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Jelenlét a Jelenben
Beszélgetés az algyői Jelen Ifj úsági Klubról

Több mint egy évtizede létezik 

ifj úsági klub Algyőn, ám ez alatt az 

idő alatt három formában és szem-

lélettel működtették. Az utóbbi 

években a helyi közművelődési in-

tézmény egységeként, ám az egyik 

ifj úsági civil szervezet bevonásá-

val üzemel az immár Jelen Ifj úsá-

gi Klub nevet viselő közösségi tér. 

A klubról, az algyői ifj úságról és az 

ifj úsággal kapcsolatos elképzelé-

sekről, lehetőségekről, nehézségek-

ről beszélgettem Torma Tiborral, 

a  Wemsical Ifj úsági és Kulturális 

Egyesület elnökével.

Gál Boglárka: Többek között a 

te személyedhez is köthető a Jelen 

Ifj úsági Klub megvalósulása Al-

győn. Kérlek, mesélj arról, hogyan 

kerültél közel az ifj úság ügyéhez.

Torma Tibor: 1999-ben algyői 

fi atalok megalapították a Dina-

mix Ifj úsági Kerekasztalt. Helyben 

szerveztek ifj úsági programokat, 

ám tagjai a munka és a családala-

pítás miatt 2008-ban úgy gondol-

ták, hogy átadnák a következő ge-

nerációnak ezt a civil szervezetet. 

Mi algyői és szegedi barátainkkal 

2004-ben alapítottunk egy ifj úsági 

közösséget Wemsical néven. Az 

extrém sportok és a zene szerete-

te kötött össze bennünket. 2008-

ban ezzel a csapattal vettük át a 

Dinamixot, ettől kezdve hivatalos 

formában Wemsical Ifj úsági és 

Kulturális Egyesületként folytat-

tuk önkéntes munkánkat. 2004 óta 

több mint 120 önálló rendezvényt 

valósítottunk meg, többek között 

extrém sport versenyeket és be-

mutatókat, kiállításokat, jótékony-

sági rendezvényeket, koncerteket, 

mini fesztiválokat, ifj úsági esteket, 

bulikat, műhelymunkákat. Több 

kiadványunk is megjelent azóta, 

a  legismertebb a Szegeden Szaba-

don című lemez. 2014 óta a Vajda-

ságban is aktívan tevékenykedünk, 

az ottani fi atalokkal közösen létre-

hoztuk a Wemsical Serbia Ifj úsági 

és Kulturális Egyesületet. Szerte-

ágazó tevékenységeink alapja a kor 

fi atalságának kulturális programo-

kon keresztül történő aktivizálá-

sa, a  közösségekbe való bevonása. 

A  határon túli, az országos és a 

regionális programok mellett nagy 

hangsúlyt fektetünk az algyői ifj ú-

sági életre is.

G. B.: Komoly felelősséget vál-

lalsz a helyi ifj úságért. Milyen utat 

jártál be a fejlődés érdekében?

T. T.: 2012-ben jelentkeztem 

az AGRYA – Fiatal Gazdák Ma-

gyarországi Szövetségének az if-

júsági vezetői képzésére, amely a 

Virtuális Falu Program elnevezést 

kapta. Az ország minden pontjá-

ból érkeztek erre a képzéssorozatra 

olyan fi atalok, akik kistelepülése-

ken aktív közösségi munkát végez-

tek. A képzés mind elméleti, mind 

gyakorlati oldalról közelíti meg 

mindazt, ami egy vidéki kistelepü-

lés életében fontos terület lehet: az 

önkormányzatiság, a  civil közös-

ségek, az ifj úságügy, a  gazdaság, 

a  településmarketing, a  település-

fejlesztés és más, rokon területek. 

Nagy hangsúlyt fektet a települések 

aktív résztvevői közötti kommu-

nikáció fejlesztésére, kiemelten az 

önkormányzat, a  vállalkozások, az 

intézmények, a civil szervezetek és 

a helyi fi atalok közötti párbeszédre. 
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A  képzések során a gyakorlati tan-

anyagok közé személyiség-, cso-

portdinamikai-, kommunikációs-, 

tárgyalástechnikai-, média-, és 

közösségfejlesztő elemeket is be-

építettek. Fontos pont volt a jó gya-

korlatok megismerése és átadása. 

