
3. évfolyam (2023) 
1. szám, 115-129. 

www.onkentesszemle.hu 

 

 

PÉCSVÁRADI FIATALOK RÉSZVÉTELE  

A TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI ÉS ÖNKÉNTES MUNKÁBAN 

LÁSZLÓ MIKLÓS1  

 
___________________________________________________________________________ 

Absztrakt 
Egy település jövője sokban múlik a fiatalokon. Ők fogják hosszú távon használni az önkormányzat által 

fejlesztett tereket, szolgáltatásokat, és az ő helyben tartásuk, boldogulásuk segítése az egyik 

legfontosabb feladata a helyi döntéshozóknak. Ezért elengedhetetlen, hogy legyen a településeken 

ifjúsági munka. Mivel az ifjúsági munkát sokféleképpen lehet értelmezni, ezért az esettanulmány célja, 

hogy bemutassa a helyi/települési ifjúsági munkának egy szeletét, amely Pécsváradon, mondhatni 

egyedi körülmények között működik, amelynek organizátora a 2011-ben létrejött Fiatalok a részvételért 

Egyesület. A tanulmány első részében bemutatom a Fiatalok a részvételért Egyesületet és szoros 

kapcsolatát a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzattal. Részletesen kitérek egyrészt arra, hogy ez a kapcsolat 

miként alakult az immáron több, mint két évtizedet felölelő munkában. Másrészt ismertetem, hogy 

miként fejlődött egy helyi kis közösség egyesületté és mi a szerepe az önkéntességnek a helyi ifjúsági 

munkában.  
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Abstract 

The future of a community majorly depends on its young people. They will be the long-term users of 

the spaces and services developed by the municipality, and helping them to stay and thrive is one of the 

most important tasks of local decision-makers. Therefore it is vital to create local oppurtunities for youth 

activism. As youth actiwism can be interpreted in many different ways, the aim of this case study is to 

present a segment of local/municipal youth activism in Pécsvárad – in an unique context – organised by 

the Youth for Participation Association, established in 2011. In the first part of the paper, will introduce 

the Youth for Participation Association and its close relationship with the Pécsvárad Youth Municipality. 

On the one hand, the study describes in detail how this relationship has evolved in the course of more 

 

1 László Miklós ifjúságsegítő, Fiatalok a részvételért Egyesület, elnök 
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than two decades of work. I also describe how a small local community has developed into an 

association and the role of volunteering in local youth work.  

 

Keywords: municipality, youth work, volunteering, youth municipality 

__________________________________________________________________________________ 

SZERVEZET A HELYI FIATALOK MÖGÖTT: FIATALOK A RÉSZVÉTELÉRT EGYESÜLET  

Egy település jövője a fiatalokon múlik. Ők fogják hosszú távon használni az önkormányzat 

által fejlesztett tereket, szolgáltatásokat, az ő helyben tartásuk és boldogulásuk segítése az 

egyik legfontosabb feladata a helyi döntéshozóknak. Ezért elengedhetetlen, hogy a 

településeken legyen ifjúsági munka. Az ifjúsági munka jellemzően egy behatárolható 

közösségben (városban, községben, település részen), a mi esetünkben Pécsvárad településen 

értelmezhető, ahol a fiatal él, lakik, tanul vagy dolgozik. A helyi ifjúsági munka összetett 

tevékenység, gyakorlatilag a korosztállyal való közvetlen foglalkozás valamennyi formáját 

tartalmazza (Bodor 2012; Nagy et al. 2014). 

A Fiatalok a részvételért Egyesület (FIRE), közhasznú szervezet, elsősorban azért jött létre 

2011-ben, hogy a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat számára egy gesztor szervezetet 

biztosítson. Az egyesület alapvető célja a helyi, térségi (országos) ifjúsági kezdeményezések 

támogatása, szakmai segítése. Fontos célja még, hogy segíteni és támogatni tudja a 

Pécsváradon lakó (12-25 éves kor közötti) fiatalokat. Mindemellett, hogy jogi hátteret 

biztosítunk, támogatjuk és együtt is működünk a helyi ifjúsági önkormányzattal. Szervezetünk 

által vállalt további feladatok kiterjednek a települési ifjúsági munka ellátására és fejlesztésére 

Pécsvárad városában, illetve a vonzáskörzetébe tartozó települések ösztönzésére az 

együttműködések kialakításában. Célunk még a helyi és környékbeli fiatalok számára a 

lehetőség megteremtése, hogy nemzetközi ifjúsági programokban részt vehessenek, és ezért 

tájékoztatást adunk az elérhető iskolai és iskolán kívüli nemzetközi lehetőségekről. 

Elengedhetetlennek tartjuk az ifjúságszakmai programokhoz való csatlakozást, a szakmai 

fejlődési lehetőségek kihasználását és e lehetőségek generálását, legalább regionális szinten. 

