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– A GJU 1989 óta létezik. Mióta vagy a szervezet elnöke 
és honnan verbuválódik a sok tag?

– 2008 márciusától, elő" e három évig alelnök vol-
tam. Akkoriban úgy működö"  a rendszer, hogy am-
biciózusabb fi atalokat emeltek ki a tagok közül, és 
különböző feladatokat bíztak rájuk. Én is részt vet-
tem különböző programok lebonyolításában, az első 
nagy feladatom pedig egy országos találkozó meg-
szervezése volt. Ezek után, 2005-ben kértek fel, hogy 
vegyem át az elnökséget. Szerte az országban tizen-
négy tagszervezetünk működik – főleg baráti körök 
formájában, mint például a pécsi Leöwey Tánccso-
port – és ezeket fogjuk össze, ernyőszervezetként. 

– Kitől ve" ed át a stafétabotot és mi van a régebbi ta-
gokkal? Van kapcsolatotok velük?

– Dávid László budaörsi elnökünktől ve" em át a 
tisztet, ő most a YEN- ben képviseli a GJU-t egy poli-
tikai munkacsoportban, elő" e Sebők Katalin volt az 
elnök, ő is a YEN-ben dolgozik, de minden rendez-
vényünket segítik, továbbra is tagjaink és számítunk 
rájuk. Sokan megnősültek, férjhez mentek és csalá-
dot alapíto" ak. Ők sem „vesztek el”, már működik a 
VUK, a Verband Ungarndeutscher Kinder, amely a 
gyermekek és családosok programjait szervezi.

– 2007-ben kialakíto" atok egy úgyneveze"  multipliká-
tori rendszert. Mi ez, és hogyan működik?

– Egy olyan megoldás, amely képes megsokszo-
rozni (multiplikálni) a működés hatékonyságát. A 
rendszert az európai ernyőszövetségünk, a kisebb-
ségi i& úsági szervezeteket összefogó YEN (Youth of 
European Nationalities – Európai Népcsoportok If-
júsága) mintájára hoztuk létre. A legaktívabb tagok 
közül választunk tíz-tizenkét multiplikátort, akik 
az elnökség munkáját segítik a programok szerve-
zésében és lebonyolításában s az új tagok toborozá-
sában. Közülük kerülnek majd ki az alelnökök és 
az elnök is. Így biztosítjuk a folyamatosságot. Mi-

vel egyesületünk országos szervezet, úgy alakítot-
tuk ki a rendszert, hogy minden régióból legyenek 
multiplikátorok, akik a helyi egyesületekkel tartják a 
kapcsolatot. Tagjaink legnagyobb számban Baranya 
és Tolna megyéből kerülnek ki, így multiplikátoraink 
is onnan vannak a legtöbben. 

– Rendszeresen szerveztek különböző továbbképzése-
ket. Mivel foglalkoznak i"  a fi atalok?

– Változó témájú szemináriumokat tartunk, ame-
lyek nagyon hasznosak a jövő szempontjából. A kö-
zelmúltban például Mohácson egy pályázatírással 
foglalkozó szemináriumot és kulturális menedzser-
képzést tarto" unk, ahol a művelődés és a kisebbségi 
kultúra fogalmával ismerkedhe" ek meg a fi atalok, 
valamint azzal, hogyan történik egy i& úsági, vagy 
kulturális projekt megszervezése és lebonyolítása. 
Novemberben képzést rendeztünk, ahol a protokoll 
általános szabályairól volt szó, erre Pécse"  került sor. 
Egy-egy ilyen szemináriumon általában tizenöten 
vesznek részt, akiket főként a multiplikátorok közül 
válogatunk ki, de vannak nyito"  képzéseink is. A 
foglalkozásokat mindig más helyszínen tartjuk, és 
a képzések melle"  a kikapcsolódásra is jut idő: arra, 
hogy körülnézzünk a környéken. Fontos, hogy jól 
érezzék magukat a fi atalok, és az előadásokon túl 
beszélgessenek, ismerkedjenek egymással, hiszen a 
programjaink elsődleges célja az identitástudat erő-
sítése.

