tevékenységébe, 

esetleg akár a közéletbe is. A szakértő úgy látja, a legtöbb pályázat azt 

várja el, hogy egy folyamat valósuljon meg a projekt keretén belül, 

illetve egy „gyönyörű ívet” készítsen a pályázó, és a pályázat végén 

legyen sok-sok önkéntes óra leigazolva. 

 
Egy civil szervezetnek szerinte nem szabadna kényszerrel ráerőltet- 

nie a fiatalt, hogy önkénteskedjen, csak azért, mert erre kapták a tá- 

mogatást. Inkább meg kell érinteni őket annyira, hogy bízzanak az 

együttműködésben, és önszántukból akarják csinálni. Például a ciga- 

rettacsikk gyűjtése egy kellemetlen feladat, de ha együtt és csapatban 

csinálják, majd később elmennek közösen kávézni vagy lángosozni, 

és kellemesen vezetik le a munka fáradalmait, akkor már szívesen és 

önszántukból vállalkoznak rá. 

 
A fiataloknak óriási az igényük a közösségi létre, a közösségi foglal- 

kozásokra. Azért magányosodnak el, mert nem merik felvállalni azt, 

hogy szükségük van társaságra, segítséget kérni pedig szégyellnek, 

félnek. Szükségük van arra, hogy egy csoport, közösség tagjai legye- 

nek, de sok esetben ezt maguk sem ismerik fel, csak akkor, amikor 

kipróbálják. Tehát az igényük tulajdonképpen tapasztalással alakítható 

ki. Óriási húzó ereje van annak, hogy közösségben vannak, és olyan 

proaktív informális csoportokban működnek, ahol törődnek egymással 

és számíthatnak egymásra. 

 
Összességében Pikó Tamás úgy látja, hogy nem alaptalan azt gondolni, 

hogy a fiatalok bizonyos távolságot tartanak a közéleti témáktól, de azt 
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is kiemelte, hogy nem teljes a passzivitás, csak éppen alapjában véve 

más témák élveznek prioritást a fiatalok életében. Ettől függetlenül a 

maguk módján és a maguk csatornáin tájékozódnak, és az aktivizáló- 

dásuk sem reménytelen, de merőben más megszólítási formákat igé- 

nyelnek. 

 
A szakértő meglátása szerint a leghatékonyabb módszer az lehet, hogy 

„apolitikus” tevékenységi körökön keresztül keltjük fel fokozatosan az 

érdeklődésüket és tartjuk fenn az igényszintjüket. Majd lépésről lépés- 

re visszük közelebb őket és vonjuk be. Az egyik ilyen a sport, melyet 

a fiatalok egy része előszeretettel űz. 

 
Amennyiben tehát a fiatalok nyelvezetén, csatornáin és érvei alapján 

sikerül megértetni és ezáltal közelebb hozni a közélet témáit hozzájuk, 

úgy a szerepvállalásukra is nagyobb esély mutatkozhat. 

 

Következtetések, konklúziók 

 
A fiatalokat leginkább a könnyedebb, nem közügyeken keresztül le- 

het megszólítani. Mint például sportrendezvények, könnyedebb szó- 

rakozási lehetőségek (bulik, közösségépítések és a többi). Mivel ha 

ezek által megszólíttatnak, fokozatosan „komolyabb” témákba is be- 

vonhatóak lesznek. A közösségépítés és közösségi élmények alkotása 

kulcsfogalom a témánkat illetően, ugyanis minél jobban gondolkoznak 

közösségben a fiatalok, annál fogékonyabbak a közéleti témákra. 

 
Az egyértelműen kijelenthető, hogy a politika alapvetően a korcso- 

portunkba tartozó magyar fiatalok csak elenyésző részét érdekli. Ez 

függetleníthető kortól, nemtől és régiótól vagy társadalmi csoporttól. 

Ugyanez vonatkozik döntő részt a közélet témáira is. A jelenlegi, illet- 

ve a legutóbbi nagymintás, külhoni régiókat is magába foglaló, illetve 

a V4 országokban végzett ifjúságkutatások egyértelműen ezt támaszt- 

ják alá. Úgy a korábbi, mint a mi kutatási eredményeink szerint az ösz- 

szfiatalság alig 5-8%-át érdeklik a politikai történések. Hasonló értéket 

mutat az alapból elutasító fiatalok aránya is a 2016-os ifjúságkutatás 
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szerint (35,75%). Illetve az is bizonyított, hogy a fiatalok (15-29 éve- 

sek) sokkal elfogadóbbak a közéleti témák és a társadalmi problémák, 

mint a politika iránt. Ráadásul a nevesített tanulmányok egybehangzó 

véleménye szerint az elmúlt 15 évben csökkenő tendencia figyelhető 

meg. 

 
Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy a vizsgált térségek közül egyik- 

ben sincsenek többen a politika, a közélet vagy az általános társadalmi 

problémák iránt érdeklődőek. A legkevésbé érdeklődőek közül a felvi- 

déki és a magyarországi magyar fiatalok járnak az élen, őket követik 

az erdélyiek, majd a kárpátaljaiak és a délvidékiek. Ebből következően 

nem kevés hasonlóság van a külhoni és a magyarországi magyar fia- 

talok politikai gondolkodásában. Régiótól függetlenül tehát egy szűk, 

néhány százalékos csoportot leszámítva szinte lehetetlen elérni a fiata- 

lokat a szokványos módszerekkel. 

 
Több vélemény is azt támasztja alá, hogy a tapasztalt szkepticizmus 

részben abból fakad, hogy a fiatalok úgy érzik, a látszat ellenére va- 

lójában nincs módjuk a politikai működések és döntések befolyásolá- 

sára. Ugyanakkor a fiatalok nagy részének a megítélésében szerepel, 

hogy a szavazati joggal élés állampolgári kötelesség, csak nem érzik, 

hogy szavazatuknak jelentősége lenne. 

 
Jelen kutatás is alátámasztja, hogy az egyes tématerületek érdeklődési 

rátája alapján a megkérdezett magyarországi, erdélyi és felvidéki fia- 

talok körében a szórakozás és a kikapcsolódás sokkal magasabb pont- 

számot ér el, mint a vizsgált témák, ami – valljuk be őszintén – nem 

annyira meglepő. A harmadik legmagasabb értéket a sporttevékenység 

kapta, míg a tanulás, önkéntesség és a környezetvédelem szinte azonos 

pontot szerzett. A családalapítás és a közélet ebben a mérésben a leg- 

kevesebb értékpontot szerezte. 

 
A feljegyzett nyolc tématerület közül a közélet a legalacsonyabb ered- 

ményt érte el, viszont az értéket tekintve az 1–7-es listán a négy szá- 

zalékpont nem tekinthető rossznak sem. Csupán azt jelzi, hogy a vála- 
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szolók fontossági sorrendjében vannak ennél előbbre való témák. 

 
Ezt támasztja alá az is, hogy a megkérdezett adatközlők a mai fiatalok 

közélethez való viszonyulását átlagosan 4,15-ra értékelik (1–7-ig ter- 

jedő skálán). 