Egyesületünk jelentős szerepet vállal a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat által gesztorált 

ifjúsági klubhelyiség fenntartásában és programokkal való megtöltésében is. 

Hosszú távú célunk a fiatalok boldogulása, helyi kötődésének kialakítása és erősítése, amellyel 

a helyben maradást segíthetjük elő. A fiatalokat segítve egyesületünk azt is célul tűzte ki hogy, 

a fiatalok olyan közösséget alkossanak, amelyben mindenki megtalálja a helyét és ki tud 
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bontakozni a kreativitása. Emellett fontos szempont számunkra, hogy aktív állampolgárokat 

neveljünk, akik nem közömbösek a helyi ügyek iránt és hajlandóak tenni saját közösségekért. 

A FIRE alapító tagjai olyan fiatal felnőttek voltak, akik korábban a Pécsváradi Ifjúsági 

Önkormányzat (PIFŐ) tagjaiként aktívan részt vettek a település ifjúságának szervezésében. 

Pécsváradon az ifjúsági önkormányzat 2001-ben jött létre az akkori közművelődési szakember, 

Kárpáti Árpád kezdeményezésére. Az elsődleges cél az volt, hogy a fiatalokat egy közösségbe 

tömörítsék és rajtuk keresztül lehetőség legyen a korcsoport számára hasznos és vonzó 

programokat biztosítani. 

Egyesületünk az utóbbi években koncentráltan és folyamatosan kezdett el foglalkozni a helyi 

ifjúsági munka területének és tartalmának bővítésével, amely során a fiatalokat az aktív 

részvételen keresztül több olyan tevékenységbe (projekt tervezés, pályázat írás, költségvetés 

tervezése, megvalósítás, elszámolás) bevonjuk, amire korábban kevésbé volt lehetőség.  

Bővíteni kívánjuk más települések döntéshozóival és fiataljaival való közös munkát, hogy a jó 

gyakorlatainkat adaptálni tudják. A minőségi munka eléréséhez egyesületünk több tagja is 

aktív szerepet vállal a mindennapi feladatok (például adminisztráció) ellátásában, illetve a 

működést érintő szakterületekre (például kommunikáció, megfelelő grafikai elemek 

elkészítése) további szakembereket vonunk be a megvalósítás során. Ezáltal több 

tapasztalatot szereztünk helyi, megyei, országos és nemzetközi pályázatok lebonyolításában 

is. Számos tagunk már nemzetközi önkéntes munkában is rész vett. 

A FIRE hivatalos tagsága 11 fő és a szakmai tapasztalatok tekintetében meglehetősen vegyes 

összetételű. Vannak olyan tagjaink, akik immár több évtizedes múlttal rendelkeznek a hazai és 

nemzetközi ifjúsági munkában, de akad több olyan tagunk is, akik önkéntesként, alkalmilag 

vesznek részt az egyesület tevékenységében. Életkor tekintetében a tagság egy részét több, 

olyan a húszas éveiben levő fiatal teszi ki, akik még a PIFÖ-ben is aktív szerepet vállalnak, ám 

az egyesület többsége már nem tartozik az ifjúsági korcsoporthoz, többségük a 

családalapításon is túl van és saját gyerekeiket motiválják, hogy vegyenek részt az aktív 

közösségi életben. 

Az egyesület önkénteseihez tartoznak az ifjúsági önkormányzat tagjai és segítőik, akik száma 

jelenleg 40 főre tehető. Egy részük egyetemi tanulmányait folytatja, de rendelkeznek már 

projektmegvalósítási tapasztalattal. Másik részük pedig még a középiskolás korosztályba 

tartozik, ezért egyik fontos feladatunk, hogy számukra a megfelelő tapasztalatot és tudást 
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folyamatosan át tudják adni az egyesület tapasztaltabb tagjai. Az utóbbi években 

alkalomszerűen az általános iskolás korosztály is megjelent az egyesület egy-egy programjának 

résztvevőjeként, így őket is idejekorán be tudjuk vonni a munkánkba. Ez a korosztály aktív 

szereplője a helyi ifjúsági párbeszédnek, így „kvázi” kortárs segítői a folyamatoknak. 

