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1. Bevezető  

„Az ifjúság nem idővel mérhető életszakasz, hanem egy állapot” – írja Márai Sándor az Egy 

polgár vallomásai című regényében. 

Magyarországon egyes kutatások szerint a fiatalok kevesebb, mint 10 százaléka tartozik 

valamilyen formális vagy informális közösségbe. A 2016-os nagymintás ifjúságkutatás ettől 

valamivel pozitívabb 25 %-os adatot mért, ám mindkettő meglehetősen alacsonynak bizonyul, 

mely nem egészséged a társadalom működését illetően. Amikor ifjúságpolitikáról van szó, sok 

minden egyéb mellett – ilyen a családalapítás fontossága, vagy a munkahelyteremtés – 

nagyon fontos, hogy arról is szó essen, hogy létrejöjjenek új közösségek, és megerősödjenek a 

már meglévők. Legyen egy hely, ahol a fiatalok megtalálják a terüket, ahol segítséget és 

tanácsot kaphatnak.  

2. Központi cselekvési terv-projekt  

Ennek orvoslására Magyarország Kormánya kidolgozta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, majd a 

Stratégiát a Fiatalokért, melynek eredményeként létrejött egy központi koordináló intézmény, 

az Új Nemzedék Központ, mely e célterületet hivatott szolgálni, és a fiatalok társadalmi 

szerepvállalását előmozdítani. A kormány által elfogadott ifjúságpolitikai keretprogrammal 

összhangban egy széleskörű korosztályos összefogás eredményeként indult el, és a fiatalok 

mindennapjait érintő problémákat hivatott kezelni. Valamennyi megyei székhelyen 

központok, ifjúsági közösségi terek jöttek létre, melyek a helyi fiatalságot hivatottak 

aktivizálni.  

3. Az Új Nemzedék Központ küldetése 

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az Új Nemzedék Jövőjéért Programban 

kitűzött célok megvalósulása érdekében, a nemzeti ifjúságpolitika szakmai-szolgáltató 

háttérintézményeként működik.  
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Tevékenységét a célcsoport igényeihez igazított új és innovatív stílusban népszerűsíti és teszi 

elérhetővé a szolgáltatásait igénybe vevők számára. 

4. Fő működési területei közé tartozik: 

 Ifjúsági szakmával összefüggő feladatok, tevékenységek 

Az Új Nemzedék Központ és annak szakmai és módszertani irányításával felépített országos 

Kontaktpont-irodahálózat sikeresen viszi tovább a korábbi ifjúságszakmai háttérintézmény, a 

Mobilitás feladatait. A Központ rendelkezik valamennyi szükséges infrastrukturális, személyi, 

valamint szakmai feltétellel ahhoz, hogy a helyi igényeket országos szintre közvetítse, 

valamint fordítva.  

Az ifjúsági szakmával összefüggésben a Központ Nemzetközi Ifjúsági Kapcsolatok 

Irodájának feladata a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek 

nemzetközi kapcsolatainak erősítése, széleskörű együttműködés megteremtése más hasonló 

céllal működő szervezetekkel, hálózatokkal. Az Új Nemzedék Központ által megvalósított Új 

Nemzedék Plusz TÁMOP projekt keretében elsősorban a Bázisiskolai Program foglalkozik e 

területtel; többek között online tudásbázist hozott létre a fiatalok kompetenciafejlesztésének 

segítésére, ifjúsággal foglalkozó szakemberek és pedagógusok számára. 

 Fiatalokkal kapcsolatos feladatok, tevékenységek 

Az Új Nemzedék Központ szerepe nem csupán az ifjúságszakma, ifjúságpolitika területén 

mutatkozik meg. Legnagyobb erőssége és legfőbb különbözősége a Mobilitás regionális 

ifjúsági szolgáltató irodáitól, hogy feladatainak legnagyobb részét a fiataloknak történő 

szolgáltatások nyújtása jelenti. A Központ fiatalokkal kapcsolatos feladatai közé tartozik az 

Egry József Középiskola Szakiskola és Kollégium intézményfenntartói tevékenysége, 

valamint az Új Nemzedék Plusz TÁMOP projekt keretében megvalósult legtöbb tevékenység 

is. 
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 Ágazatközi összekötő szerep 

 

Az ifjúsági munkát segítő, integrált gondolkodásnak és az országos, ágazatok közötti 

együttműködéseknek régiós és helyi szinteken is szükséges megvalósulnia. Az Új Nemzedék 

Központ és országos hálózata kiterjedt kapcsolatrendszerrel és jelentős társadalmi 

beágyazottsággal rendelkezik működési területein. Ennek köszönhetően képesek végrehajtani 

olyan feladatokat is, melyek rövid teljesítési határidővel érkeznek, akár stratégiai, akár 

operatív jellegű feladatellátásban.
1
 

5. Az Új Nemzedék Központ békéscsabai projektjének megvalósítása 

Békéscsabán e projekt meghonosítására egy régi, több mint 120 éves épületet szolgál, az 

Andrássy úton, melyet a helyi fiatalok kultikus helyszínének is szoktak nevezni, hiszen a 

rendszerváltás előtt úttörőházként, később óvodaként, majd egy időben ideiglenesen ifjúsági 

házként is funkcionált, itt adva helyet akkor többek között a Békéscsabai 

Diákönkormányzatnak is. Néhány évig aztán üresen állt, de ismét a fiataloké lett. 

Békéscsaba középiskolás diákváros, több ezer diák kezdi meg középfokú tanulmányait 

minden év szeptemberében a településen, és akkor nem beszéltünk még az általános 

iskolásokról és persze a legkisebbekről, illetőleg egy egyetemnek is van itt kihelyezett 

képzése. A város ifjúsági- és diákélete ennek megfelelően igen színes, az országban számos 

településen valósítottak már meg olyan kezdeményezést, programot, vagy hoztak létre olyan 

közösségi teret, amelynek ötletét innen merítették.  

6. Békéscsaba Önkormányzatának felelős hozzáállása és bekapcsolódása  

A városi ifjúsági koncepció alkotói folyamatában résztvevők gondolatában egy emberként 

merült fel: Kell egy hely Békéscsabára, ahol a fiatalok kiteljesedhetnek. Vannak ugyan erre 

szolgáló helyek, de úgy érezték, kell egy olyan, ami közösségi térként csak az övék. 

                                                           
1
http://www.ujnemzedek.com/hu/uj-nemzedek-kozpont - Letöltve: 2019. március 27. 16.00 

http://www.ujnemzedek.com/hu/uj-nemzedek-kozpont
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Ekkor merült fel az 1896-ban épült, és kihasználatlanul álló egykori Andrássy Úti Társaskör 

épülete. A gondolatot tettek követték, és egy példaértékű összefogás eredményeként 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárult, hogy az Andrássy Úti Társaskör az 

Új Nemzedék Központ „Új Nemzedék Újratöltve” elnevezésű programján belül a fiatalok 

régi-új közösségi tere, valamint fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek inkubátorháza legyen. 

Az épület újbóli kialakítása is a fiatalok, elsősorban az Informális Fiatalok Csoportjának 

elképzelései alapján történt, hiszen ők azok, akik nap mint nap használni tudják ezt. 

Természetesen, a nekik, velük, vagy épp általuk szervezett programokon túl, az Andrássy út 

38. szám alatti épületbe – akár egyénileg, akár csoportosan – betérő fiatalok segítséget, 

információt kaphatnak az őket érintő témákban, az otthonteremtési támogatástól, a külföldi 

ösztöndíj-lehetőségeken át, a karrierkérdésekig – olvasható az Ifi Press portálon, melynek 

szerkesztősége is ebben az épületben székel.
2
 

7. Pikó Tamás meglátásai a projektről  

Kutatásunk során Pikó Tamás, az Andrássy Társas Kör projektmegbízottja, a közösségi tér 

vezetője osztotta meg tapasztalatait arról, miképpen tud egy központi program jó példával 

élve a fiatal közösségek katalizátorává válni. 

Az Andrássy Úti Társaskör multifunkciós közösségi térként az Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Közhasznú Kft. Új Nemzedék Jövőjéért Programprojekt megvalósításnak ad teret. 

Célja az ifjúság szabadidő-eltöltésének, valamint az ifjúságsegítő szakemberek és fiatalok 

által működtetett közösségek tevékenységének támogatása. Az inkubátorház jelleggel működő 

intézmény civil szervezetekkel együttműködve megyei és regionális szintű ifjúsági képzési és 

kulturális, szórakoztatási központ szerepet tölt be. 

A szervezet üzemeltetője az Új Nemzedék Központ non-profit Kft. Nem formális neve az 

Andrássy úti Társas Kör. Hivatalosan a háznak az Új Nemzedék Békéscsabai Közösség a 

neve.  

