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Középpontban az esélyteremtés

Baloghné Uracs MariannaBaloghné Uracs Marianna

„Tudunk mintákat adni”
A nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifj úsági Egyesület 

esélyteremtő és közösségfejlesztő tevékenysége

Nagyvázsonyban beszélgettem 

Kandikó Ritával, az idén 20 éves Fe-

kete Sereg Ifj úsági Egyesület vezető-

jével. Ritka alkalom volt ez, hiszen 

Rita számos nemzetközi projektben 

dolgozik, ha felhívom, általában 

külföldön találom, Bolíviától Para-

guay-ig. De lelkesedése, tenni aka-

rása, fi atalos lendülete akkor is átsu-

gárzik a telefonon. A mostani beszél-

getésben pedig a helyi nyüzsgésbe 

csöppentem, jöttek-mentek körülöt-

tünk a fi atalok, akik a rendezvények 

szervezésétől az önkéntesek problé-

máin át a kézműves foglalkozásokig 

számos ügyben kérték a segítségét.

Baloghné Uracs Marianna: 

Mesélj nekünk Nagyvázsonyról, mi-

lyen ez a település, mit kell tudni 

róla egy ideérkezőnek?

Kandikó Rita: Nagyvázsony 

1800 fős falu a Balaton-felvidé-

ken, Veszprém és Tapolca kö-

zött félúton. Közelünkben van a 

Kab-hegy, a Bakony legmagasabb 

pontja. Működik itt iskola, óvo-

da, egészségház, fogorvos, orvos, 

gyógyszertárunk van, IKSZT, kör-

jegyzőség. Van egy nagy mezőgaz-

dasági szövetkezet és egy varroda, 

ahol több mint 150 ember dolgo-

zik. Helyi értékekben nagyon gaz-

dag a falu, a  legismertebb a Kini-

zsi várrom, évente 40.000 turista 

látogatja, híresek a Pálos kolos-

tor romjai, templomból is van öt. 

A Szent István templom a Balaton 

felvidék gyöngyszeme, gótikus 

stílusban épült. Van egy néprajzi 

múzeumunk, egy látványkovács 

múzeumunk. Azt gondolom, van 

bőven mit látogatni. Érdekesség 

még, hogy nyolcvan ló van Nagy-

vázsonyban, régen a lovasiskola 

is nagyon fontos volt, de ma is 

Nagyvázsony, a Kinizsi vár és a ló 

szorosan összefonódik. Erdőink-

ben vadásztársaságok működnek, 

a Kék Túra útvonal közelsége mi-

att pedig sok bakancsos turista is 

ellátogat hozzánk. Most elkészül 

Veszprém és Nagyvázsony között 

a kerékpárút, és tovább nőhet 

a turisták száma. Jó itt élni, ez a 

település nem az elvándorlásról 

híres. Egyre több fi atal érkezik 

az Alföldről, akik Nagyvázsonyt 

választják: Szolnokról, Debrecen-

ről, Hajdúnánásról jöttek most az 

utóbbi két-három évben.

B. U. M.: Miért éppen hozzátok 

költöznek?

K. R.: A  Balaton-felvidék na-

gyon sok embernek tetszik. Nagy-

vázsony komfortos település, van 

iskola, óvoda, csatornázott, in-

ternettel ellátott, a  gázhálózat is 

kiépült. Van, aki hosszas keres-

gélés után itt talál munkát, azért 

költözik ide. Például a helyi MOL 

kút üzemeltetője Hajdúnánás 

környékéről jött ide, a  Mezőgaz-

dasági Kft. növénytermesztési 

ágazatvezetője ‒ egy fi atal csa-

ládapa ‒ pedig Erdélyből érkezett 

a faluba. Vagy azok, akik nem 

tudnak Veszprémben egy lakást 

megfi zetni, itt még elérhető áron 

találhatnak maguknak lakhatási 

lehetőséget.

B. U. M.: Kevés település mond-

hatja el magáról, hogy fi atalodik 
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Középpontban az esélyteremtés

Baloghné Uracs Marianna

és nő a lakosságszám. Hogy érzed, 

milyen itt a településen a közösségi 

élet, az összetartás?

K. R.: Sajnos ebben még sok 

a teendőnk. De például rengeteg 

civil szervezet működik, ha jól 

tudom, közel harminc. Horgász 

Egyesület, Vállalkozók Nagyvá-

zsonyért Egyesület, Kinizsi Sport 

Egyesület, Mazsoládé, a  kisma-

mák egyesülete, Pontes Alapít-

vány, az iskolának, az óvodának is 

van alapítványa. Kengyel Alapít-

vány, ami fogyatékkal élőkkel fog-

lalkozik, Lovas Egyesület, Polgár-

őrség, szóval sok aktív közösség. 

