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Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támoga
tásával
támogatásával

Picurinfo – Miért is
?
is?
Új kiadványt indítunk útjára
Komárom-Esztergom megye
területén az ifjúsági korosztály
számára.
Újságunkkal több célunk is
van. Egyrészt szeretnénk bemutatkozni –
azok a szervezetek, akik
a megye kistérségeiben
ifjúsági feladatokat látnak el -, másrészt pedig
a korosztályotokat érintõ
fontos dolgokról beszámolni.
Jelenleg 3 példány kiadására és terjesztésére
kaptunk támogatást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Fõosztályától. Ez a 3 példány
2009 elsõ felében jelenik
meg, s különbözõ témákat
dolgoz fel. Jelen számunkban

a társadalmi szerep- és felelõsségvállalás kerül középpontba, melynek apropójaként tesszük közzé az Ifjúsági Törvény parlament elõtti

tárgyalását. Itt mutatjuk be az
aktív állampolgáriságot, hívjuk fel a figyelmetek az õszi
Állampolgári Részvétel Hete
rendezvényre, s invitálunk
benneteket a csatlakozásra.
Második lapszámunk a ha-
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zai és nemzetközi önkéntes
munkával foglalkozik, majd a
harmadik kiadásunkban néhány, izgalmas képzésbe engedünk betekintést, melyet
már a megyében élõ és tanuló fiatalokkal folytattunk.
Mindezek mellett lehetõségetek van mindarra, hogy aktívan bekapcsolódjatok és
magatok kedvére formáljátok
e lapot. Alkalmat és lehetõséget biztosítunk azoknak a fiatal, feltörekvõ tehetségeknek,
akik írásaikkal színesíthetik az
újság hasábjait. Ehhez nem
kell tennetek semmi mást,
mint, hogy a kistérségi módszertani központokon keresztül eljuttatjátok írásaitokat, véleményeiteket és javaslataitokat hozzánk.
Újságunk párhuzamosan
on-line is elérhetõ, illetve letölthetõ a módszertani központok honlapjaról.
Hosszú távú terveink alapján az elsõ 3 lapszámunk
után már csak internetes újságként mûködünk, így talán
gyorsabb és naprakészebb
információval tudunk majd
szolgálni nektek.
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Ez a három kiadás a bemutatkozásunkat és a terveinket
mutatja be, használjátok, forgassátok elõtanulmányként,
hasznos útmutatóként. Bõvebb és heti frissítéssel készített információinkat pedig keressétek a honlapjainkon,
vagy személyesen az irodáinkban.
Monostori Éva

László Noémi

Lépés

Holnap egy évet, egy napot,
egy percet, talán annyit sem
öregszem,
szeles tetõn, ahol figyelni kell,
míg alattomosan lapul a testem helyet keres, ahol betörhet
a feltérképezhetõ pillanatba
egy villanást, mely fontossá teszi,
határozottan élni hagyja;
holnap emlékforgács zuhog
képzelt egembõl minden földi partra,
s míg figyelem, mi miben akad el,
suhannak percek, napok, évek holnap arra a bizonyos
szeles tetõre lépek.
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Az ifjúság házáról
Egy nemrég megjelent, az
ifjúsági munkát összegzõ tankönyv (Ifjúságsegítés. Probléma vagy lehetõség az ifjúság?
Szerkesztette Nagy Ádám. Kiadta a Belvedere - Palócvilág
Alapítvány – Új Mandátum Kiadó 2007-ben 430 oldalon)
szokatlan szöveggel kezdõdik. Mottóként Mark Twaint
idézik: Amikor tizennégy éves
voltam, apámat annyira tudatlannak találtam, hogy alig bírtam elviselni jelenlétét. Amikor
huszonegy lettem, megdöbbentett, milyen sokat tanult hét
év alatt.
Hát igen. Nem egyedül volt
így, és bizonyára nem csak én
gondolkodtam hasonlóan
annakidején. Akik ezt a veretes két mondatot a tankönyv
élére állították, bizonyosan
ugyanígy vélekedtek fiatal korukban. Ezzel a szemtelen
megfogalmazással így vagy
úgy, ma is sokan egyetértenek. Mert vélhetõen a mai tizenévesek szerte a világon
rendre így élik, és ekként ítélik meg a körülöttük lévõ fel-

