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Az interjúkat a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság készítette, az Európai Bizottság 
Erasmus+ Programja által támogatott RÉszreVétel projekt keretében. Az Ifjúsági Munka 
Panorámakép koordinátora: Virág Péter László. 
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Dusnok 

 
A hozzávetőleg 3000 lakosú Bács-Kiskun megyei településen mintegy 700 fiatal él. Az 
ifjúsági élet központja a művelődési ház és a helyi Fonó. A legrégebbi kifejezetten 
fiataloknak szóló szerveződés a 25 éves cserkészcsapat, aminek legnagyobb és 
legjobban várt eseménye az éves nyári tábor. A helyi általános iskolában korábban 
nemzetiségi horvát oktatás is folyt, de manapság már csak emelt óraszámban lehet a 
nyelvet tanulni, amit csak kevesen vállalnak. A hagyományok ápolása azonban 
továbbra is fontos a településen, például a nívós néptáncegyüttesük, népdalkörük, 
színjátszó körük, a délszláv táncház mozgalmuk, a Tambura Fesztivál, a Rác bál 
országos hírűek és sok fiatalt mozgósítanak. Az önkormányzat az iskola 
diákönkormányzatával közvetlen kapcsolatban van és kölcsönös és folyamatos az 
együttműködésük. A középiskola kiválasztásában visszajáró középiskolájukat 
bemutató fiatalok tudnak segíteni a kisebbeknek. Az iskolában minden évben tartanak 
egészséghetet is. A településen megrendezésre kerültek korábban Ifjúsági napok 
címmel események a Fonó szervezésében a fiatalok bevonásával, ahol például 2015-ös 
eseménysorozat keretében a Fölszálott a Páva versenyben győztesként kikerülő 
dusnoki néptáncosok tiszteletére bált is rendeztek. A középiskola után ritka, aki 
visszajön a településre, az ingázók száma is csekély. A fiatal felnőttek nagyobb 
városokba, illetve külföldre költöznek a településről, pedig első lakáshoz jutás 
támogatást is nyújt az önkormányzat fiatal elsőházasoknak. A képviselő testület 
legfiatalabb tagja általában az, aki az ifjúságügyekkel leginkább foglalkozik általában, 
bár jelenleg ő se tartozik bele a 30 évalatti korosztályba. A falu atlétika pályáján szokták 
tartani a környező települések közötti sportversenyeket is minden féle csapat és egyéni 
sportágban is. Az IKSZT a program vállalt fenntartási időszak utolsó évében jár, ahol 
az ifjúsági programok iránt viszonylag nagy volt az érdeklődés. Itt és az 
önkormányzatnál is van lehetőség nyári diákmunkára és a kötelező iskolai közösségi 
szolgálat elvégzésére. A kábítószer probléma mikor megjelent a településen azonnal 
reagáltak a lakosok és kezelték az ügyet, ebből emiatt komolyabb problémát nem 
észlelnek a helyi szakemberek, intézmények.  
 
Az interjú 2016.12.08-án készült. 
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Mezőkovácsháza 

