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A program során a közösségfejlesztô szakemberek és a

Pocoló csapata kb. 26 ezer kilómétert tett meg Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében. 

Már nem minden részletet így terveznénk meg

a programban, menet közben sok mindent

meg tudtunk az önkéntességrôl, a

települések belsô mûködésérôl, az

önkéntes koordinálásról, magunkról.

Teljesen váratlan kihívásokkal

néztünk szembe többször is, sok-

szor váratlan és újszerû megoldá-

sokat kellett alkalmaznunk. 

A projekt tervezésekor a meglévô

erôforrásainkból, tapasztalataink-

ból indultunk ki. Azokat az ele-

meket építettük be, amiket erôsíteni

kívántunk az egyesületben: Ifjúsági kö-

zösségfejlesztés, Pocoló kistelepüléseken,

szervezetünk fejlôdése, több lábra

állítása. A pályázat lehetôvé tette, hogy

kreativitásunkat, kissé irracionális ötleteinket

ötvözzük a meglévô tudásunkkal, tapaszta-

latainkkal. 

KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSKKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS
Kalamáris módra

A Közösségfejlesztés Kalamáris módra címû pályázati programot a Norvég Civil Támogatási

Alap támogatásával valósítottuk meg. A program teljes idôtartama 20 hónap, 2008. ôszén indult,

2010. április végén fejezôdött be. A program része volt 10 ifjúsági közösségfejlesztés és öt

minifesztivál Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

          



A program által az egyesület infrastrukturálisan sokat fejlôdött:

saját személyautónk,  bérbeadható rendezvénysátrunk berendezés-

sel, mobil színpadunk lett. Erôsödtünk szervezetileg a tapasztalatok

által, és a szervezetfejlesztés hatására is. Millió új ötletünk, azokra

új megoldások,  új kapcsolataink által új együttmûködések, új

fejlôdési irányok  születtek.

A program ideje alatt az Inspi-Ráció Egyesület

által nyújtott szervezetfejlesztési szolgáltatást is

igénybevettünk. A „Talpra-állástól az intéz-

ményesülésig” – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése c.

programjuk keretében kialakítottuk  a szervezeti

stratégiánkat 2013-ig,  a belsô mûködésünket

hatékonyabbá tevô mechanizmusokat (értékelés,

önkéntes fogadás, kommunikáció, vezetôi

stratégiák stb.)

Ez arra sarkallt minket, hogy jobban, tudatosab-

ban szervezzük szervezeti egységeink munkáját

és erôforrásainkat. A Norvég Civil Támogatási

Alap rugalmas pályázati rendszere és a DemNet

Alapítvány hozzáállása révén a projekt

menetközbeni változásait nem kellett beszorítani

az elôzetes pénzügyi és szakmai tervekbe,

hanem akadálytalanul a valósághoz igazíthattuk

a projektet.

“Azokat az elemeket építettük

be, amiket erôsíteni kívántunk

az egyesületben: Ifjúsági közös-

ségfejlesztés, Pocoló kistelepü-

léseken, szervezetünk fejlô-

dése, több lábra állítása.”

- Magyarország legnagyobb 

kiterjedése észak-déli irányban

268 km

- a Tisza teljes hossza 1358 km

- Budapest–Moszkva-távolság

légvonalban 1566 km

- Magyarország határa 2242 km

- a Hold átmérôje 3480 km

- Budapest–Peking-távolság

légvonalban 7348 km

- Budapest–Wellington-távolság

légvonalban (majdnem a Föld átel-

lenben lévô pontja) 17958 km

Forrás: Wikipédia



Balsa

A község híres személyisége Cserhát József Batsányi-díjas költô,

újságíró (1915-1969), aki Balsán született, itt járt iskolába és innen

indult el a népi írók és a Nyugatosok nagy táborába. Haláláig Balsa,

Szabolcs és a Nyírség töltötte ki írásainak zömét. A család (1928)

költözött Budapestre. A Tiszán kompátkelôhely üzemel, így kötve

össze a Nyírséget a Bodrogközzel.

Több civil szervezet is mûködik: a Balsai Népfôiskola Egyesület,

“Balsáért Szûkebb Hazánkért” Egyesület, Balsai Nyugdíjas

Egyesület. Minden évben megrendezik a Szárnyas-Hal Fesztivált,

ami a térség egyik nagyobb rendezvényének számít. A településen

óvoda is van, iskolásai Gávavencsellôre járnak.

Ifjúsági
KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEEKKKKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEEKK

Vonattal a MÁV

118-as számú

Nyíregyháza-

NYK–Kótaj–Buj-

Hermina-

tanya–Balsai

Tisza-part) von-

alán volt

elérhetô, ám  a

kisvasútat 2010-

ben bezárták.

A Tisza bal partja melletti falu Tokaj felett 15 km-re fekszik.

Már a honfoglalás elôtti idôkben is lakott település volt.

Közvetlen szomszédságában található a megye névadó

községe Szabolcs, ahol még ma is látható az Avarok

korabeli földvár. Balsa község lakossága a jó termôföld

adottságait és jó domborzati fekvését kihasználva fôleg

mezôgazdasági tevékenységet folytat. Balsa a korábbi

idôkben fontos tiszai átkelôhely volt, különösen az 1900-

as évek elején megépült gyönyörû Balsai Tisza-híddal. Így

a Nyírség-Zemplén-Felvidék kapcsolat a keskeny

nyomtávú vonattal és kövesúttal akadálytalanná és gaz-

daságilag rendkívül elônyössé vált. A hidat 1944-ben a

németek felrobbantották, azóta sem épült újjá.w
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A település polgármesterével még novemberben felvettük a kapcsolatot,

majd személyes találkozásunkkor beszélt a Balsai Népfôiskoláról, annak

ifjúsági tagozatáról. Mi bemutattuk programjainkat, felajánlottuk a

közösségfejlesztés lehetôségét. A regionális ifjúsági iroda rendezvényén

mutatkozott be a balsai fotókör, mint jó ifjúsági projekt. Az ott elkezdett

beszélgetés alapján kaptunk meghívást, hogy segítsünk tevékenységüket,

kapcsolatrendszerüket, ifjúsági munkájukat színesíteni. Az elsô balsai

találkozó során felfejtôdött, hogy a közelmúltjukban történt polgármester-

váltás új lehetôségeket rejt magában. Az új szemléletû településvezetô új

típusú ifjúsági munkát szeretne. A balsai ifjúsági munkát eleddig a fotóklub

mûködése jelentette egy jól mûködô csoport identitásával és némi zártságá-

val. Az elsô két találkozás a helyi értékek feltárásával kezdôdött, ami egy-

ben engedett a fotóklub zártságán is. A csoport ezután részt vett egy

debreceni tapasztalatcserén, ahol a megtekintett programok, az önkéntes

tevékenység, és a vendéglátó közösségi tér sokszínûségének hatására

erôsödött az a szemléletváltás, amely folytán Balsán is kezdett kinyílni a

helyi fiatalokat befogadó fizikai és szellemi tér. Egy vak vendégzenész

közremûködésével olyan, bizalomra, egymás elfogadására alapuló

foglalkozást szerveztünk, mely hatékonyan segített a helyi fiatalok és a

segítô felnôttek együttmûködésében. Elkezdôdhetett egy közös tervezômun-

ka egy olyan közösségi aktivitáson alapuló településszintû ifjúsági napra,

amely a Pocoló Nomád volt.