nõttek képességeit, és ezen
nem változtat, hogy a szöveg
a végletekig pimasz, mint
ahogy nem változtat az sem,
hogy nekünk (immár régen
felnõtteknek) nem áll módunkban, nincs semmiféle
eszközünk az ilyetén gondolkodás megváltoztatására.
Hacsak nem hagyjuk õket
magukra.
Tanulságos emlékeim között tartom számon azt az
európai ifjúsági összejövetelt,
amelyet felnõtt ifjúságsegítõk
szerveztek vagy négyszáz tizen-, és huszonéves fiatalnak
az európai ifjúságsegítés
módjairól, a különféle európai
ifjúsági kedvezmények továbbfejlesztésének mikéntjérõl, esetleg új alkalmak, szervezõdések, tanulási- és látogatási folyamatok elindításáról kérdezve õket. A plenáris
együttléteket mûhelybeszélgetések követték, az itt elhangzottakat újra plenárison
összegezték frissen, azonnal
reagálva az elhangzottakra,
véleményezve azt, és rögtön
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konszenzust keresve. A több
munkanyelven párhuzamosan folyó munkamegbeszélés jó és konstruktív hangulatú volt, ennyit még köztes-európaiként is érzékelhettem
sekélyes nyelvi ismereteim ellenére, bár a velem utazott fiatalok rendre kisegítettek magyarázataikkal. Egyszer aztán
megfagyott a levegõ. Több,
korábban már lezárt kérdés
újratárgyalását kérte egy
országcsoport, és amikor újra
másfél óra múlva azt megint
lezárták, a téma ismételt megnyitását és újravitatását kérték. Ekkor a felnõttekbõl álló
elnökség felállt, és elhagyta a
pódiumot. Még volt másfél
nap az együttlétre, de bejelentették, hogy részükrõl ennyi
volt a közremûködés, ha valaki szét akarja verni, meg
akarja akadályozni az egyetértések sorozatát, hát tegyék,
itt a pódium, a viszontlátásra. És elmentek.
Hogy elõre eltervezett volte, vagy sem, már vagy tíz éve
nem tudom. A bejelentésüket
és a távozásukat követõ meglehetõs hangzavarra jól em-
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lékszem. Arra is, hogy idõvel
kiült oda néhány önjelölt fiatal, akiket aztán leszavaztak
és kiültek mások. Õk is megpróbáltak rendet tartani, és
végül (az egész éjjelen át tartó plenáris ordítozás eredményeképp) másnap délre megszületett egy állásfoglalás.
Hogy ez hasonlított-e az eredetileg szándékoltra, esetleg
miben tért el attól, mennyivel
lett más, több vagy kevesebb,
nem tudom. De lett valamilyen eredmény, ami, mint aztán utólag hallottam, évekig
megszabta az ifjúságügy európai irányait, annyiszor hivatkoztak vissza rá annakidején.
Erre gondolok, amikor úgy
vélem, hogy csak mértékkel
kell vagy lehet úrrá lenni a felnövekvõ generáción. Komáromtól már nincs messze
Ausztria, ahol nemrég éppen
leszállították a választási korhatárt, õk tudják (és bizonyára indokolták is) hogy miért.
Bár a törvénykönyvek nálunk
bizonyosan másképpen fogalmaznak, tán nem félreérthetõ, ha azt írom: a fiatal nem
gyerek, nem gügyögve és til-

2009/1.