A FIRE 2019-ben jelentős szervezeti fejlődésen ment keresztül, amely során megalkottuk a 

rövid és hosszú távú stratégiánkat. Olyan pályázatokba vágtunk bele, amik hosszú távon 

biztosítani tudják egyesületünk aktív működését, illetve főállású szakembert tudunk 

foglalkoztatni a mindennapi feladatok ellátására. E fejlődés keretében a minőségi ifjúsági 

munka alapjait kívántuk megerősíteni, és széles szolgáltatási, fejlődési lehetőséget teremteni 

a térségben élő fiatalok számára. Célcsoportunkat is bővítettük, így már nem csak a 

városunkban élő (és tanuló) fiatalokat, hanem a térséghez tartozó településeken élő fiatalokat 

is célcsoportunknak tekintjük. A megalapozott, hosszú távú munka érdekében a környékbeli 

települések önkormányzataival is felvettük a kapcsolatot, amely eredményeként mára több 

településen is ifjúsági kezdeményezések indultak el. Az esettanulmány három fő részből áll, 

amelyben először bemutatom, hogy mit jelent a települési ifjúsági munka számunkra és ez 

miként valósul meg Pécsváradon. A következő részben ismertetem, hogy ebben a munkában 

miként van jelen az önkéntesség, majd végezetül az egyesület számára fontos eredményeket 

ismertetem. 

TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI MUNKA PÉCSVÁRADON 

Miről ismerszik meg Pécsvárad? 

Pécsvárad mindössze 4 ezer fős kisváros, mely a Mecsek legmagasabb pontjának, a Zengőnek 

a déli lábánál található. A település immár több, mint ezeréves múltra tekint vissza, és az 

apátsági alapítólevél szerint már a kezdetektől központi szerepet töltött be, hiszen 41 

település tartozott hozzá. Ez a szerep azóta sem változott, mindig is a térség központja maradt, 

hiszen a környező településekről itt tudják igénybe venni az orvosi ellátást, iskolai 

lehetőségeket, nagyobb közösségi programokat, illetve van lehetőség tovább utazni a 

mindössze 20-20 km-re található Bonyhádra vagy Pécsre.  

Pécsvárad lakossága meglehetősen vegyes összetételű, de a többséget mindig is a svábok és 

reformátusok alkották. A város lakossága is elöregedő, az elmúlt két évtizedben több mint száz 
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fővel csökkent a 15-30 év közötti korosztály aránya. Ugyanakkor Pécs közelsége remek 

lehetőséget nyújt az onnan kiköltöző fiatal, családalapításra vágyó párok számára.  

Pécsvárad természeti kincsekben gazdag, a Zengő csúcs mindössze egy óra járásra van a 

településtől, a Dombay-tó kiváló üdülő és kikapcsolódási környezetet biztosít, illetve a közeli 

Zengővárkonnyal határos területen található az ország egyik legnagyobb szelíd gesztenyése. 

A településen kis mérete ellenére szinte minden oktatási intézmény megtalálható, a 

bölcsődétől a középiskoláig, sőt felnőttoktatásra is van lehetőség. Fontos szerepe van a 

településen a művészeti oktatásnak, legfőképpen a zene oktatásának. Sport terén a 

csapatsportok (labdarúgás, kézilabda) mellett az egyéni sportokra is van lehetőség thai-boksz, 

konditerem vagy úszás révén. A közösségi programoknak az ifjúsági klub mellett a Pécsváradi 

Vár és a Művelődési Központ nyújt helyszínt és remek lehetőségeket. 

A települési ifjúsági munkáról általánosságban 

Az önkormányzati törvényben feladatként szerepel, a „sport és ifjúsági ügyek”, de a miként és 

az egyéb keretek nincsenek részletezve. Ezért az adott önkormányzatoktól függ, hogy ezt a 

feladatot mennyire tartják fontosnak, milyen helyi rendeletben szabályozzák ezt, és mennyi 

energiát, időt, szakembert, teret tudnak biztosítani ezekre a tevékenységekre. Így sok esetben 

nem csak pénzügyi forrás kérdése a települési ifjúsági munka, hanem az előbbiekben felsorolt 

feltételeknek a biztosítása is. 

Az ifjúsági korosztály életkora sincs kőbe vésve. Más életkort határozott meg az Egyesült 

Nemzetek Szervezete, a Polgári Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv, és teljesen más 

korosztályt tekintenek célcsoportnak a különböző ifjúsággal foglalkozó pályázatok is. A 

legtágabb értelemben az ifjúság a 13-30 éves kor közötti korosztályt öleli fel. Így az, hogy helyi 

szinten kik lesznek az ifjúsági munka célcsoportja, csak az alkalmazott módszeren és azon 

múlik, hogy melyik korcsoportot lehet (helyben) elérni. 

A gyermek- és ifjúsági önkormányzatok az 1990-es évek eleje óta vannak jelen 

Magyarországon. Ezek célja, „hogy a fiatalok megtanulják hogyan működjenek együtt, miként 

jussanak egymás között és a felnőttekkel kompromisszumra, ha valamit el akarnak érni a 

településen, ahol laknak. Kell, hogy időben megtanulják, miként működik, s hogy milyen a 

demokrácia” (Beke 2009:106). Így az ifjúsági önkormányzat egy olyan szerveződés és módszer 

a sok közül, amely a helyi igényekhez igazítható és kereteket tud adni az ifjúsági munkának. 
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Mi is az ifjúsági munka? Az ifjúsági munka jellemzően egy behatárolható közösségben 

(városban, községben, település részen), a mi esetünkben azon a településen értelmezhető, 

ahol a fiatal él, lakik, tanul vagy dolgozik. A helyi ifjúsági munka összetett tevékenység, 

gyakorlatilag a korosztállyal való közvetlen foglalkozás valamennyi formáját tartalmazza. 