Amikor Szamosújlakon találkoztunk
néhány fiatallal, látnunk kellett, hogy
kissé bizalmatlan és az ifjúsági
közösségi életben nem igazán hinni
tudó fiatalokkal (18-25 év közöttiek)
kerültünk kapcsolatba. Kiderült, hogy
generációs nézeteltérések miatt a
találkozóink helyszínéül szolgáló,
egyszerûen berendezett és felszerelt
klubhelyiséget sem tudják akkor és
úgy használni, ahogy szeretnék.

A szamosújlaki fiatalok attitûdje tipikusnak
tekinthetô. Szeretnének több és érdekesebb
közösségi alkalmat, rendezvényt, azonban
ennek hiányának okát külsô tényezôkben kere-
sik, nem pedig saját erôforrásaik kiaknázására
törekednek. A fiatalok társaik többségét passzív-
nak és érdektelennek tartják. Találkozásaink
során mégis nyitottan beszéltek a terveikrôl,
ötleteikrôl, és a községükrôl. Mit szeretnek a
településükön  és mit tartanak hiányosságnak.
Elônyként említették a természeti környezetet, a
Szamos közelségét, a barátságos falut, nincs
bûnözés, a baráti társaságok összetartók, van e-
Magyarország pont és ifjúsági klubhelyiség.
Amit hiányolnak: szórakozóhely (disco, mozi)
rendezvények, munkalehetôség, turisztikai fej-
lesztések és sportegyesület. 

A 2009. szeptember elején megrendezett Pocoló
Nomádon újra találkoztunk a szamosújlaki fia-
talokkal, akik saját sátorral és programokkal vet-
ték ki részüket a két napos rendezvénybôl. 
A fejlesztés további hozadéka egyrészt, hogy a
Kalamáris Egyesület a település vezetôjével
együttmûködve egy települési közösségfejlesztôi
program megvalósításában állapodott meg,
melyhez sikeres pályázat esetén a Szatmár
Leader Egyesület biztosít forrást, másrészt a helyi
lakosok kezdeményezésére megalakult a
Szatmár Kincsei Egyesület, melyhez csatlakoztak
idôsebb és fiatalabb szamosújlakiak egyaránt.

A falu az élô Szamos és a 6 km hosszúságú Holt-
Szamos között helyezkedik el.  A Szamos folyó
partján kiépített sétány várja az idelátogatókat,
tûzrakóval, stéggel, horgászási, fürdési
lehetôséggel. 
A Szamos egykori gátépítésének köszönhetôen
sziget képzôdött a folyó településmenti sza-
kaszán. Alacsony vízállás esetén a sziget
megközelíthetô. 
A homokos parton kristálytiszta gyenge sodrású
térdig érô vízben biztonságban lehet fürödni.
A Szamos ezen holtága több település között
kanyarog. Itt kiépített, bérelt stégeken lehet a
gazdag halállományú karbantartott vizet
horgászni - a falu határától pár percnyi járásra.

A központban az önkormányzat udvarán nyil-
vános pihenôkert van. A kertben zártkörû ren-
dezvények megtartására is lehetôség adódik.
Itt található továbbá a Tájház, melyben a
Szatmári-síkságon élt elôdeink mindennapjait
ismerhetjük meg a térségben gyûjtött használati
tárgyakon keresztül.
A településen élôk között sok az idôs és a
munkanélküli. A gyerekek szomszéd falvakba
járnak óvodába, iskolába. 
AA tteelleeppüülléésseenn kkéétt cciivviill sszzeerrvveezzeett mmûûkkööddiikk:: aa
SSzzaammoossúújjllaakkii SSppoorrtteeggyyeessüülleett,, ééss aa SSzzaattmmáárr
KKiinnccsseeii EEggyyeessüülleett.. EEllôôbbbbii rrééggeebbbbeenn iiss ccssaakk ssppoorrtt--
tteevvéékkeennyyssééggggeell ffooggllaallkkoozzootttt,, uuttóóbbbbii nneemm rrééggeenn
aallaakkuulltt..

Beszélgetéseink során

felmerült egy ifjúsági

egyesület létrehozása

is, de mindenképpen

szeretettek volna egy

rendszeresen

mûködô ifjúsági

klubot kialakítani és

fenntartani.
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Szamosújlak

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a Szatmári síkságon található 492 lakosú

település. Nyíregyháza 82 km, Mátészalka 26 km, Fehérgyarmat 12 km, Csengersima 15

km, Kisar 20 km, Gyügye 2 km-re található. A település Europa-Nostra díjas temploma a XV.

század-ban épült, alatta van az Ajtay család sírboltja. 1842-ben építették újjá, azonban

1865-ben leégett, de ismét felépült. 1998-ban ismét felújították. 



amit erdôk, mocsarak vettek körül. A templom

környékét évszázadokon keresztül temetônek

használták.

A falut 1276-an lakják, van általános iskolája,

óvodája és mûködô mûvelôdési háza is.

Általános iskolájába sonkádi és fülesdi gyerekek

is járnak.

Kölcsén egy nagyon nyitott csoport várt minket.

Módszereink hamar elnyerték tetszésüket és aktí-

van vettek részt a folyamatban minden talál-

kozás alkalmával. A pozitív értékek bemutatását:

a Túr közelsége, jó horgászati helyek, a fagylal-

tozó, a barátok, a szép környezete, egy általuk

összeállított „kiadvány”-ban foglalták össze. Egy

kölcsei ifjúsági nap megrendezését is elhatá-

rozták, amelynek programját ôk maguk állították

össze, a feladatok és felelôsségek megjelölésé-

vel.

A találkozási alkalmak során a további

együttmûködés reményében a település veze-

tôjével, Sira Gáborné polgármesterrel is felvettük

a kapcsolatot. 

Külsô pályázati forrás keretében lehetôségünk

adódott egy három napos, Kékeden megvaló-

suló tréning lebonyolítására. 

A község a Túr folyó és annak mellékága, az

Eszteró által körülvett kiemelkedésre épült, így

az árvizek nem károsították, és védettséget is biz-

tosított az ellenséges támadások ellen az, hogy a

Túr-csatorna kiépüléséig csak hídon lehetett a

települést megközelíteni.

Többször tartották a Szatmár vármegyei köz-

gyûlést a kölcsei református templomban, mely

jelzi a Kölcsey család iránti tiszteletet. Elônyös

elhelyezkedése miatt a 14.-15. században már

bekapcsolódott a kereskedelmi forgalomba,

fokozatosan városias jellegû településsé kezdett

válni. A település hosszú ideig megôrizte közpon-

ti szerepét, 1882-tôl folyamatosan van orvosa,

1890-tôl gyógyszertára. 1895-ben körjegy-

zôség központja lett Fülesd, Sonkád és 1909-ig

Túristvándi településekkel. Temploma a 15.

században épült. Az egykori Kölcsének az egyik

legrégebben beépített, illetve egyben legma-

gasabban fekvô része a templom és környéke,

Kölcse
Kölcse egy nagyközség Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye keleti részén, a

Fehérgyarmati kistérségben, Magyar-

ország legkeletibb csücskében, a ma-

gyar-ukrán határtól 10 km-re, az Öreg-

Túr ölelésében, az Erdôhát-on fekszik.

Közúton elérhetô a 491-es fôúton.

Kölcsét az egyik legrégebbi település-

ként tartják nyilván a Szatmári-síkság-

on, határából neolit kori és bronzkori

régészeti leletek kerültek elô.w
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A programok célja, hogy

megerôsödjön a közösségfejlesztés

alatt összekovácsolódott ifjúsági

csoport. Emellett a település többi

fiatalja is megérezheti az ered-

ményes együttmû-ködés, kommu-

nikáció élményét.