 
Az látszik, hogy az erdélyi válaszok között a közélet megítélése némi- 

leg jobban szerepelt, amely megítélésünk szerint abból fakadhat, hogy 

érezhetőbben átpolitizáltabb a közhangulat az anyaországban. A leg- 

magasabb átlagpontszámok viszont azt jelzik, hogy mérvadó különb- 

ség nem tapasztalható az egyes tématerületek magyarországi, illetve 

erdélyi megítélése között. 

 
A közélethez való viszonyulás kérdése ugyanakkor, ha nem is szá- 

mottevően, de valamivel pozitívabb képet fest Magyarországon, ami 

ugyancsak azzal magyarázható, hogy a közéleti témák az anyaország- 

ban erőteljesebben jelennek meg, ezáltal a fiatalokat is jobban el tudják 

érni. Az értékek reprezentativitásához ugyanakkor meg kell jegyez- 

nünk, hogy a magyarországi adatközlőink között több politikával ösz- 

szefüggő ifjúsági szervezet szerepelt, míg Erdélyből eleve kevesebb 

azon egyszerű okból kifolyólag, hogy csekélyebb számú magyar poli- 

tikai szubjektum van. 

 
A fiatalok kulturális igénye az erdélyi célcsoportban 2,9 pontot ért el 

az 1–7-es skálán, ez a magyarországi kitöltők körében is csak 2,7 pon- 

tos értéket eredményezett. A magyarországi kitöltők pedig abban is 

egyetértettek az erdélyi adatközlőkkel, hogy a fiatalok alacsony kul- 

turális igénye bizony összefüggésbe hozható a közélethez való von- 

zódással. A szintén csak 1–7-ig terjedő skálán 5,4 átlag pontértéket 

eredményezve. 

 
Bár a fiatalok kulturális igényeit taglaló kérdésre 2,8 pontos átlagér- 

ték jött ki, mely igazolja a hipotézis bizonyos mértékű helytállóságát, 

akárcsak az is, hogy a kulturális igény és a közügyekhez való vonzó- 

dásra is 5,4 pontos átlagérték jött ki a válaszok alapján, ami tehát azt 
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támasztja alá, hogy a két témakör összefügg, bár minden kétséget ki- 

záróan torzítást jelent a képben, hogy a kultúra alatt a válaszadók nyil- 

vánvalóan a klasszikus kultúrát értették, de Pikó Tamás békéscsabai 

ifjúsági szakértővel készült esettanulmány rámutat arra a tényre, hogy 

nem lehet párhuzamot vonni aközött, hogy a klasszikus értelemben 

vett kultúra iránt alacsony a fiatalok érdeklődése, és aközött, hogy a 

fiataloknak egyáltalán ne lenne kulturális igénye. A szakember meglá- 

tása szerint igenis van igény a fiatalokban a kultúrára, csak annak nem 

klasszikus, hanem modern értelemben vett válfajára. Ebből kifolyólag 

némi differenciát kell belekalkulálni a kérdésre adott válaszokba, és 

azokat fenntartásokkal kell kezelni. 

 
Úgy a korábbi, mint a jelen felmérésünk is egyértelműen igazolja, hogy 

a fiatalok első számú és legkarakteresebb információs csatornája az 

internet. Ezt követi némileg leszakadva a rádió, majd a TV, a nyomta- 

tott sajtó ezekkel szemben csak a lista végén kullog. Ez egyértelműen 

mutatja, hogy milyen szerepet tölt be az online tér a fiatalok életében, 

és a korábbi standard kommunikációs csatornák milyen mértékben 

szorulnak vissza esetükben. Kutatásunkat ugyanakkor kissé meglepte 

a személyes tapasztalat középértéket kihozó eredménye, ami talán a 

főváros hatásával magyarázható, tehát hogy sok kitöltő kerülhetett már 

közvetlen kapcsolatba közéleti szereplővel. Azt viszont itt is meg kell 

jegyezni, hogy a kitöltők között sok olyan szervezet képviselője szere- 

pelt, aki közvetlen kapcsolatban állhat a közélettel. 

 
A köz- és a kulturális élet témáit ugyanakkor nem elég csak a fiatalok 

által preferált csatornákon keresztül eljuttatni hozzájuk, de azoknak 

nyelvezetét és módozatát is testre kellene szabni. Illetve igényeiknek 

és leginkább érdekeiknek megfelelővé tenni. Ez alatt azt értjük, hogy 

sok fiatal korának ebben a szakaszában hajlamos önérdekei szerint 

megítélni egy-egy témát, így amennyiben megtalálja abban saját ma- 

gát, szerepét és érdekét, így az érdeklődése is felkelthető. 

 
A leghatékonyabb módszer, ha szekunder és nem primer tevékenységi 

formán keresztül kapnak ilyen jellegű impulzusokat a fiatalok. A szak- 

értők megítélése szerint a leghatékonyabb, ha a fokozatosság elvén 
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keresztül keltik fel az érdeklődést, megteremtve ezzel az igényt. Tehát 

ha a fiatalok nyelvezetén, csatornáin és érvei alapján sikerül megértet- 

ni és ezáltal közelebb hozni a közélet témáit, úgy a szerepvállalásukra 

is nagyobb esély mutatkozhat. 

 
Az előző hipotézis magyarázat ugyanúgy érvényes eme felvetésünkre 

is. A példák azt igazolják, hogy egy adott intézmény minél távolabb 

van tőlük, abban egyre kevésbé bíznak a fiatalok. Ebből kifolyólag    

a helyi intézmények, szervezetek, önkormányzatok iránt hatványo- 

zottabban nagyobb a bizalom, mint az országos vagy éppen az EU-s 

döntéshozatali szervek irányában. A tapasztalatok szerint a többség a 

személyes tapasztalatokra alapozva úgy érzi, hogy az egyes helyi szer- 

vezetek és a helyi közösségek bírnak hatást gyakorolni a leginkább, 

illetve azok az intézkedések, melyekkel a fiataloknak személyes ta- 

pasztalatuk van, kötődnek hozzájuk, vagy leginkább érzik hatásukat  

a saját életükre. Ezért az a következtetés vonható le, hogy egy adott 

intézkedéssel akkor is szimpatizálhatnak a fiatalok, ha éppen az adott 

kérdéskör más dolgaival nem is. 

 

Összegzés 

 
A kutatás három országban, összesen öt régióban valósult meg azo- 

nos kérdések alapján, mely során több mint 250 kérdőívet osztottunk 

ki papíralapon, illetve számos célcsoportot online úton értünk el. A 

kérdőívek mellett mélyinterjúk készültek, illetve fókuszcsoportos be- 

szélgetések valósultak meg. Számos adatot, információt ezeken felül 

szakértőkkel való egyeztetés útján tártunk fel és építettük be eme zá- 

rójelentésbe. 