Ebben meghatározó szerepe van az önkormányzatoknak, intézményeknek, amelyek a segítő-

támogató-fejlesztő úgynevezett ifjúságbarát hozzáállásukkal jelentős mértékben 

hozzájárulhatnak az ifjúsági munka eredményességéhez (Bodor 2012:311). 

Sajnos az ifjúsági munka nem a fénykorát éli ma Magyarországon. Mivel az ifjúsági munka 

horizontális terület, így minden ágazatban megjelenik, ám kifejezetten, mint »ifjúsági munka« 

meglehetősen mostoha gyerek. Az utóbbi évtizedben rendszeresen változott a központi 

politikai felelőse és az a szervezeti egység, ahova tartozott. 2022 végéig egy EFOP pályázat 

keretében biztosított az állam „háttér intézményt”, de a pályázat kifutása után egyelőre nem 

látni a folytatást. Az önkormányzatoknak sajnos szintén sokadik feladata az ifjúságügy és ritkán 

tudnak rá forrást teremteni. Noha a civil szervezetek, amelyek ezt a feladatot sok esetben 

átvállalják, inkább csak pályázati forrásokból tudják magukat fenntartani és a munkájukat 

végezni. 

Települési ifjúsági munka Pécsváradon: a PIFÖ-től a FIRE-ig 

Pécsváradon nagy hagyományai vannak a közösségi életnek, hiszen több civil szervezet már a 

rendszerváltás előtt is aktívan működött településünkön. A legnagyobb múltra a Várbaráti Kör 

tekint vissza, amely már több évtizede a helyi értékek megőrzésével foglalkozik. A legnagyobb 

számú tagságot a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete tudhatja magáénak, akik a havi közösségi 

programjaik mellett rendszeresen szerveznek más programokat is. Ezenkívül több, mint tíz 

formális vagy nem-formális szervezet található a településen a sporton, egy-egy hobbin át a 

határon túlról származó magyarok összefogásáig.  

Az ezredforduló során merült fel az igény, hogy a fiatalok önálló szervezetet hozzanak létre, 

melyhez az ifjúsági önkormányzati formát választotta a helyi fiatalság. Pécsváradon az ifjúsági 

munka három fő pilléren nyugszik: kell egy segítő, egy hely és ami a legfontosabb, az aktív 

fiatalok. Ezt a tevékenységet a fiatalokat segítő szakember egy ifjúsági felméréssel alapozta 

meg, melyben a fiatalok véleményét, igényeit mérték fel.  

Pécsváradon a fiatalok az ifjúsági önkormányzat (PIFÖ) létrehozásakor tíz fős testület mellett 

tették le a voksukat, ami egy ifjúsági polgármesterből és kilenc képviselőből állt. Az ifjúsági 
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önkormányzati választásokon a pécsváradi 15 és 30 év közötti fiatalok vehettek részt. Ez mára 

átalakult. A választói célcsoport a 13-27 év közötti korosztályra módosult, és az önkormányzati 

képviselőségért indulók közül öt fős elnökséget választanak. Az ifjúsági polgármestert az 

elnökség tagjai maguk közül választják ki két esztendőre. Ez a szabadság és projektszerű 

kötődés a mostani korosztály részére könnyebben megvalósítható, mint a formális 

elköteleződés.  

Ennek a változásnak a hátterében több tényező is állt. Egyrészt a kétezres évek elején a 20-25 

év feletti korosztály volt érdeklődőbb a közügyek iránt. Nekik az eltelt évek alatt – sok esetben 

a más településen való munkavállalás vagy a családalapítás miatt – már nem volt kapacitásuk 

a PIFÖ munkájában való részvételre. Másrészt a PIFÖ-t érintő formai változtatások azért 

történtek, mert noha a fiataloknak szükségük van arra, hogy kötődjenek egy közösséghez, de 

arra is, hogy ez kevésbé formalizáltan működjön. Harmadrészt fontos szempont volt a 

közvetlen önkéntes bázis növelése és rajtuk keresztül a bevonható és elért fiatalok számának 

növelése, valamint a fiatalabb korosztály megszólításával az utánpótlás nevelés is.  

A PIFÖ mindig is formális keretek között működött, ám jogi személyiséggel nem rendelkezett, 

azért, hogy a 18 év alatti korosztály számára is elérhető legyen az aktív részvétel. 