                                                           
2
www.ifipress.hu/uj-kozossegi-ter-nyilt-fiataloknak-bekescsaban 
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A ház akkor kapta az Andrássy úti Társaskör nevet, amikor az Agóra projektben a 

Csabagyöngye Kulturális Központot építették, és az építkezés folyamán új székhelyre kellett 

költözniük. Mivel ezen a néven ivódott be a szervezet a köztudatba, ezzel a névvel vitték 

tovább. Az épület eredetileg egy gabona kereskedőnek volt a háza, aki eladományozta a portát 

az általános iskola építéséhez. Utána Úttörő-ház lett, majd egy ideig üresen állt. Felújítás után 

óvoda lett belőle. Mivel állapota miatt nem vált már alkalmassá óvodának, ezért azt 

elköltöztették, és az épület ismét 5-6 éven keresztül üresen állt. Majd mikor az ifjúsági házat 

lebontották és az Agóra projekt keretén belül a Csabagyöngye Kulturális Központot építették, 

akkor ideiglenesen ide lett kihelyezve a kulturális központnak a működése. A ház állapota 

miatt ekkor már szükségszerű volt alapvető konzerváló munkálatokra költeni. Ekkor már a 

fiatalok egy csoportja használta ezt a házat közösségi szinten, a vagyonkezelőnek az illetékes 

emberétől elkérték a kulcsot, rendezvényeket szerveztek itt és szerették a házat, mert jó 

élmények kötötték őket ide, mindig is a fiatalokhoz kötődött ez a ház.  

Az Új Nemzedék Központ non-profit Kft-nek pedig projekt váltása volt és három éve egy 

nagyobb közösségi teret kerestek az új projekt megvalósításának.  

Kollégákkal úgy gondolták, hogy Békéscsabán az ifjúsági koncepció és cselekvési terv 

elkészítése is ebben az időszakban volt, és érződött az igény, hogy egy új hely kell a 

fiataloknak, ami kevésbé informális keretek között működik, sajátjukként kezelhetik, ill. egy 

összefogásra van szükség civil szervezetek között. A civilszervezetek, bár jól ismerik egymást 

és jó viszonyt ápolnak egymással, de az együttműködés mindig mellőzve volt.  

Inkubátor házként is működik a hely, a civil szervezeteknek ingyen és bérmentve bocsájtják 

rendelkezésére a ház használatát.  
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8. Civil együttműködés  

Több civil szervezettel működnek szorosan együtt, ezek mind ifjúsági szervezetek, mindenik 

aktív, de vannak olyan szervezetek is, akik nem rendelkeznek főállású alkalmazottakkal, tehát 

a tagság szabad akaratból valósítja meg a tevékenységeket. Vannak olyan ifjúsági szervezetek 

is a házban, akik állandó alkalmazottakat foglalkoztatnak, nyitva tartásuk van és nagyon nagy 

segítséget nyújtanak a ház működésében és fenntarthatóságában. 

Az inkubátorházban jelenleg hét civil szervezet működik együtt, számukra az Új Nemzedék 

Központ térítésmentesen biztosít lehetőséget:  

- Új Nemzedék Központ  

- Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület 

- Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány 

- Játszótér Alapítvány 

- Green2Move Egyesület 

- Csupaszív Nagycsaládos Egyesület 

- Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

A szervezetek mindegyike aktívan részt vesz az ifjúsági kezdeményezések generálásában, 

aktivizálásában, mentorálásában. A ház több, ugyancsak az ifjúsági korosztályt támogató 

szervezettel is együttműködik. Ezek többek közt:  

- Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért 

-  Patent Ifjúsági és Diákiroda 

- Egyensúly AE Egyesület 

- T1ÉL Teaház és Ifjúsági Klub 

- Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
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A Pikó Tamás által vezetett Új Nemzedék Központ non-profit Kft. békéscsabai központjának 

jelenleg három főállású alkalmazottja van. A szervezetnek havonta átlagosan mintegy 1000-

1500 fiatalt sikerül elérnie. A becslés nem pontos, lehet benne torzulás a duplikálódás miatt, 

mivel van, hogy egy fiatalt csak egyetlen program vonzza be havonta és egyszer jelenik meg, 

míg mások akár minden nap ott töltik a szabadidejüket.  

A szervezet pontosan vezeti, hogy mennyi fiatalt foglalkoztat. Akárcsak azt is, hogy mennyi 

spontán látogatójuk van, hogy hány ember volt a saját rendezvényeken, hány ember volt a 

befogadott programokon. Hogy a befogadott program rendszeresen vagy csak egyszeri 

alkalommal volt, ha rendszeres, hány darab volt belőle a hónapban, hány darab saját 

rendezvény volt, stb.  

Van egy állandó magja a szervezetnek, ami 20 főre tehető, ők egységes csoportként 

működnek. Teljesen proaktívak, akit befogadnak, annak alkalmazkodnia kell a csoport íratlan 

szabályaihoz (pl. hogyan beszélnek egymással vagy a vezetőkkel a fiatalok). 

9. A proaktivitás felkeltése a fiatalok körében  

Alapvetően a szervezet tevékenysége az önkéntes munkának a népszerűsítése, a proaktivitás 

fejlesztése, életpálya építés, egyéni és csoportos tanácsadások, ezen kívül civil szervezetekkel 

közösen szervezett rengeteg képzés, önkéntes megmozdulás, konferenciák, szakmai 

workshopok szervezése, szakemberek továbbképzése irányul. Évközben a fiatalok számára 

vannak klubfoglalkozások, fejlesztő foglalkozások is. 

Azon a 6-7 ifjúsági szervezeten kívül, akikkel szorosan együttműködnek, vannak más 

országos hatáskörű szervezetek is, akikkel közös projekten dolgoznak. Ezek közül sokan 

voltak már tanulmányi úton az Andrássy úti Társaskörben megnézi, hogy ez hogyan is 

működik a gyakorlatban, mert elég rendhagyó módon szerveződik itt a munka. Ez egy nagyon 

jó kezdeményezés vagy példaértékű gyakorlat tud lenni ahhoz, hogy ezt mások is átvegyék, 

hiszen kell egy támogató az önkormányzattól, kell egy fenntartó, 

aki ezeket a költségeket be tudja vállalni és fedezni.  
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A háznak a tulajdonosa az önkormányzat és a vagyonkezelőn keresztül béreli az Új 

Nemzedék Központ. A rezsiköltséget is az Új Nemzedék fizeti. 

A szervezet az önkormányzattal nagyon jó viszonyt ápol. Van kinevezett ifjúsági szakreferens 

a hivatal körében, aki nagyon pozitívan és elhivatottsággal áll a dolgok mellé. A 

szakbizottságokkal is jó a kapcsolatuk. Tehát az önkormányzat teljes körű támogatását élvezi 

a szervezet. És nem csak a kapcsolat mondható jónak, hanem egy gyümölcsöző 

együttműködése is van az intézménynek és a szervezetnek. 

A civilszervezetek folyamatosan pályáznak önkormányzati forrásokra, vannak az 

önkormányzatnak ifjúsági pályázati kiírásai is. Szoros együttműködés van az ifjúsági 

koncepció és cselekvési terv kapcsán mind megvalósításban, mind szakmai háttérben. 

Informálisan is segítik egymást a munkában és részt vesznek a Békéscsabai ifjúsági 

kerekasztalban ahol az ifjúságnak a képviselői különböző szegmensekből, civil 

szervezetekből, szolgáltatóktól gyűlnek össze és hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek. 

Nagyon sokrétű itt is az együttműködés és nagyon jó kapcsolatot ápolnak a résztvevők. 

A szervezet főként középiskolásokkal foglalkozik, egyetemista nincs sok Békéscsabán, 

számuk úgy 150 főre tehető, ami nem túl jelentős, ezért a társaskör profilja elsősorban a 

középiskolásokra fókuszálódik. A témák, amelyek leginkább érdeklik a Békéscsaba és 

vonzáskörzetében levő fiatalokat, periodikusan változnak. Folyamatosan fel szokták mérni, 

hogy mire van igénye a fiataloknak. Köztük vannak, beszélgetnek velük, közösen ötletelnek. 

A házban működik egy ifjúsági médiaközpont, a Békéscsabai Alkotómédia (BAM), és egy 

saját portál, a www.csabaidiák.hu, ezeken keresztül sok fiatallal kerülnek napi kapcsolatba, 

ahonnan le lehet mérni azt, hogy mire van igényük, ill. tevékenységeik során is nem a 

szervezet diktálja a programokat, hanem a fiatalok megkérdezésével, az ő akaratuknak 

megfelelően találják ki és alakítják a programokat folyamatosan. Meggyőződésük, hogy a 

fiatalokat úgy lehet mozgatni és bevonni minél széleskörűbb tevékenységi körbe, ha azokat 

saját maguk találják ki és tervezik meg.  
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Pikó szerint ebben a korban a fiatalok szabadságvágya átlagfeletti, hiszen éppen ebben a 

korban sarjadnak felnőtté és kezdik észlelni önállóságuk lehetőségeit és előnyeit. Ebből 

fakadóan nagyon érdeklődőek minden iránt, ugyanakkor a kedvük gyorsan változik és 

hamarabb unnak meg dolgokat. Úgy véli, a szervezett programoknak mindig fenn kell tartani 

az érdeklődést, mert hirtelen széteshet az egész. Sokat kell az animátoroknak vagy 

projektvezetőknek spontán változtatni, hogy ezt megelőzzék. Az igazi kihívásnak azt tekinti, 

hogy az egyes pozitív töltetű cselekvési terveket, programokat úgy szervezzék meg, hogy a 

fiatalok érdeklődését felkeltse és ne érezzék annak erőltetett jellegét. Ugyanakkor 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 kettőséget az 

ötletelés és a programok kitalálásánál 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 vezetőknek az egyik legnagyobb 

kihívás.  