 
Összességében arra a következtetésre juthatunk az egyes adatcsopor- 

tokat és elemzéseket olvasva, hogy a regionális, illetve a különböző 

közegek és befolyásoló tényezők ellenére a megkérdezett adatközlőket 

hasonló gondolkodás jellemzi. Az egyéni eltérések mellett a legtöbb 

esetben alapvetően a más közegek ellenére is hasonló hatások, impul- 

zusok és befolyásoló tényezők érik a fiatalokat. 
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Tekintettel, hogy kutatásunkkal nem nemzetiségi kérdéseket vizs- 

gáltunk, ezért azok a különbségek, melyek más ifjúságkutatásokból 

világosan kiolvashatóak, itt nem jelentek meg hangsúlyosan. Mind- 

azonáltal kijelenthető, hogy úgy a viselkedésformák, mint a közélethez 

való viszonyulás tekintetében is hasonló tendenciák érvényesülnek a 

fiataloknál, melyek kezelését illetően is hasonló gyakorlatokat alkal- 

maznak. 

 
Az itt feltárt, összegyűjtött és felgyülemlett adatok, információk és 

észrevételek részesei lehetnek annak a széleskörű kutató-megismerő 

folyamatnak, mely több síkon folyik az egyes tudományos műhelyek- 

ben. Ezek mintegy mozaikszerűen kiegészítik, pontosítják, esetlege- 

sen javítják egymást, biztosítva azon tudásvertikum koncentrálódását, 

mely a témában napvilágra kerül. Az egyes kutató felmérések, illetve 

azok részletekbe menő kielemzése lehetővé tesz egyfajta tudástransz- 

fert, mely újabb távlatokat nyit a tudásmegismerés és feltárás spektru- 

mában. 

 
A zárójelentés egyes következtetéseinek és konklúzióinak pontosabb 

megfogalmazása további részletesebb kielemzést feltételez, így a szak- 

mai anyag további fejlesztéseket igényel, kiegészítve újabb témakörök 

és aspektusok bevonásával. 

 
A kutatás, annak egyes elemei és az ezt összegző zárójelentés az egész 

projektnek csak egy része, mely együtt kezelendő és értelmezendő a 

komplex anyaggal, mely az adott témát kezeli. Ebből a jövőben el- 

készíthető egy olyan komplex stratégiai dokumentum, mely a feltárt 

eredményekre alapozva konkrét intézkedéseket feltételez megfogal- 

mazni egy javasló csomag keretén belül, mely alapjául szolgálhat 

konkrét döntéshozatali mechanizmusnak is. Ezért javaslatot teszünk a 

kutatás folytatására, bővítésére és további kiegészítésre. 

 
Reméljük, hogy a fent feltárt eredmények, összefüggések és javaslatok 

hasznosulnak, és a döntéshozók elé kerülve hozzájárulnak a társadalmi 

fejlődés elősegítéséhez. Szeretnénk, ha elkészített szakmai anyagunk 
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később önálló életet élne, beépülne, és hivatkozási alapul szolgálna 

döntés-előkészítő dokumentumoknak, illetve fejlesztési stratégiákhoz 

is. 

Csonka Ákos, Bálint Katalin 

A Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet munkatársai 
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Műhelymunkák tanulságai – Jó gyakorlatok 
 
Parais István, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 

Igazgatóját Magyarország és a Kárpát–medence kulturális 

intézményhálózatát mutatta be, külön kitérve a hálózatosság 

előnyeire és a kulturális értékátadás fontosságára. Horváth Zoltán, 

közművelődési szakembertől, a közösségi művelődés digitális 

információs rendszereinek lehetőségeit ismerhettük meg, és, a 

jelenlévők nagy örömére, bemutatta a náluk működő jó gyakorlatokat 

arra vonatkozóan, hogy a digitális kultúra hogyan jelenhet meg az 

offline térben, és hogyan segíthet abban, hogy a fiatalok közösséget 

alkossanak, és valóban szerepet vállaljanak a kulturális- és közéletben. 

 
Fróna Katalin, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ módszertani 

csoportvezetőjének prezentációjából megismerhettük, hogy az ifjú- 

ság hogyan találhatja meg a helyét és a szerepét egy multifunkciós 

kulturális központban. Előadásából megtudhattuk azt is, hogy Szol- 

nok városa milyen lépéseket tett annak elősegítésére, hogy a fiatalok 

társadalmi szerepvállalása erősödjön. Nagyon szimpatikus jó gyakor- 

lat volt az, hogy a városi diákönkormányzatot a helyi önkormányzat 

nagyon komolyan veszi. Minden évben beszámolót, munkatervet és 

értékelést kérnek tőlük, és bizonyos, a diákságot is érintő kérdéseket 

kiadnak számukra megtárgyalásra, véleményezésre. Azt tartják szem 

előtt, hogy azok szóljanak bele, akikről az adott kérdés szól, és ők 

formáljanak véleményt, és ők legyenek a végrehajtók is. A helyi ta- 

pasztalatok alapján azt a következtetést tudtuk levonni, hogy sok kul- 

turális központ az épület adottságai miatt (komoly, hivatalos, felnőttes 

megjelenés, berendezés) nem otthonos a fiatalok számára, nem érzik 

otthon benne magukat, nem merik kipróbálni az ottani új programokat. 

 
Dr. Csilleiné Mága Erika, az Együtt, Egy-másért egyesület képviselője 

és az Aba-Novák Agora módszertani munkatársa, a roma származású 

fiatalok körében végzett közösségfejlesztést mutatta be. Nagyon fon- 

tos program a példaképek bemutatása, hiszen ha a fiatalok találkoznak 

egy roma származású hírességgel, egy olyan emberrel, aki már nagy 

eredményeket ért el az életében, megfogalmazódik bennük, hogy ta- 
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lán ők is képesek minderre, képesek kitörni a helyzetükből. Nagyon 

jó volt látni, hogy ez a közösség is megtapasztalta már azt, hogy a     

jó példa ragadós, és jöttek vissza már olyan helyi hősök, példaképek 

előadni, akik korábban hallgatók voltak. A foglalkozások alkalmával 

volt már smink- és frizura tanácsadás, a cigány kultúrát népszerűsítő és 

hagyományokat ápoló programok, drámapedagógiai alkalmak, ame- 

lyek azért is különösen fontosak, mert a hátrányos helyzetű gyerekek 

nehezen fejezik ki magukat. Erika külön is nagy figyelmet fordít arra, 

hogy az alkalmakon elfogadó légkörben lehessen tabu témákról is be- 

szélni, hiszen sok esetben otthon, vagy a gyermekek baráti körében 

ezek nem kerülhetnek elő. Fontos szerepe van még az egyesületnek   

a tájékoztatásban, hiszen sok támogató pályázatról, sok olyan lehető- 

ségről, amely segítséghez juttathatná a gyerekeket nem is értesülnek, 

de az egyesület által ezeket ki tudják használni. Véleményem szerint 

követendő az előadó azon meglátása, mely szerint a gyerekek akkor 

jobban vigyáznak egy közösségi térre, egy teremre, épületre, jobban a 

sajátjuknak érzik, ha a kialakításában, megteremtésében ők is aktívan 

részt vettek. 