Most már 6 éve zajlik folyamatosan 

a program, amely hozzájárult ah-

hoz, hogy helyi szinten is aktívabb, 

célratörőbb, hosszútávon fenntart-

ható munkába kezdjek bele az al-

győi fi atalokkal közösen.

G. B.: Ez a képzés mit generált 

benned? Milyen munkafolyamato-

kat tudtál elindítani Algyőn?

T. T.: Algyőnek sosem volt az 

ifj úságra vonatkozó koncepció-

ja, stratégiája. 2015 tavaszán úgy 

gondoltuk, hogy a helyi ifj úsági ci-

vil szervezetek tagjaival kezdemé-

nyezzük egy koncepció kialakítását. 

A  helyi önkormányzati képviselők, 

intézményvezetők, az ifj úsággal 

kapcsolatban álló szakemberek, ci-

vil szervezeti vezetők, vállalkozók és 

a helyi fi atalok bevonásával műhely-

találkozók keretében megalkottuk 

azt az iránymutató dokumentumot, 

amely rövid-, közép- és hosszútá-

vú célokat sorakoztat fel kifejezet-

ten az algyői fi atalokra fókuszálva. 

Fontosnak éreztük, hogy közösen 

szedjük össze azokat a problémákat, 

amelyekre évek óta nem volt meg-

oldás, azokat a lehetőségeket, ame-

lyekre eddig nem építettek, azokat 

a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat, 

amelyek a fi atalok jövőjét segíthe-

tik. Ekkor már az Algyői Faluház és 

Könyvtár munkatársaként vettem 

részt a munkában, így helyi fi atal-

ként, civil szervezeti vezetőként, if-

júsági vezetőként és művelődésszer-

vezőként különböző szemszögekből 

tudtam a kérdésköröket megközelí-

teni. Az Algyői Ifj úsági Koncepciót 

Algyő Nagyközség Önkormányza-

tának Képviselő-testülete egy év 

munka után el is fogadta.

G. B.: Az ifj úsági koncepció 

megvalósításának elengedhetetlen 

alapja egy közösségi színtér kialakí-

tása, amely a ti esetetekben a 2016. 

május 31-én, az Algyői Családi- 

Gyermek és Ifj úsági Napokon meg-

nyílt Jelen Ifj úsági Klub. Pár szót 

ejtsünk a kezdetekről, hiszen, jólle-

het akkor nyílt meg, azért mégsem 

egészen új keletű ez a tér.

T. T.: Algyőn még 2005-ben, 

szülői kezdeményezésre indult el 

az ifj úsági klub. A  helyszín az al-

győi könyvtár és edzőterem mö-

gött lévő, hajdan műhelyként, illet-

ve pékségként üzemelő épületrész 

volt, a  klub mai napig ugyanott 

működik. A  három teremből álló 

helyet már 2005-ben tökéletesnek 

találták ahhoz, hogy a fi atalok szá-

mára közösségi teret alakítsanak ki. 

Nyitva tartása a szülők szabadide-

jéhez igazodva alakult ki, ők bizto-

sították a felügyeletet. A klub meg-

alakításának fő oka az volt, hogy a 

szülők szerették volna, hogy gyer-

mekeik szabadidejüket hasznosan, 

közösségben töltsék el. A  kezdeti 

időkben ez az elképzelés meg is 

valósult: a  szülők vezetésével, a  fi -

atalok bevonásával egy pezsgő kö-

zösségi helyszín alakult ki. Sajnos, 

idővel a szülők szabadideje, kapaci-

tása, talán lelkesedése is fogyatko-

zott, ráadásul a gyermekeik felcse-

peredtek, a  következő generációk 

szülői pedig nem tudták felvállalni 

a feladatot, így egyre kevesebb al-
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kalommal volt nyitva a klub. Saj-

nos a fi atalok közül az idősebbeket, 

érettebbeket nem sikerült bevonni 

abba, hogy vállaljanak felügye-

let. A  lelkes szülők minden tőlük 

telhetőt megtettek, ám a klubélet 

aktivitása csökkent, a  klubot így 

a bezárás fenyegette. Időközben 

egy ifj úsági civil szervezet alakult 

Algyőn, a  Fiatalok egy Élhetőbb 

Környezetért Egyesület (röviden: 