10. Főbb tevékenységek  

Jelenleg az alábbi tevékenységek működnek az Andrássy Úti Társaskörben, javarészük 

pályázati fenntartásból:  

 főzőklub – itt megtanulhatják, hogyan működik és viselkedik az emberi 

szervezet, hogyan kell ennek megfelelően egy egészséges étrendet elkészíteni, 

mindig elmosogatni maguk után, 

 a zeneklubban megtanulják, hogyan kell zenélni, vagy hogyan lehet 

elektronikus zenét összeállítani, hogyan lehet feltölteni az internetre, és ha ezt 

megveszi egy másik zenész, akkor ez hogyan működik.  

 A diákújságon keresztül olyan témák vannak feldolgozva, amit ők írnak, az 

alkotómédiának is az az alap koncepciója, illetve tételmondata hogy: 

„Fiataloktól fiataloknak fiatalokról!” 
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Ezek mind olyan dolgok, amik foglalkoztatják a fiatalokat. 

11. Fiatalok közélethez való viszonyulása  

Ami a fiatalok viszonyulását illeti a közélethez, a közéleti témákhoz (önkormányzati, 

közhasznú tevékenység, non-profit, karitatív, stb.) elmondható, hogy a személyes megszólítás 

tekinthető a leghatékonyabb módszernek ezt illetően. 

A karitatív, önkéntes non-profit dolgokban kiváltképp a személyes megszólítás tud 

aktivizálni. A békéscsabaiaktapasztalata szerint a hangzatos plakátok, felhívások nem mindig 

érik el az ingerküszöbüket a fiataloknak, ezért ezeknek módszertanán is változást látnának 

célszerűnek. Egy plakát vagy egy felhívás, melyet egy felnőtt értelmez és felkelti az 

érdeklődését teljesen máshogyan hat egy tinédzsernél. Unalmasnak, szürkének látják, így 

gyakorlatilag 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 gyakorlatilag csak az ő nyelvezetükön, ízlésvilágon és csatornákon 

dekódolt üzeneteket hajlandóak befogadni. Ennek okait lehet elemezni, de a cél elérése 

érdekében hatásosabbnak tartja ezekhez alkalmazkodni.   

Egy személyes megszólítással viszont, miután már kialakult egy bizonyos kapcsolat a 

szervezet és a fiatalok között, lehet nekik szólni, hogy jöjjenek kipróbálni új dolgokat, 

csatlakozzanak be, és akkor személyes pozitív tapasztalatukon keresztül rájönnek, hogy ez 

egy nagyszerű dolog, jó érzés tartozni egy közösséghez, részévé válni egy csapatnak. Ezután 

már tudatosan fogják keresni a következő lehetőséget, amikor részt vehetnek hasonló 

programokon vagy tevékenységeken. De amíg ezt az igényt nem alakítják ki bennük, addig 

nem fogja őket érdekelni, hogy egy önkormányzat hogyan dönt egy ifjúsági pályázatnak az 

elszámoltatásában, ahogy az sem, hogy az iskolájától van-e bicikliút a házáig. Mert addig, 

amíg nem ébrednek rá arra, hogy erre legyen ingerük, hogy ők is beleszólhatnak, van 

befolyásuk a dolgok alakításában, addig nem fognak hozzászólni, mert nem érdekli őket. Ha 

egyszer bevonódnak, akkor viszont nagyon aktívak tudnak lenni.  
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Ekkor szokott történni az a hiba, hogy aktivitásukért nem kapnak visszacsatolást. Esetleg 

túlzott aktivitásukat már nem fogadják pozitívan, ami elemi csalódást válthat ki egy ilyen 

fiatalban és egy életre elveheti a kedvét minden ilyentől.  

12. A Diákönkormányzat (DÖK) működése  

Békéscsabán nagyon erős a diákönkormányzat működése, a diákönkormányzat képviselők 

mindig erős, karizmatikus személyek. Az ország rengeteg területén helyezkedtek el volt 

DÖK-elnökök vezető pozíciókban. Csak az elmúlt öt évben rengeteg DÖK-elnök lett 

kinevelve, akik az élet több különböző területén állják meg a helyüket és akár minisztériumi 

szinten képesek tárgyalni. Ez abból fakad, hogy magas szinten vonultak be az 

érdekérvényesítésbe, a döntéshozók pedig partnerként kezelték őket a kezdetektől fogva. 

Ahhoz viszont, hogy eddig eljussanak, igényt kellett ébreszteni bennük arra vonatkozóan, 

hogy elhiggyék, hogy valóban képesek megállni a helyüket. Az ifjúságügyi szakértő szerint az 

ilyen dolgok a legtöbb esetben a pszichében dőlnek el. Ha megfelelően vannak motiválva, 

illetve lélektanilag is készen állnak ilyen dolgokra, akkor nagy dolgok véghezvitelére is 

képesek. Ugyanakkor legalább akkora veszélynek titulálja a fiatalok magaviseletében a túlzott 

motiváltságot. mint a demotiváltságot. Sok fiatal felelősség terhe alatt, némi hatalomhoz jutva 

könnyen el tudja magát bízni, és magasabbra képzeli magát tényleges pozíciójánál, ami azért 

veszélyes, mert az élet kegyetlen tud lenni, és aki magason hiszi magát, nagyot tud esni. Egy-

egy ilyen tapasztalat ugyancsak könnyen ki tudja billenteni egyensúlyából azokat a fiatalokat, 

akik ilyen tevékenységet vállalnak. Ebből kifolyólag Pikó Tamás ennél a tématerületnél is úgy 

látja, hogy óvatosan kell megközelíteni és hathatós mentorálás és szakmai vezetés mellett 

ildomos felkészíteni ezekre a szituációkra a fiatalokat.  

13. Ennek jó gyakorlatait Békéscsabán a következőképpen alkalmazzák 

A békéscsabai Garabonciás napokon választják meg a diákpolgármestert, ill. az 

alpolgármestereket, függetlenül a DÖK-től, de szoros 

együttműködésben.  
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A diákpolgármesterek, alpolgármesterek, a valódi polgármesterrel külön fogadóórát tartanak, 

különböző programokat szerveznek év közben, ezt együttműködésben a diákönkormányzattal. 

A DÖK-nek megvannak a saját éves fix rendezvényei, kulturális eseményei. Évente két városi 

Ifjúsági Parlamentet, VIP-et szerveznek, ami kimondottan érdekérvényesítésről szól. Itt 

különböző szekciók, műhelyfoglalkozások zajlanak. Alkalmanként hozzávetőlegesen 300-500 

fiatalt mozgat meg egyszerre, és körülbelül 10-12 műhelyfoglalkozás valósul meg, pluszban a 

plenáris üléssel kiegészítve. 

Mindezek helyi viszonylatban elég nagyszabásúnak minősülnek. Ezen felül folyamatosan 

kapcsolatot tartanak a különböző tagintézményekkel, iskolákkal és azok igazgatóival. 

Különböző szervekkel folyamatosan egyeztetnek olyan programokról ahol a város, a DÖK és 

az iskolák együtt tudnak működni. Hídszerepet töltenek be, és ők azok, akik nagyon 

rugalmasan kezelik a rendszert és bárhova eljutnak csak azért, hogy megrendezzék a saját 

programjukat, eljutnak egy-egy emberhez annak érdekében, hogy a diáktársuknak jobb legyen 

és ez rengeteg ambíciót ad nekik.  

Minden középiskolának van saját diákönkormányzata és mindegyik iskolának külön iskolán 

belül működik. Ezek általában a diákheteket rendezik, a Garabonciás napokat. Ami mellett 

van a teljesen független, a városi DÖK, aminek nem feltétele az, hogy iskolai DÖK tagja 

legyen valaki. Ennek értelmében lehet valaki a városi DÖK tagja anélkül is, hogy a saját 

iskolájában működő diáktanáccsal bármiféle kapcsolatban lenne.  

Minden évben van tisztújításuk, „castingjuk
3
”, új tagokat vesznek fel és nagyon színvonalasan 

választják meg azt, hogy ki lesz a képviselőjük. A szakember szerint Békéscsabán egyáltalán 

nem csak egy kirakatszervezet a DÖK, hanem egy nagyon jól működő intézménynek minősül, 

ami véleménye szerint befolyásolja, hogy a város ifjúságügye valóban jól működő és pezsgő 

ifjúsági élet mondható el a városról annak ellenére, hogy nem minősül egyetemi városnak. 