PICURinfo

tásokkal, hanem lehetõségekkel és alternatívával kell körülvenni mindannyiukat.
Ilyen lehetõségek és alternatívák keresése, megtalálása
és felkínálása a felnõttek felelõssége. Több minden lehet
ez; gyermek- és ifjúsági önkormányzat éppen úgy, mint
egy általuk vezérelt ifjúsági
ház (klub, közösségi színtér,
nevezze, ki hogyan akarja).
„Általuk vezérelt”, írom, és
úgy is gondolom, hogy ami
ott zajlik és történik és szervezõdik és folyik, az (egészen
addig, amíg nem sértik a Magyar Köztársaság kül-és belbiztonságát) az õ dolguk. Ha
Ausztriában már választóképesek, ha néhány év múltán
már nálunk is megházasodhatnak és gyerekük lehet, ha
pillanatokon belül munkaképesek és munkavállalók, hogyne tudnák a
mindehhez képest egyszerûbben és könnyebben
vezérelhetõ szabadidejüket maga-maguknak szabályozni?
Európában (mint ahogy
az oroszok bejövetele elõtt
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nálunk is mindenütt) maguk
a polgárok, az emberek szervezték és szabályozták szabadidejüket úri és polgári kaszinókban, vigadókban, munkásotthonokban, paraszti
nép- és olvasókörökben, az
egyházak körül kialakult ifjúsági- és nõegyleti keretekben.
Mint olvashattuk, a Pál utcai
fiúk is jócskán képesek voltak erre. Hogyne lennének
képesek minderre a mai gyerekek és fiatalok?
Számtalan kötelesség és
kötelezettség vonatkozik rájuk. Döntõ többségük jobbára mindennek megfelel. Legalább szabadidejükben hagyjuk, ha nem is magukra, de
legalább békén õket.
Beke Pál
közösségfejlesztõ
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Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület, Komárom
Szervezetünk 12 évvel ezelõtt, 1997-ben alakult, melynek eredeti fõ célkitûzése az
ország kistelepülésein közösségek fejlesztésének segítése
a közösségfejlesztés módszereivel. Az eltelt idõszak
alatt szerteágazó tevékenységet folytattunk, melynek szerves részét az ifjúsági munka
teszi ki. 2000-tõl komolyabban bekapcsolódtunk a helyi
gyermek- és ifjúsági feladatok
megvalósításába. 2004-tõl
foglalkoztatóvá léptünk elõ,
melyben a fiatal, pályakezdõk
tranzitfoglalkoztatását végezzük a munkaügyi központ támogatásával. Ekkor indult be
a nemzeti és nemzetközi ifjúsági munka is. 2005-ben az
ICSSZEM támogatásával, prevenciós munkaterületként
megvásároltunk egy kisebb
ingatlant, melyet önerõbõl és
önkormányzati támogatásból
bõvítettünk.
Két éve nyitottuk meg Mag-