A helyi önkormányzat a kezdetektől fogva példa értékűen támogatja a PIFÖ-t, számukra egy 

elkülönített keretet biztosítanak az önkormányzat költségvetéséből. Az ifjúsági polgármester 

tanácskozási joggal részt vehet az önkormányzat bizottsági és testületi ülésein, valamint a 

rendezvényekhez térítésmentesen használhatják az önkormányzati infrastruktúrát.  

A kezdetektől fontosnak tartottuk, hogy létrehozzunk egy harmadlagos szocializációs színteret 

a fiataloknak. Erre 2006-ban került sor az ifjúsági klub kialakításával, amely egy önkormányzati 

épület, de a fiataloknak teljes mértékben hozzáférésük van, és ők töltik meg élettel. Ezáltal a 

fiatalok időben megtanulhatják a felelősségvállalás fontosságát, illetve, hogy közösségben 

hogyan tudják gyakorolni az aktív állampolgárságot. 

A fiatalokat leginkább a zene és a sport révén lehetett elérni, és ez az elmúlt két évtized alatt 

nem változott. A PIFÖ nevéhez olyan programok fűződnek ezen időszak alatt, mint az ifjúsági 

fesztivál, DombaySound, bálok, koncert sorozatok, gyereknapi program, tematikus nyári 

táborok, teaházak, filmvetítések, klub foglalkozások. Ezeket a programokat mindvégig a 

fiatalok ötletei alapján a fiatalok szervezik és valósítják meg. A szabadidős programok által 

nem csak a PIFÖ-ben aktív fiatalok, hanem a település minden lakója számára olyan 
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lehetőségek váltak elérhetővé, amelyek biztosították, hogy a szabadidejüket helyben tudják 

eltölteni, ami elősegítette a helyi kötődés erősítését. 

Az utánpótlás-nevelést és a következő generációk bevonását mind a PIFÖ, mind pedig 

egyesületünk is fontos feladatnak tartja. A fiatalabbakat elsősorban tematikus nyári 

táborokkal szólítjuk meg. Az évek során népszerű téma volt a média, disputa és a közösségi 

média használata. A táborok mellett jó kapcsolatot sikerült kialakítani a helyi alap- és 

középszintű oktatási intézményekkel, ahová rendszeresen járunk osztályok, évfolyamok 

számára nem-formális tanulási módszerekkel tematikus foglalkozásokat tartani. 

A PÉCSVÁRADI FIATALOK KÖRÉBEN 2020-BAN KÉSZÜLT FELMÉRÉS EREDMÉNYEI2  

Pécsváradon az ifjúsági munka megkezdése óta rendszeresen sor került ifjúsági felmérésekre 

az ifjúsági önkormányzati választásokon résztvevők körében, ám 2020-ban volt először 

lehetőségünk egy Erasmus+ projektnek köszönhetően nagymintás ifjúság kutatás 

elkészítésére. A felmérés eredményei közül három téma kívánkozik ehelyütt kiemelésre. 

A pécsváradi fiatalok által jelzett és hiányzó szabadidős és kulturális tevékenységek 

A fiatalok körében a szabadidőben végezhető tevékenységek között alacsonynak mutatkozott 

a közösségért, önkéntes módon végzett tevékenységek, társadalmi munka (önkéntesség) 

aránya (1. ábra). 

1. ábra Szabadidőben végzett tevékenységek a sportoláson, internetezésen kívül 

 

Forrás: Borda – Vojtek, 2020:29.  

 

2 Ez a fejezet Borda Viktória – Vojtek Éva (2020): Ifjúságkutatás Pécsváradon – A 15-29 év közötti fiatalok 
szükségletfelmérése című tanulmánya egyes részeinek a felhasználásával készült. 
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A kulturális, szórakozási lehetőségeikre jellemző volt, hogy Pécsvárad városként több 

lehetőséget kínál, mint egy község, ugyanakkor Pécs közelsége lehetővé tesz bizonyos, 

helyben nem elérhető kulturális javak gyakori fogyasztását is (amennyiben ezt a közlekedési 

viszonyok engedik). Az eredmények szerint a szórakozóhelyek, a tömegrendezvények, a mozik 

látogatása valamivel gyakoribb volt a válaszadó fiatalok körében, azaz a társas tevékenységek 

igen, de a klasszikusan magas kultúrához sorolt szórakozási lehetőségek nem voltak 

jellemzőek a korosztályra. 

A településről hiányolt kulturális és szórakozási lehetőségek közül erőteljesen kirajzolódott 

egy olyan pub vagy egyéb helység igénye, ami lehetőséget adna a fiatalok számára, hogy 

közösen töltsék idejüket, beszélgessenek (2. ábra). Mindezek mellett megjelentek egyrészt a 

zenés szórakozásra vonatkozó igények, de a mozi és az aktív szabadidő eltöltési lehetőségek 

is említést kaptak, mint például a túrák, kirándulások stb. Másrészt a közösségi 

rendezvényekre, közösségi életre és települési összetartásra vonatkozó hiányosságok is 

említésre kerültek. 