 

                                                           
3
válogató 
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Általában tízedikes középiskolás korukban szoktak az elnökök a DÖK élére kerülni. 

Tízedikes korára ugyanis megtalálja a fiatal a helyét Békéscsabán, otthonosan mozog a 

városban, annak környékén és az intézményi rendszert, összefüggéseket és a kapcsolatokat is 

átlátja. Így megtalálja a helyét a közintézményekben, így hozzávetőlegesen másfél évig tud 

működni, mint elnök és érettségi előtt adja át valaki másnak a stafétát. Ez azért is nagyon 

fontos, mert mindig meg tud újulni a szervezet, új lendületet tud venni az új elnökkel, senki 

sem kényelmesedik bele ebbe a pozícióba, ami kiváltképp fontos szempont, mert a szekértő 

szerint sok helyen (főleg egyetemi körökben) egyfajta megélhetési pozícióvá degradálódnak 

ezek a posztok. Nem utolsó sorban pedig hatalmas motiváló erővel bír minden fiatal számára, 

mert bárkiből válhat DÖK-elnök, ha kellően ügyes és ambiciózus.  

14. A fiatalok közéleti szerepvállalása 

Pikó Tamás meglátása szerint nagyon fontos, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a 

közéletben akárcsak az hogy, bekapcsolódjanak az önkormányzat munkájába,esetleg karitatív, 

önkéntes tevékenységbe ami a városon belül működik vagy akár országosan is. Úgy gondolja, 

hogy természetesen, megmondhatják a tapasztalt idősebbek hogy, milyen irányba kell 

elindulni, de ennek hozadékát már nem ők fogják megélni. Tehát érdemes és nagyon fontos az 

ifjúságba időt fektetni. Fontosnak tartja a megfelelő tanácsokat és a jó szándékú 

iránymutatást, sőt akár a kritikát is, de fontos mindezeknek az egyensúlya, hogy azt a fiatalok 

ne érezzék rátelepedésnek. Sok idősebb ifjúságügyi szakértő ezzel rontja el, majd nem érti, 

miért nem működik a fiataloknál, és leegyszerűsítve korosztályos viselkedésformának 

titulálja. Azt például kimondottan károsnak titulálta, amire a fiatalok valósággal allergiásak, 

ha „bezzegamiidőnkbeneznek” nekik, tehát megpróbálják bizonygatni, hogy korábban mi 

hogyan 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 nem csak hogy szerves, de gyakorlatilag mára elválaszthatatlan részét képezi már. Ez 

alapvetően határozza meg viselkedésüket és 

gondolkodásmódjukat.  
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Míg az idősebb generáció számára sokszor nehéz már lépést tartania ezzel, hiszen nem a 

számítástechnikában nőttek fel. Számukra csak egy eszköz, addig a mai fiatalok talán 

mindennél otthonosabban és magabiztosabban mozognak ebben a digitális világban.  

Olyan lehetőségek rejtenek magukban ezek, amik alapjaiban határozzák meg a fiatalok 

dolgokhoz való hozzáállását. A párbeszédbe és a kommunikáció kialakításába úgy látja, be 

kell vonni ezeket az eszközöket is, mert a fiatalok a legtöbb esetben máshogy látják a 

dolgokat és máshogy gondolkodnak a dolgokat illetően. Úgy gondolja, főként az idősebb 

generációnak kéne ebben az irányban nyitni és meghallgatni őket, mert lehetséges, hogy egy 

olyan kapcsolati hálóval rendelkeznek, ami az idősebb generáció számára elképzelhetetlen. A 

mai fiatalok telefonnal a kezükben csinálnak mindent, szinte minden és mindenki elérhető 

számukra a virtuális világban. 

15. A fiatalok médiafogyasztása  

A médiafogyasztás is benne van ebben a virtuális világban. Ha az idősebb generációt érdekli 

egy téma, megveszi a nyomtatott sajtót, esetleg két sajtóterméket,abból tájékozódik és azt 

fogadja el valóságnak. Ezzel szemben a fiatalok, ha valami érdekli őket, akkor 6-7 helyről is 

utána járnak egy adott témának, hogy kialakítsák a saját releváns álláspontjukat. Az idősebb 

generációnak hajlamos egy újság nézőpontját „szentírásnak” elfogadni, pedig tudjuk tudva 

lévő, hogy milyen manipulatív a mai média. Ennek viszonyrendszerében a szakértő szerint fel 

kell tenni a kérdést, hogy melyik számít hitelesebbnek, az online vagy az offline média? 

Egyik sem működik a másik nélkül, de nem szabad éles határt vonni a kettő között, mert 

torzításokhoz vezethet.  

16. Miért apolitikusak a fiatalok?  

Az országos trendek és az ifjúsági kutatások felmérései azt mutatják, hogy egyre jobban 

közömbösek, apolitikusak a fiatalok, távol tartják magukat szinte mindentől.  
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Ezt viszont nem látja olyan problémaként, melyet ne lehetne feloldani, vagy éppen ne oldaná 

fal saját magát azzal, hogy a fiatalok álláspontja ezt illetően folyamatosan változik. Épp az 

aktuális befolyásoló hatások alakítják. A fiataloknál viszont nehéz általánosítani ilyen 

témáról, mert lehet, amit az egyik nap egyféleképpen látnak, azzal a véleménnyel másnap már 

saját maguk vitatkoznának.  

Az Új Nemzedékhez nagyon sok nehéz helyzetű fiatal is jár, akik akár anyagi, akár családi 

vagy társas-szociális kapcsolati problémákkal küzdenek és nem mondható el az róluk, hogy 

közömbösek lennének, hanem inkább mindenki más területen éli meg a dolgait és más 

területen mozog magabiztosabban. A fiataloknál az adott pillanatnak a heve dönti el, hogy mit 

érez az elmúlt egy évvel kapcsolatban vagy a jövőre nézve. 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 viszonyulásuk, 

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.  

Példának okáért, ha egy diákot egy vizsga után keresnek meg bármilyen kutatással 

kapcsolatban, teljesenmás válaszokat fog adni, mintha egy nyugodt, relaxált környezetben 

beszélnénk vele ugyanabban a témában. Ez csak két légből kapott példa, de azt kívánja ezzel 

érzékeltetni az adatközlő, hogy egy tizenéves fiatal más-más válaszokat képes produkálni 

helyzettől, időponttól, helyszíntől vagy éppen lelkiállapottól függően. Ez destabilitást jelent, 

de nem elsősorban pszichés zavarok, sokkal inkább fejlődésbeli sajátosságok révén. 

17. A fiatalok tájékozottsága a közügyeket illetően  

Ebből következik az is, hogy a fiatalok csak közepesen vagy inkább gyengén tájékozottak a 

közügyeket illetően. Ha osztályozni kellene ezt egy ötös skálán, akkor Pikó Tamás ezt a 3-ra 

tenné. Nem érdekli őket, vagy nem néznek utána a szembejövő információnak. Ez az 

érdektelenség, közömbösség.  
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A probléma oka az, hogy nincs olyan forrás, amely az ő nyelvükön adná át az információt, 

mondaná el a hírt. Például, hogy milyen jó lesz az M44-es gyorsforgalmi út egy fiatalnak nem 

bír hírértékkel, mert még jogosítvánnyal sem rendelkezik. De ha úgy lenne megírva vagy 

közölve, hogy egy fiatal számára is érthető legyen, és ne legyen tele számokkal, 

statisztikákkal és rövidítésekkel, akkor olvasnák, érdeklődnének, tájékozódnának. Ami pedig 

a legfontosabb, hogy értsék, nekik ebből mi a hasznuk. Ebben a korban egy fiatal mindent 

haszonnal, hasznosítással mérlegel. Az ifjúságügyi szakértő ezzel nem elsősorban anyagi 

haszonra gondol, hanem mindenféle hasznosítást. Meglátása szerint ilyenkor ugyanis a 

fiatalok habzsolják az információkat (amiket be akarnak fogadni).  

Tehát alapjába véve fogyasztanak sajtót, de csak olyant, ami számukra érthető és releváns. 

Vannak iskolai újságok, melyek bár nekik szólnak, mégis korlátozott az információmerítés 

számukra ebből, mert kiadása miatt csappan tartalmának a hírértéke, illetve a hírek is benne 

ellenőrzöttek, így számukra nem bír attraktivitással. Ezzel szemben az internet különböző 

csatornáin hatványozottan több impulzushoz jutnak (a legtöbb esetben pletyka színvonalon).  