 
Kozákné Kovács Ildikó, a Szertelen Fiatalokért Szolnok Közhasznú 

Egyesület titkára felhívta a figyelmünket arra, hogy milyen súlyos 

probléma is a fiatal generáció körében a növekvő alkohol-, cigaretta-, 

és drogfogyasztás. Egyesületükkel ők ezért a szabadidő szervezett el- 

töltésére kínálnak lehetőséget a számtalan klubfoglalkozással és prog- 

rammal (pl. keresztény klub, angol klub, PS klub, sok önkénteskedési 

lehetőség stb.). Nagyon jó gyakorlatnak tartom, hogy mielőtt az egye- 

sületüknek helyet adó teret kialakították volna, felmérést végeztek a 

fiatalok korében, hogy megtudják, hogy mire van igényük, és örömmel 

tapasztalták, hogy volt a fiatalok között is van igény arra, hogy létrejöj- 

jön egy olyan hely, ahol nincs alkohol kiszolgálás. 

 

A helyi társadalom intézményeinek és közösségeinek 
kulturális eszközei az ifjúság elérésében 

 
Keszthelyen jó gyakorlatként ismertük meg a helyi mozipótló filmklub 
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működését, hiszen a helyieknek sikerült az megvalósítaniuk, hogy a 

filmvetítés után ne széledjenek szét a nézők, hanem a látottakat és hal- 

lottakat közösen beszéljék meg. Megállapítottuk, hogy kulcsfontossá- 

gú a klub vezetőjének a személye, hiszen az ő felkészültsége, szervező 

munkája, hozzáállása határozza meg a klub hangulatát, arculatát és 

részben a beszélgetések tartalmát. A határon túli területeken a magyar 

nemzeti identitástudat erősítését és megőrzését is elősegíthetné egy 

hasonló filmklub, hiszen az ott élők szinte nem is tudnak magyarul be- 

szélő mozifilmet megtekinteni. Egy ilyen klub elindítása szerencsére 

nem is ró túl nagy agyagi terhet az adott intézményre/szervezetre, így 

a keszthelyi kezdeményezésben követendő példát láttunk. Fontosnak 

tartottuk, hogy szó essen a reklámról is, hiszen szeretnének minél több 

érdeklődőt a vetítővászon előtt látni a szervezők. Az informálás a helyi 

köziskolákban, felsőoktatási intézményekben és különböző egyesüle- 

ten, valamint internetes felületeken (Facebook, Instagram, weboldal) 

zajlott. Fontos, hogy sokatmondó és informatív plakát készüljön min- 

den alkalomról. 

 
A keszthelyi Helikon Ünnepségek kapcsán felmerült az a kérdés, hogy 

ezt a sokoldalú ifjúsági tehetségkutatót hogyan lehetne elérhetővé ten- 

ni az Alföldön, vagy akár a határon túli középiskolások számára, de 

azt sajnos hamar be kellett látnunk, hogy Keszthely városa több di- 

ákot nem tud erre az alkalomra vendégül látni. Így is a tűrőképessé- 

gük határán vannak a szállást adó, étkezést biztosító helyszínek. Így 

az maradt a kérdés, hogy lenne-e olyan város, amely magára vállalná 

a szervezés terhét és a lebonyolítás költségeit, hogy helyet adjon egy 

értéket teremtő és közvetítő rendezvénynek, amely annak ellenére, 

hogy komolyzenéről, néptáncról, szavalásról, színjátszásról, éneklés- 

ről stb. szól, mégis fesztiválhangulatot ad a fiataloknak, akik szeret- 

nek „helikonosok” lenni, és mindent megtesznek azért, hogy újra visz- 

szatérhessenek, és egyre jobban és jobban szerepeljenek. A Helikoni 

Ünnepségek úgy ötvözi a magas kultúrát a fesztiválhangulattal, hogy 

egybeszövi a kettőt, és megmutatja a fiataloknak, hogy biztonságosan, 

korosztályuknak megfelelően is lehet szórakozni. Jó lenne, ha több ré- 

gió is követné a Dunántúl példáját, és máshol is megrendezésre kerül- 

ne hasonló rendezvény, de vajon lenne-e olyan város, amely magára 
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vállalná a házigazdára háruló terheket? 

 
Dóri Éva, pécsi közművelődési szakember előadásában kifejtette, hogy 

gyakran nem azok akarják a beavatkozást, akiket a fejlesztés, akiket  

a változás érint. Ezért kiemelten fontos az, hogy külön figyelemben 

részesítsük az alulról jövő kezdeményezéseket, és lehetőség szerint tá- 

mogassuk is őket, hiszen mégiscsak az adott helyzetben lévők tudják 

igazán megfogalmazni, hogy mire is van szükségük. Ahhoz, hogy a 

kezdeményezés ne csak egy fellángolás, egy fellendülés maradjon, el- 

engedhetetlen, hogy az érintettek, a közösség tagjai felelősnek érezzék 

magukat érte. Amint ők is ki akarják venni belőle a részüket, fontos- 

sá válik számukra, kicsit a sajátjuknak érzik, és törődni fognak azzal, 

hogy fennmaradjon. Megtudtuk, hogy akkor hatékony a közösségfej- 

lesztés, ha együtt, egy helyen, egy időben, közösen munkálkodunk egy 

közös célért, mert így leszünk mindannyian az eredmény birtokosai. 

Arra a megállapításra jutottunk, hogy különösen is fontos, hogy a kö- 

zösségfejlesztésen belül ifjúságfejlesztéssel foglalkozzunk, hiszen ők 

a jövő generációja, a jövő záloga. Nem tehetjük meg, hogy nem men- 

toráljuk, segítjük őket. Érdemes megvizsgálni azt, hogy a kulturális 

intézményhálózat viszont mennyit foglalkozik a fiatalokkal. Sajnos, 

ha a programok nagyrészét megnézzük, arra a megállapításra kell jut- 

nunk, azoknak csupán, hogy nagyon alacsony százaléka szólítja meg a 

kamasz- és fiatalkorúakat (és ezen programok nagy része is főleg kon- 

cert). Amennyiben viszont komolyan vesszük az ifjúságfejlesztés, a 

közösségi tér elhelyezkedése és nyitvatartási ideje kulcsfontosságú. Az 

pedig elengedhetetlen, hogy a periférián lévő területeken a kocsmá- 

kon kívül alternatív kikapcsolódási lehetőséget és közösségi helyszínt 

biztosítsunk. Akkor lesz hatékony az ifjúsági munkánk, ha megadjuk 

azt a fiataloknak, amire szükségük van: lehetőséget, bizalmat, teret és 

lehetőséget a felelősségvállalásra. 