A Móricz Zsigmond emlékház a Kossuth u. 29 sz.

alatt található. A taposott szalmával fedett, kon-

tytetôs, vert falas, szabadkéményes szegény-

paraszti ház mûemlék. A XIX. század második

felében építették, azóta többször átalakították.

A szülôházát az 1960-as években bontották le.

Emlékháza 1966. óta életrajzi múzeum.

Az udvaron az író egész alakos szobra áll, mely

Varga Imre alkotása.

A Református fa harangtorony ékesíti a

telepólést. A fatalpakra épített, fazsindelyes

torony teljes magassága mintegy 24 méter.

Jellegzetes terménye a településnek a “nemtu-

dom-szilva” és a dió.

Öregek otthona és egy néhány éve épült ifjúsági

ház is van a településen. Iskola, óvoda nincsen.

Tiszacsécse apró település, de

rendkívüli otthonos, befogadó

hangulatú. A faluban 5 éve épült

egy ifjúsági ház, amely nem csak a

helyi fiatalokat, hanem a környék-

belieket (Milota, Tiszakóród,

Tiszabecs) is várja, fogadja. A ház

önkormányzati fenntartású, de a

polgármester felkínálta a lehetô-

séget, hogy helyi fiatalok önszer-

vezôdô csoportja mûködtesse. 

A három nap során az együttmûködést, a kommu-

nikációt, az önismeretet fejlesztô játékokba vontuk

be a fiatalokat. A tréning sikerességét erôsítették a

Kalamáris Ifjúsági Egyesület és a Kölcse Község

önkormányzata által közösen készített pályázati

projektek, amelyeket az Észak-alföldi Regionális

Ifjúsági Tanács talált támogatásra méltónak. 

A programok célja, hogy megerôsödjön a

közösségfejlesztés alatt összekovácsolódott ifjúsági

csoport. Emellett a település többi fiatalja is

megérezheti az eredményes együttmûködés, kom-

munikáció élményét. A sikeres megvalósítás ered-

ményeképpen Kölcsén megalakult a helyi gyemek-

és ifjúsági önkormányzat és folytatódhat az ifjúsági

öntevékenység, amely újabb gyermek és ifjúsági

programok önálló megvalósításához vezethet a

településen.

A Kalamáris Egyesület és a helyi önkormányzat

további együttmûködését egy közös nyári

táborozási projekt kidolgozása és a Szatmár

Leader Egyesülethez történô pályázat benyújtása

bizonyítja.

A 285 lakosú település közvetlenül az ukrán határ és a Tisza mellett,

Nyíregyházától kelet-északkeletre, mintegy 109 kilométerre talál-

ható a Szatmári-síkságon. A legközelebbi várostól, –

Fehérgyarmattól – 28 km-re keleti irányban fekszik.

Itt született Móricz Zsigmond 1879-ben. Az író 1928-ban így vallott

szülôfalujáról: "Énnekem Csécse marad a tündérsziget, ahová

mindig visszavágytam, ahová mindig úgy tér vissza az emlékezet

szárnyán a lelkem, mint a boldogság és a béke kedves szigetére."
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Túristvándi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti, Szatmári

részén, a Túr folyó partján fekvô, csodálatos természeti

környezetû település, 700 lakossal. Mátészalkától 33 km,

Tiszabecstôl 17 km, Fehérgyarmattól 15 km távolságra található.

2001-ben a település lakosságának 96%-a magyar, 4%-a cigány

nemzetiségûnek vallotta magát.

A 18. század-ban épült, ma is mûködôképes vízi-

malom ipartörténeti mûemlék. A Túr folyóra épült

két malomkerékkel ellátott, fából épített, zsindel-

lyel fedett malomépületben malomtörténeti kiál-

lítás mûködik. A malom mûködés közben is

megtekinthetô.

Református temploma gótikus stílusú, tégla és

kôépület, 1470-1480 között épült gótikus stílus-

ban.

Bejárati ajtaját és terméskôbôl

faragott, csúcsíves ablakait,

valamint diadalívét Hunyadi

Mátyás király kôfaragói készítet-

ték, melyek az eltelt évszázadok

során bevakolták, és csak az

1970-es árvíz utáni helyreállítás

során kerültek napvilágra. A kör-

nyék egyik legszebb kiemelt mûem-

lék temploma lett.

Itt járt iskolába Móricz Zsigmond is 1885 és

1887 között. Istvándiról több mûvében is

megemlékezik. Életem regénye címû mûvében

erre az idôre, mint "jellemformáló kohó"-ról

emlékszik vissza. Nagybátyja házán, az egykori

kovácsmûhelyen emléktáblát helyeztek el az itt

töltött évek emlékére. 

Már az elsô találkozás során megfogalmazódott célként egy

ifjúsági egyesület megalakítása. Az együttmûködés, a közös

célok, a tevékenységek összegyûjtése után az egyesület

alapításához szükséges törvényi feltételekkel ismerkedtek

meg a fiatalok: alapító közgyûlés, tagság, alapszabály,

tisztségviselô megválasztása. A civil alapismereteket

kiegészítve levetítésre került a Kalamáris Egyesület Civili-

Világosan a civilekrôl c. filmsorozat elsô része, amely a

civil társadalom önszervezôdésének fontosságáról, és for-

mai elvárásairól szólt.

2009. február 20-án megalakult 16 fô alapító tag

részvételével a Tündérsziget Ifjúsági Egyesület. A késôbbi

találkozásokon konkretizáltuk az egyesület által tervezett

tevékenységeket, legfôképpen az ifjúsági turisztikai prog-

ramokkal kapcsolatosan. 

Tiszacsécse és a környezô falvak az országhatár mentén gazdaságilag a leghátrányosabb kategóriá-

ba tartoznak. Azonban a természeti környezet, az itt élô emberek nyitottsága magában hordozza

közösségi fejlesztési lehetôségeket. Az itt élô fiatalok már meg tudják fogalmazni az ötleteiket, a meg-

valósításhoz várnak, igényelnek segítséget. 

„Sokat kaptam a prog-

ramtól, olyan dolgokat,

amit nem lehet elfelejteni.

Új barátaim lettek, na-

gyon jól éreztem magam,

és sajnálom egész szívem-

bôl, hogy vége. Új tapasz-

talatokat szereztem, amit

egész életemben ôrizni

fogok.”
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A fiatalok kérdezhették a vak énekest gondo-

latairól, nehézségeirôl, és lehetôséget kaptak a

közlekedésben történô segítésére, illetve maguk

is kipróbálhatták milyen, amikor mások segít-

ségére, jóindulatára vannak utalva. 

A csoportot két felnôtt segítô is támogatja, akiket

bevontunk a csoportmunka folyamatába, és

ennek nyomán határoztuk el az ifjúság segítôk

további szakmai támogatását. Egy Túristván-

diban és egy Kékeden megrendezésre kerülô, a

roma fiatalokhoz kötôdô képzési programba

vontuk be ôket. Emellett kísérletet tettünk roma

fiatalok bevonására is. 

A program zárásaként a túristvándi ifjúsági cso-

port megtervezte saját produkcióját, amellyel fel

is lépett a 2009.áprilisban a településen megren-

dezésre került Pocoló Nomádon. 