Az Új Nemzet által működtetett www.csabaidiákújság.hu a békéscsabai körülbelül 10000 

középiskolásból az elmúlt két hónapban egy népszerű poszt elért 1200 fiatalt. Egy-egy 

ütősebb cikk a város összifjúságának a tíz százalékát éri el. Az elmúlt két hónapból a legjobb 

elérési arányuk az egyik cikknél 1307 olvasó volt. Az online felületen ezt pontosan tudják 

ellenőrizni, nyomtatott sajtónál ez lehetetlen. Ott csak az eladási példányokból lehet kiindulni, 

de egy adott cikk olvasását abból nem tudják kikalkulálni.  

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

olvasni fogják a híreket. Ezen az online újságon kívül nem igazán van kimondottan 

fiataloknak szóló sajtótermékük Békéscsabán. Az online újságon kívül a szervezet még 

rendelkezik instagrammal, facebook oldallal, weblappal és saját youtube csatornával. Ezek 

közül a legnépszerűbbek a fiatalok körében az instagram és youtube. Mivel a legújabb trendek 

értelmében főként a vlogokon keresztül. Offline csatornákat nem nagyon használnak a 

fiatalok. Televízión keresztül nem informálódnak.  
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Nagy kereskedelmi rádiókat is csak elvétve hallgatnak. Helyi rádió ugyan van, de arra sem 

jellemző, hogy hallgatnák a fiatalok. Ettől sokkal tudatosabban hallgatnak zenét. Pontosan és 

csak azt, amit szeretnének. Ezen kívül van suli rádió, aminek volt egy 3-4 hónapos leállása, de 

volt, hogy minden nagyszünetben szóltak beszélgetős adások, saját zenékkel. Ennek nagyon 

pozitív, jó visszajelzései voltak. Ebből kifolyólag szerinte ilyen irányban nyitottak lennének a 

diákok.  

Élőben sugárzó rádiók is vannak az iskolákban, de ez függ a diákoktól és a segítő 

pedagógusoktól, ugyanakkor ez egyéni, tehát minden iskolában maguknak csinálják csak. 

Átfedésekről ilyen téren nem tud. 

Véleménye szerint a fiatalok egymás közti kommunikációjában is meg-megjelennek a 

közéleti témák, leginkább azok, amit vizuálisan észlelnek vagy érinti őket, azokról beszélnek. 

18. A kommunikáció innovatív formái a fiatalok közlési rendszereiben 

Főként a mémeket
4
 részesítik előnyben. Alapjában, az internetes mém egyszerűen egy 

digitális fájl vagy hiperhivatkozás terjesztése egyik személytől a többiek felé az internet 

nyújtotta lehetőségekkel (például e-mailen keresztül, blogok által, kapcsolatépítő 

oldalakon, azonnali üzenetküldő szolgáltatások segítségével). A tartalom gyakran állhat egy 

szólásból vagy viccből, egy pletykából, egy módosított, vagy módosítatlan képből, egy egész 

weboldalból, videoklipből, animációból, vagy egy meglepő hírből, sok más egyéb lehetőség 

mellett. 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.
5
 

 

 

                                                           
4
 A karikatúra modern változata, mely vicces fotómontázsokból áll.  

5
Wikipédia, Letöltve: 2019.04.30; 10:25. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hiperhivatkoz%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kapcsolat%C3%A9p%C3%ADt%C5%91_oldal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kapcsolat%C3%A9p%C3%ADt%C5%91_oldal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Azonnali_%C3%BCzenetk%C3%BCld%C5%91_szolg%C3%A1ltat%C3%A1s
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19. Önkéntesség  

A szervezet rendszeresen közösségi munkákat is szokott rendezni. A székház épülettel és a 

hozzá tartozó kerttel együtt 2000 m
2
 felületű, amit közös munkával szoktak rendbe tenni, 

csinosítani. Az interjúkészítés időpontjában is arról számoltak be, hogy rövides időn belül 

kertrendező buli lesz, amit a fiatalokkal közösen valósítanak meg. Takarítás, ültetés, fűnyírás, 

kerti bútorok kihelyezése, stb. lesz. Az elején, 3-4 évvel ezelőtt, amikor a szervezet ebbe az 

épületbe költözött, kemény dolog volt rávenni őket, de most már maguktól jönnek, mert 

tudják, hogy össze lesz kötve szalonnasütéssel, bográcsozással vagy teqballozással.  

Tudják, hogy ha jönnek segíteni, akkor előbb-utóbb lesz valami spontán összejövetel, 

közösségi élmény is. Tudják, hogy egy közösséghez tartoznak, benne van a csapatszellem, 

ami motiválja őket. Önkéntes munka nincs úgy, hogy csak ő adjon, ki kell vennie valamit 

abból, amit csinál. Meg kell találni az ő önös érdeküknek megfelelő dolgokat. Egy csomó 

dolgot fel lehetne sorolni, hogy mivel lehet őket megfogni, de mindegyikőjüket mással. Ez 

nem könnyű szempont, de csak így látja érdemesnek.  

20. Ifjúságpolitikai szervezetek hatékonysága 

Meglátása szerint ifjúsági politikai szervezetek is működnek a környéken, bizonyos szinten el 

is tudják érni a fiatalokat, de a civilszférát és a politikumot nem tartja szerencsésnek, ha 

keveredik. Az ifjúsági politikai szervezetek tiszteletben tartják a civil szervezetek munkáját, 

de nem gyakorolnak rájuk politikai nyomást, mert tudják, hogy az csak kontra-produktivitást 

váltana ki. A civil szervezetek székháza nem fog otthont adni politikai jellegű 

rendezvényeknek, programoknak. Ez szerinte a szakmai alapon és kölcsönös tiszteleten 

alapul. 

21. Kulturális igény 

A fiatalok kulturális igénye változó tendenciát mutat. Van olyan réteg is, amelyik 

kimondottan fogékony és igényli a klasszikus kultúrát. Erre az igényre jó példával szolgál az 

„Egy éjszakás alkotás” nevű rendezvény, ahol az evangélikus 

gimnázium művészeti szakos fiataljai vesznek részt.  
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Este hat órakor kezdődik a rendezvény. Legutóbb 35 fiatal vett rajtarészt, és egész éjszaka 

alkottak a témában, majd reggel hétkor van a kiértékelés és eredményhirdetés. Mind a 

képzőművészet, mind a színház, mozi irányban vannak érdeklődők. Ez eléggé réteg 

specifikus, de érezhető a jelenléte annak, hogy erre is van igény és tudatosan keresik ezeket a 

lehetőséget.  

Rendszeresen szerveznek más kulturális programot is, mint pl. könyvbemutató, 

ismeretterjesztő előadások, egészséges életmóddal kapcsolatos előadások stb. Vannak olyan 

témák, amire csak a fiatalok jönnek, és vannak témák, amikre fiatalok szinte egyáltalán. 

Mindezek ellenére mégis elmondható, hogy a kulturális témák iránt gyengébb az érdeklődés, 

mint a közösségi, könnyedebb, lazább programok iránt (pl. egy buli). Szórakozásra 

természetesen jóval nagyobb az igény, a kereslet és az érdeklődés. Ám Pikó Tamás meglátása 

szerint van ennek némi létjogosultsága a fiatalok körében, hiszen fiatalok. Tehát úgy 

gondolja, a kulturális jellegű programok mellett, fontos a szórakozásra is hangsúlyt fektetni. 

Felvetődik a kérdés, hogy van-e összefüggés az apolitikusság és a közélettől való tisztes 

távolságtartás és a kulturális igények között a fiatalok tekintetében? Például egy aktívan 

olvasó 16 éves jobban észreveszi-e mondjuk a közéleti témákat? Pikó úgy látja, hogy nem 

feltétlenül van összefüggés, szerinte egyénenként változó tendenciát mutat ennek képe. Aki 

aktívan szerepet vállal és ott van az érdekképviseletben, mint szószóló, az fel mer szólalni és 

van benne annyi ambíció, hogy ezért tegyen, az nagy valószínűséggel politikai irányban is 

nyitottabb, mert lát benne potenciált. Vannak, akik kiugrási pontot és a fejlődést látnak ebben, 

mint szónoki lehetőség vagy érdekérvényesítési potenciál.  

A kultúrának nyilván nagy szerepe lehet ebben, mert ha valaki a politika felé orientálódik, 

nyilvánvalóan nagy szüksége lesz megfelelő szónoki képességekre, gyakorlatra. Annak nyílt 

eseményeken meg kell jelennie, választékosan kell beszélnie, tehát ezekkel mind tisztában 

kell lennie, ami feltételezi azt, hogy a kultúra, történelem, retorika irányában van indíttatása 

fejlődni.  
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Aki ilyen irányba mozog, az szeretne jobb lenni ebben, már fiatalon meg tud tartani egy 

előadást, feltételezi az önfejlesztő folyamatot, ami természet szerűen a kultúrából alakul ki. 

22. Közéleti témák az oktatásban 

A jelenlegi iskolai oktatás szintjén is megjelenhetnek a közélet témái, ha van olyan fajta 

tudatos kommunikáció az iskola részéről, hogy ráirányítsa ezekre a dolgokra a diák figyelmét. 