2. ábra A településről hiányolt programok, szabadidő eltöltési lehetőségek 

 

Forrás: Borda – Vojtek: 2020:35.  

Pécsváradon jelen lévő, a fiatalokat érintő problémák 

A válaszadók szerint a település fiataljai körében számos, a társadalomban érzékelhető 

probléma jelen van, mint például a munkanélküliség, a különböző devianciák (túlzott 

alkoholfogyasztás, illetve a kábítószerhasználat), és az iskolai zaklatások is (3. ábra). Mindezek 
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– a foglalkoztatási, közlekedési és szórakozási lehetőségek hiányával kapcsolatos problémák 

mellett – felhívták a figyelmet a prevenciós programok és az iskolai szociális segítő 

jelenlétének szükségességére. 

3. ábra Pécsváradon jelen lévő, a fiatalokat érintő problémák 

 

Forrás: Borda – Vojtek, 2020:36.  

A fiatalok szervezeti kötődése, a meglévő szervezetek megítélése 

A válaszadó fiatalok 68 százaléka ismert 2020-ban olyan szervezetet Pécsváradon, ami a 

fiatalok támogatására jött létre, azonban mindössze 14 százalékuk volt tagja valamilyen 

szervezetnek, közösségnek. 

Két olyan szervezetről tudtak, amely a településen a fiatalok érdekképviseletével foglalkozott, 

illetve számukra programokat szervez és ifjúságpolitikai célokat valósít meg. Az egyik a Fiatalok 

a részvételért Egyesület, a másik pedig a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat, amit szinte 

minden célcsoporttag ismert. A PIFÖ két fontos jellemzőjét emelték ki: a programszervezést 

és a fiatalok összefogását (4. ábra). 

A felmérés eredményei azt mutatták, hogy a válaszadó fiatalok nem voltak maradéktalanul 

elégedettek a PIFÖ tevékenységével. Említésre került a szabadidős lehetőségek meg nem 

felelősége, a közösségi élet hiánya, a szervezethez való csatlakozás nehézsége, annak 

bizonytalansága, amely úgy írta le a szervezetet, mint egy zárt, kivételező rendszert. A 

szakértők szerint mindez a fiatal közösség megfelelő aktivizálásának elmaradására, valamint a 

szervezet zárt, elitista, kivételező jellegére engedett következtetni, amely megakadályozza, 
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hogy nyitott legyen a csatlakozni vágyó fiatalok előtt, illetve, hogy a település 15-29 éves korú 

lakosságának – teljes egészének – érdekében lássa el feladatát.  

4. ábra A válaszadó által ismert ifjúsági szervezet hatása a településre 

 

Forrás: Borda – Vojtek, 2020:38.  

A megkérdezettek több, mint fele (55 százaléka) vett már részt a PIFÖ által megrendezett 

valamilyen programon, amellyel az értékelések szerint jobbára inkább elégedettek voltak, 

beszédes adat volt azonban, hogy a megkérdezett fiatalok közel fele (45 százalék) még nem 

vett részt a szervezet által megrendezett egyetlen programon sem. 

A stratégia eredményeit az egyesület tagságával és a fiatalokkal külön-külön is értékeltük és 

azóta is próbálunk rá reagálni. A FIRE a kutatás eredményeit figyelembe véve megalkotta a 10 

éves stratégiáját, amelyben olyan célokat tűztünk ki célul, mint például: a fiatalok aktívabb 

bevonása a pályázatok megvalósításába, ami mentén mentor és coaching támogatást, a tagság 

számára szakmai fejlődési lehetőségeket biztosítunk. Célul tűztük ki azt is, hogy fontosabb 

szerepet kapjon a kommunikáció és ezen keresztül a munkánk láthatóvá tétele. Rendszeres 

munkakapcsolatot alakítottunk ki több intézménnyel, ahol a fiatalok jelen vannak, és azokkal 

az önkormányzatokkal, amelyek a településen élő fiatalokkal foglalkozni akarnak.  

A PIFÖ is reagált a kutatás által feltárt problémákra. Több közösségi programot szerveznek az 

ifjúsági klubban, nyáron szabadtéri mozi estekre került sor, és ismét előtérbe került a bálok, 

időközönként pedig a zenés rendezvények szervezése is. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

kortársaik érdekképviseletére is, aktívabb kommunikációt folytatnak az önkormányzattal és 

azon dolgoznak, hogy a jelenlegi igényeknek megfelelő együttműködési megállapodást is  

létrehozzanak. 
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AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉS SZEREPE A TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI MUNKÁBAN 

Pécsváradon 1998-2011 között volt főállású szakember – ifjúsági referens –, aki kezdetben 

önként vállalta, majd munkaköri feladata lett, hogy a helyi ifjúsággal célzottan foglalkozzon. 