Amikor mi megalakultunk, még 

nem volt ennyi, azt gondolom, 

hogy a mi egyesületünk mintát 

adott másoknak, emellett sokakat 

segítettünk is az indulásban, pél-

dául tanácsokkal, vagy éppen az 

alapszabályt megfogalmazni.

B. U. M.: Mikor és hogyan jött 

létre a Fekete Sereg Ifj úsági Egyesü-

let? Te akkor még művelődésszerve-

zőként dolgoztál, ugye?

K. R.: Úgy kezdődött az egész, 

hogy én művelődésszervező szak-

ra jártam a Pécsi Egyetemre, vég-

zős voltam, gyes-ről visszatérő 

kismama. Az önkormányzat el-

adta a régi Kultúrházat, ami a falu 

szélén volt, ezért nem volt any-

nyira látogatott. Ezután megvette 

a Vízmű épületét a falu központ-

jában, és megpályáztatta a mű-

velődési ház vezetői munkakört. 

Megnyertem, nagyon örültem, 

1997-ben én lettem a vezető: volt 

egy takarítónő és én. Azt gondol-

tam, hogy ezzel nem váltjuk meg 

a világot, kell mögém egy csapat. 

Megkerestem a fi atalokat, akik-

kel már júliusban részt vettünk 

egy Európa Nap-vetélkedőn Mo-

nostorapátin, ahol nagy sikerünk 

volt. Kellett egy focicsapat, egy 

vetélkedő csapat és egy főzős csa-

pat: mindenben versenyeztünk, 

és mindent megnyertünk. Mo-

nostorapátin volt már egy műkö-

dő egyesület, az Extázis Ifj úsági 

Egyesület. Kérdeztem a fi atalokat, 

hogy ők nem akarnak–e valami 

hasonlót, hiszen milyen jók va-

gyunk együtt. Mindenki lelkese-

dett az ötletért! Azt mondták, ha 

én a papírmunkát intézem, ak-

kor mindenben segítenek, – így 

kezdtük 1997-ben. Tíz éven ke-

resztül csináltam párhuzamosan 

a művelődési ház vezetését és az 

egyesületet. Amikor 2007-ben 

már magasabb volt az egyesület 

költségvetése, mint a művelődési 

házé, el kellett döntenem, hogy 

melyiket választom. A  bizonyta-

lanabb mellett döntöttem, eljöt-

tem a közalkalmazotti munka-

viszonyomból, és az egyesületet 

választottam. Nem én voltam az 

első, előttem már két ember itt 

dolgozott, a  harmadik munkatár-

sa lettem az egyesületnek. Éppen 

akkor szerencsére az Országos 

Foglalkoztatási Alap (OFA) írt ki 

egy pályázatot, amiből elbocsá-

tott közalkalmazottként egy évig 

biztosított volt a munkabérem. 

Azóta, immár tíz éve, itt dolgo-

zom főállásban az egyesületnél. 

A fi atalok azóta felnőttek, részben 

ők pl. a Baba-mama klub alapítói, 

és azóta is aktívak a településen, 

sok-sok közösséget működtetnek. 

Azt gondolom, meghatározta az 

életüket, hogy egy ifj úsági szerve-

zetben önkénteskedtek.

B. U. M.: Az egyesületnek meny-

nyiben változott a tevékenysége a 

kezdeti időkhöz képest?

K. R.: Kezdetben természete-

sen mindenki önkéntes volt. 1999-

ben lett azonban egy Teleházunk, 

amit naponta nyitva kellett tarta-

ni, ezért szükség volt egy főállású 

alkalmazottra. Elkezdtünk intéz-

ményesülni – immár nem csak öt-

leteltünk, meg önkénteskedtünk, 

és ettől át is alakultunk kicsit, 

mert ha már munkatárs van, ak-

kor annak a munkabérét elő kell 

teremteni. Először polgári szol-

gálatos fi atalok voltak a teleház-

vezetők, utána munkaügyis támo-

gatással lett munkatársunk, most 

pedig a kulturális közfoglalkozta-

tásban fogadó partnere vagyunk 

a Művelődési Intézetnek, Illetve 

pályázati forrásokból vannak al-

kalmazottaink, akiket így segítünk 

munkához.. A  munkatársaink kö-

zül majdnem mindenki előtte ön-

kéntesünk volt. Nem mentünk be 

a munkaügyi központhoz, hogy 

szükségünk van valakire, hanem 

az önkéntesünket megkértük, jöj-

jön hozzánk dolgozni. A kulturális 

közfoglalkoztatottakkal is így vol-

tunk, senkit nem vettünk még úgy 

fel, hogy előtte ne ismertük volna. 

Nagyon jó munkatársakká váltak. 

A  munkánkban először az volt a 

célunk, hogy a fi atalok hasznos 

szabadidő-eltöltését segítsük. Az-
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tán megnyitottuk ezt a Teleházat. 