A Hortobágyi Nemzeti Park területéhez tartozik

a hiedelem szerinti kuructemetô, a tölgyesekkel

határolt ôsgyepes Rókás is.  Az ôsgyepes réten

ritkásan álló famatuzsálemek, öreg tölgyek, vad-

körtefák megkapó látványt nyújtanak.

A Rókás és környéke természetvédelmi terület.

A Túr-folyó partját értékes, védett fasorok övezik. 

A településen iskola, óvoda, könyvtár, teleház

mûködik.

A túristvándi csoport fejlesztését - a helyi ifjúsági

klub mûködési sajátosságait figyelembe véve - a

fiatalok együttmûködésének és kommunikációjá-

nak erôsítésén keresztül terveztük és valósítottuk

meg. A tolerancia fejlesztésére, a csoportnormák

elfogadására hosszabb idôt kellett biztosítanunk.  

Találkozásaink során olyan játékokat játszottak

a fiatalok, amelyek során együtt kellett mûködni,

kompromisszumokat kötni, és egy közös cél

érdekében hatékonyan kommunikálni pl. hídé-

pítés. A bizalom, az empátia erôsítését egy vak

elôadó, a debreceni Lakó Sándor bevonásával

és közremûködésével értük el. 

A Túr folyó, mely kanyarogva öleli

át Túristvándit, és partjának

erdeje természeti értékekben

rendkívül gazdag. A Túr partjai

mentén él még például a

keresztes vipera is.

„Jó volt veletek lenni!

Szeretettel fogadunk

titeket bárhol és bár-

mikor. Kár hogy véget

érnek ezek a programok!

Nagyon kedvesek 

vagytok!”



A község Közös Iskolát mûködtet, amely a

környékbeli településeik általános iskolai

korosztályát is befogadja, így mintegy olvasz-

tótégelygént mûködik a földrajzi kistérségben.

Csaroda turistacsalogató település, egységes és

harmónikus faluképpel, és kívülrôl érkezett

nyaraló tulajdonosokkal. 

A közösségfejlesztés során itt különlegesen erôs

volt az érdeklôdés a pedagógusok részérôl,

egyikük a folyamat aktív részesévé is vált.

A település értékeinek feltárása és bemutatása a

fiatalok aktív közremûködésével történt meg:

templom és tájház látogatás, helytörténeti

vetélkedô, természeti értékek felvonultatása,

fényképek gyûjtése. A csendes, visszafogott cso-

portrésztvevôk is aktivizálódtak és feladatokat,

megbízatásokat vállaltak. A gelénesi és a

márokpapi gyerekek vendéglátásában a

süteménysütéssel szülôk is besegítettek. A három

települést (Csaroda, Márokpapi, Gelénes)

fotókón keresztül megmutató közös kiállítás

megrendezésében fontos feladatokat vállaltak

fel a csarodaiak: a helyszín megszervezését, a

kiállítás elhelyezésével kapcsolatosan a pol-

gármesterrel történô egyeztetést, és az iskolai

hírverést.

Híres református temploma késô román stílusban,

a 13. század-ban épült a Csaronda patak

árterületébôl kiemelkedô szigeten (szárazula-

ton). Az alul teljesen zárt nyugati homlokzat

fölött emelkedik a hajóba beugró karcsú torony.

A körerkélyes tornyot zsindellyel borított hegyes

sisak koronázza. 

A templom belsejében színes falfestés marad-

ványai láthatók. (A festménymaradványok a kor

divatja szerinti magyaros motívumokat,

"mosolygó szenteket" ábrázolnak).

A 13. században épült mûemlék-jel-

legû fa haranglába a templom mel-

lett áll. A településen tájház is talál-

ható, melyet favázas, paticsfalas

parasztházból alakítottak ki.

Csarodán általános iskola és óvoda

is mûködik, ahova Gelénesrôl,

Tákosról, Márokpapiból, Barbásból,

Beregsurányból, Hetefejércsérôl jár-

nak gyerekek.

646 lakosú község Vásárosnaménytôl

13 km keletre, a 41-es út mentén. Nevét

a szláv eredetû (fekete víz jelentésû), ma

Csarondának nevezett vízfolyásról

kapta. 

Jellemzô a településre a népességszám

fokozatos csökkenése, elöregedése. A

falu a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet

szíve. Fokozottan óvott a Kisasszony-

erdô a Báb-tava tôzegmohaláppal.

Rezgônyár és éger facsoportok, mocsári

és nyírligetek között juthatunk el a zöld

és vörös színben pompázó, 700 éves

dagadólápig. A tavaszi hónapokban a

legszebb, reliktumai a tôzegeper,

tôzegáfonya és az elevenszülô gyík.

Csaroda
“Ha valaki a Kalamáris

Egyesületbe akar dolgozni
akkor milyen iskolát kell
hozzá elvégezni? Mert ha
nagy leszek akkor én ott
akarok dolgozni!minden

álmom ez hogy egyszer a
Kalamáris Egyesületnél

dolgozhassak!!!! “



Találkozási lehetôséget a

klubkönyvtár és a mellette

lévô klubszoba ad, ami

fejlesztésre szorul. A tele-

pülés szerkezetében érez-

hetô egy fajta centrális jel-

leg, amely nem csak látvány-

nak kellemes, hanem

funkcionálisan is idális, min-

den közösségi intézmény

együtt van: templom, óvoda,

a nem mûködô iskola (ami

közösségi térként elképzel-

hetô), könyvtár, klubszoba. 

A gelénesi fiatalok vettek részt a legtöbben a

vendéglátó, falubemutató esemény megsz-

ervezésében, és próbáltak érvényesíteni a

munkamegosztást. A szülôi visszajelzés alapján

a projekt megvalósítása szárnyakat, és lendületet

adott a gelénesi gyerekeknek, akik ebben a pro-

gramban kibontakoztathatták képességeiket. A

helyi felnôttek is magukénak érezték Gelénes

megmutatását, és a gyerekek vendéglátását:

süteményt sütöttek, helytörténeti anyagot szolgál-

tattak és beregi keresztszemes ajándékot is

készítettek a vendégeknek.

A gyerekek szombati találkozásai, programjai a

felnôtt társadalmat is megmozgatták és lelkesítet-

ték, újra elkezdtek közösségi értékekben gondo-

lkodni.

A közös fotókiállítás létrehozásában és meg-

valósításában lelkesen vállaltak feladatokat és

az is fontossá vált számukra, hogyan mutatják

majd be településükön a gelénesi fotókat, ame-

lyeket saját kezûleg készítettek községükrôl.

Gelénes nevét az oklevelek 1301-ben említették

elôször Gelienus néven.A település a Gutkeled

nemzetség birtoka volt. Az 1400-as években a

településnek földtöltéssel megerôsített vára is

volt, mely ekkor Apor László tulajdonában volt.

1474-ben Hunyadi Mátyás parancsára a várm-

egye a várat leromboltatta. 1900-ban 766 lakos

élt itt, 115 házban. Jelenleg 650-en kaknak itt. A

település iskolája néhány éve bezárt, a gelénesi

gyerekek Csarodára járnak iskolába. A lakosság

nagy része a mezôgazdaságból él, helyben ninc-

sen túl sok munkalehetôség, a legnagyobb

foglalkoztató  az önkormányzat.

A felújítás után, a közelmúltban megszûnt a

településen az általános iskolai oktatás. A helyi

értelmiség is érzi az iskola hiányát és az ezzel

együtt eltûnt települési rendezvények elma-

radását. 