– Milyen más rendezvényeitek vannak? 
– Például táncos programok. A legutóbbi táncos 

hétvégénken nem csak a német nemzetiségi tán-
cokkal ismerkedhe" ek meg a résztvevők, hanem a 
countrytól kezdve a szerb táncokig, különböző né-
pek táncaival. Kézműves foglalkozásaink is szoktak 
lenni és például amikor valamelyik sváb faluban 
kap helyet egy rendezvényünk, mindig megnézzük 
a helyi múzeumot is (Óbánya, Ófalu). Idén ugyan 
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nem valósult meg, de rendszeresen tartunk bicik-
litúrákat. Az „Elődjeink útján” elnevezésű túra célja 
az volt, hogy a Duna mentén bejárjuk a Magyaror-
szágra érkeze"  német telepesek útját. Ez három sza-
kaszban valósult meg: Pozsony – Budapest, Passau 
– Pozsony és Ulm – Passau közö" .

Visszatérő sportrendezvényünk a január első 
hétvégéjén zajló focikupa, amely a legnépszerűbb 
sportprogramunk. Idén száznegyvenen ve" ek részt 
rajta, s a fi úk melle"  lánycsapatok is neveztek. 2008-
ban egy válogato" at is összeállíto" unk a svájci Ki-
sebbségi Európa-bajnokságra, amelyen Magyaror-
szágról rajtunk kívül a cigány kisebbség csapata is 
versenyze" . Rendszeresek az egyesületi táborok és 
a külföldi csereutak is…

– Ezek hogyan zajlanak?
– A kreativitás tábort a 14-18 éves korosztály szá-

mára s általában Mecseknádasdon szervezzük meg. 
A programok a média köré épülnek, a fi atalok töb-
bek közö"  újságot szerkesztenek, kisfi lmet forgat-
nak, színdarabot adnak elő és fi lmvetítés, kaland-
túra, valamint különböző játékok színesítik a tábo-
rozás élményeit. Mecseknádasdon a Bakancsos ház 
minden évben harminc napig a miénk. Negyven fő 
számára van i"  hely. Így rendszerint ide szervezzük 
a nyári programokat.

A tizennyolc éven felülieknek négynapos orszá-
gos találkozókat szervezünk, ahol napközben kü-
lönböző munkacsoportokban beszélgetnek a részt-
vevők, de ezeken is van foci és kalandtúra, este pe-
dig koncertek és karaoke.

A külföldi utak egy része a cserekapcsolatoknak, 
másik része pedig a YEN által, mindig különböző 
helyszínen, évente kétszer megrendeze"  szeminá-
riumoknak köszönhető. Ezeken nemzetiségenként 
négyen-öten tudnak részt venni, összesen több mint 
100 fő. A kisebbségi i& úsági szervezetek működésé-
ről, munkájáról, bővítéséről, valamint a kisebbségek 
helyzetéről és politikájáról esik ilyenkor szó. Leg-
utóbb az északi fríz közösség volt a házigazdája a 
kongresszusnak. A külföldi utak nagy előnye, hogy 
ezekkel könnyebb a fi atalok érdeklődését felkelteni, 
s ezek mia"  is megnőhet a kedvük a szervezeti tevé-
kenykedéshez.

– Honnan kaptok anyagi segítséget a működéshez és a 
programokhoz?

– Több helyről kaptunk támogatást. Jó kapcsolatot 
ápolunk a Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzatával, kölcsönösen segítjük egymás munká-
ját. Ezen kívül a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítványtól, a Nemzeti Civil 
Alapprogramtól, a Mobilitás Országos I& úsági Szol-
gála" ól, az Európai Bizo" ság Youth in Action prog-
ramjától és a német belügyminisztériumtól juto" unk 
forrásokhoz, természetesen pályázatok útján.