 
A 6000 fős kisváros Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségének - 
amely megegyezik a járás területével is- központja. Maga a település szerkezetileg két 
részből áll, amelyek között 5 km a távolság. A városban a közéletnek az aktivitása 
elsősorban az egész éves programokon való részvétel alapján ítélhető magasnak, ezt az 
önkormányzat és intézményei mindkét településrészen megszervezett programokkal 
igyekszik elősegíteni. A közügyek iránti érdeklődés csekély és főként az online térben 
mérhető. 
A településen egy EU-s forrásból megvalósult, hosszútávon működő program indult el 
az elmúlt években, amelynek keretében egy Innovációs Oktatási és Közösségi 
Központot alakítottak ki a szegregátum reformátuskovácsházai településrészen. Ehhez 
hasonló központ az országban 17 darab van a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 
(LHH). A közösségi térként is funkcionáló épületben az Egészségfejlesztési iroda 
keretében ifjúsági klub, némileg ritkán ugyan, de rendszeres programokat szervez. 
Vegyes kezdeményezés útján kezdett kialakulni egy helyi gyermek- és ifjúsági 
önkormányzat létrehozása a településen 2016-ban, mely folyamatban van. A település 
vezetőinek és a helyi civil szervezeteknek nagy elkötelezettsége van aziránt, hogy 
helyben tartsák a fiatalokat, és hogy jobban aktivizálják őket a közéletben. Ennek 
köszönhetően 2016-ban egy online felmérést végeztek a fiatalok körében, amelynek 
eredményeit még elemzik. Ez lesz az egyik kiindulópontja a 2019-ig elkészülő helyi 
ifjúsági koncepciónak is. A településen habár működik középiskola, a mezőkovácsházai 
fiatalok egy része elmegy nagyobb települések középiskoláiba, így ezen korosztály 
elérése javarészt hétvégén és tanítási szünetekben valósul meg. Kialakult egy civil 
kerekasztal a településen az elmúlt években annak érdekében, hogy 
együttműködhessenek és kialakítsák egy koncepció keretében azokat a programokat és 
tevékenységeket, amellyel hatékonyan tudnak az önkormányzat partnerei lenni és 
ezáltal gazdagítják, színesítik Mezőkovácsháza összes lakójának életét. Az iskolai 
diákönkormányzatok aktívan működnek, kiveszik a részüket a települési programokon 
is. Jellemzően az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a fiatalok be tudnak 
kapcsolódni egyes közügyekbe, de ez részint a kötelező szolgálat miatt van. Nyaranta a 
fiatalok az önkormányzati nyári munkaprogramban előszeretettel részt vesznek, de 
helyben agrárterülethez tartozó munkalehetőségek is elérhetőek számukra. Egyelőre a 
településen a fiatalok számára vonzó munkahelyek hiánya okoz gondot. A településen 
törekednek arra, hogy fiatalbarát intézkedéseik legyenek, a közintézményekben és 
környékükön szinte teljes az ingyenes vezeték nélküli internet-elérhetőség a lakosság 
számára, és ezt folyamatosan fejlesztik. A korosztály tekintetében a fiatal felnőttekben 
is gondolkodnak helyben, mivel számukra fontos, hogy minél több fiatal pár költözzön 
és tervezze életét hosszútávon Mezőkovácsházán. Ezt elősegítve szeretnék a helyi 
ifjúsági koncepciót, magát a gyermek- és ifjúsági önkormányzatot is. Folyamatban van 
egy olyan támogatási rendszer kidolgozása, amellyel piaci árnál kedvezményesebben 
lakáshoz tudnának juttatni a fiatal házaspárok, családok. Aktív testvérvárosi 
kapcsolataik vannak, az iskolák kihasználják a pályázati lehetőségeket a Kárpát-
medencei magyar történelmi emlékhelyek meglátogatása céljából szerveztek már 
osztálykirándulást. 
 
Az interjú 2017.03.14-én készült. 
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Doboz 
 