házunkat, melynek két fõ
irányvonalat terveztünk. Egyrészt kistérségi civil szolgáltató irodaként, másrészt pedig
gyermek- és ifjúsági házként
mûködik. Nyitva-tartásunk
igazodik a célcsoport igényeihez. A hét minden napján
napi 12 órában kínáljuk szolgáltatásainkat. Kísérleti és
egyedi jelleggel hét végén éjszakai alternatív programot is
kezdeményezünk.
Civil szolgáltatóként a kistérségen túlmutató civil folyamatokban is segítséget nyújtunk
közösségeknek, szervezeteknek. Maga az épület jelenleg
7 civil szervezetnek tevékenységi helye. 2006-tól alapító
tagként aktív szerepet vállalunk a Diagonál Magyarország
Egyesületben, melynek fõ célkitûzése az ifjúságsegítõ szakma animátor képzési modell
honosítása. Alapítói és vezetõségi tagja vagyunk a Civil
Közösségi Házak Magyaror-
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szági Egyesületének, amely
gyûjti, rendszerezi, népszerûsíti a civil kézben mûködtetett
közmûvelõdési és ifjúsági
házak módszertanát.
Egyesületünk mára 5 fõállású munkatársat foglalkoztató, szerteágazó szolgáltatással rendelkezõ szervezet 50
fõ tagsággal, amelybõl rendszeres önkéntes munkát végzõk száma 18 fõ. Tagságunk
felét a gyermek- és ifjúsági
korosztály teszi ki, rendszeres
önkénteseink korosztálybeli
megoszlása is hasonló.
Szolgáltatásaink gyermek
és ifjúsági területhez kapcsolódóan:
• Biztos Kezdet program.
• Gyermekfelügyelet.
• Szabadidõs foglalkozások, kézmûves, hagyományõrzõ technikák elsajátítása.
• Fejlesztés, közösségi és
demokráciaképzések, osztályközösség-fejlesztések, ifjúsági csoportok közösségi
fejlesztése.
• Tanácsadás, jogi, munkajogi, munkavállalási, szakképzési, pszichológusi, családterá-
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piás és gazdálkodás területén.
• Ismeretterjesztés.
• Hazai és nemzetközi ifjúsági cserék, szemináriumok,
önkéntes munka.
• Határ-menti programok,
együttmûködések kialakítása
és segítése. Jelenleg közös
gyermekújság megjelentetése
„Jókai Unokái” címmel, illetve
egy határ-menti mobilitást elõsegítõ ifjúságot is nagyban
érintõ információs rendszer
elõkészítése és kidolgozása.
• Rendszeres és idõszaki
kiadványok szerkesztése és
kiadása.
• Ifjúsági prevenciós munka,
éjszakai alternatív szabadidõ,
felvilágosító tevékenységek.
• Civil tanácsadás, együttmûködés segítése és elõmozdítása.
• Környezeti nevelés szabadidõs programok és folyamatok segítségével.
• Ifjúság képzések, kiemelten a társadalmi szerepvállalást, kortárssegítést, közösségfejlesztést, illetve szociális
szövetkezeti felkészítést.
• Ifjúsági hálózatépítés, je-
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lenleg a komáromi kistérség
9 településének bevonásával.
• Komárom kistérségének
ifjúsági stratégiájának elõkészítõ munkálatai.
• Települési ifjúsági közösségfejlesztési
folyamat
Mocsán és Nagyigmándon.
• Települési Gyermekönkormányzattal folytatott együtt-

mûködés, az aktív állampolgáriság fiatalok körében való
honosítása Bábolnán.
• „Összehozó” Osztályközösség- fejlesztési modellprogram beindítása és folyamatának követése, új utak kijelölése a komáromi közép-
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iskolákban.
• Az „Összehozó” mintaprojekt szakmai módszertanának továbbadása a Középdunántúli Régió ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakemberek részére.
• Integrált Közösségi Színtér
életre hívása Ete községben.
•Civil és ifjúsági szakirodalom gyûjtemény
bõvítése.
További céljaink:
• Mag-házunk
közösségi térrel
bõvítése.
• Ifjúsági szabadidõs, prevenciós folyamatának és információs hálózatának
bõvítése.
• Az iskolai osztályközösség-fejlesztési program honosítása.
• Iskolai demokráciaképzési folyamat beindítása.
• Tanácsadói hálózat kiépítése.
• Humánerõforrás fejlesztés és bõvítése.
M. Tóth Ágnes
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Bakonysárkányért Alapítvány,
Bakonysárkány
A Bakonysárkányért Alapítvány fõ feladatának tekinti,
hogy a falu négy kocsmáját
ellensúlyozandó, olyan „intézményt” tartson fenn és
mûködtessen, ahol a minden
szórakozást nélkülözni kénytelen fiatalok találkozhatnak,
beszélgethetnek, élményt
cserélhetnek. Az önkormányzat megkeresésünkre felajánlotta az üres jegyzõi lakást
hasznosításra. 1999. május
12-én – egy sikeres pályázat
folytán - teleházzá egészültünk: hat számítógép hálózatban éri el az Internetet. Rendelkezünk minden olyan informatikai eszközzel (digitális
fényképezõgép, színes laser
nyomtató, scanner) amellyel
az érdeklõdõ fiatalokat (és
nem csak õket) ide csábíthatjuk, és értelmes programokat
tudunk számukra biztosítani.
Az igények szép lassan alakultak és 1998 októberében
beérett az idõ arra, hogy el-