Az ifjúsági referens bérét a település jellemzően pályázatokból biztosította. A szakember a 

helyi közművelődési intézményben kapott helyet, valamint az ottani munkákban is szerepet 

kellett vállalnia. 2011-ben megszűnt ez a pályázati forrás, és sajnos Pécsvárad is azon 

települések közé tartozott, akik önerőből nem kívántak erre egy plusz státuszt fenntartani.  

Ezzel egy időre tehető, hogy az ifjúsági önkormányzatból korábban „kiöregedett” tagok 

megalakították a Fiatalok a részvételért Egyesületet. A FIRE fő célja, hogy gesztor szervezetet 

biztosítson a PIFÖ-nek, valamint ifjúsági szakember hiányában professzionálisan foglalkozzon 

az ifjúsági munkával. Elmondható, hogy a FIRE és PIFÖ szimbiózisban él egymás mellett. Az 

egyesület részéről is fontos, hogy minden egyes programelembe be legyenek vonva a fiatalok, 

ezáltal biztosítva számukra a tanulási folyamatot, és magukénak érezzék az általuk 

megvalósított programokat. Fontos, hogy időről időre kézzelfogható eredménye legyen a 

munkájuknak (például közösségi tér felújítása a fiatalokkal közösen, pályázatokban való aktív 

közreműködés, saját ötletek pályázatok útján való megvalósítása). 

Az önkéntesség egyik fő bázisa az ifjúsági klub, ami egy régi tűzoltó szertár, majd raktárként 

használt épület. Ezt 2006-ban adta át fenntartásra az önkormányzat a fiataloknak. Azóta ezt a 

teret a fiatalok tartják rendben, ők festik ki az aktuális ötleteiknek megfelelően, rendezik be, 

takarítják és töltik meg élettel.  

2016 óta az érettségi vizsga feltétele, hogy a fiatalok 50 órás Iskolai Közösségi Szolgálatot 

teljesítsenek. A helyi és környékbeli fiataloknak ehhez a FIRE-n keresztül tudunk lehetőséget 

biztosítani, így helyben végezhetnek közösségi tevékenységet. Ez azért is fontos számunkra, 

mert így a fiatalok közelebbről megismerhetik munkánkat, a közösségünk tagjaivá válnak és 

ezúton is erősíthetjük a helyi kötődésüket és önkénteseink maradnak hosszú távon. 

Az elmúlt években más civil szervezetek és helyi intézmények is rendszeresen 

támaszkodhattak a fiatalokra, ha önkéntes munkáról volt szó. A helyi rendezvényeken 

rendszeresen vállalnak feladatot, az általános iskolában segítenek a diákönkormányzat 

programjait lebonyolítani, a szociális intézményeknek pedig segítségükre vannak karácsonyi 

események lebonyolításában. 
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Rendszeresen értékeljük az elvégzett munkát, ami során igény esetén személyes visszajelzést 

is kapnak a fiatalok, hogy ezáltal is tudatosítsuk és segítsük rendszerezni az általuk tanultakat. 

Egyesületünk 2022-ben kapta meg az Európai Szolidaritási Testület nemzetközi önkéntes 

fogadásra és küldésre jogosító akkreditációját. Azóta munkánkat három külföldi fiatal (jelenleg 

Görögországból, Portugáliából és Oroszországból) segíti, akik egyenként tizenegy hónapot 

töltenek nálunk. Az ő munkájuk révén heti szinten jutunk el az óvodákba és iskolákba, tovább 

tudjuk színesíteni az ifjúsági klubban tartott foglalkozások sorát. Nem mellékesen jó példát 

mutathatnak a helyi fiataloknak, hogy ők is vágjanak bele a nemzetközi önkéntességbe! 

ÖSSZEGZÉS: AMIT KITEHETÜNK AZ ABLAKBA 

A Pécsváradon végzett települési ifjúsági munka megkerülhetetlen eredménye, hogy immár 

huszonegy éve folyamatosan van olyan ifjúsági közösség, ami olyan fiatalokat tömörít, akik a 

szabadidejüket aktív közösségi élet formálására szánják a településen. Természetes, hogy a 

több, mint két évtized alatt voltak hullámvölgyek, de az fontos eredmény, hogy mindig jött 

egy újabb generáció, akik az ifjúsági önkormányzat tagjai kívántak lenni és a fiatalok 

közösségét akarták formálni. Ezen munka során a helyi fiatalok rengeteg olyan kompetenciája 

fejlődött – mint például a csapatban együttműködni, problémákat- konfliktusokat egyedül 

vagy közösen megoldani, pályázatot írni – amelyre (sajnos) nem mindenkinek van lehetősége 

akár családi, vagy az iskolai keretek között. 