 
Horzsa Gábor,  kulturális mediátor, bemutatta a helyi és környékbe-  

li közösségeket, és azok hatását Pécs városára. Ekkor is megerősítést 

nyert, hogy az a tendencia tapasztalható, hogy elhalnak a felülről jövő 

kezdeményezések, és a globalizmusban felerősödik a gyökérkeresés, 

és átfogalmazódik a család fogalma. Most, amikor mindenki kétségbe- 
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esetten tartozni akar valahová, nem engedhetjük meg magunknak azt 

a luxust, hogy elmenjünk a szomszédaink mellett. Nagyban javítana 

az életkörülményeinken, ha jóban lennénk a környezetünkben élőkkel, 

részt vennénk közös programokon, és éreznénk, hogy valahol számíta- 

nak ránk. Horzsa Gábor hangot adott azon meggyőződésének, hogy a 

közösség nem pénz kérdése. Annál sokkal fontosabb a hozzáállás és a 

nyitottság. Beszélgettünk még arról is, hogy elengedhetetlen, hogy tu- 

datosítsuk az emberekben a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, 

hogy azok, akiknek több jutott, szükségesnek érezzék, hogy megosz- 

szák másokkal, amijük van. A közösségfejlesztés területén új isme- 

retek alkalmazására van szükség. Arra, hogy új válaszokat adjunk a 

társadalom új kérdéseire. 

 

Hálózati kutatások lehetőségei a kulturális szervezetek 
és intézmények valamint az ifjúsági korosztályok 

és közösségeik életében 

 
Gabri Rudolf, a Nagykaposi Gordius Plus Egyesület vezetője által is- 

merhettük meg, hogy a felvidéki civil szervezetek hogyan csatlakoznak 

a kárpát-medencei civil hálózatokba, és hogy ez milyen hatással van a 

működésükre. Megtudtuk, hogy részben nehézséget jelent az ott mun- 

kálkodók számára a régi struktúrák új tartalommal való megtöltése. 

Nagy mértékben nehezíti a helyzetet a Felvidéken, hogy a különböző 

szervezeti egységek politikai egységeket jelentenek a természetes egy- 

ségek helyett, ezért egy-egy programra gyakran több 100 kilométert is 

kell utaznia a résztvevőknek, annak ellenére, hogy hasonló programon 

vehetnének részt egy közeli, határon túli településen. A Kárpát-meden- 

cében a hálózatokban való működés egyrészt remek kapcsolati tőkét 

tud nyújtani a résztvevőknek, másrészt pedig a nemzetegyesítésben is 

szerepe van. Remek példa erre a Rákóczi Szövetség határokon átívelő 

munkája. 

 
Csonka Ákos, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa részlete- 

ket ismertetett a 2016-ban zajlott ifjúságkutatásból. A kutatás muta- 

tóiból jól láthattuk, hogy a korosztály általános problémája a nehezen 
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bevonhatóság, hiszen ezek az évek a lázadásról szólnak a számukra. 

Felvetődött, hogy vajon a nemzeti kötődéstől való elfordulás is a lá- 

zadásnak egy formája-e. Problémaként merült még fel az, hogy a mai 

ember nagyon kevés ideig tud örülni – főleg igaz ez a fiatalokra. Ál- 

talános kortünet, hogy mindig egyre többet, egyre jobbat akarunk, és 

kevés ideig érezzük magunkat elégedettnek. Szó volt arról is, hogy a 

mai globális társadalom az individuum hangsúlyozását és megélését 

támogatja a közösség helyett, így a közösségért, közös ügyekért való 

felelősségvállalás sem elég erős a fiatalokban. A megoldási javaslatok- 

ról beszélgetve felmerült a „bulik”, összejövetelek közösségformáló 

és összetartó ereje, valamint az, hogy talán hatékony lenne, ha a kö- 

zügyek olyan csatornákon is megszólalnának, amit a fiatalok is hasz- 

nálnak. Így talán sikerülne továbblépni, és nem csak elérni a fiatalokat, 

hanem aktivitásra is motiválni őket. 

 
Molnár Tamás, Székesfehérvár Megyei Jogú Város  civil  és  ifjúsá- 

gi ügyekért felelős tanácsnoka, önkormányzati képviselő mutatta be 

azt, hogy Székesfehérváron az ifjúsági szolgáltatás fejlesztése miként 

próbál reagálni a XXI. század kihívásaira. Megtudtuk, hogy Székes- 

fehérvár jelenét mind a mai napig meghatározza, hogy jellegzetesen 

ipari város volt, és a rendszerváltás után kulturális téren meglehetősen 

lassan indult be a fejlődés, de szerencsére már vannak jó programok 

annak ellenére, hogy a kulturális terek még mindig fejlesztésre szo- 

rulnak. A város ifjúsági és kulturális életét nagyban  meghatározza 

az, hogy a megyeszékhelyen több, mint 20.000 középiskolás és 1900 

egyetemista tanul, és szerencsére ezt a helyi önkormányzat sem hagy- 

ja figyelmen kívül. Ennek példája a hatékonyan működő diáktanács, 

amely hidat képez az önkormányzat és az oktatási intézmények között. 

Az önkormányzatnak sikerült elérnie, hogy legyen minden iskolában 

egy diákmunkát segítő pedagógus, így nagy támogatást élvez a diák- 

tanács munkája. Kifejezetten jó kezdeményezésnek tartom, hogy több 

olyan egy napos diákfesztivál van a városban, amelyre a diákok ma- 

guk választhatják meg az előadókat, így jó arányban vesznek részt a 

rendezvényen, mert valóban érdekli őket az esemény. Molnár Tamás 

beszélt arról is, hogy a településen több olyan tehetségkutatót szer- 

veznek, amely önmagában nem csupán tehetségkutató, hanem általuk 
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mentorálás és csapatépítés történik, valamint utána külön figyelnek 

arra, hogy a résztvevők sok lehetőséget kapjanak a fellépésre, arra, 

hogy minél több helyen megmutathassák tehetségüket. A városvezetés 

számára kiemelten fontos az oktatás támogatása, ezért van lehetősé- 

ge a középiskolás diákoknak számítógéppel támogatott egyéni pálya- 

orientációs tanácsadásra. Ezt azért alakították ki, mert megfigyelték, 

hogy a diákok nem jól választanak szakmát, ezért a felsőoktatás első 

évében sok intézményelhagyó van. Ezen programmal ezt próbálják 

megelőzni. Szintén az oktatás támogatása céljából létrehozták az Alba 

Innovár központot, ahol az iskolások testközelből találkozhatnak a 

legmodernebb technikákkal, és ki is próbálhatják azokat. Mindezen 

lehetőségek mellett pedig különböző ösztöndíjprogramokkal is segítik 

a diákok életét, fejlődését. 

 
Szépvölgyi Ákos, a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Előadá- 

sát hallhattuk arról, hogy léteznek-e XXI. századi kompetenciák, és, 

ha igen, melyek ezek? Abban szerencsére elég hamar sikerült meg- 

egyeznünk, hogy a megváltozott világ bizony megváltozott kompe- 

tenciákat igényel. A 21. századi készségeket 3 csoportra oszthatjuk: 

alapkészségek, kompetenciák és jellembeli kvalitások. Míg az első 

kettő tanítható, addig a harmadik nem tanítható, csak támogatható. 