Az észak-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a

Beregi-Tiszaháton, a Mic- és a Csaroda-patak közelében fekszik, az

ukrán határtól nem messze. Gelénes környéki települések: Barabás,

Beregdaróc, Csaroda, Vámosatya, Vásárosnamény. Autóbusz-vo-

nalon          26 km-re van Vásárosnaménytól. Vasútállomása nincsen.

Természeti értékei: 

Bockereki-erdô, Báb-tava.

Gelénes

„Köszönöm nektek, hogy

itt lehettem. Sajnos késôn

tudtam meg, hogy létezik

Kalamáris Egyesület.

Örülök, hogy megismer-

hettelek titeket.”



A település saját háziorvossal nem rendelkezik, de

az önkormányzat mûködtet óvodát és általános

iskolát. Öregek Napközi Otthona 50 fôvel

szervezi tevékenységét. A rendezvények lebo-

nyolítása a Mûvelôdési házban, illetve a tele-

házban történik. Iskolásai Csarodára járnak.

Civil szervezete a Beregi Ifjúságért Egyesület. Az

egyesület 2001-ben alakult. Tagjai már nem telje-

sen fiatalok. Több olyan feladatot is felvállalnak,

ami a településfejlesztô munka, illetve a térség

lakosságát érinti.  

Márokpapin sem mûködik már általános iskola, a

csarodai Közös Iskolába járnak innen is a

gyerekek. Ennek ellenére itt nem csendes a falu,

mert közösségi szemléletû a falu-

vezetés. A településen van Közösségi

Ház, könyvtár és mûködik egy speciális

iskola, amely a környékbeli telepü-

lésekrôl fogadja a tanulási nehéz-

ségekkel küzdô fiatalokat. Az itt élô

gyerekek és fiatalok nyitottak, lelkesek

és kreatívak. Az ô ötletük volt a

helytörténeti vetélkedô, sôt itt saját

kezûleg készített süteményekkel látták

vendégül a csarodai és gelénesi tár-

saikat. 

A minta követendôvé vált és talán hagyománnyá

is. A település természeti, építészeti, történelmi

értékeit nemcsak ismerik, de magukénak is érzik,

amint lelkesen mutatták ezt be a református

tiszteletes segítségével. 

A református egyház ifjúságot elérô és közösséget

szervezô ereje ma is fontos része Márokpapi

közösségi életének.

A három községet bemutató közös fotókiállítás

megszervezésében és lebonyolításában több

feladatot is vállaltak a mároki fiatalok,

lendületüket, energiájukat, pozitív hozzállásukat

maximálisan felhasználva.

A községtôl - mely a tájvédelmi körzet központi

területén helyezkedik el - délre találhatjuk a tarpai

erdôt, amely az egyik legszebb magyarországi

alföldi gyertyános tölgyes, benne a kárpáti

sáfrány legnagyobb hazai állományával. A bere-

gi erdôk nevezetes tavaszi csodái: a hóvirág,

tavaszi tôzike, csillagvirág, berki és bogláros szel-

lôrózsa, s a galambvirág mellett a kockás liliom. 

A nedvesebb területeken égerlápok helyezkednek

el. Költ a területen fekete gólya, békászósas,

darázsölyv, stb. Az erdôk közt ligetek, fás legelôk

helyezkednek el melyek megkapó elemei a

tavaszi virágpompába öltözött vadkörtefák.

A közelben találhatók a csarodai lápok, melyek

csupán kis kiterjedésû tôzegmohalápok, de

gazdag élôviláguk mégis a Kárpátokban található

dagadólápokéval vetekszik. 

A község soros elrendezésû szalagtelkein 203

lakásban ma 475-en laknak. A település

elöregedett, a lakosok jövedelmüket mezôgaz-

daságból, állattartásból pótolják, a kertekben

megtalálható a nemtudom szilva, amelybôl lekvárt

és pálinkát fôznek. Márokpapi lakosságára a

folyamatos fogyás és elöregedés jellemzô.

Rendkívül magas az idôs korúak aránya az össz-

lakosságon belül (45%), kevés a fiatalkorú.

Az emberi beavatkozás ellenére ez a
táj ôrzi leginkább Alföldünk eredeti
erdôs lápos képét, mivel a természeti és
történelmi múltból az átlagosnál jóval
többet ôrzött meg. Átmentette a rohanó
mába a természet és az ember har-
móniáját. A területen ezért hozták létre
a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetet,
mely a maga 23.136 hektáros méreté-
vel az egyik legnagyobb tájvédelmi
körzet hazánkban. A terület élôvilágá-
nak meghatározó, legfontosabb részét
a természetes állapotú erdôtakaró
képezi, mely hegyvidéki fajoknak ad
otthont.w
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Márokpapi

Márokpapi a Beregi-síkságon,

Nyíregyházától északkeletre,

mintegy 70 km távolságra

található település. A 41-es

útról leágazó alsórendû úton 

közelíthetô meg.



A településrôl sokat beszélgettünk a fiatalokkal.

A hiányok említése mellett szeretettel beszéltek

lakóhelyükrôl, ahol élnek a barátaik, rokonaik,

ahol megvannak kedvenc helyeik, találkozási

pontjaik. A közös együttlétek során kerestük a

pozitív értékek bemutatási formáját. Ez a forma a

fotózás lett, amely során lehetôséget biztosítot-

tunk a településen fotók készítésére, illetve

kitaláltuk, hogy egy kiállítás keretében megmu-

tatjuk a község lakóinak is, milyen fotók készültek

nyírderzsi emberekrôl, épületekrôl, tájakról.

A januárra tervezett kiállítás megnyitójára

mûsorötlet is született: táncprodukciót állítottak

össze a lányok.

A kiállítás megnyitó településszintû eseménnyé

vált: a hozzátartozók mellett felnôttek, fiatalok, a

falu vezetése is részt vett a rendezvényen.

A táncprodukció nagy sikert aratott, a kiállott

képeknek a helyiek adtak címet. A program nem

egyszeri történés lett a faluban, a táncosok

tovább próbáltak és fellépési lehetôséget kaptak

más községi rendezvényen is.

A nyírderzsi tánccsapat szülôi kísérettel látóúton

is járt Debrecenben, ahol megtekintették a Más-

Mozaik Egyesület közösségi házát, Mezon

Ifjúsági Irodát és a Vojtina Bábszínházat. Az itt

szerzett benyomások segítik egy ifjúsági közössé-

gi tér kialakítását, melyhez a Kalamáris

Egyesület önkéntesei adnak kreatív ötleteket, és

a helyi önkormányzat biztosít épületet.

A helyi önkormányzattal kialakult együttmû-

ködést egy nyári ifjúsági tábor megvalósítására

közösen megírt projekt is bizonyítja, mely a

Nyírség Fejlôdéséért Leader Egyesülethez nyúj-

tott be Nyírderzs Község Önkormányzata. 

1924-1938-ig a Mátészalkai járás Kántorjánosi

körjegyzôséghez tartozott, 1950-ig pedig a

Nyírbátori járás Nyírcsászári körjegyzôségéhez.

1990-tôl lett önálló község.

Nevezetessége a görög katolikus temploma.

A középkori eredetû templomot 1519-ben említik

elôször az oklevelekben. Szentélye a XV.

században készült, gótikus stílusban.

A településen 713-an laknak. Óvoda mûködik

egy csoporttal, az általános iskolások

Nyírbátorba járnak.

A könyvtár hetente egyszer van nyitva 2 órát,

ebben az idôben az ifjúságvédelemmel

foglalkozó szakember tölti be a könyvtáros

szerepét. Az ô révén kerültünk kapcsolatba a

helyi fiatalok, gyerekek egy csoportjával.