– Most decemberben lesz húsz éves az egyesület. Mit 
terveztek az évfordulóra és a jövő évre?

– Mint minden évben, december 27-29. közö" , így 
most is egy rövid tábort szervezünk a tizennégy-ti-
zennyolc éveseknek, 29-én pedig a már hagyomány-
nyá vált előszilveszteri bállal egybekötve ünnepel-
jük meg huszadik születésnapunkat a pécsi Koch 
Valéria Gimnázium Sportcsarnokában. Nagyjából 
ötszáz főre számítunk. Általában ezen a rendezvé-
nyen három-négyszázan vagyunk, de most az alapí-
tókat és valamennyi eddigi tagunkat, barátunkat és 
támogatónkat is várjuk. Húsz évvel ezelő"  Pécse"  
alakult a GJU, ezért jubileumi rendezvényünkre is 
i"  kerül sor, de voltunk már korábban előszilveszte-
rezni Nagymányokon, Baján is. A 2010-es évre sok 
tervvel készülünk, mivel szeretnénk két jelentősebb 
nemzetközi projek" el jelen lenni a Pécs 2010 Euró-
pa Kulturális Fővárosa programjaiban: az egyik 
egy színházi workshop, amelynek témája „Integrá-
ció vagy kirekesztés közö" ? A hagyományos és új kisebb-
ségek helyzete Európában” Ez a program 2010 április 
6-16. közö"  kerül megrendezésre. Témája a régi és 
új kisebbségek helyzete Európában.  Erre refl ektál 
a darab, amelyben magyarországi német kisebb-
ségi fi atalok és esseni, Ruhr-vidéken élő migráci-
ós (török bevándorló) há" érrel rendelkező fi atalok 
vesznek részt. (Essen Európa másik Kulturális Fővárosa 
2010-ben. A szerk.) A színházi workshop célja, hogy 
bemutassa, szervezetünk foglalkozik az Európában 
élő kisebbségeket érintő aktuális társadalmi kérdé-
sekkel, amelyekre a fi atalok szemszögéből refl ektál, 
valamint ezáltal összeköti Essent és Pécs városát. 

A másik nemzetközi projektünk egy nyári kó-
rustábor a Voices of Europe, melyen a YEN tagszer-
vezeteinek fi ataljai vesznek részt, és nyugat-euró-
pai kisebbségek, így dániai németek, burgerlandi 
horvátok, hollandiai frízek, németországi szorbok, 
a lengyelországi és oroszországi német kisebbségig 
bezárólag. A kórusprojekt során a fi atalok magukkal 
hoznak egy-egy a kultúrájukat jellemző dalt, amit a 
többi résztvevővel közösen megtanulnak. A tábor 
végén több nyilvános koncertre kerül sor Pécs külön-
böző helyszínein, így köztereken vagy a Dzsámiban. 
A projekt célja, hogy a különböző kisebbségektől ér-
kező fi atalok megismerkedjenek más fi atalokkal és a 
népdalokon, a nyelven keresztül azok kultúrájával. 
Ez által a valóságban is megtapasztalják a kulturális 
sokszínűséget. Természetesen a résztvevők a külön-
böző keretprogramokban megismerhetik a magyar-
országi német kisebbség kultúráját és hagyományait 
is. Pécs soknemzetiségű városként a dél-dunántúli 
régióban élő magyarországi német kisebbség köz-
pontja. A város több évszázados tapasztala" al ren-
delkezik különböző kisebbségek együ" éléséről és 
kulturális egymásra hatásáról. Éppen ezért gondol-
juk úgy, hogy kiváló helyszínt biztosít programjaink 
megvalósításához.

Természetesen szokásos programjainkat, a tá-
borokat, a focikupát és a biciklitúrát is megtartjuk, 
megrendezzük jövőre.

Papadopulosz Dóra