Akkor még, 1998-ban, nagy dolog 

volt az ingyenes internet-hozzáfé-

rés. 2008 körül vettük észre, hogy 

a családok már meg tudták venni 

a számítógépet, az internet előfi -

zetést, ezért sokan elmaradoztak… 

maradtak a cigánygyerekek.

B. U. M.: Milyen a településen a 

cigány lakosság aránya?

K. R.: A  lakosság 8%-a cigány. 

Ez elgondolkodtatott azon, hogy 

míg mindenfelé járjuk a nagyvi-

lágot, számos nemzetközi progra-

mot szervezünk, s mindenféle kul-

túrát ismerünk, addig a cigányság 

kultúrájáról nem igazán bírunk 

elmélyült ismerettel. Elkezdtem 

tanulni, többet beszélgetni a helyi 

kisebbségi önkormányzat elnöké-

vel, tanulmányutakra jártunk az 

egész országban, látogatást tet-

tünk Bulgáriában, Romániában, 

Erdélyben, ilyen témájú pályáza-

tokat írtunk és projekteket valósí-

tottunk meg. Egymástól tanultunk 

sokat. Korábban megismerked-

tünk egy olyan szakemberrel, aki 

tanodákat működtetett Baranya 

megyében. Ő,  Osztromok István 

(Oszi) mondta azt, hogy „Te, Rita, 

amit ti itt csináltok, az egy fél ta-

noda”. „Jó, jó… akkor mi kell hoz-

zá, hogy egy egész tanoda legyen?” 

– kérdeztem. „Pályázat.” Mondtam 

neki, hogy ha legközelebb lesz pá-

lyázat, akkor szóljon, de csak ak-

kor, ha ő jön el hozzánk szakmai 

vezetőnek. Azt mondta, hogy szí-

vesen eljönne. Így 2012-ben mi is 

pályáztunk, elnyertük a támoga-

tást, és tanodát működtettünk 20 

hónapig itt Nagyvázsonyban.

B. U. M.: Mit jelent az, hogy ta-

noda?

K. R.: Ez egy olyan közösségi 

forma, amely hátrányos helyzetű 

gyerekek felzárkóztatását segíti. 

Nem második iskola, nem az a 

cél, hogy házi feladatokat oldjunk 

meg. Főleg a mi tanodánkban 

nem, ahol szociális kompetencia-

fejlesztés zajlik. Mindenféle játé-

kokkal, beszélgetésekkel segítjük 

azokat a gyerekeket, akik otthon 

nem jutnak lehetőséghez. A  Ba-

laton-felvidék az egyik leggazda-

gabb környéke az országnak, és 

nálunk is volt olyan gyerek, akit 

elvittünk egy zempléni táborba, és 

életében először ott zuhanyozott, 

mert addig az utcáról, közcsapról 

hordták be a vizet a lakásba. Nem 

Borsodban, nem Szabolcs megyé-

ben, Nagyvázsonyban. Nálunk is 

vannak olyan gyerekek, akiknek 

ebben kell segíteni. Először azt 

mondta a kisgyerek, hogy „jaj, fáj 

a hasam”, mire rájöttünk, hogy 

azért fáj a hasa, mert zuhanyozni 

kell, és soha életében nem zuha-

nyozott, és nem fogja ezt így el-

mondani, csak beszélgetés után 

jöttünk rá, hogy ez a probléma. 

Az a célunk, hogy ezeket a gye-

rekeket segítsük. Nálunk vannak 

külföldi önkéntesek, kollégáim is 

mind fi atalok, és velük vannak a 

mindennapokban. Volt egy kollé-

gánk, akinek csak az volt a dolga, 

hogy gitározzon, és ha a gyerek 

akart, akkor gitározott vele, vagy 

csak hallgatta az élő zenét. Van-

nak sikereink, mert egy-két gye-

rek elkezdett gitározni, ukulelén 

játszani. Azt csinálják, amit lát-

nak, tudunk mintákat adni: min-

den pénteken ukulele szakkör, 

minden csütörtökön rajzszakkör, 

vagy ha bejönnek, elkezdünk be-

szélgetni, hogy mit szeretne, és 

amit szeretne, abban segítünk. 

Van, amikor hárman jönnek be, 

van, amikor tizenhárman.

B. U. M.: Azt könnyen elértétek, 

hogy jöjjenek hozzátok?

K. R.: 1999 óta vagyunk nyit-

va. Van olyan, amikor keveseb-

ben vannak, télen mindig többen. 

A hideg és a sötét nekünk kedvez, 

nyáron kevesebben vannak. Az a 

fontos, hogy a munkatársak, akik 

itt dolgoznak, motiváltak legye-

nek, mivel miattuk jönnek be a 

gyerekek. Lacival jól lehet uku-

lelézni, Ferivel jól lehet rajzolni. 

Aztán jönnek és tesznek-vesznek.