Nyírderzs
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye dél-

keleti részén, a Nyírségben fekvô

település. Nyírbátor 9,5 km, Kántor-

jánosi 4 km távolságra található. A leg-

közelebbi vasútállomás a Nyíregyháza-

Mátészalka vonalon Nyírcsászári.

Nyírderzs neve az oklevelekben 1298-

ban fordul elô elôször, egy idevaló

nemes nevében említik. A település

közigazgatásilag 1922-tôl a Máté-

szalkai járás körjegyzôsége volt.w
w
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A mai község két
központi tirpák bokor-
tanya összevonásával,
és az azt körülvevô 16
különálló bokortanyá-
val együtt 1952 óta
alkot önálló települést.
A lakónépesség össze-
tétele nagyot változott
a II. világháború után -
1946-48 között - a
csehszlovák és magyar
kormány között kötött
csereegyezmény alap-
ján, amikor az itteni
szlovák lakosságból
több család kitelepült a
csehszlovákiai lévai
járásba. Helyükre az
érsekújvári járásból -
az ottani magyar

lakosságból ugyanilyen számú családot telepítettek
át. Lakosainak száma 1906 fô.
A nagycserkeszi sportegyesülettel az egyik
fejlesztô szakember személyes ismeretsége révén
kerültünk kapcsolatba. Az egyesület bár már jelen-
tôs múlttal rendelkezik, ez azonban csak években
mérhetô igazán, tartalmi fejlôdésben nem. 
A szervezet fô profilja a nôi futball lett az elmúlt
években, melynek révén több nyírségi kistelepülés
fiataljai kerületek kapcsolatba az egyesülettel.
Az egyesület elnöke ezért is látta fontosnak egy
fejlesztôi folyamat szükségességét, melynek célja
az egyesületnél sportoló fiatalok aktív taggá
történô válása. A találkozások alkalmával az
egyéni motivációkról, a szervezet új formájáról,
és tevékenységeirôl beszélgettünk. Átalakult az
alapszabály, amelybe új célok és tevékenységek
is kerültek, és új összetételû vezetôség vette át a
szervezet vezetését. Sportegyesületbôl ifjúsági 

és szabadidôs szervezetté váltak, új szemlélettel, új
célokkal és tevékenységekkel.
A fejlesztés idejére esett a Nemzeti Civil
Alapprogramhoz egy mûködési pályázat bead-
ása, melynek elkészítésében és elektronikus
benyújtásában a Kalamáris Egyesület nyújtott segít-
séget a nagycserkeszieknek.

Mind Nyíregyházától, mind Tiszavasváritól közel

15 km-re található. 

A megyeszékhely szomszédságában fekvô,

jelentôs külterülettel rendelkezô község korábbi

múltja homályba vész. Nem lehet egyértelmûen

állítani, hogy állandóan lakott település lett

volna, de az bizonyos, hogy 1433-tól a Báthory

család birtokai közé tartozott. Az 1700-as évek-

ben elnéptelenedett területre 1753-ban érkeztek

szlovák telepesek, s bokortanyák létrehozásával

egyedülálló településformát alakítottak ki

Magyarországon.

A 2010-es márciusi csarodai

Pocoló fesztiválon is megjelent az

új arculatú egyesület, barátságos

focimeccset játszva a helyi

fiatalokkal.

Nagycserkesz



szemétszedô, és pakoló, színpadon zenélô stb.

A POCOLÓBAN nincsen elkülönített rész, a szín-

pad is fellépô nélkül használható bárki számára.

A POCOLÓ Nomád mobil ifjúsági szolgáltatás, tar-

talmazza az alábbi szolgáltatásokat:  információ

szolgáltatás (nemzetközi ifúsági cserék, nemzetközi

önkéntesség területérôl is) online, offline módon,

kiadványok, szórólapok, tematikus tanácsadások

(életvezetési, munkavállalási), szabadidôs tevé-

kenységek (játékok, koncertek, elôadások,

kézmûves foglalkozások, olvasósarok)

A POCOLÓ közösségi tér, mert emberek találkozását biztosítja, egymásra épülve tesz elérhetôvé a

fiatalokat érintô szolgáltatásokat, befogad helyi célú közösségi kezdeményezést, a tevékenységek

egymástól nem elzártan folynak, max idôben van eltérés.

A POCOLÓBAN mindig fontos, hogy a kulturális sokszínûség természetes módon jelenjen meg,

zenében, képzômûvészetben egyaránt. Más

nemzetek zenéje, és zenészei fellépésén, valamint

zenetörténeti, rocktörténeti elôadásokon keresztül

más kultúrák, a mai fiatalok számára ismeretlen

idôkbôl, mind az egymás elfogadását segítik.

Figyelünk arra is, hogy hazai kevéssé ismert és

preferált mûvészek, kultúrák képviselôi is fellépési

lehetôséget kapjanak (autentikus cigány népzene,

underground, magyar néptánc stb) Ez azon eredeti

célunkon, hogy alternatív és igényes szórakozási

formákat mutassunk be, már túl mutat azzal, hogy a

multikulturalitás és a tolerancia hordozói is lettek.

DDoommbbrrááddoonn 22000088.. ookkttóóbbeerr 2244--2255 --éénn zzaajjllootttt llee aa

PPooccoollóó NNoommáádd eellssôô rreennddeezzvvéénnyyee,, TTúúrriissttvváánnddiibbaann

22000099.. áápprriilliiss 2255--2266--áánn jjáárrttuunnkk,,  BBaallssáánn jjúúnniiuuss 2277--

2288--áánn,, SSzzaammoossúújjllaakkoonn ppeeddiigg sszzeepptteemmbbeerr 55--66--áánn,, aazz

uuttoollssóó CCssaarrooddáánn 22001100.. mmáárrcciiuuss 2277--2288--áánn vvoolltt..

A minifesztivál jellemzôen nappali és esti prog-

ramokból állt. Nappal elôadások zajlanak, mell-

ettük párhuzamosan tanácsadások (életvezetési,

munkavállalási, pályaorientációs, képességfej-

lesztô), játékok, illetve kézmûvesfoglalkozások.

Szeretnénk megmutatni, hogyan csinálhatnak

maguknak programot a saját szükségleteiknek,

igényeiknek megfelelôen ôk maguk is. Célunk

továbbá az önkéntes munkát megismertetni, nép-

szerûsíteni. Az önkéntes munka öröme mellett

bemutatjuk, hogy milyen hasznos lehet a

közösség szempontjából, mint teremtô erôforrás,

és milyen haszonnal járhat a fiatalnak, mint

munkatapasztalatszerzés. 

Célunk továbbá a tartalmas szabadidô eltöltése

alternatíváinak megismertetése a megszokottól

eltérô szórakozási formák alkalmazásával. Ezt

azért tartjuk fontosnak, mert úgy tapasztaljuk,

hogy a fiatalok fôként adott kínálatból válogat-

nak a szabadidô eltöltésére vonatkozóan, még

akkor is, ha az nem felel meg az ízlésüknek. Bár

ezeken a településeken számukra megfelelô

kínálat se nagyon van. Mi szeretnénk megmutat-

ni, hogyan csinálhatnak maguknak programot a

saját szükségleteiknek, igényeiknek megfelelôen.

Programunk célja az együttmûködés segítése az

önkormányzat és a fiatalok között az település

többi felnôttjével együtt dolgozva.

A POCOLÓ különlegessége, hogy a fiatalokat az

ô általuk szeretett formában szólítja meg. 