F.É.K.). Tagjai olyan algyői fi atalok-

ból álltak, akik lehetőséget láttak a 

klub átvételével annak újbóli felvi-

rágoztatására. Algyő Nagyközség 

Önkormányzata ugyan már a szü-

lőket is támogatta (leginkább a Fa-

luházon keresztül), ám ekkor reali-

zálták azt, hogy nagyobb segítségre 

van szükség. Ekkor történt az első 

megújulás: a  klub üzemeltetését a 

Gyeviép NKft-re bízták, a  vezeté-

sét pedig a F.É.K. tagjai vették át. 

Mindehhez pénzügyi forrást bizto-

sított az önkormányzat, amelyből 

a klub felújítását, technikai fejlesz-

tését fi nanszírozták. Az egyesület 

tagjai javarészt 17 és 25 év közötti 

fi atalok voltak, így a mindenna-

pokban, illetve a hétvégéken ezt a 

korosztályt sikerült megmozgatni-

uk: szerveztek közös sütögetéseket, 

bulikat, szemétszedést, focikupát, 

a  klubba járó fi atalok közösen vet-

tek részt a település rendezvényein. 

A  klub működése 2015-ben azon-

ban újra veszélybe került, ugyanis 

az egyesületben tevékenykedő fi a-

taloknak − a munka világába belép-

ve − már nem maradt elég idejük, 

energiájuk az aktív közösségi élet-

hez. A klubot a hétvégékre kiadták 

külsősöknek, ami úgyszintén nem 

volt jó hatással a közösségi térre. 

Ekkor ideiglenes be is zárták.

G. B.: Ezt követően mikor és ho-

gyan merült fel az újranyitás lehe-

tősége?

T. T.: A  már említett ifj úsá-

gi koncepció egyik fő pillére volt, 

hogy a fi atalok számára megfelelő 

közösségi teret biztosítsunk. A  Fi-

atalok egy Élhetőbb Környezetért 

Egyesülettel történő egyeztetés 

alapján a klub ideiglenes bezárását 

követően a legjobbnak láttuk, ha 

intézményi keretek között folytat-

ja tovább a működését. Így 2016 

május végén, az Algyői Családi- 

Gyermek és Ifj úsági Napok alkal-

mával a klub megújult formában 

került átadásra. A  továbbiakban 

az Algyői Faluház és Könyvtár te-

lephelyeként működött, a  szakmai 

programok szervezését a Wemsi-

cal vállalta. A  klub nagyon rossz 

állapotban volt, amikor 2015-ben 

felmértük. Sok jó példát láttunk 

arra, hogy a közösség maga alakít-

ja ki a saját közösségi terét, így ezt 

az utat választottuk mi is. Az éves 

intézmény-felújítások keretében a 

szükséges festékeket, eszközöket 

megkaptuk a Gyeviép NKft-től, s a 

fi atalokat bevonva közösen kezd-

tünk neki a fejújítási munkálatok-

nak. A falhibák kijavítása után egy 

tisztítófestés következett, majd 

dekorációs festéssel színesítettük 

a klubot. Megjavítottuk a hibás 

eszközöket, felújítottuk a csocsót 

és a biliárdasztalt. Sok segítséget 

kaptunk a szülőktől is. Körülbe-

lül 15-20 fi atal vett részt ezekben 

a munkákban. Jó érzés volt átadni 

ezt a klubot. Bene Zoltán, az Al-

győi Faluház és Könyvtár akkori 

vezetője mindenben segítette az itt 

dolgozók munkáját. Az intézmény 
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vezetőjeként biztosította számunk-

ra a működéshez szükséges hátte-

ret. A  klub folyamatosan bővülni 

kezdett: új játékokat, eszközöket 

vettünk, internetet köttettünk be, 

felújíttattuk a mosdót, és számos 

kis dolog is megvalósult, amelyek 

emelték a klub színvonalát. Algyői 

lakosoktól kaptunk játékokat, vi-

rágokat és számos olyan aprósá-

got, amelyek otthonossá tették a 

helyiségeket. A  kezdetekben na-

gyon félénken jöttek be a fi atalok, 

új volt számukra ez a környezet. 