Ezen készségeket több helyen sajátítjuk el: a családban, az iskolában 

és egyéb közösségekben. A felnőttek hatnak a gyermekekre, és pont 

ezért fontos, hogy a felnőttekkel is foglalkozzunk, őket se hagyjuk ma- 

gukra. Két készségről beszélgettünk részletesebben. Az egyik a STEM 

készségek (természettudományos készségek) voltak, míg a másik a 

vállalkozói készségek. A természettudományos készségekkel kapcso- 

latban fontos kiemelnünk, hogy nem az ismeretek bemagolását jelenti 

ennek az előtérbe helyezése, hanem azt, hogy törekedjünk arra, hogy 

fejlesszük a gyermekek természettudományos gondolkozási képessé- 

gét. A vállalkozói készségek pedig azért külön jelentősek, mert ezeket 

a diákok tartják fontosnak a jövőjük alakítása szempontjából. A jelen 

helyzet azt mutatja, hogy egyre inkább arra törekednek, hogy a maguk 

urai legyenek, és ők alakíthassák a saját munkájukat is. 
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A kulturális intézményhálózat és a közművelődési 
célú önkéntes alapú szervezetek társadalmi 

kihívásokra adott válaszai 

 
Megtudtuk, hogy Kecskeméten is probléma, hogy a fiatalokat a fővá- 

rosi, külföldi tanulmányok után miként hívják vissza a városba. Szabó 

Csaba, a Hirös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 

szakmai vezetője szerint kiemelten fontos, hogy egy településnek le- 

gyen hosszú távú ifjúsági stratégiája (7-10 év), hiszen aki fiatalokkal 

foglalkozik, az hosszú távra fektet be, és a munkájának csak későn látja 

meg a visszacsatolását, ezért elengedhetetlen, hogy hosszú távon gon- 

dolkozzunk, még akkor is, ha ezt megnehezíti a világ gyors és folya- 

matos változása. Vágyként fogalmazódott meg a jelenlévőkben, hogy 

jó lenne, ha az önkormányzat start-up vállalkozásokat támogatna, és  

a fiatal családok számára lakhatási kedvezményt biztosítana, hiszen 

mindkét intézkedés elősegítené, hogy kisebb mértékben vándoroljon 

el a fiatal generáció. A kecskemétiek számára elengedhetetlen, hogy az 

ifjúsági munkához környezeti nevelés is kapcsolódjon, hogy a fiatalok 

már igen korán megérezzék, és meglássák, hogy felelősek a környeze- 

tükért, és tenni is tudnak azért, hogy Földünk élhetőbb hely legyen. A 

felelősségérzet kialakítását segíti még az is, hogy a városi DÖK tag- 

jainak véleményezési szinten lehetősége van beleszólni az ifjúságot 

érintő önkormányzati rendeletek meghozatalába. Fontos tanulság volt 

még azzal szembesülni, hogy sokat elárul egy városról, hogy miként 

bánik a településen élő nehéz helyzetű, sorsú lakosaival. 

 
Horváth Tibor, szegedi közművelődési szakember által a diákönkor- 

mányzatok múltját és jelenét ismerhettük meg, és rávilágított arra, 

hogy valóban fontos demokrácia-szocializációs szerepük van az isko- 

lákban és városokban működő DÖK-öknek. Szó esett arról is, hogy 

azok a fiatalok, akik aktív szereplői és résztvevői a diákönkormányza- 

ti gyűléseknek, találkozóknak, később az egyetemi évek, és a munka 

világában könnyebben vállalnak szerepet a közélet alakításában, és 

kevésbé stresszes számukra, ha sok ember előtt kell beszélni, szere- 

pelni, valamint könnyebben látják el az összetettebb, szervezést, elő- 

készítést igénylő feladatokat, és kevésbé jelent problémát számukra 
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a felelősségvállalás. Viszont mindannyiunk tapasztalata megegyezett 

abban, hogy a gimnazista korosztály egyre kevésbé motivált abban, 

hogy közösségekhez tartozzon. Viszont, ha megteszik az első lépést, 

ha belekóstolnak a közösségi létben, az esetek túlnyomó többségében 

ragaszkodnak is hozzá. Ennek talán az lehet az oka, hogy a csonka 

családok miatt máshol, más mintákat kell a mai fiataloknak keresnie, 

így felerősödik a pedagógusok és a kortárs segítők szerepe. 

 
Zsivkovitsné Gyenes Krisztina, a Talentum Alapítvány az Önkéntes- 

ség Támogatásért ügyvezető igazgatója az önkéntesség fontosságát 

hangsúlyozta. Előadásában kitért arra, hogy akkor beszélhetünk ön- 

kéntességről, ha valaki szabad akaratából, ellenszolgáltatást nem vár- 

va, a köz javára szeretne tenni. Nagyon jó volt látni, hogy az önkéntes- 

ségnek, és annak, hogy másoknak jót tegyünk, örömöt okozzunk nem 

feltétlenül vannak anyagi vagy nyelvi korlátai. Erről tanúskodik az is, 

hogy a szervezetnél már évek óta tevékenykednek külföldi önkéntesek 

(Európából, Ázsiából, Afrikából), akik annak ellenére, hogy nem be- 

szélnek magyarul szívesen tevékenykednek idősek és gyermekek kö- 

rében egyaránt. Az alapítvány számára fontos a színházi, múzeumi és 

kórházi önkéntesség egyaránt. Külön célként tűzték maguk elé, hogy 

elősegítsék a korosztályok, generációk közötti kapcsolat erősödését, és 

az előítéletek, sztereotípiák megszűnését. Követendő az a példa, hogy 

elhatározták, hogy úgy próbálják meg az önkéntességet népszerűsíteni, 

hogy oda mennek, ahol az emberek vannak, és nem feltétlenül külön 

programokat szerveznek. Így jelen vannak a különböző környékbeli 

fesztiválokon, valamint minden évben megszervezik a Civil Piac ren- 

dezvényt, amelynek keretében a Mars téri piacon a civil szervezetek 

„árulhatják portékájukat”, mutathatják be tevékenységeiket. Fontos- 

nak tartom még kiemelni, hogy megtudtuk azt is, hogy az önkéntes- 

ség akkor tud hatékonyan működni, ha azt megfelelő felkészítés előzi 

meg, és megfelelő konzultációval párosul, biztosítva minden résztve- 

vő számára a ventilláció lehetőségét. 
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Párbeszédrendszerek az ifjúsági munkában 

 
Zsótér Mária Békés megyei közösségfejlesztő, mentálhigiénés szak- 

ember előadásából megtudhattuk, hogy a magyar népesség csupán 

20%-át teszik ki a 15-24 év közötti fiatalok, és az előrejelzések sze- 

rint ez az arány csak csökkeni fog, így az ifjúság nem tud erőforrássá 

lenni az elöregedő társadalomban. A helyzeten az javíthat, ha 3 pillé- 

ren is változások történnek: fejlesztés a fiatalok környezetén, a fiata- 

lok és közösségeik érvényesülésének erősítése, támogatása, ifjúság- 

gal foglalkozók munkájának segítése, támogatása. Ezt viszont csakis 

együttműködések útján lehet elérni, amelyhez elengedhetetlen, hogy: 

az együttműködő partnerek egyenrangúnak kezeljék egymást, közös 

célokat határozzanak meg, az együttműködés alapját egyértelmű, kö- 

zösen alkotott alapelvek határozzák meg, nyitottság és közös felelős- 

ségvállalás jellemezze a közös munkát, de a kapcsolatok differenciál- 

tak legyenek. Az lenne a cél, hogy a közszolgálati-, a magánszektor 

és a civil szféra együtt tudjon dolgozni az ifjúság érdekében egymás 

erősségeit felhasználva és gyengeségeit kompenzálva. 