Ez azonban főként pedagógusfüggő. Sok tanárt nem érdekli ez a téma, az a fő célja, hogy 

leteljen a munkaideje, de van sok ambíciós fiatal tanár, újonnan kikerült pedagógus, akik ezt a 

fajta tudatos nevelést fontosnak tartják, mert őket még „nem darálta be a rendszer 

bürokráciája”. Céltudatos és célzott oktatást kapott, hogy ezt hogyan tudja átadni az újabb 

generáció számára. Igazából szerinte ez az iskola, az igazgató, a tanintézmény-vezető, az 

osztályfőnök és alsó szinten pedig a pedagógus függvénye, hogy ezt mennyire viszi bele az 

oktatásba. 

23. Közéleti témák megjelenése a családon belüli kommunikációban  

Pikó Tamás határozottan úgy gondolja, hogy a családon belül is megjelennek a közélet témái. 

Ezekből néha konfliktushelyzetek is születnek, mivel annyira ki van élezve a mai magyar 

politika és közélet, hogy kormánypárti vagy ellenzéki, hogy sok esetben tabu például családon 

belül is, ki hova voksol. Az a helyes - csak sajnos ritkán fordul elő -, hogy családon belül meg 

legyen beszélve, hogy egy-egy kormányzati döntés milyen pozitív/negatív következményeket 

von maga után. Ez főként már szavazó korú fiatalok esetében releváns. Fontos beszélni otthon 

a politikáról, hogy a fiatal kis mikrokörnyezetére lebontva ezek a döntések milyenek, hogy 

befolyásolják az ő életüket, hogy ezáltal felelősségteljesen tudjanak értelmezni dolgokat a 

világban. Úgy véli, ezt lenne ideális átadni, erről lenne érdemes beszélni a családoknak, abban 

viszont nem biztos, hogy ez mindenhol maximálisan meg is valósul.  
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Meglátása szerint a közélet eseményei, a politika, hatással van a fiatalok mindennapjaira, de a 

maguk groteszk módján kiparodizálják, komolyan veszik, talán még néha foglalkoznak is 

vele, de plazán fogják fel és viccet csinálnak belőle. 

Létezhet egy olyan pont is a fiatalok életében, amikor elkezdik komolyabban venni ezeket a 

témákat. Ez azonban mindenkinél változó, akkor, amikor a saját igénye kialakul erre, hogy 

egy felelősségteljes döntést meg tudjon hozni.  

Az a felnőttek vagy az ifjúsági szervezetek felelőssége, hogy minél hamarább alakuljon ez az 

igény ki bennük. Azt kell kialakítani bennük, hogy tudják, hogy mit jelent a felelősségteljes 

döntés és hogy a döntéseinek mi a következménye, ezeket felelősséggel tudják viselni. 

Valami ilyesmi lenne az ifjúsági szervezetek fő feladata. Ha ez valakinek a 18. 

születésnapjára kialakul, akkor jól végezték a dolgukat, célt értek vele, de ha nem, akkor sem 

kell belőle tragédiát csinálni, akkor kialakul később, az is lehet, hogy valakinél soha. 

24. A fiatalok érdeklődését kiváltó témák  

 A véleményező szakértő szerint ez elsősorban ez attól függ, hogy mikor kérdezik meg tőlük, 

iskola közben vagy azután. Helyzetfüggő, szórt figyelemmel működnek, nehéz egy adott 

pontra fókuszálniuk, ráadásul ez percről percre változik. Nagyon élményközpontúak és 

vadásszák a ritka pillanatokat. Ezért is emészt fel nagy erősfeszítéseket, hogy amikor egy 

adott klubfoglalkozás van, akkor elérni, hogy mindenki a feladatot csinálja. Nagyon széles az 

érdeklődési körük, de felületesebb, mint egy felnőttnek. Érezni kell, hogy épp mire van 

szükségük. Például, ha az kell neki, hogy ne zaklassák programmal vagy arra vár, hogy valaki 

odamenjen hozzá és kérdezze meg tőle, hogy mit szeretne csinálni, mert akkor elmondaná, 

akkor így kell őket megközelíteni. Van olyan nap is, hogy több program van a házban, de 

mindenki hirtelen hazamegy, mert aznap nincs kedvük, de olyan is van, hogy idő előtt 

nekikezdenek egy adott programnak, mert annyira „nyüzsögnek” és türelmetlenek. Pikó 

Tamás szerint ez teljesen helyzetfüggő és diverzifikált.  
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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 (pl. graffitik vagy falfirkák, rongálások helyett matricák). Egy mém, ami 

offenzívabb, ugyanolyan kifejezési forma, mint egy falfirka, de rengeteg más platform van, 

ahol kifejezhetik magukat. Valószínűleg pszichikailag ugyanúgy működik, csak éppen 

ellágyult, nem ölt durva formákat.  

25. Fiatalok beépülése a civil szektorba 

Sok civil szervezet működik Békéscsabán és az Új Nemzedék ezek közül sokkal ápol jó 

kapcsolatot. Jellemző, hogy a fiatalok beépülnek egy-egy civilszervezetbe, és később, idősebb 

korukban, ezekben a szervezetekben folytatják munkásságukat. 

Ezeknek a civil szervezeteknek a feladata, hogy a fiatalokat bevonják a közhasznú 

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 elősegítve egy „gyönyörű ívet” készítsen a pályázó, és a pályázat 

végén legyen sok-sok önkéntes óra leigazolva.  

Ezt ugyanakkor akképpen látja, hogy meglehetősen sok adminisztratív, papír munkát ró a 

kivitelezőre, elvéve az energiát a ténylegesen fiatalokkal eltöltött minőségi időtől.  

Egy civil szervezetnek nem szabadna kényszerrel ráerőltetnie a fiatalt, hogy önkénteskedjen, 

csak azért mert erre kapták a támogatást. Inkább meg kell érinteni őket annyira, hogy 

bízzanak az együttműködésben és önszántukból akarják csinálni. Pl. cigaretta csikk 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 csinálják.  
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Az hogy cigaretta csikket „kell” szedniük, része lesz egy nagyon kellemes napnak és pozitív 

érzésekkel tölti el őket, hogy jó ügyet szolgálnak és önkéntes munkát végeznek vele. Ha 

megfelelőképpen van mindez számukra tálalva, akkor kellemes emlék lesz számukra, 

örömmel fognak máskor is bekapcsolódni. Nem kell erre őket külön megkérni vagy 

kényszeríteni.  

Az önkéntesség örömforrássá válik számukra, ez pedig kulcskompetencia. Meggyőződése 

szerint mindig az egyénre kell hatni, melyet egyszerűen nem lehet központilag irányítani. Az 

egyén saját meggyőződése az irányadó. Nem működőképes az a modell, ha erőszakkal 

centralizálni próbálják a jelenséget. Hagyni kell szerinte, hogy mindenki egyénileg 

bontakozzon ki. A projektek elvárják, hogy a megvalósítás folyamán beleférjenek egy 

kerettörténetbe, az elszámolhatóságba. A legtöbbször ez azt eredményezi, hogy éppen azok a 

különlegességek vannak lenyesve, melyek érdekessé teszik annak személyiségét, s az egész 

egy szürke kocka marad, ami szerinte bár lehet, hogy illeszthető, de nem célravezető. 

26. A fiatalok aktivizálására irányuló intézkedések 

Azt látná optimálisnak, ha platformok, lehetőségek lennének teremtve és biztosítva, amikkel a 

helyi közösség tudnának élni. Azokkal a kezdeményezésekkel, amiket korábban csináltak, és 

amit a kormányzat is támogat, mert nagyon hasznos dolog. Úgy látja, hogy az Új Nemzedék 

egy nagyon jó elképzelésen alapuló kezdeményezés, de az hogy helyi szinten mennyire van 

beépülve az ifjúságszakmába, az leginkább a helyi hatástól függ, hogy ebbe a fiatal mennyire 

akar bekapcsolódni. Úgy tekint-e rá, mint munkahely, vagy mint hivatás. 

Voltak és vannak intézkedések a kormány részéről, melyek elősegítik, hogy a fiatalok jobban 

érdeklődjenek a közélet iránt. A „Rólad szól!” az kimondottan egy kormányzati 

kezdeményezés volt a témát illetően. Utána nagyon sokáig beszéltek róla a fiatalok, így 

hasznosnak ítélte, ám meglátása szerint ezt nem egyszer kellene évente, hanem akár havi 

jelleggel. Ha lenne visszacsatolás számukra, melyből látják, hogy van értelme az energia-

befektetésüknek, az megint csak motiválná őket és ösztönözné, 

hogy újra és bátran véleményezzenek, mert van értelme.  
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A különböző fórumokon elhangzott véleményeket (Békéscsabán, Egerben, Nyíregyházán, 

stb.) összegezni és eljuttatni az adatközlőknek. Hiába lesz egy nagy tudástár, ha annak nem 

lesz visszacsatolása, akkor mindez csak egyoldalú dolog marad.  