B. U. M.: Számos településen 

a cigányokkal való együttélés sok 

problémát vet fel, nálatok mi a 

helyzet?

K. R.: Készített velünk koráb-

ban interjút a Kossuth rádió, mert 

az a módszer, amit mi csinálunk, 

állítólag egyedi. Én nem is gondol-

tam, hogy ez módszer, ösztönösen 

csináltuk. Az nagyon fontos, hogy 

volt egy ember, aki szeretett vol-

na változást, ő Rupa Éva, a Nagy-

vázsonyi és a Veszprém Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormány-

zat elnöke. Ha én, mint Kandi-

kó Rita, mint nem cigány ember 

mondok valamit, az nem biztos, 
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hogy elfogadható számukra, de 

ha Éva mondja, neki elhiszik. Az 

ő szerepe nagyon fontos, nélküle 

nem tudtunk volna ötről a hatra 

jutni. Közel 10 éve dolgozik itt a 

helyi közösségben, és azt gondo-

lom, hogy a vele való együttmű-

ködésnek köszönhető, ha a tele-

pülésen a cigányokkal való munka 

példaértékű lett, és módszer lesz 

belőle. Tehát ő egyrészt nagyon 

sokat foglalkozott a cigányokkal 

a tanodán keresztül, és új dolog, 

hogy nemcsak a gyerekekkel fog-

lalkozunk, hanem a szüleikkel is, 

főleg az anyukákkal. Mert a gye-

rekeket úgy nem lehet fejleszteni, 

ha az anyukákkal nem beszélge-

tünk. Voltak szülői klubok, ahol 

Oszi foglalkozásokat tartott, és 

egy idő után már a szülők kérdez-

ték, hogy mikor lesz már a klub, 

mert akarnak jönni, játszani. A ci-

gányasszonyok, lányok tizenéve-

sen gyakran már gyereket nevel-

nek, mosnak, főznek, takarítanak. 

A  játék kimarad az életükből, és 

ezzel a különféle fejlesztésekből 

is kimaradnak, amit játékon ke-

resztül tanulhatunk meg. Most 

rájöttek, hogy milyen jó, ezért 

szívesen küldik a gyerekeiket is, 

mert ők nem tudtak ennyit ját-

szani, és tudják, hogy ez jó lesz a 

gyereknek. Nagyon sokat kellett 

beszélgetni, hogy ezt elfogadják, 

és nagyon sokat jártak be a tano-

dánkba a szülők. Sőt, amikor a 

Türr István Képző Központ hir-

detett képzéseket, a polgármester 

úrral megbeszéltük, hogy mi is 

segítünk torborozni embereket, 

mert parkgondozó, festő, kőmű-

ves képzés indult Nagyvázsony-

ban. Ez közel 50 embert jelentett, 

akiknek nagy része nagyvázsonyi 

volt. Egyrészt a mi tanodánkban a 

korai iskolaelhagyó fi atalok, akik 

nem tudták befejezni a szakmun-

kás iskolát, mentek el erre a kép-

zésre. De a tanodás szülők is el-

mentek, akik húsz éve nem ültek 

iskolapadban, sőt volt nagymama 

közöttük, aki szintén beiratkozott 

a parkgondozó tanfolyamra. Ez 

nagyon fontos, a gyerekek mintát 

adtak a szülőknek, nagyszülőknek, 

hogy ők is tanuljanak. A mi tano-

dánknak az az értéke, hogy a szü-

lőkkel együtt dolgozunk, és a ko-

rai iskolaelhagyó gyerekeket sem 

hagyjuk magukra, hanem próbál-

juk nekik keresni az utakat. Azok 

a gyerekek, akik kimaradtak a 

szakmunkásképzőből, de elvégez-

ték a négyhónapos kőműves, fes-

tő tanfolyamot, azóta dolgoznak. 

Májusban levizsgáztak Orsós Jan-

csi bácsinál, aki kapolcsi köztisz-

teletben álló kőműves, cigányem-

ber, gyönyörű kőkerítéseket épít a 

Balaton-felvidéken. Az ő alkalma-

zottja mindegyik gyerek, aki a ta-

nodából elment képzésre, és most 

dolgozik. Az önkormányzat is 

foglalkoztat a szülők közül jó pá-

rat. A  pécsi Gandhi Gimnázium 

igazgatónője és 20 diákja is ellá-

togatott hozzánk. Ide elsősorban 

cigánygyerekek járnak az ország-

ból, és nagyon tetszett nekik, amit 

nálunk láttak. Kevesen vagyunk 

az országban, akik úgy fejlesz-

tünk, hogy a munkára helyezzük 

a hangsúlyt, mert ha van munká-

juk, akkor az emberek tudnak öt-

ről a hatra jutni. Az egyik célja az 

egyesületünknek a fi atalok moti-

válása a vidéken maradásra, hogy 

ne kelljen mindenkinek elmennie 

a városba, és ennek a kulcsa a 

munkahelyteremtés, munkalehe-

tőségek biztosítása. Mindenféle 

forrásokat meg kell tudnunk ra-

gadni. Ez az egyesületünk egyik fő 

tevékenysége, a  kevesebb eséllyel 

bíró fi atalokkal való foglalkozás, 

a  másik az önkéntesség. Ha a 6. 

osztályos cigánylánynak nem az 

a terve, hogy 8. osztályos korára 

férjhez menjen, anya legyen, ha-

nem önkéntes szeretne lenni, ak-

kor már volt értelme a tanodával 

foglalkozni. Ilyen apró sikereink 

vannak.