 
Szabó Enikő, a Mi egy Másért közhasznú egyesület szakmai vezető- 

je az ifjúsági civil szervezetek szemszögéből mutatta be a különbö- 

ző párbeszédrendszereket, gyulai tapasztalataival színesítve a helyi 

ifjúságról és helyzetükről alkotott képet. Az ifjúsági civil szervezetek 

párbeszédpartnerei a következő közösségek lehetnek: informális cso- 

portok, önkormányzatok, járások, más civil szervezetek, fiatalok és 

családtagjaik, oktatási, nevelési, szociális, rendvédelmi és egészség- 

ügyi intézmények. A párbeszédhez helyszínt pedig a következő szín- 

terek adhatnak: ifjúsági terek, közintézmények, közterek. A párbeszéd 

céljai pedig ideális esetbe a következők: a fiatalok érdekképviselete, 

szabadidős és szakmai rendezvények biztosítása, képzések szervezé- 

se, információnyújtás (felvételi, ösztöndíj, kollégium, csereprogramok 

stb.), tanácsadás, kívülről jövő kezdeményezések segítése. Megálla- 

pítottuk, hogy elengedhetetlen, hogy intenzívebb párbeszéd alakuljon 

ki a fiatalok érdekében a különböző helyi, de országos vagy akár hatá- 

ron túli közösségek között, hogy a meglévő együttműködési partner- 

kapcsolatok erősödhessenek, illetve újak alakulhassanak ki. Célként 
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fogalmazódott meg az is, hogy semmiképp sem szabad a fiatalokat 

kizárni ebből a párbeszédből illetve együttműködésből, sőt inkább 

motiválni kell őket arra, hogy egyre nagyobb lelkesedéssel vegyenek 

részt benne, és használják ki a számukra adott képviseleti rendszereket 

(iskolai, városi DÖK, HÖK stb.). 

 
dr. Krizsai Anita a helyi önkormányzat szociális és köznevelési osztá- 

lyának vezetője előadásában bemutatta, hogy milyen tevékenységeket 

folytatnak a helyi ifjúság támogatása és fejlesztése érdekében. Előadá- 

sában kitért arra is, hogy nagy kihívásként élik meg a munkában, hogy 

az ifjúság helyzete folyamatosan olyan gyorsan változik, hogy mire a 

szakemberek felismerik a változást, talán már késő ahhoz, hogy meg- 

felelően reagáljanak rá mielőtt az újabb változás bekövetkezne. Ebből 

kifolyólag azt tartja megfelelőnek, ha egy város nem hosszútávú, ha- 

nem rövidtávú ifjúsági koncepcióval rendelkezik, amelyet könnyebben 

tud az ifjúság folyamatosan változó helyzetéhez igazítani. Előadásából 

megtudhattuk, hogy a nyíregyházi fiatalok az országos átlagnál jobban 

gyermek és házasságpártiak, és 2/3-ad részük szeretne továbbtanulni. 

Emellett viszont sajnos arról is szólni kell, hogy az alkohol-, és drog- 

fogyasztás valamint a dohányzás mértéke meghaladja az országos átla- 

got. Ilyen számok mellett viszont nem meglepő, hogy a magas-kultúra 

fogyasztás szinte egyáltalán nem jellemző. Szomorú tapasztalat az is, 

hogy a helyi fiatalok 70 %-a nem tagja semmilyen közösségnek, így 

az iskola elvégzése után a kapcsolataik beszűkülnek. Sokszor egész- 

ségtelen mértékben. Nagyon jó gyakorlatnak találtuk, hogy úgy dön- 

töttek, hogy az ifjúsági koncepciót „lefordították” és lerövidítették a 

fiatalok nyelvére, így ők is könnyedén áttekinthetik, és hozzá tudnak 

szólni az őket érintő kérdésekhez. Hasonlóan jó kezdeményezés, hogy 

a népszerű városi fesztiválokon külön ifjúság utcát alakítanak ki a fia- 

talok számára. Kiemelt céljuknak tekintik még a fiatalok önállósodá- 

sának támogatását, hogy hamarabb kerüljenek ki a „mama hotel”-ből. 

Hasonlóan fontos cél még a környékbeli tömegközlekedés fejlesztése, 

hogy a rossz lehetőségek miatt ne hagyják el a területet a fiatalok. 

 
Dombóvári Gábor kifejtette, hogy a diákparlament elsődleges szerepe, 

hogy párbeszéd alakuljon ki a DÖK és a döntéshozók között. A nyír- 
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egyházi diákparlamentben a 8. osztályosok is részt vehetnek, hiszen a 

következő évben már ők is középiskolások lesznek, így már fiatal kor- 

ban elkezdődik a felelősségre és a hosszú távú gondolkozásra való ne- 

velés. A diákparlament célja, hogy helyben megvalósítható javaslatok 

szülessenek. Ilyen volt például az, hogy a város szélén lévő skatepark 

beköltözött a városba, így könnyebben elérhető a fiatalok számára. 

Az ifjúsági kerekasztalnak 30-32 ifjúsággal foglalkozó szervezet a 

tagja. Feladatuk programok szervezése, érdekképviselet és, hogy civil 

kont- rolt gyakoroljanak az ifjúsági koncepció alkotói felé. Fontosnak 

tar- tom még az előadó azon gondolatát, hogy a fiatalok számára 

alacsony küszöböt kell a kultúra és a közélet felé biztosítani, hiszen 

így érzik majd meg azt, hogy ez számukra is elérhető, és nekik is 

szól. 