Így a legjobb esetben is csak az adatbegyűjtők számára lesz hasznos, azok tudnak belőle 

építkezni, míg aki mindezeket az információkat szolgáltatja, azok nem. Pedig helyi szinteken 

is ugyanolyan hasznosként hathatna, de akár egyénileg is hasznosulni tudna.  

Felteszi Pikó Tamás a kérdést: a következő hasonló jellegű programoknál hogy várják el, 

hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek, ha nincs feedback
6
? Csodálatos kezdeményezésnek 

tartja a „Rólad szól” kezdeményezést, de rámutatott, hogy az első alkalmon hatvan résztvevő 

vett részt, a másodikon már csak 15. Mindazonáltal az a tizenöt nagyon aktív volt, viszont 

sajnálattal konstatálta a visszacsatolás hiányát. Úgy érzi, szerencsés lenne, ha a projektgazda 

évente több alkalommal is visszatérne ezekre a helyszínekre és kiértékelné a fiatalok 

részvételét, tevékenységét.  

Érezhetően centralizálás tetten érhető ebben, amivel megítélése szerint nem a központi jelleg 

elsősorban a probléma, hanem a túlterhelt bürokratikus adminisztráció. Abszurdnak tartja, 

hogy bár rengeteg fiatal jár be náluk a közösségi térbe, amivel háromszor annyi 

adminisztrációs feladatot kell ellátniuk, mint azokon a helyeken, ahol kevesebb fiatalt 

vonzanak be. Mérhetetlen aránytalanságnak titulálja, hogy amennyiben kevesebb fiatal jár be, 

azzal kevesebb a munka, fordítva pedig hatványozottan nő a kötelezettség. Ezek távolból, a 

központi irányító egységből nem biztos, hogy látszanak, mi szerinte hátrányára válik az egész 

– egyébként – jó kezdeményezésnek. Az ilyen dolgok annyira meg tudják nehezíteni a 

hétköznapokat a cselekvőképes egyének számára, hogy elveszik azt az időt, erőt és 

lelkesedést, hogy valóban a fiatalokkal tudjanak foglalkozni, s velük tölteni az időt, a 

papírmunka helyett. Szerencsésebbnek látná, ha a felesleges beszámolók leírása helyett ezeket 

másképpen is dokumentálni lehetne az elszámolásokban, például videó-bemutatókkal.  

 

                                                           
6
 * visszacsatolás 
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27. A fiatalok közösségi igényei 

A fiataloknak óriási az igényük a közösségi létre, a közösségi foglalkozásokra. A fiatalok 

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 legyenek, de sok esetben ezt maguk sem ismerik fel, csak akkor, amikor kipróbálják. 

Tehát tulajdonképpen az igényük tapasztalással alakítható ki. Óriási húzó ereje van annak, 

hogy egy közösségben vannak, és olyan proaktív informális csoportokban működnek, ahol 

törődnek egymással és számíthatnak egymásra. 

28. Sporttevékenység 

Az Andrássy Úti Társaskör közösségi térben sporttevékenység is folyik. Van önvédelmi, 

karate és kickbox edzés is, ezekre tanítási időben az iskolák tornatermeiben kerül sor. De 

vannak gerinctornák, mediball és teqball aktivitások. Focitornákat ugyan nem szoktak tartani, 

de különböző sportfoglalkozásokat rendszeresen befogadnak, illetve csatlakoznak, melyeken 

a közösségi terük tagjai díj nélkül vehetnek részt. 

A nevezett projekt 2016. március 11-én indult hivatalosan el, ami 2020. augusztus 31-én 

zárul. Ez után még bizonytalan, hogy lesz-e ennek a jól működő közösségi 

kezdeményezésnek folytatása, illetve, hogy milyen. Ha akarják folytatni, akkor kell találniuk 

egy olyan forrást, ami lehetővé teszi a bérleti díj és a rezsiköltség fizetését.  
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29. Összegzés 

Pikó Tamás szakmai és személyes tapasztalataira alapozva, mint aki napi szinten 

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 viselkedési formáik. Arra is rámutatott a szakember, 

hogy fordítottan is kezelni kell a témakört, hogy a közélet hogyan közelítse meg a fiatalokat. 

Erre különálló kommunikációs terveket és más módokat kell keresni. Meggyőződése, hogy 

amennyiben a fiatalok megfelelően vannak megszólítva, egy-egy témára ráirányítva a 

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

bekapcsolódnak, aktivizálódnának nagyobb arányban, mint jelenleg vagy korábban.   

Ha osztályozni kellene ezt egy ötös skálán, akkor Pikó Tamás ezt a 3-ra tenné. Nem érdekli 

őket, vagy nem néznek utána a szembejövő információnak. Ez az érdektelenség, 

közömbösség. 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, érdeklődnének, tájékozódnának. Ami pedig a legfontosabb, hogy értsék, nekik 

ebből mi a hasznuk. Ebben a korban egy fiatal mindent haszonnal, hasznosítással mérlegel.  

Az ifjúságügyi szakértő ezzel nem elsősorban anyagi haszonra gondol, hanem mindenféle 

hasznosítást. Meglátása szerint ilyenkor ugyanis a fiatalok habzsolják az információkat 

(amiket be akarnak fogadni).  

Nem látja olyan problémaként, melyet ne lehetne feloldani, vagy éppen ne oldaná fal saját 

magát azzal, hogy a fiatalok álláspontja ezt illetően folyamatosan változik. Épp az aktuális 

befolyásoló hatások alakítják. A fiataloknál nehéz általánosítani ilyen témáról, mert lehet, 

amit az egyik nap egyféleképpen látnak, azzal a véleménnyel 

másnap már saját maguk vitatkoznának.  
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Mindenki más területen éli meg a dolgait és más területen mozog magabiztosabban. A 

fiataloknál az adott pillanatnak a heve dönti el, hogy mit érez az elmúlt egy évvel 

kapcsolatban vagy a jövőre nézve. 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 viszonyulásuk, 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 destabilitást jelent, de nem elsősorban pszichés 

zavarokat, sokkal inkább a fejlődésbeli sajátosságok velejárójának tekinthető. 

Meggyőződésük Békéscsabán, hogy a személyes megszólítás tekinthető a leghatékonyabb 

módszernek. A karitatív, önkéntes non-profit dolgokban kiváltképp a személyes megszólítás 

tud aktivizálni. A Pikó Tamás tapasztalata szerint a hangzatos plakátok, felhívások nem 

mindig érik el az ingerküszöbüket a fiataloknak, ezért ezeknek módszertanán is változást 

látnának célszerűnek. Egy plakát vagy egy felhívás, melyet egy felnőtt értelmez és felkelti az 

érdeklődését teljesen máshogyan hat egy tinédzsernél. Unalmasnak, szürkének látják, így 

gyakorlatilag 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 gyakorlatilag csak az ő nyelvezetükön, ízlésvilágon és csatornákon 

dekódolt üzeneteket hajlandóak befogadni. Ennek okait lehet elemezni, de a cél elérése 

érdekében hatásosabbnak tartja ezekhez alkalmazkodni.   

Egy személyes megszólítással viszont, miután már kialakult egy bizonyos kapcsolat a 

szervezet és a fiatalok között, lehet nekik szólni, hogy jöjjenek kipróbálni új dolgokat, 

csatlakozzanak be, és akkor személyes pozitív tapasztalatukon keresztül rájönnek, hogy ez 

egy nagyszerű dolog, jó érzés tartozni egy közösséghez, részévé válni egy csapatnak. Ezután 

már tudatosan fogják keresni a következő lehetőséget, amikor részt vehetnek hasonló 

programokon vagy tevékenységeken.  
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De amíg ezt az igényt nem alakítják ki bennük, addig nem fogja őket érdekelni, hogy egy 

önkormányzat hogyan dönt egy ifjúsági pályázatnak az elszámoltatásában, ahogy az sem, 

hogy az iskolájától van-e bicikliút a házáig. Mert addig, amíg nem ébrednek rá arra, hogy erre 

legyen ingerük, hogy ők is beleszólhatnak, van befolyásuk a dolgok alakításában, addig nem 

fognak hozzászólni, mert nem érdekli őket. Ha egyszer „bevonódnak”, akkor viszont nagyon 

aktívak tudnak lenni.  

Hibának tartja. ha a fiatalok az aktivitásukért nem kapnak visszacsatolást. Esetleg túlzott 

aktivitásukat már nem fogadják pozitívan, ami elemi csalódást válthat ki egy ilyen fiatalban és 

egy életre elveheti a kedvét minden ilyentől.  

Meggyőződése Pikónak, hogy a fiatalokat úgy lehet mozgatni és bevonni minél széleskörűbb 

tevékenységi körbe, ha azokat saját maguk találják ki és tervezik meg.  