B. U. M.: Az önkéntességgel mi-

kor kezdtetek el foglalkozni?

K. R.: Végül is az első két év-

ben csak önkéntesként dolgoz-

tunk – ez a klasszikus önkéntes-

ség volt, a  törvény után persze 

még tudatosabb lett. Az Európai 

Önkéntes Szolgálattal (EVS) 2005 

óta dolgozunk együtt, ami nagyon 

fontos irány számunkra. A  seni-

or önkéntesekkel pedig 2012 óta. 

Mindenféle önkéntesünk volt már 

külföldről, és mi is küldtünk ki, 

18-76 éves korig.

B. U. M.: Azt érzem, hogy az 

önkéntesség most divat is lett. Egy-

re inkább előtérbe kerül, csak nem 

mindig van valódi tartalma. Nála-

tok azonban a helyi közösségépítő 

munka alapja az önkéntesség. Jól 

látom?
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Középpontban az esélyteremtés

Baloghné Uracs Marianna

K. R.: Azt gondolom, az ön-

kéntesség akkor sikeres, ha ér-

telmes munkát tudunk adni. Ha 

mondjuk, jön kerítést festeni 50 

fő, azt nem annyira szeretjük, mi-

vel nem tudunk annyi szerszámot 

biztosítani. Mi a kiscsoportos 

önkéntességben hiszünk, meg 

az egyedi önkéntességben. Akik 

a tanodában gyerekekkel foglal-

koztak vagy rendezvényeknél se-

gítenek, esetleg idegenvezetést 

vállalnak, az mind nagyon nagy 

segítség. Önkénteskedni immár 

lehet online is – haladnunk kell a 

korral, az is önkéntes munka, ha 

a fi atalok szövegeket fordítanak 

le angolról magyarra, magyarról 

angolra; ebben is szoktunk kérni 

segítséget.

B. U. M.: A  nemzetközi önkén-

tesség hogy jutott eszetekbe?