A 14-30 éves közötti fiatalok igénylik az „ô

nyelvükön” való kommunikációt, elônyben

részesítik azon szolgáltatásokat, programokat,

melyek egyenrangú partnerként szólítják meg

ôket. Kevés intézmény és szervezet képes

megszólítani, elérni ôket.

A POCOLÓ nem kényszeríti ôket szolgáltatások

igénybe vételére, sem programokon való

részvételre. Az, hogy csak pocolni, pihenni is

lehet, akár aludni a programok alatt azt ered-

ményezi, hogy nagyon sokan vannak a sátor-

ban, és az információk akaratlanul is elérik ôket.

A POCOLÓ egész megjelenésében figyelem-

felkeltô és a fiatalok ízlésének felel meg.

A helyszíni háttér munkába bárki bekapcsolód-

hat, meg is szokták tenni: közönségbôl így lesz

wwwwww.k.kalalamariamarissegegyeyesulsuletet .h.huu

A Pocoló Nomád

AA pprroojjeekktt kkeerreettéébbeenn SSzzaabboollccss--SSzzaattmmáárr--BBeerreegg mmeeggyyéébbeenn 55 hheellyysszzíínneenn kkéétt nnaappooss mmiinniiffeesszzttiivváállookkaatt
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tteeggyyüünnkk aa sszzáámmuukkrraa nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn ééss nneehheezzeenn eelléérrhheettôô iinnffoorrmmáácciióókkaatt aa mmuunnkkaavváállllaalláássii,,
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sszzáámmuukkrraa ffoonnttooss ttaannááccssaaddáássookkaatt ((éélleettvveezzeettééssii,, mmuunnkkaavváállllaalláássii)).. 

Két napig tartózkodunk egy

helyszínen, így biztosítva,

hogy több és jobb minôségû

kapcsolatok alalkuljanak ki a

fiatalokkal.



A tanácsadók egy-

szerre egy helyszí-

nen dolgoznak szin-

te ugyanazokkal a

fiatalokkal, nagyon

intenzíven. Többször

elôfordult, hogy egy-

máshoz irányították

a fiatalokat, így

azok itt is megérez-

hették a komplex

szolgáltatásban rejlô

hatékony segítség-

nyújtást, és hogy

minden ötletük kivi-

telezhetô, csak meg kell találni formáját.

Nagy sikere volt minden olyan foglakozásnak,

játéknak, amibe az ô aktivitásukra építettünk: az

Európával kapcsolatos játékok, a kézmûves

foglalkozások, a biciklis versenyek.

Érdeklôdôek és kiváncsiak voltak a mi munkánk

iránt is, néhányan többször is beálltak segíteni,

többen a végsô összepakolásnál is segítettek.

Túristvándiban a településen zajló ifjúsági közös-

ségfejlesztô munkában részt vevô fiatalok a délu-

tán folyamán saját táncos mûsorral és színdarabbal

léptek fel tanárukkal közösen. 

Szamosújlakon a mûvelôdési ház udvarán felállí-

tott sátrak egyikében a nyugdíjasok tájjellegû

ételeket fôztek. A közösségfejlesztésben részt vett

fiatalok végül fôzôversenyt szerveztek, valamint

egy a települést és magukat bemutató kiállítással

készültek saját berendezésû sátrukban, vállaltak

helyi idegenvezetést, illetve készítettek térképet és

útmutató táblákat az idegenek könnyebb

eligazítása miatt.

A Pocolós önkéntesek a nyár folyamán a Hegyalja

Fesztiválon, a Panyolai Világzenei Fesztiválon

önálló szervezésben saját kezdeményezésre vettek

részt. Ezeken a megjelenéseken nagyon sok fiatal

találkozott a Pocolóval és szellemiségével. (a

Hegyalja Fesztiválon több ezren) Ezeknél a

kivonulásoknál az egyesület adta az infrastruk-

túrát, és valamennyi anyagi terhet is vállalt.

A Pocoló ebben a programban megerôsödött infra-

strukturálisan is. Az önkéntesek hosszabb távon

elkezdtek tervezni a Pocolóval, emiatt nagyobb

távlatok nyíltak meg elôttünk. 

A fesztivál esti programjai fiatalok között nép-

szerû zenekarok, dj-k lépnek fel. A sátor egész

megjelenésében a fiatalok ízlésének felel meg.

A sátorban lehetôség van csakúgy pihenni, leül-

ni, figyelni, aahhooggyy SSzzaabboollccss mmeeggyyéébbeenn mmoonnddjjáákk::

ppooccoollnnii.. 

Az elért fiatalok új információkat kaptak több

témában. Közvetlenül beszélhetnek pályaorientá-

ciós és pszichológus szakemberrel. 

Azok nemzetközi ifjúsági programokkal, önkéntes-

séggel kapcsolatos információk, amik terjesztésre

kész hálózatok mûködnek a valóságban nagyon

ritkán érnek el a valóságos célcsoporthoz, a

hátrányos helyzetû kistelepülésen élô fiatalokhoz,

akiknek a program nagyrészt szól, részben az

információhiány, részben a nyelvtudás

és a vállalkozókedv hiánya miatt. Olyan

lehetôségekrôl sikerült tájékoztatni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kiste-

lepülések fiataljait, akik még nem is hal-

lottak a nekik szóló EU-s lehetôségekrôl,

mint a Youth in Action program, Leo-

nardo program, ifjúsági cserék, nemzet-

közi szemináriumok. Összeállt egy

folyamatosan bôvülô levelezôlista, me-

lyen keresztül a késôbbiekben is el tudjuk

érni információkkal a fiatalokat. 

Pocolni kifejezés leggyakrabban

igeként használatos, olyan pihenés

leírására használjuk, amikor az

ember fekszik, de nem alszik,

közben figyelni is tud a körülötte

lévô történésekre. Nagyon pozitív

jelentése van, kellemes idôtöltésre

utal. A Pocoló elnevezés egyik régi

önkéntesünktôl, alelnökünktôl

Nusitól származik.



fejlôdnek: rugalmasság, magabiztosság, felelôs-

ségtudat, lehetôségek feltárása, cselekvô-

képesség, vezetés, más emberek motiválása,

hibából való tanulás, kapcsolattartás, kapcso-

latépítés, más emberekre való hatás, dön-

téshozatal, az eredményekre, folyamatokra törté-

nô fókuszálás, stratégia-elôállítás, etikus hozzáál-

lás. A projekttervezés lépéseit megtanulják,az

önálló döntéshozást gyakorolhatják, és ezt

ösztönzzük és segítjük, hogy késôbb önállóan is

képesek legyenek projektek megszervezéséhez,

véghezviteléhez

Az önkénteseink részvételükkel színesítik program-

jainkat, az egyesületünk életét, hozzájárulnak

folytonos megújulásunkhoz. Hozzák magukkal

kapcsolati tôkéjüket, minden tudásukat és ezt a

legnagyobb lelkesedéssel és bizalommal osztják

meg velünk. Az önkéntes több olyan tevékeny-

séget is kipróbálhat, amihez nincs szükség szigorú

végzettséghez. 

Így lett nekünk saját mûvelôdésszerve-

zônk, hangmérnökünk, sátorigazgatónk,

zenészünk, sofôrünk, helyszín építônk stb.

Kipróbálhatunk úgy embereket a

munkában, hogy késôbb akár munka-

társként is alkalmazhatjuk.