Mivel a klub a faluháztól több ut-

cányira van, így megoldást kellett 

találjunk arra, hogy állandó nyitva 

tartást tudjunk biztosítani. Heti 12 

órával kezdtük. A  Kulturális Köz-

foglalkoztatási Program keretében 

lehetőségünk nyílt helyi fi atal fel-

nőtteket foglalkoztatni, amely nagy 

segítséget jelentett számunkra. 

A heti 12 óra 2 év alatt 25-30 órára 

növekedett.

G. B.: Honnan jött a Jelen Ifj ú-

sági Klub elnevezés?

T. T.: Sokat gondolkoztunk, 

hogy milyen nevet is adjunk a 

klubnak. A  megnyitáskor lehetett 

javaslatokat tenni, sok jó ötlet ér-

kezett. Végül a jelen szónál marad-

tunk − kettő okból. Az egyik, hogy 

fontos a fi atalok jelenléte a kiste-

lepüléseken, tehát jelen vagyunk! 

A  másik pedig, hogy a jelen fi atal-

jainak ad helyet a klub, nekik szól-

nak a programok. Ebben kicsit el is 

rejtettük azt, hogy mindenki addig 

fi atal, ameddig annak érzi magát, 

így nyitott kapukkal várja a klub a 

lélekben ifj akat is. Illetve egy apró 

jelentés-adalék még az is, hogy a 

fi atalság igényei mindig változnak, 

ezeket az igényeket követni kell, 

így a mindenkori jelen fi ataljaira 

kell, hogy fókuszáljunk!

G. B.: Mi a klub létezésének cél-

ja? Miért találod fontosnak, hogy 

legyen, működjön?

T. T.: A  klub egyfajta otthon, 

egy közösségi tér – egy csöndes 

hely, ahová el lehet bújni, ugyanak-

kor egy zsibongó, pezsgő találko-

zóhely is, amelyet a fi atalok ener-

giákkal töltenek meg. Bízom benne, 

hogy sok fi atal számára a jövőben 

jó emlék lesz majd, amikor felnőtt 

korukban eszükbe jut az ott töltött 

idő. Úgy gondolom, minden tele-

pülésen kell olyan hely, ahol a fi a-

talok biztonságban érezhetik ma-

gukat úgy, hogy közben sajátjuknak 

érzik az adott teret. Fontos, hogy 

kapjanak olyan segítséget, impul-

zusokat, információkat, non-for-

mális vagy informális képzéseket, 

amelyek az egyéni- és szociális 

fejlődésüket segítik, mindamellett 

fontos, hogy az adott hely szórako-

zásra és kikapcsolódásra is alkal-

mas legyen.

G. B.: Kik járnak a klubba, illet-

ve ki a „célközönség”?

T. T: A klub életében már több 

korosztályt is megcéloztak az aktu-

ális vezetők. Az Algyői Jelen Ifj ú-

sági Klub megnyitásakor 3 korosz-

tályra fókuszáltunk: az általános 

iskolásokra, a  középiskolásokra, 

illetve a fi atal, 18 és 30 közötti fel-

nőttekre. A  kezdeti időkben fi gyel-

tük azt, hogy igazán kik is azok, 

akik otthonra lelnek a klubban. 