Szente-Réth Katalin 

szakmai vezető 
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Műhelymunka, Békéscsaba 

Herczeg Tamás, szociológus, ifjúságkutató előadása 
 

Műhelymunka, Sopron 
Taschner Tamás, közművelődési és idegenforgalmi szakember előadása 
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Műhelymunka, Keszthely – Csengei Ágota, a Goldmark Károly Művelődési 
Központ, Kongresszusi Központ és Színház intézményvezetőjének előadása 

 

Műhelymunka, Siófok 
Workshop 
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Műhelymunka, Kecskemét – Libor Zoltán Főtanácsos előadása, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Társadalompolitikai Osztály 
 

Műhelymunka, Békéscsaba 
Szente-Réth Katalin, szakmai vezető köszöntője 
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Műhelymunka, Szolnok – Fróna Katalin, Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, 

módszertani csoportvezető előadása 
 

Műhelymunka, Pécs 
Horzsa Gábor, Pécsi Kulturális Központ, kulturális mediátor előadása 
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Műhelymunka, Székesfehérvár 

Résztvevők 
 

Műhelymunka, Szeged 
Orbán Hedvig, Szent-Györgyi Albert Agóra, intézményvezető előadása 
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Műhelymunka, Nyíregyháza 

Kerekasztal beszélgetés 
 

Műhelymunka, Békéscsaba 
Záró műhelymunka, értékelés 
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„Konferencia az ifjúságról, és az ifjúsági munkáról”, Békéscsaba 

Szente Béla, Csabagyöngye Kulturális Központ igazgató, megnyitó beszéde 
 

„Érték és innováció” záró konferencia, Békéscsaba 
Résztvevők 
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Szente Béla: 

A fiatalok közéleti szerepvállalásáért 
– A projekt ifjúságszakmai ajánlásai – 

(részlet) 

A moblitás-megtartás párbeszéd 

 

A program egyik központi kérdésköre, mely minden résztvevő 
településen és minden munkahelyszínen szinte kivétel nélkül 
megfogalmazódott, a helybenmaradás (visszatérés), illetve a vonzóbb 
helyre költözés dilemmája volt. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
horizontális céljai közül ez talán leginkább az „élhető környezet”-hez 
kapcsolódik, hiszen a „fenntartható fejlődés a társadalmi jólét 
folytonos növelését célozza a környezet eltartóképességének 
megőrzése mellett oly módon, hogy a jelen generációk 
szükségletének kielégítése ne veszélyeztesse a jövő generációk 
szükségleteinek kielégítését”. A természeti és gazdasági környezet 
együtthatásai-eltartásai mind befolyásoló tényezők. A szülőföldhöz, 
állandó lakhelyhez kötődés általában erős, de a gazdasági környezet 
rendre „nyugatabbra húzza” a fiatalokat. Az ifjúságszervezők feladata 
tehát olyan programrendszer felállítása az adott településen, amely 
egyrészt ellensúlyozza e viszonylatok egyenetlenségeit, másrészt 
mélyebb ismereteket nyújt a térség gazdasági jövőjéről, progresszi- 
ós lehetőségeiről. Ez nem csupán egy statikus prezentáció, hanem 
feltételezi, hogy a program képes arra, hogy a fiatal felfedezze saját 
lehetséges tevékeny szerepét is ebben a progressziós folyamatban. 

A kérdéskör megválaszolásához először is tisztázni kell a szereplők 
(városvezetők, ifjúsági szakemberek, kortársvezetők) mobilitáshoz 
való viszonyát, egyáltalán a mobilitás (mozgás vagy elköltözés) 
értelmezését, helyét a település stratégiai elképzeléseiben. Látni kell 
többek között, hogy a térség elegendő képzési lehetőséggel 
rendelkezik-e a saját szakember-ellátottságának biztosításához, vagy 
a fiatalok, ha tanulni szeretnének, egy időre eleve el kell, hogy 
költözzenek körzeti központokba, egyetemi városokba. Más- részt 
helyzetfeltárást kell végezni a térség megtartóerejének esélyeiről, 
vizsgálva a gazdasági lehetőségeket, a szolgáltatási szinteket, a 
letelepedés, családalapítás esélyeit, az iskoláztatási és szabadidős 
hátteret, a speciális életmódtényezőket, jellemző életformákat és így 
tovább. 

Mindezek ismeretében a programépítés elsődleges kulturális alapú 
megközelítései közül kiemelkedik a lokalitás. Ahhoz, hogy egy 
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település megtartóképességét erősítsük, helyi kiindulópontokra és 
helyi válaszokra van szükség. Kulcsszavaink – melyek vizsgálataink 
és műhelybeszélgetéseink során felmerültek a lokálpatriotizmus, a 
családi kötődés, az erős helyi közösségek, a jó emlékeket hagyó 
iskolai közeg. 

A másik lényegi megközelítés a közösség. A kutatási zárójelentés 
következtetései között is ott találjuk, mint a közéleti szerepvállalás 
kulcsát, a közösségépítést és a közösségi élményeket. A közösség 
mindig a szeretetet, a barátságot, az elfogadást, a közös célokat 
jelenti. A „kötelező” közösségek (család, iskolai osztály) mellett a 
szabadidős ifjúsági közösségeknek olyan hálóját kell kiépíteni, 
melynek bemenetei minden fiatal számára könnyen elérhetők, 
tematikájukban széles érdeklődési területeket fognak át, él- 
ménykínálatuk gazdag, s túlmutatnak az ifjúkoron a közéletiség, a 
megállapodás, a családalapítás, egyáltalán a hosszabb távú 
életvezetés irányában. Ez az építkezés közösségszervezői 
szakértelmet, magas fokú szervezettséget, igényes közösségi tereket 
és elkülönített forrásokat igényel. Egy közösség „csak úgy is” 
elműködik, de ha komolyabb céljai vannak, az már komoly készületet 
igényel. 

A harmadik viszonyulási pont a „bizalmi tőke”, azaz a bizalom 
kialakítása a mobilitás-megtartás pár- beszéd során. Egyrészt az 
ifjúságszervezők, ifjúsági szakemberek témavezetési megbízhatósága 
sokban múlik azon a párbeszéden, amit ők végeznek egymás közt. Ha 
ez lényeglátó és folyamatos, akkor nagyobb eséllyel szerezhetik meg 
a fiatalokat is e párbeszéd számára, mint ha elbeszélnek egymás 
mellett, vagy nem problémaérzékenyek eljárási módszereik, 
viselkedésük. Másrészt abból a tényből is táplálkoznunk kell, hogy a 
fiatalok saját bevallásuk szerint jobban hallgatnak kortársaikra, mint 
az idősebb generáció tagjaira. Az „influencer-szindróma” egyre 
erősebb korjelenség, tehát a szakembereknek a véleményvezérekre 
kell hatniuk, az ő tájékozottságukat kell elsősorban szélesíteni a 
lokalitás irányába – gyárlátogatásokkal, várostájékoztatókkal, 
műhelybeszélgetésekkel –, az ő lokálpatriotizmusukat, identitásukat 
kell erősíteni a megtartás érdekében. 

A negyedik kulturális megközelítés az értékközpontúság. Itt az 
értékek megismerése, megőrzése mellett az értékteremtés lehet 
számunkra a kulcsfontosságú. Szinte már természetes, hogy a helyi 
értékek ismerete beépül az oktatásba, számtalan hagyományőrző 
csoport működik fiatalok számára, de az, amikor maga a fiatal vesz 
részt egy értékes esemény, alkotás, program létrehozásában, ami 
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egyfajta lenyomatot tud képezni a település életében, az egészen 
komoly identitásépítő erővel bír. A „másoké” helyett a „miénk”- 
tudat amellett, hogy a közösséget erősíti, az egyén biztonságát is 
erősíti, bátorítja a szerepvállalást, a társadalmi folyamatokban való 
közreműködést, ami visszahat a lakóhely iránt érezhető 
ragaszkodásra, a hozzá fűződő kapcsolatra. 


