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„Új ötleteket, más szemszögből
érkező észrevételeket kaphatunk”
Beszélgetés Bazsó Gabriellával, a Közép-dunántúli
Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) elnökével
nevén: KÖSZI) 1998 óta létező szervezet. Öt kistelepülés – Nagyvázsony,
Tótvázsony, Taliándörögd, Monostorapáti, Kapolcs – ifjúsági szervezetei
hozták létre azzal a céllal, hogy segítse együttműködésüket.

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, és a
Kapolcsi Ifjúsági Klub. Azóta újabbak is csatlakoztak: a Pulai Ifjúsági
Klub; TALENTUM Ifjúsági Egyesület, Diszel; Együtt a Jövőért Halimbán
Egyesület. A KÖSZI tulajdonképpen
szövetség, hiszen tagjai nem magánB. U. M.: Melyek voltak ezek a személyek, hanem civil szervezetek.
szervezetek?
Az összefogás erejét az adta, hogy
B. G.: Dörögdért Ifjúsági Egyesü- tagszervezeteinkben a vezetők és a
let Taliándörögd; „EXTÁZIS” Ifjúsági fiatalok tele voltak tudással, elképzeSzervezet Monostorapáti; „Fekete Se- lésekkel. Fontos volt számunkra, hogy
reg” Ifjúsági Egyesület Nagyvázsony; rendszeresen találkozzunk, tudjunk

Baloghné Uracs Marianna: Honnan is indult a közös munka, hogyan
találtatok egymásra?
Bazsó Gabriella: A Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (rövid
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A Balaton-felvidéken működő összefogás, a Közép-dunántúli Szövetség az
Ifjúságért (KÖSZI) egyre ismertebbé válik az ország más tájegységein is, köszönhetően annak a példaértékű munkának,
amelyet a szervezet végez a fiatalokért
– a fiatalokkal közösen. A közös munka
kezdeteiről, az elért eredményekről és a
jövőképről beszélgettünk Bazsó Gabriellával, a szervezet egyik kulcsemberével,
„mindenesével”.

Baloghné Uracs Marianna
egymás tevékenységéről, településeink
fiataljai részt vehessenek egymás programjain. Olyan projektekre pályáztunk,
melyek kihatottak a tagszervezetekre,
például képzésre fiataljainknak, melyen megismerkedtek a pályázatírás
alapjaival, látóutakra, melyeken bemutathattuk egymásnak településeinket, szervezeteinket. Több mint 10 éve
minden tavasszal patakmeder-tisztítási akciót szervezünk, melynek során
az Eger-víz mentén több településen
összeszedjük a szemetet, a pataktól
távolabbi települések fiataljai főznek
nekünk, majd a közös étkezés után ismeretterjesztő beszélgetések, játékok
zajlanak. Az utóbbi 7-8 évben már túlléptünk a tagszervezetek településein.
Aktív részesei lettünk egy alakuló helyi
vidékfejlesztési (LEADER) csoportnak,
az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek, amely 60 település közös stratégiáját dolgozta ki, és valósította meg
2008–2015 között. Ebben mi is aktívan
közreműködtünk, képviselve az ifjúság
érdekeit. Letettük a csoport asztalára a
fiatalok körében végzett felmérés eredményét, kérve, hogy vegyék figyelembe a tervezés során. 2013–14-ben újra
meginterjúvoltuk a fiatalokat, és a következő tervezési időszak megalapozásához elkészítettük térségünk ifjúsági
stratégiáját.
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B. U. M.: Úgy tudom, hogy tevékenyen részt vállaltok az értékgyűjtés települési-megyei folyamataiban is.
B. G.: 2011-ben indult el a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítványnak (PTFA) köszönhetően a Pannon
Ifjúsági Értékőr Hálózat kialakítása.

Szervezetünk aktívan bekapcsolódott
ebbe a tevékenységbe, és ott tartunk,
hogy mára már felvállaltuk a folyamatosan növekvő hálózat tagjai közötti
kapcsolattartást, a program koordinálását is a PTFA segítségével.