Mivel Algyőn bölcsőde, óvoda és 

általános iskola van, ám középis-

kola nincs, azt tapasztaltuk, hogy a 

Szegedre és Hódmezővásárhelyre 

átjáró középiskolások inkább ott 

töltik el barátaikkal, osztálytársaik-

kal a szabadidejük legnagyobb ré-

szét. A 18 év felettiekkel is hasonló 

a helyzet, illetve ők más szórako-

zási és szabadidős tevékenységeket 

preferálnak, amelyekre a klubban 

nincs lehetőség (pl.: bowling, mozi, 

koncertek stb.) Így nagyrészt az Al-

győi Fehér Ignác Általános Iskola 

tanulóiból alakult ki egy közösség, 

akik az iskolai elfoglaltságaik után 

szinte minden nap itt töltik a dél-

utánt. Ezért alakult ki az igény a 

tanulószobára, ahol a házi felada-

taikat el tudják készíteni, szükség 

esetén pedig segítséget tudnak 

kérni egymástól, a  délutánjaik pe-

dig szabaddá válnak. Az Algyői 

Egyesített Szociális Intézmény dol-

gozói nyújtanak segítséget abban, 

hogy a nyitást követően először 

tanulószobával kezdhessük a dél-

utánt. A  tanulmányi eredményeik 

is javultak a klubba járó gyerekek-

nek. A  programok szempontjából 

is számukra szimpatikus foglala-

tosságokat kezdtünk el szervezni. 

Az ünnepek alkalmával kézműves 

foglalkozásokon közös dekorációt 

készítenek, amivel otthonosabbá 

teszik a klubot, olykor az elkészí-

tett alkotásokat haza is viszik.

G. B.: Eszerint gyakorlatilag ál-

talános iskolások járnak a klubba?

T. T.: Nem, ugyanis a klub léte 

bekerült a köztudatba. Az tény, 

hogy főleg az általános iskolások 

használják ki a klub adta lehető-

ségeket, de mostanra középiskolá-

sok is fel-felbukkannak. Ennek az 

egyik oka az, hogy ez a közösségi 

színtér újratalálkozási lehetőséget 

biztosít a régen volt osztálytársak-

nak. A  másik ok az, hogy a klub 

melletti edzőterem ad otthont sok 

sportágnak, ezért az oda érkező 

fi atalok edzés előtt, vagy után be-

térnek a klubba, illetve invitálják 

oda barátaikat is. A  délutánok ak-

tívan, nyüzsgő élettel telnek. Mind-

ezeken túl egyéb funkciót is ellát a 

közösségi tér. A  nyitást követően 

viszonylag gyorsan új igény jelent 

meg, ami nem más, mint a gyerek-

zsúrok. Hétvégére jelképes össze-

gért családi délutánokra, születés-

napokra, gyerekzsúrokra adjuk ki 

a klubot, a  szülők és a gyermekek 

nagy örömére. Emellett az utób-

bi időben az ifj úsági koncepcióval 

kapcsolatos újabb megbeszélések-

nek is helyet ad.

G. B.: Szerinted miként lehet 

megszólítani és bevonzani újabb fi -

atalokat a klub életébe?

T. T.: Ez egy nagyon nehéz kér-

dés. Településenként változóak a 

fi atalokkal kapcsolatos problémák, 
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igények, lehetőségek. A  felgyor-

sult kommunikáció, az online világ 

adta lehetőségek nagyon haszno-

sak, ám úgy érzem, hogy létükkel 

gyakran megnehezítik a tényleges 

közösségek kialakulását. Három 

fontos pontot próbáltunk mi is 

szem előtt tartani, és ezekre fi gyel-

ve kialakítani azokat az alapokat, 

amelyek által később az ifj úsági 

közösségek önállósulni tudnak. 

Az első, hogy minden lehetséges 

munkafolyamatba be kell vonni a 

fi atalokat is. Adott esetben például 

a klub festésébe, tisztán tartásába, 

a belső terek kialakításába, dekorá-

ciók készítésébe. Így fogják igazán 

sajátjuknak érezni a klubot. Nem 

baj, ha a festés nem olyan szintű, 

mintha szakemberek készítették 

volna, a lényeg, hogy a fi atalok ala-

kítsák a teret, ettől válik ez máso-

dik otthonná számukra. A második 

fő pont a személyes kommunikáció, 

a  személyekhez köthető kapcsolat. 