Tapasztalatunk szerint a Pocoló Nomád önkénte-

seit leginkább az motiválta, hogy egy fesztivál

szervezésében vehettek részt. Ez divatos, fiatalos,

egy jó buli. Számukra. A háttérmunkák lebony-

olításának mikéntjérôl  eltért az elképzelésük több

esetben is az egyesület dolgozóiétól. Az állandó

önénteseink mellett folyamatosan jelen voltak a

csak egy alkalomra, ott a munkából részüket aktí-

van kivevô önkéntesek, és az egy alkalomra “tüzet

nézô”, “szépen mosolygó” önkéntes, aki lelkes,

de nem találta a helyét.

Bár magát a „Közösségfejlesztés Kalamáris

módra”  projekt célját és lényegét több ízben

nyomatékosan is bemutattuk és elmagyaráztuk ,

munka közben elfelejtették az eredeti célt.

Szerencsére a fesztiválok rendezése során

kialakult egy jól mozgósítható társaság az önkén-

tesekbôl, akikkel egyre eredményesebben tudtunk

dolgozni. 

AA PPooccoollóóss öönnkkéénntteesseekk
A POCOLÓ önkéntes bázisa, az állandó

megújulási tulajdonsága, és egyedisége és egy-

ben a fenntarthatóságának záloga is, hiszen foly-

ton új embereket vonz maga köré. Az önkéntes

csapat összetétele, létszáma változik, mindig van-

nak új emberek, akik új kompetenciákkal

gazdagodnak, új ismereteket szereznek. A régeb-

bi önkéntesek pedig folyamatosan fejlôdnek a

program során.

A Pocolót kezdettôl fogva önkéntesek szervezik.

Ôk találták ki a sátor teljes koncepcióját, beren-

dezését, logóját, programjait is ôk szervezik. A

szervezô stáb magját az egyesület állandó önkén-

tesei adják. A fesztivál elôtt néhány héttel kap-

csolódnak be fiatalok a szervezésebe, és a több

napos konkrét pocolózásba. Ôk az egyesület

holdudvarába tartozó egyetemisták, mûvészek,

zenészek kb 25 fô, elsôsorban fiatal felnôttek.

A jelentkezô önkéntesekkel önkéntes szerzôdést

kötünk, amely tartalmazza az önkéntes vállalt fela-

datait, a jogait, az egyesület által nyújtott lehet-

séges juttatatásokat, költségtérítéseket, a önkéntes

viszony felmondásának módját.

Az önkéntesség népszerûsítése fontos feladatunk.

Azt hisszük, hogy a saját példánkon keresztül

tudjuk az önkéntességrôl a legtöbbet megmutatni.

A nemzetközi önkéntességrôl is információkat jut-

tatunk el a fiatalokhoz. A fesztiválllátogatóból is

lehet önkéntes, erre is volt példa, lesz is még.

A POCOLÓK szervezésekor csoportmunkában

dolgozunk. Közvetlen formában

jönnek a visszajelzések az

önkéntesektôl, a POCOLÓ-ban

minden reggel van stáb meg-

beszélés.

A rendezvény után összejön a

stáb újra és kötetlen for-

mában,de irányított beszélgetés-

sel feldolgozzák az esemé-

nyeket, levonják a tanulságokat,

felsorolják a hibákat, azokra

megoldási javaslatokat tesznek

.Itt lehetôség nyílik az önér-

tékelésre, ki mit csinálna máskép-

pen, miben volt jó, alkalom van

arra, hogy másoktól vissza-

jelzést kapjon a munkájára,

viselkedésére. 

Az önkéntes munka végzése

közben, az aktív részvételen ala-

puló szervezésben résztvevô ön-

kéntesek bizonyos kompetenciái

8 új projektötlet született

eddig ehhez a programhoz

kapcsolhatóan az 

egyesületben, ezek vagy már

megvalósultak, vagy útjára

indítottuk ôket.



A program lebonyolítását tovább nehezítette,
hogy a már bevált önkénteseink elkezdték
magukat hierarchiába rendezni az egyesületnél
betöltött feladat szerint. Az önkéntesekkel
foglalkozó munkatársak arra törekedtek, hogy az
ebbôl fakadó feszültségeket feloldják, nagyobb
hangsúlyt fektettünk a belsô értékelô rendszer
mûködtetésére. Ezzel kívántuk az önkéntesek
önértékelését növelni és az egyesületen belül
végzett munkájukat elismerni. Az értékelés azért is
fontos lett, hogy az önkéntesek számára könnyeb-
bé tegyük azt a felismerést, hogy ki miben jó,
miben tehetséges, mihez ért, mi a “szakterülete”,
ezzel is csökkentve a súrlódási felületeket. Néhány
önkénteseünk korukból adódóan, vagy egyes
esetekben felnôttségük ellenére hiányos önis-
merettel rendelkeztek. Nem voltak tisztában saját
képességeikkel, képességeik határaival, erôs
önmegvalósítási igényük volt, s ezt sok helyzetben
elôrébb valónak tartották, mint a valós igényekre
épülô segítést. A kommunikációs problémák több-
sége is ebbôl adódott. A kialakult közösségrôl
azonban elmondható, hogy nagyon toleránsan
fogadta be az új szereplôket, olyanokat is, akiket
a társadalom egyéb közösségei nem látnak
szívesen. A közösségi szellemet tovább erôsítendô
közös szabadidôs programot is rendeztünk önkén-
teseinknek. Kijelöltünk egy állandó kapcsolattartót
az önkéntesek számára, aki az új önkénteseket
fogadja, feltérképezi azok adottságait és a
meglévô önkéntesekkel tartja a kapcsolatot. Ez az
önkéntesek kapcsolódását is segíti, hiszen
könnyebben megértik az egyesület felépítését is, 

ha nem több embertôl kapnak kérést, felkérést.
Az egyesület demokratikus felépítésébôl adódóan
számukra bonyolult lehetett a több típusú, szárnyú
vezetés, irányítás átlátása. Az önkéntes koordintá-
tor segíthet feltérképezni az önkéntes motivációit a
tevékenység elkezdésére, és így tud segíteni, tudja
terelgetni személyes céljainak elérésben is. 
A szervezet önismerete és annak világos kommu-
nikációja is fontossá vált, hiszen nemcsak mi
csalódhatunk, hanem az önkéntes is, ha nem talál-
ja meg a szervezetnél, amit keres.
AA kkööllccssöönnööss eeggyymmáássrraa ttaalláállááss aa sszzeerrvveezzeett ééss aazz
öönnkkéénntteess rréésszzéérrôôll kkaattaarrttiikkuuss éérrzzééss,, aammiikkoorr
éérrzzéékkeelljjüükk aa sszzeemmééllyyiisséégg kkiibboonnttaakkoozzáássáátt,, ffeellsszzaa--
bbaadduullttssáággáátt,, aammiikkoorr llááttjjuukk,, hhooggyy llééppccssôôffookk lleehheett--
ttüünnkk aazz öönnkkéénntteess éélleettúúttjjáábbaann,, kkaarrrriieerrjjéébbeenn..
Nagyon tanulságosnak találtuk a nagy számú
önkéntessel való munkát, mert az egyesületünknek
egy olyan kihívással kellett szembenéznie, ame-
lyet most elôször úgy érezzük, hogy megértettünk,
megoldottunk.

A program teljes költségvetése 

71 243, 95 EURO volt, amibôl támo-

gatás összege 61 591 EURO. 

A költségvetés tartalmazott 

6345, 70 EURO értékben kifejezett

önkéntes munkát.