zott nálunk Hungarikum pályázat
révén, így tudtuk, mire számíthatunk
tőle. Balázs új színt, új kompetenciákat hozott szervezetünkbe, a fotózás,
facebookos kommunikáció, de főként a kisfilmek készítése terén, majd
egyre többen lettünk. A harmadik,
B. U. M.: Hogyan tudtátok bizto- mostani programban már három
sítani ehhez a munkához a megfelelő főt fogadhattunk a KÖSZI-vel, Talihátteret: embereket, infrastruktúrát? ándörögd Önkormányzata pedig két
B. G.: Eljutottunk a KÖSZI-vel főt, akiket bevonhattunk a KÖSZI álarra a szintre, ahol már elenged- tal végzett tevékenységekbe. Így Bahetetlenné vált a humán kapacitás lázs, Esztu, Edu és Annamária mellé
erősítése és az irodai infrastruktú- még egy újabb fiatal, Eszti is csatlara kialakítása. Az utóbbit LEADER kozhatott a csapathoz.
pályázatok révén sikerült megoldanunk, humán erőforrás bevonását
B. U. M.: Mivel foglalkoznak a köpedig először egy HUNGARIKUM zösségi munkások, mennyiben járulnak
pályázatnak, majd a Nemzeti Műve- hozzá a szervezet tevékenységéhez?
lődési Intézet Kulturális KözfoglalB. G.: Az előző időszakban már
koztatási Programjának köszönhető- tapasztaltuk, hogy bátran lehet „teren. A programba először olyan fiatalt helni” a fiatalokat. Első pillanattól
vontunk be, aki már előtte is dolgo- számítottunk véleményükre, észrevételeikre, ötleteikre. Korosztályilag
szinte azonos a csapat (23–28 év közöttiek), kivéve egy főt, akinek már
felnőtt gyermekei vannak. Végzettségben, érdeklődési körben azonban
mindegyikük egészen más irányultságú. Ez érdekessé, változatossá teszi a vállalható feladatokat, valamint
megkönnyíti az egyes projektekben a
feladatok elosztását. 2014 őszén megnyitottuk a „KincsesHáz Pannon Ifjúsági Népfőiskola és Veszprém Megyei
Értékek Háza” kapuit itt Taliándörögdön, a KÖSZI-bázison, és ezzel a feladatok újabb sorát vettük magunkra
(a felelősségről nem is beszélve). Nem
tehettük volna meg, ha nincsenek velünk a kulturális közfoglalkoztatottak!
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B. U. M.: Bizonyára sok időt, energiát kellett fektetni abba, hogy a fiatalok olyan feladatokat kaphassanak,
amik nekik valók, és örömöt találjanak a munkájukban. Hogyan tudtátok
ezt elérni?
B. G.: Nagyon fontos hogy mindezekhez folyamatos odafigyelésre,
egyeztetésre, tudatos építkezésre van
szükség! Néha nem volt könnyű időpontokat találni, amikor mi, akik a
KÖSZI tevékenységét koordináljuk
(szabadidőnkben, más főállás mellett)
le tudtunk ülni a kulturális közfoglalkoztatási program révén hozzánk ke-

rült fiatalokkal. Aki él a program adta
lehetőséggel, annak előtte azt is fel
kell mérnie, hogy mennyi saját kapacitása van! Ha tud rá időt szánni, hogy
kellően odafigyeljen az új munkatársakra, ha hisz bennük, bizalmat ad
nekik, ha van ideje megválaszolni fel-

BAZSÓ GABRIELLA az óvónői szakközépiskolai évei után a Győrben végezte el az
Apáczai Csere János tanítóképzőt, majd Kaposváron ének-zene tanári diplomát szerzett.
Közel 20 évig tanítóként, ének-zene tanárként dolgozott, míg 2000-ben Taliándörögdön
el nem vállalta a Közművelődési Közösségi Ház, Könyvtár, Teleház vezetését. Ebben az
időszakban került kapcsolatba a Közösségfejlesztők Egyesületével, melynek azóta is tagja. 2007-tól az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület egyik vidékfejlesztő szakembere. Taliándörögdre kerülése óta tevékenységeiben fontos szerepet kaptak a civil szervezetek,
kiemelten az ifjúsági, vagy ifjúsággal foglalkozó csoportok (Dörögdért Ifjúsági Egyesület,
Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért, stb), melyeknek önkéntes segítője. Vidékfejlesztőként is a fiatalok vidéken tartásának lehetőségeit keresi és próbálja segíteni.
DR. BALOGHNÉ URACS MARIANNA népművelő, magyar irodalom és nyelvszakos tanár
(1988 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged), drámapedagógus. Több mint 25 éve dolgozik közművelődésben, ebből 24 évet Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban töltött
művelődésszervezőként, szakmai csoportvezetőként majd igazgatóként. 2015 januárjától a
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának területi koordinátora.
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Esztu fogja össze a Polgármesteri Kollégiumot, Balázs és Eszti felel a dokumentálásért, a kommunikációért (levelezés, honlap, facebook); Edu kezeli
adatbázisainkat az összegyűjtött értékekről, dokumentumokról, tárgyakról,
Annamária a helyi értékgyűjtés koordinálásában és a Veszprém Megyei
Értékek Házának tevékenységében
segít Rebekának, aki Hungarikum
pályázatnak köszönhetően dolgozik
a KÖSZI-nél (majd, ha az lejár, akkor
önkéntesként). Mindnyájan segítik
a kapcsolattartást az ifjúsági értékőr
hálózatba bekapcsolódott csoportokkal, illetve ki-ki adott területen a
mentorálásukat végzi a programok
során. Sok más mellett közösen terveztük és valósítottuk meg az Értékőr
Szabadegyetemet, kiállításokat terveztünk és rendeztünk, kiadványok
létrejöttében működtünk közre, helyi
rendezvényeket generáltunk és segítettünk megvalósulni, pályázatot írtunk közösen.

merülő kérdéseiket, odafigyelni esetleges problémáikra, akkor viszont élni
kell vele, mert sokszorosan megtérül
a szervezet számára a rájuk szánt idő
és energia! Új ötleteket, más szemszögből érkező észrevételeket kaphatunk, melyek színesítik szervezetünk
palettáját, és sokkal eredményesebb,
gazdagabb munkát végezhetünk a
megnövekedett kapacitás révén.
Pár napja egyik fiatalunk állásajánlatot kapott. Elmondta, és azt is,
hogy úgy gondolja, inkább itt marad.
Bár nyilvánvalóan hosszabb távra
szólna az ajánlat, és magasabb lenne
a bér, azonban itt olyan sokat tanul,
hogy ez többet jelent számára. Számunkra ez megerősítés, hogy jól teszszük: feladatot, és vele felelősséget,
bizalmat is adunk. Egyúttal bízunk
abban, hogy a KÖSZI-vel is eljutunk
majd arra a szintre, amikor saját alkalmazottakat tudunk foglalkoztatni
– akkor pedig számíthatunk az itt nevelkedett fiataljainkra!