Pikó Tamás szerint ebben a korban a fiatalok szabadságvágya átlagfeletti, hiszen éppen ebben 

a korban sarjadnak felnőtté és kezdik észlelni önállóságuk lehetőségeit és előnyeit. Ebből 

fakadóan nagyon érdeklődőek minden iránt, ugyanakkor a kedvük gyorsan változik és 

hamarabb unnak meg dolgokat. Úgy véli, a szervezett programoknak mindig fenn kell tartani 

az érdeklődést, mert hirtelen elillanhat a figyelem. Sokat kell vezetőknek spontán változtatni, 

hogy ezt megelőzzék. Az igazi kihívásnak azt tekinti, hogy az egyes pozitív töltetű cselekvési 

terveket, programokat úgy szervezzék meg, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltse és ne 

érezzék annak erőltetett jellegét. Ugyanakkor 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 kettőséget az ötletelés és a programok kitalálásánál 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 vezetőknek az egyik legnagyobb kihívás.  
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Meglátása szerint nagyon fontos, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a közéletben 

akárcsak az hogy, bekapcsolódjanak egy önkormányzat munkájába,esetleg karitatív, önkéntes 

tevékenységbe, ami lakhelyükön belül működik vagy akár országosan is. Úgy gondolja, hogy 

természetesen, megmondhatják a tapasztalt idősebbek hogy, milyen irányba kell elindulni, de 

ennek hozadékát már nem ők fogják megélni. Tehát érdemes és nagyon fontos az ifjúságba 

időt és energiát fektetni. Fontosnak tartja a megfelelő tanácsokat és a jó szándékú 

iránymutatást, sőt akár a kritikát is, de fontos mindezeknek az egyensúlya, hogy azt a fiatalok 

ne érezzék rátelepedésnek. Azt például kimondottan károsnak titulálta, amire a fiatalok 

valósággal allergiásak, ha „bezzegamiidőnkbeneznek” nekik, tehát megpróbálják bizonygatni, 

hogy korábban mi hogyan 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 nem csak hogy szerves, de gyakorlatilag mára elválaszthatatlan részét képezik már. 

Ez alapjában határozza meg viselkedésüket és gondolkodásmódjukat. Míg az idősebb 

generáció számára sokszor nehéz már lépést tartania ezzel, hiszen nem a számítástechnikában 

nőttek fel. Számukra csak egy eszköz, addig a mai fiatalok talán mindennél otthonosabban és 

magabiztosabban mozognak ebben a digitális világban.  

Olyan lehetőségek rejtenek magukban ezek, amik alapjaiban határozzák meg a fiatalok 

dolgokhoz való hozzáállását. A párbeszédbe és a kommunikáció kialakításába úgy látja, be 

kell vonni ezeket az eszközöket is, mert a fiatalok a legtöbb esetben máshogy látják a 

dolgokat és máshogy gondolkodnak a dolgokat illetően.  

A fiataloknak másak a médiafogyasztási szokásai is. Ha valami érdekli őket, akkor 6-7 helyről 

is utána járnak egy adott témának, hogy kialakítsák a saját releváns álláspontjukat. Az idősebb 

generációnak hajlamos egy újság nézőpontját „szentírásnak” elfogadni, pedig tudjuk tudva 

lévő, hogy milyen manipulatív a mai média.  
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Ennek viszonyrendszerében a szakértő szerint fel kell tenni a kérdést, hogy melyik számít 

hitelesebbnek, az online vagy az offline média? Egyik sem működik a másik nélkül, de nem 

szabad éles határt vonni a kettő között, mert torzításokhoz vezethet. Alapjába véve 

fogyasztanak sajtót, de csak olyant, ami számukra érthető és releváns.  

Vannak iskolai újságok, melyek bár nekik szólnak, mégis korlátozott az információmerítés 

számukra ebből, mert kiadása miatt csappan tartalmának a hírértéke, illetve a hírek is benne 

ellenőrzöttek, így számukra nem bír attraktivitással. Ezzel szemben az internet különböző 

csatornáin hatványozottan több impulzushoz jutnak (a legtöbb esetben pletyka színvonalon).  

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. Mivel a legújabb trendek értelmében főként a vlogokon keresztül. 

Offline csatornákat nem nagyon használnak a fiatalok. Televízión keresztül nem 

informálódnak. Nagy kereskedelmi rádiókat is csak elvétve hallgatnak. Helyi rádió ugyan 

van, de arra sem jellemző, hogy hallgatnák a fiatalok. Ettől sokkal tudatosabban hallgatnak 

zenét. Pontosan és csak azt, amit szeretnének. Ebből kifolyólag szerinte ilyen irányban 

nyitottak lennének a diákok.  

Véleménye szerint a fiatalok egymás közti kommunikációjában is meg-megjelennek a 

közéleti témák, leginkább azok, amit vizuálisan észlelnek vagy érinti őket, azokról beszélnek. 

A legújabb trendek alapján a kommunikációban 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.  
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Az anarchista viselkedésformák mára szinte eltűntek. Sokkal szolidabb formát vett föl a 

fiatalok lázadása (pl. graffitik vagy falfirkák, rongálások helyett matricák). Egy mém, ami 

offenzívabb, ugyanolyan kifejezési 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 figyelemmel működnek, 

nehéz egy adott pontra fókuszálniuk, ráadásul ez percről percre változik. Nagyon 

élményközpontúak és vadásszák a ritka pillanatokat. Ezért is emészt fel nagy erősfeszítéseket, 

hogy amikor egy adott klubfoglalkozás van, akkor elérni, hogy mindenki a feladatot csinálja. 

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

épp mire van szükségük. Például, ha az kell neki, hogy ne zaklassák programmal vagy arra 

vár, hogy valaki odamenjen hozzá és kérdezze meg tőle, hogy mit szeretne csinálni, mert 

akkor elmondaná, akkor így kell őket megközelíteni.  

Meglátása szerint jellemző, hogy a fiatalok előbb csak felületes kapcsolatba kerülnek egy-egy 

civil szervezettel, később, idősebb korukban, ezekben a szervezetekben folytatják 

munkásságukat. Ezeknek a civil szervezeteknek a feladata, hogy a fiatalokat bevonják a 

közhasznú 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 elősegítve egy „gyönyörű ívet” készítsen a 

pályázó, és a pályázat végén legyen sok-sok önkéntes óra leigazolva.  

Egy civil szervezetnek szerinte nem szabadna kényszerrel ráerőltetnie a fiatalt, hogy 

önkénteskedjen, csak azért mert erre kapták a támogatást. Inkább meg kell érinteni őket 

annyira, hogy bízzanak az együttműködésben és önszántukból akarják csinálni. Pl. cigaretta 

csikk 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 csinálják.  
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Az hogy cigaretta csikket „kell” szedniük, része lesz egy nagyon kellemes napnak és pozitív 

érzésekkel tölti el őket, hogy jó ügyet szolgálnak és önkéntes munkát végeznek vele. Ha 

megfelelőképpen van mindez számukra tálalva, akkor kellemes emlékként marad meg 

bennük, örömmel fognak máskor is bekapcsolódni. Nem kell erre őket külön megkérni vagy 

kényszeríteni.  

Az önkéntesség örömforrássá válik számukra, ez pedig kulcskompetencia. Meggyőződése 

szerint mindig az egyénre kell hatni, melyet egyszerűen nem lehet központilag irányítani. Az 

egyén saját meggyőződése az irányadó. Nem működőképes az a modell, ha erőszakkal 

centralizálni próbálják a jelenséget. Hagyni kell szerinte, hogy mindenki egyénileg 

bontakozzon ki. A projektek elvárják, hogy a megvalósítás folyamán beleférjenek egy 

kerettörténetbe, az elszámolhatóságba. A legtöbbször ez azt eredményezi, hogy éppen azok a 

különlegességek vannak lenyesve, melyek érdekessé teszik annak személyiségét, s az egész 

egy szürke kocka marad, ami szerinte bár lehet, hogy illeszthető, de nem célravezető. 

A fiataloknak óriási az igényük a közösségi létre, a közösségi foglalkozásokra. A fiatalok 

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 legyenek, de sok esetben ezt maguk sem ismerik fel, csak akkor, amikor kipróbálják. 

Tehát tulajdonképpen az igényük tapasztalással alakítható ki. Óriási húzó ereje van annak, 

hogy egy 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 is kiemelte, hogy nem teljes a 

passzivitás, csak éppen alapjában más témák állnak prioritásként előbbre ennél a fiatalok 

életében. Ettől függetlenül a maguk módján és a maguk csatornáin tájékozódnak, és az 

aktivizálódásuk sem reménytelen, de merőben más megszólítási formákat igényelnek.  
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A szakértő meglátása szerint a leghatékonyabb módszernek ezt illetően az bizonyul, hogy 

„apolitikus” tevékenységi körökön keresztül lehet őket fokozatosan felkelteni az 

érdeklődésüket és az igényszintjüket. Majd lépésről lépésre közelebb vinni őket és bevonni. 

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 a fiatalokhoz, úgy a szerepvállalásukra is nagyobb 

esélyt mutatkozhat.  

 

 