K. R.: 2000-ben kezdtünk el 

nemzetközi ifj úsági munkával 

foglalkozni. Az Európa-napi ve-

télkedő volt az első, amin részt 

vettünk 1997-ben, maga a vetél-

kedő is Európáról szólt. Rendsze-

resen részt vettünk képzéseken, 

amiket az AGRYA – Fiatal Gaz-

dák Magyarországi Szövetsége 

tartott, kimondottan kistelepü-

lésen működő fi ataloknak, majd-

nem két éven keresztül jártunk 

a képzéseikre. Wootsch Péter 

tartotta a képzéseket, az egyik 

legjobb szakembernek tartom az 

ifj úsági munkában, és ő mondta, 

hogy vannak nemzetközi pályá-

zatok, próbáljuk meg. Azt vála-

szoltam, hogy először kezdjük 

el helyben meg a kistérségben, 

azután országosan, és ha majd 

megerősödtünk, akkor nyissunk 

határokon túlra. 2000-ben jutot-

tunk el idáig, akkor voltam elő-

ször egy nemzetközi képzésen 

Franciaországban, utána Vácon, 

megismertem embereket, elkezd-

tünk ifj úsági csereprogramokat 

szervezni. Tíz napra jöttek hoz-

zánk fi atalok, mi pedig viszonzá-

sul többek közt Spanyolországba, 

Portugáliába, az Egyesült Király-

ságba mehettünk. Amikor már 

több ifj úsági programot megvaló-

sítottunk, az akkori hazai orszá-

gos ifj úsági irodahálózat, a  Mo-

bilitás munkatársai azt mondták, 

hogy nemzetközi önkénteseket 

kellene fogadni itt Nagyvázsony-

ban. De ez kicsi ország, kicsi falu, 

mondom, s  kérdem én, ki fog 

jönni ide önkéntesnek. Nyug-

tatgattak, mondták nekem, hogy 

higgyem csak el, adjam csak be 

az akkreditációt, majd meglátom, 

jönni fognak… Még mindig ké-

telkedtem: persze, Debrecenbe 

mennek az emberek, de Nagy-

vázsonyba senki nem akar majd 

jönni. Aztán tartottunk itt egy 

képzést az Euro-mediterrán Part-

nerség* keretében, jöttek arabok, 

zsidók, meg mindenféle felekezet 

és náció. Volt egy nagyon kedves 

fi atalember Tunéziából, aki azt 

mondta, hogy „Rita, én hozzátok 

akarok jönni önkéntesnek’”. Erre 

azt feleltem, hogy Hamdi, ha te 

ide akarsz jönni, akkor megcsi-

náljuk az akkreditációt. Fiatal 

volt, nagyon szimpatikus, és arra 

gondoltam, hogy igen, miatta ér-

demes ezzel foglalkozni. Megcsi-

náltuk az akkreditációt, és az első 

nemzetközi önkéntesünk nem is 

Európából, hanem Afrikából ér-

kezett! Nagyon jó tapasztalataink 

voltak vele, azóta is tartjuk a kap-

csolatot, már kétszer volt nálunk.

B. U. M.: Mit csinált önkéntes-

ként?

K. R.: Árnyékszínházat és 

derbuka szakkört tartott a gyere-

keknek (derbuka = egyfajta ütős 

hangszer) és arab nyelvtanfolya-

mot, azt már inkább nekünk, fel-

nőtteknek. De a mindennapokban 

is sokat segített. Nyolcvanegy 

főt fogadtunk 10 év alatt: 16 or-

szágból, négy kontinensről, jön-

nek-mennek az önkéntesek. Most 

kisfi lmeket készítenek, fényké-

peznek rendezvényeken, hang-

montázsokat készítenek. Persze 

minden attól függ, hogy kinek 

mihez van tehetsége. Mindig fon-

tos az önkéntes hobbija, mert ha 

izgalmas, akkor jó, ha megtanítja 

a gyerekeknek. Önkéntese válo-

gatja, hogy ki mit segít. A német 

lányunk, aki nemrég járt ná-

lunk, az iskolában pedagógusasz-

szisztensként működött, a  nem 

formális módszereket segített 

bevinni az intézménybe. A  né-

met színjátszó szakkörben pedig 

mindenféle játékokat tartott a 

gyerekeknek németül. Ők így se-

gítik a munkánkat. Azért tartom 

az Európai Önkéntes Szolgálatot 

fontosnak a hátrányos helyzetű 

 * A  Földközi-tenger medencéjében 
található országok Európai Unió ál-
tal támogatott együttműködése. 



9

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Középpontban az esélyteremtés

Baloghné Uracs Marianna

gyerekeknél, mert úgy tartom, ha 

nem tudok mindenkit elkülde-

ni a világba, akkor hozzuk ide a 

külföldieket. Így is kinyílhat szá-

mukra a világ, a mindennapokban 

meglátják, hogy a médiából vagy 

a közbeszédből megismert nega-

tív sztereotípiák nem működnek, 

egy franciának, németnek, angol-

nak és más nemzetek fi ainak-lá-

nyainak mind vannak jó és rossz 

napjai. Ezek a gyerekek ne legye-

nek olyan előítéletesek, mint akik 

sosem találkoztak hús-vér kül-

földiekkel. De lehetőséget adunk 

hátrányos helyzetű fi ataloknak is, 

hogy eljussanak külföldre. A  nyá-

ron volt két nevelőintézetben fel-

nőtt fi atalunk, két hónapot és hat 

hetet töltöttek Franciaországban 

és Finnországban. Nemrég két 

cigány fi unk járt kint, az egyik 

nyolc hónapra Palermóban, a má-

sik Finnországban két hónap-

ra. Mindegyik utazásra hosszan, 

hosszan készülünk velük, és nagy 

izgalommal vártuk a hazaérkezést, 

mi lesz belőlük, milyen változást 

hoz ez a néhány hónap. A  Paler-

móban járt fi atalunk Hollandiá-

ba ment dolgozni fél évre, most 

hazajött a barátnőjével, és önálló 

életet kezdtek, albérletben laknak 

és itthon dolgoznak.

B. U. M.: Amikor visszajönnek, 

elmesélik, mi történt velük, mit ta-

pasztaltak?

K. R.: Tartunk egy önkéntes 

napot, ahol élménybeszámolót 

tartanak az önkéntesek a kinti 

munkájukról, és a leendő önkén-

tesek meghallgatják, hogy mi vár 

rájuk. Ezt évente két-három alka-

lommal szoktuk tartani.

B. U. M.: Gondolom, élmények-

kel telve jönnek haza.

K. R.: Igen, és mindenki moso-

lyogva, feltöltődve. Mások, ami-

kor elindulnak, és mások, amikor 

hazajönnek. Kellene előtte-utána 

képeket készíteni az arcukról in-

duláskor és érkezéskor, hogy lás-

suk, hogy mennyit is változtak. 

Én hiszek az Európai Önkéntes 

szolgálatban, ez egy lehetőség 

arra, hogy személyesen fejlődje-

nek, védett körülmények között. 