Egyszerűen, gyorsan lehet kom-

munikálni az online világ adta le-

hetőségekkel, ám a virtualitásban 

elvesznek fontos részletek: nem 

látjuk a másik arcát, a  mozdulata-

it, nem érezzük a hangulatát stb. 

A  személyes kommunikáció lassú, 

időt és sok energiát igénylő folya-

mat, viszont hosszú távon meghoz-

za a gyümölcsét. Kialakul a biza-

lom is, főleg ha olyan fi atal vezetők 

kerülnek a klub mindennapi életé-

nek irányításába, akik odafi gyelnek 

a klubba járó fi atalokra. A  harma-

dik fő pont pedig az, hogy a fi atalok 

igényeit tartsuk mindig szem előtt. 

Tapasztaltuk, hogy néha olyan öt-

letekkel állnak elő, amelyeket más 

generációk nem biztos, hogy érte-

nek, megértenek. Ezeknél az ötle-

teknél kellenek olyan ifj úsági veze-

tők, akik megfelelő köntösbe tud-

ják bújtatni az ötletet, így az meg-

valósítható lesz olyan formában, 

hogy a fi ataloknak örömet okoz, de 

más generációk is elfogadják. Ez a 

három pont a települések méreté-

től függően minimum 1, de inkább 

2-3 fő állandó munkáját igénylik.

G. B.: Az Algyői Faluház és 

Könyvtár 2018. január 31-én mint 

költségvetési szerv megszűnt, a köz-

művelődési és egyéb feladatokat 

február 1-től a Gyevi Kulturális és 

Művelődési Nonprofi t Kft. vette át. 

Az intézmény megszűnésével te sem 

folytatod a munkát művelődésszer-

vezőként. Mik a terveid a jövőre 

nézve, hogyan szeretnéd folytatni 

az ifj úsági munkát?

T. T.: Bízom benne, hogy az 

Algyői Jelen Ifj úsági Klub intézmé-

nyesítésével megteremtettük a jö-

vőre nézve a biztonságos működési 

feltételeket és hátteret. A  jövőben 

algyői fi atalként és a Wemsical Ifj ú-

sági és Kulturális Egyesület elnöke-

ként, illetve mint az Algyői Ifj úsági 

Koncepció kezdeményezője sze-

retném segíteni az önkormányzat 

és az intézmények, illetve a helyi 

fi atalok munkáját. Reményeim sze-

rint érkezik egy új generáció, akik a 

hétköznapi munkafolyamatokat át 

tudják venni, és szívesen, örömmel 

fognak ifj úsági munkát végezni. Mi, 

akik ezeket a folyamatokat már leg-

alább egyszer végigjártuk, a háttér-

munkában tudunk segíteni, illetve 

tapasztalatainkkal, kapcsolati há-

lónkkal tudjuk az algyői ifj úság jö-

vőjét támogatni.

TORMA TIBOR 2004 óta szervez ifj úsági programokat, és 2008 óta a Wemsical Ifj úsági 
és Kulturális Egyesület elnökeként tevékenykedik. 2014-ben szerzett diplomát a Szegedi 
Tudományegyetem andragógia BA szakán. Az egyesület által szervezett számtalan ren-
dezvényen kívül ifj úsági területen tapasztalatait az AGRYA – Virtuális Falu Programja-
in keresztül szerezte. 2014-től az Algyői Faluház és Könyvtár művelődésszervezőjeként 
kamatoztatta tudását. 2018 februárjától a szegedi JATE Klub klubvezetőjeként folytatja 
tevékenységét.