A több mint 4300 fős Békés megyei nagyközség 13 km-re fekszik a megyeszékhelytől. 
Általános iskolából, óvodából és bölcsödéből is található egy-egy a településen, amik 
összesen több mint 300 14 év alatti gyermeket fogadnak be jelenleg. Az oktatás 
színvonalas, volt, azóta munkájuk során elismert vagy jelenleg felsőfokú képzésben 
résztvevő diákok rendszeresen visszatérnek és megosztják tapasztalataikat a 
kisebbekkel. A fiatalok és idelátogatók körében is az egyik leginkább kedvelt helye a 
nagyközségnek a Doboz-Szanazug üdülőhely. 2016-ban kutató beszélgetésre hívták 
össze a helyi fiatalokat, mivel a fiatalok közösségei elég aktívak. Civil szervezetté 
alakulásuk nem sikerült és a kezdeményezés jelenleg inaktív. Minden hónapban 
minimum egy nagyrendezvénye van az önkormányzatnak, amelyeknek van kifejezetten 
ifjúsági része. A programok után a fejlődés érdekében visszajelzéseket gyűjtenek a 
résztvevőktől. Önszerveződő ifjúsági rendezvényekre is többször került már sor. A 
településen folyamatos probléma a kábítószer jelenléte, a helyi szórakozóhelyek ezért 
be is zártak mára. Ifjúsági koncepció volt, de jelenleg nincs érvényes. 28 bejegyzett civil 
szervezet működik aktívan, akik minimum félévente Civil Fórum tartanak. A 
szervezetek működésük támogatására pályázhatnak az önkormányzatnál, amiknek az 
elbírálója a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottság. A helyi fiatalok életében jelentős 
szerepet játszik az 5 db sportos és egészséges életért dolgozó szervezet, bár a korosztály 
aránya csökkenő tendenciát mutat. Az iskola diákönkormányzata a segítő tanárokon és 
igazgatón keresztül közvetett kapcsolatban van a település önkormányzatával. A már 
említett Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke 30 év alatti fiatal felnőtt, így 
a helyi fiatalok előszeretettel keresik meg őt közvetlenül problémáikkal, ötleteikkel, de 
a hivatal többi munkatársa és maga a polgármester is nyitott rájuk. A közmeghallgatás 
iránt 1-2 fiatal szokott érdeklődni. 30 főnyi 25 évesnél fiatalabb esik ki a 
közmunkaprogramból a törvényi változások miatt, ami jelentős problémaként jelenik 
meg a közösség életében. A település IKSZT projektje 2017 novemberéig fog tartani, de 
az ifjúsági programokat folytatni fogják. Eleinte 10 kulturális közfoglalkoztatottal 
indult a program és jelenleg is ketten állományban vannak, rajtuk kívül 20-30 
közösségi szolgálatos diák is folyamatosan segédkezik a programokon.  
Információkhoz a település honlapjáról és Facebook oldaláról, illetve a nagyközség 
havilapjából tudnak, és mindegyik felületen megjelennek a fiatalok is. A fiatal felnőttek 
első lakáshoz jutási támogatáshoz juthatnak, illetve kamatmentes hitelt is tud az 
önkormányzat biztosítani számukra. 
 
Az interjú 2017.03.14-én készült. 
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Csongrád 
 
A települési ifjúsági munka egyik fő szereplője a város által támogatott városi 
diákönkormányzat, amely a település iskoláinak választott küldöttjeiből tevődik össze. 
A diákönkormányzat az iskolai feladatokon kívül, települési ügyekkel is foglalkozik 
céljuk a fiatalok közéleti aktivitásának növelése. A városban a közösségiesedés 
jellemző, általában összetartó a közéletben aktív polgárok vannak, ez a fiatalokra is 
részint igaz. Mivel a városban nincsen felsőoktatás, ezért a fiatalok elmennek a 
településről és egy részük tér csak vissza.  
A városban az ifjúsági ügyekkel alpolgármesteri szinten is foglalkoznak, de külön 
kapcsolattartó -referens- is van, aki egyben a felnőtt segítője a városi 
diákönkormányzatnak. A településen korábban működött ifjúsági információs pont, 
azonban ez már nem elérhető szolgáltatás. Jelenleg nincsen olyan “helye” a fiataloknak, 
ahol tudnak programokat szervezni; de az igényünk is alacsony erre. A városvezetés 
nyitottan áll az ügyhöz, de várják a fiatalok szükségleteit és azt, hogy jelezzék igényüket 
egy hely kialakítására. A 2 évnyi előkészület után tavaly alapított Vitalitásért és 
Fiatalokért Egyesület (Vi-Fi) ezeket a szükségletekre is megoldást találni, illetve célzott 
programokat szervezni a helyi fiatalok számára. A városi diákönkormányzattal partneri 
viszonyban vannak és Csongrád Művelődési Központjával és a Városi Galériával is 
együttműködési megállapodást kötöttek. 
Működtetnek egy külön ifjúsággal foglalkozó honlapot, amelyet fiatalbarát módon 
terveztek meg a fiatalok bevonásával. Ezen keresztül volt egy online igényfelmérési 
kérdőív, amelynek tapasztalatait nem tudták pontosan feldolgozni, így valamennyi 
információ helyben megvan arra vonatkozólag milyen szolgáltatások és igények 
merültek fel a fiatalok részéről.  
Tulajdonképpen sokféle területen megvalósul a helyi ifjúsági munka, érintőlegesen 
egyesületek révén által szervezett programokon keresztül, a helyi múzeum különböző 
interaktív programjain, cserkészeten, felekezeti közösségeken keresztül. 
 
Az interjú 2016.12.07-én készült. 
 
 

 