Van szállásuk, zsebpénzük, sőt 

még az étkezési hozzájárulást is 

támogatja a program, s  csupán 

napi hat órát kell dolgozniuk. Az 

sem éppen mellékes, hogy nem 

kell munka után kutyagolni-

uk, keresgélniük, hiszen az eleve 

adott, csak helyt kell szépen állni-

uk. Aztán idővel bárki továbblép-

het, feljebb juthat az életében az 

itt megszerzett tapasztalatokkal.

B. U. M.: Van néhány ifj úsági 

szervezet itt a Balaton-felvidéken, 

amelyek nagyon jól együtt tudnak 

működni. Nyilván ennek a sze-

mélyes kapcsolatok a gyökerei, de 

óriási erőforrás számotokra, hogy 

egymást tudjátok segíteni a KÖ-

SZI-ben.

K. R.: Az egyesületünk húsz éve 

működik, ennek az is a titka, hogy 

sokat járunk a világba, nemcsak 

a megyébe, nemcsak az országba, 

hanem a világba. De igazad van, 

fontos az is, hogy itt a Balaton-fel-

vidéken van nekünk a KÖSZI, öt 

településsel (Közép-dunántúli 

Szövetség az Ifj úságért). 1998-ban 

alapítottuk, ezt is az AGRYA-nak 

köszönhetjük egyébként, ők adtak 

mintát. Egyébként ugyanilyen kis 

közösségek voltak Győr, Vasvár 

vagy Bordány környékén is, ebből 

is láthattuk, hogy érdemes háló-

zatban együttműködni. 1998 óta 

működünk együtt ezzel a nyolc 

szervezettel. Gabi meg Tibi (Ba-

zsó Gabi, Hoff ner Tibi) elsősorban 

vidékfejlesztésre és az értékőrző 

munkára specializálódtak. Szend-

rei Szilárdék Tótvázsonyban a 

média és a közösségi kezdeménye-

zések területén erősek. Jó, hogy tu-

dunk találkozni, és egymást tudjuk 

erősíteni. Van, amit együtt csinál 

a KÖSZI, és mindenkinek vannak 

saját ügyei is. A  többi együttmű-

ködésünk is nagyon fontos szá-

munkra: például Debrecenben 

ott van a Rocksuli, igazán kiváló 

kapcsolatban vagyunk velük, de 

akár említhetném a Velencei tónál 

az Életművész Egyesületet, illetve 

Szekszárdon a Polip Egyesületet. 

Komáromban a Magházzal közö-

sen működtetünk egy Diagonál 

Magyarország nevű országos szer-

vezetet. Fontosak a nemzetközi 

találkozások, mert nagyon sokat 

tanulhatunk általuk. Mi is tagjai 

vagyunk több hálózatnak, pl. a 

„Rückenwind” – magyarul hátszél 

– hálózatnak: 2008-ban léptünk be 

az együttműködésbe, melynek cél-

ja a hátrányos helyzetű gyerekek 

segítése. A név jelentése beszédes: 

mint a jó szél a vitorlásnak, úgy 

adunk információkat, segítséget a 
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Középpontban az esélyteremtés

gyerekeknek, hogy az utat megta-

lálják. Ez a tanodában, a  nemzet-

közi ifj úsági munkában, önkéntes 

szolgálatban is igaz. Nagyon sze-

retem ezt a hálózatot, sokat tanul-

tunk tőlük, és azokat a módszere-

ket, amiket ott ellesünk, hazahoz-

zuk, adaptáljuk a saját viszonyaink 

közé, s  a gyerekeinknek adjuk át. 

A  „Rückenwind” hálózat nagyon 

büszke arra, hogy mi tanodát mű-

ködtetünk. Meg is hívtuk az alapí-

tóit, két osztrák barátomat, mivel 

ebben a hálózatban, mely nyolc 

országot számlál, ilyet eddig még 

nem működtetnek. Abban mi is 

mintaadók tudunk lenni, hogy mi-

ként is lehet helyi szinten kis „rüc-

kenwind” projekteket megvalósí-

tani, így ebben mi vagyunk most a 

követendő minta, akár nemzetközi 

szinten is. A Pannon Egyetemmel, 

illetve különböző budapesti ala-

pítványokkal, művészeti szerveze-

tekkel egyetemben tagja vagyunk 

még egy Anna Lindh hálózatnak is, 

melynek az Euro-mediterrán tér-

ségben működő, kultúrával foglal-

kozó egyesületek, intézmények le-

hetnek a tagjai. Találkozunk, meg-

ismerkedhetünk olyanokkal, akik-

kel amúgy nem lenne lehetőség.

B. U. M.: Mik a terveitek?

K. R.: Szeretnénk folytatni a 

tanodát, de egy másik szinten. 

Most van egy kétéves nyertes Vé-

dőhálós programunk, így a csalá-

dokkal többet tudunk foglalkozni. 