Fontos eredménye a munkánknak, hogy immár 16 éve van egy közösségi terük a fiataloknak, 

hiszen a települési ifjúsági munkának egyik leghatásosabb eszköze lehet, ha a fiataloknak van 

egy saját közösségi terük, amit ők tölthetnek meg élettel és ők formálhatják.  

Az elmúlt két évtizedben, ha más civil szervezetek – a települési önkormányzat vagy helyi 

intézmények – hívták a fiatalokat, akkor mindig lehetett rájuk számítani (a nyugdíjas napon 

terítésben és felszolgálásban; adventi programon díszítésben; vagy akár szemétszedő, 

városszépítő akciókban is mindig jelen voltak). 

Fontos a nemzetközi eredményeket is megemlítenünk. Az utóbbi évtizedben rendszeresen 

vehettünk részt az Erasmus+ program által támogatott nemzetközi mobilitási programban, 

ahol a munkánk bemutatása után több partnerünk megfordult nálunk tanulmányúton, hogy 

megismerjék a tevékenységünket, illetve ezen utak során szerzett tapasztalatokat saját 

pályázatainkban is rendszeresen kamatoztatni tudjuk. 
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A COVID-19 járványt sok közösség megszenvedte, sokan eltávolodtak egymástól vagy 

áttevődött online térbe a kapcsolattartás. Pécsváradról a fiatalok közössége annak 

köszönhetően, hogy volt egy saját terük, ahol találkozni tudtak, könnyebben jöttek ki a 

pandémia időszakából és erősebb közösséget alkottak, mint előtte. 

A sokszor láthatatlan munkát, szervezést kitartást igénylő tevékenységünket több alkalommal 

díjazták. 2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ifjúsági munkát elismerő oklevelét, 

2009-ben pedig a Baranyai Emberekért Szövetségtől kapott a PIFÖ elismerő oklevelet. A helyi 

önkormányzat a két korábbi referens munkáját is elismerte emlékplakett formájában. 

2019-ben a PIFÖ 18. születésnapján megjelenő akkori és korábbi tagoktól rengeteg 

visszajelzést kaptunk, hogy mi mindent adott nekik a PIFÖ-ben önkéntesen töltött időszak és 

ez mennyiben segítette őket a későbbi életük során. Sokan az itt szerzett tapasztalatok alapján 

választottak egyetemi szakot, illetve az itt szerzett tudást többen a munkájuk során is 

felhasználták. Ekkor szembesültünk, hogy az önkéntes fiatalok motivációja mennyiben 

változott az idők alatt. A kezdeti időkben hangsúlyosabb volt a közösségi életben való 

részvétel, míg mára nagy hangsúlyt kapott az országos és nemzetközi programokon való 

részvétel lehetősége. 

2022-ben Pécsvárad Város Önkormányzata is elismerő oklevéllel díjazta a PIFÖ munkáját. 

Az eredmények között fontos megemlítenünk, a PIFÖ-t segítő személyeket, akik a helyben 

végzett munkájuk mellett fontos szerepet vállaltak országos szinten is az önkéntesség, az 

ifjúsági munka és a gyermek- és ifjúsági önkormányzatiság népszerűsítésében3.  

Pécsváradon elég egyedi körülmények között valósul meg a települési ifjúsági munka. Ennek 

során számos más szervezettel van jó kapcsolatunk, de ilyen szinten kevés helyen vannak 

bevonva a fiatalok az egyesület életébe. Az egykori fiatalokból kinőtt egy olyan közösség, ami 

„örökké” fiatalnak érzi magát és önerőből teremtett hátteret a fiataloknak ahhoz, hogy a 21. 

században is legyen lehetőségük közösségben, együtt tenni a településükért. Úgy látjuk, 

megéri nagyot álmodni, és hosszú távon gondolkodni nem csak szervezeti szinten és ebben 

milyen fontos szerepe van a folyamatos utánpótlás nevelésnek. 

 

3 Böröcz Lívia hálózatépítő munkája kellett ahhoz, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT) 
újjá alakuljon, Kárpáti Árpád a Tett-hely hálózaton keresztül megyei és országos szinten is segítette civil 
szervezetek és ifjúsági közösségek létrejöttét, László Miklós a GYIÖT újjáalakulásában vállalt aktív szerepet, 
valamint mindhármukról elmondható, hogy civil szervezeteknek, ifjúsági közösségeknek szóló, workshopok, 
találkozók, nyári egyetemekben vettek részt aktívan az évek során, hogy a Pécsváradon megszerzett 
tapasztalatokat tovább tudják adni. 
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Milyenek is a mai fiatalok? Annak ellenére, hogy rengeteg lehetőségük van, mindig van egy 

olyan mag, akik hajlandóak a szabadidejüket áldozni és nem csak azért, hogy nekik jó legyen, 

hanem azért, hogy a kortársaiknak, a közösségüknek – ahol élnek – jobb legyen. 
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