GÁL BOGLÁRKA 2010-ben diplomázott a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pe-
dagógusképző Karán andragógia BA szakán, majd 2013-ban kulturális mediáció MA vég-
zettséget szerzett. 2010 szeptemberétől 2018. január végéig az Algyői Faluház és Könyv-
tár művelődésszervezője volt. Jelenleg az NMI Művelődési Intézet Nonprofi t Közhasznú 
Kft. Csongrád Megyei Irodájában dolgozik módszertani referensként.
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Horizont

Nádasi DóraNádasi Dóra

Játék 6árok Nélkül
Ifj úsági közösségépítés és értékőrzés Bajon

2017 tavaszán szervezték meg 

első alkalommal, hagyományte-

remtő céllal a Játék 6árok Nélkül 

vetélkedőt a baji és környéki kiste-

lepüléseken élő fi atalok számára a 

helyi Szent István Német Nemzeti-

ségi Általános Iskolában. A 10–18 

éves korosztályt megszólító ver-

seny egyszerre több célt is szolgál: 

amellett, hogy szerepet vállal a he-

lyi értékek megőrzésében, a közös-

ségépítésben és ifj úságfejlesztésben 

is jelentős a hatása. A kezdeménye-

zésről – az ötlettől a megvalósítá-

sig –, a helyi közösségi és kulturális 

életről, a  fi atalok megszólításának 

lehetőségeiről Vandrovnik Klá-

rával, a  Játék ötletadójával, a  Baji 

IKSZT kulturális szervezőjével be-

szélgettünk.

Nádasi Dóra: Hogyan és mi 

alapján született az ötlet a prog-

ram elindítására, mitől újszerű ez 

a kezdeményezés?

Vandrovnik Klára: Ahogy a 

Bajon élő fi atalokkal munkám so-

rán kapcsolatba kerültem, feltűnt, 

hogy sokan nem ismerik a telepü-

lés és főleg a környező települések 

értékeit, és régen a televízióban 

is – azonos címmel – közvetített 

vetélkedő nagy rajongójaként úgy 

gondoltam, jó ötlet lenne őket 

ahhoz hasonló, játékos formában 

azokkal megismertetni. Mindez-

zel azonban nemcsak az ismeretek 

átadása – még pontosabban fogal-

mazva, semmiképpen sem az is-

meretek puszta tényanyagként való 

átadása – volt a célom: a csapatban 

való, közös eredmény érdekében 

történő együttdolgozás hozzájárul 

a fi atalokban az együttműködési 

készség, a  másokért – jelen eset-

ben a csapattársakért – való fele-

lősségvállalás fejlődéséhez, ami el-

engedhetetlen, és úgy érzem, olyan 

kompetencia, amit különösen ma-

napság kiemelten fontos bennük 

erősíteni. Hozzá kell tenni, hogy 

a játék során az együttműködés 

generációk közötti sajátosságai is 

megjelennek, ahogy a 10 és 18 éves 

játékosok már nem pont ugyanab-

ba a korosztályba tartoznak. Ezért 

a feladatok is mind olyanok, hogy a 

játékosok egymás nélkül ne tudják 

őket végrehajtani, emellett odafi -

gyelünk a kiegyenlített erőviszo-

nyokra is – ezért vesznek részt ki-

zárólag hasonló adottságokkal ren-

delkező kistelepülések a versenyen. 

Ami ezek mellett a Játék lényeges 

jellemzője, hogy a hagyományos 

iskolai keretektől eltérően, kötetlen 

formában járul hozzá az ismeret-

átadáshoz és készségfejlesztéshez, 

olyannyira, hogy a jelentkezés és 

részvétel is önkéntes alapon, kér-

dőíves igényfelmérés útján törté-

nik.

N. D.: Hogyan zajlik, pontosan 

milyen feladatokból áll a vetélke-

dő?

V. K.: A  versenyen tízfős csa-

patokkal vesznek részt a tanulók. 

A  tavalyi évben rajtunk kívül négy 

településről – Almásfüzitőről, Du-

naalmásról, Neszmélyről és Vértes-

szőlősről – érkeztek a résztvevők, 

akiknek a saját lakóhelyük öt-nyolc 

perces bemutatása után egy, az 

összes község nevezetességeivel 

kapcsolatos, tizenöt kérdésből álló 

tesztet kellett kitölteniük, majd 

ügyességüket mozgásos játékokkal 

összemérniük. Az első feladatra 

a versenyzők változatos megol-

dásokkal készültek; voltak, akik 