Nemzetközi szinten továbbra is 

szeretnénk az EVS keretében fi a-

talokat küldeni külföldre, illetve 

fogadni itt Nagyvázsonyban. Egy 

nyertes pályázatunk keretében 

Uruguayba, Paraguayba, Kolum-

biába küldhetünk önkénteseket 

2017 nyarán. A nemzetközi ifj úsá-

gi munkánkban sokan azt csodál-

ják, hogy milyen sok szervezettel 

vagyunk mi kapcsolatban. Jött 

ide az angol partnerszervezetünk 

Nyugat-Angliából, egy gyönyö-

rű halászfaluból, és azt mond-

ta, hogy Rita, irigylem tőletek a 

helyi ifj úsági munkát. Nagyon 

sok nemzetközi munkával foglal-

kozó szervezet utazási irodaként 

működik, küldi a fi atalokat jobb-

ra-balra. Mi viszont olyan önkén-

teseket keresünk, akik tesznek is 

a közösségért, és azt a tapasztala-

tot, amit megszereznek, vissza is 

adják. Nem csak nagyvázsonyiak 

mennek, az a cél, hogy működő 

közösségeket segítsenek, így pl. 

Rebeka is azért ment ki Portugá-

liába, mert ő a KÖSZI-ben meg-

határozó személyiség. Soha nem 

olyan embereket választunk, akik 

valahol csak vannak, nem a nyelv-

tudás a fontos, hanem a nyitottság, 

a  multiplikátor személyiség. Ami 

pedig a központunkat illeti, a régi, 

kicsi helyünkről átköltözhettünk a 

szépen felújított kis iskolába, ezt 

szeretnénk majd jól belakni, és 

itt a helyi közösségfejlesztéssel, 

a  hátrányos helyzetűekkel foglal-

kozni. Fontos feladatként vár ránk 

a munkahelyteremtéssel kapcso-

latos információk összegyűjtése és 

átadása az Éltető Balaton-felvidé-

kért leader csoport 59 településén. 

Szeretnénk motiválni a fi atalokat, 

rábírni őket, hogy maradjanak itt. 

A vállalkozókkal sokat kell beszél-

getni, hogy tudjanak róla, milyen 

források vannak számukra ahhoz, 

hogy fi atalokat foglalkoztathassa-

nak. Most hívtak Gabiék, hogy ez 

rám van szabva, és szeretnék, ha 

én lennék az, aki magára vállalja 

ezt a feladatot. Ez egy egészen új 

fejezet kezdetét jelenti az életem-

ben, de mindig is szerettem a kihí-

vásokat! Foglalkoztatási hivatallal 

vagyok napi kapcsolatban, az ipar-

kamarával, bújom az internetet, 

próbálok minden forrást felku-

tatni, minden lehetőséget számba 

venni, hogy segíteni tudjam a fi a-

talok vidéken maradását.

KANDIKÓ RITA művelődésszervező, nemzetközi euro-mediterrán képző. Ifj úságsegí-
téssel 1997-ben kezdett tudatosabban foglalkozni, a  Nagyvázsonyi Művelődési Ház ve-
zetőjeként. Szakmai mentorának Wootsh Péter ifj úsági szakembert tartja, aki 1997-ben 
első mestere lett, s  az együttműködés azóta is folyamatos. A nemzetközi ifj úsági mun-
káját leginkább elősegítő kapcsolatait az Euro-mediterrán SALTO képzési központ más-
fél éves képzésének köszönheti. A  jövőben a fi atalok vállalkozásindításának témakörét 
szeretné alaposabban tanulmányozni, a  terület szerteágazó ismereteiben minél jobban 
elmélyedni, hogy a lehető leghatékonyabban tudja majd segíteni őket.

DR. BALOGHNÉ URACS MARIANNA 26 éve dolgozik a közművelődésben, ebből 24 
évet Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban töltött művelődésszervezőként, szakmai 
csoportvezetőként majd igazgatóként. Itt legszívesebben színházi előadások szervezésé-
vel, a színházi nevelés és a drámapedagógia különböző területeivel foglalkozott. Dolgo-
zott a felnőttképzésben, elsősorban hátrányos helyzetűeknek szóló, kompetenciafejlesz-
tő képzéseket szervezett. Foglalkozott a közösségek fejlesztésével, a generációk közötti 
együttműködések segítésével, valamint a közösségek szerepének erősítésével a helyi ér-
tékek átörökítése terén. Részt vett a Pápai járás szervezeteit összefogó Civil Háló Szövet-
ség valamint egy civil információs és tanácsadó iroda létrehozásában és működtetésében, 
ennek érdekében pályázatok elkészítésében és megvalósításában, valamint több olyan 
programban, amely az önkéntesség elterjesztésére irányult. 2015 januárjától a Nemzeti 
Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájában dolgozik területi koordinátorként.