kezdjük a falu havi lapját – a
Sárkányhangot – szerkeszteni. Minden számban legalább
18-20 bakonysárkányi ír, rajzol. Az eddigi publikációk
száma már meghaladta a
100-at. Ki hitte volna ezt egy
alig 1000 lelkes faluról.
A Bakonysárkányért Alapítványt öt tagú kuratórium vezeti és számos (több, mint 20)
önkéntes tevékenykedik programjai megvalósítása érdekében. 2005 októbere óta fõállású alkalmazottunk is segíti
munkánkat.
A Teleház nyitvatartási
rendje: Hétfõ - Péntek 14-19;
Szombat 9-12.
A Magyar Teleház Szövetség közbenjárására az Informatikai és Hírközlési Minisztérium KÖZNET végpontot
épített ki, amely továbbra is
ingyenessé teszi az Internet
elérést. Alkalmazottunk, mindenkinek segít eligazodni az
Internet világában.
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III. Országos Ördöglakat Találkozó
Az Iskola udvarában 4
nagyméretû Ördöglakatot állítottunk üzembe. Ez a park
ad helyet évente az Országos Ördöglakat Találkozónak, amit ebben az évben
már negyedik alkalommal
rendezünk meg.
A gondolkodtató játékok
kortalanok. Jól példázta ezt
a találkozónk: a kisgyerekek
ugyanolyan megszállottsággal játszottak, mint a Budapestrõl érkezett 84 éves repülõgép tervezõ mérnök
Az októberi találkozónkra
kis falunkba érkezett Buda-

pestrõl, Szegedrõl, Szentesrõl, Szentendrérõl, Székesfehérvárról, Balatonfüredrõl,
Gyõrbõl és a szûkebb környezetünkbõl, Kisbérrõl és
Ászárról több mint 70 érdeklõdõ játékos és játékos szakember: egyetemi tanárok és
kisiskolások egyaránt. Dr.
Szilassi Lajos, matematikus
a Szegedi JGyTF tanára,
kezdte az eladásokat :
Euler3d program segítségével több sík- és térkitöltõ játékot mutatott be. Beszámolt
az Egyesült Államokbeli találkozóról, ahol 200, játékkal
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foglalkozó meghívott vett
részt egy milliomos meghívására.
Lovrics László a Corvinus
Egyetemrol a Quarto nevû
társas gondolkodtató játékot
tekintette át mint kutató, és
számolt be a tervezhetõ stratégiákról
Bozóki Sándor, szintén a
Corvinus Egyetemrõl a Prágai Logikai Játékok Világtal ál ko zó j á ró l szá mol t be.
„Szakterülete” a gyufákból
vagy gombostûkbõl készült
türelem szobrok. Jellemzõ a
feladata is, amit mindenkivel megosztunk: „Kapcsoljunk össze három biztosítótût úgy, hogy bármelyiket
kinyitva három részre essen
szét a szerkezet (a másik
kettõ nyitogatása nélkül).”
Gál Péter augusztusban
megjelent könyvét „Ördöglakatok, pentominók és társaik” mutatta be. A 17 éves
gyûjtõmunka hiánypótló a
magyar piacon és nagy
öröm minden ördöglakatos
számára. Agypróbáló a rengeteg feladat és az elkészít-
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hetõ sok-sok játék. Külön
köszönet azért, hogy megoldásokat nem tartalmaz a
könyv
Jómagam a „Tíz játék tiz e n e g y t ü s k é n ” n ev û
játékomatt mutattam be a
találkozón. A bakonysárkányi gyerekek és a ma már
kevésbé gyerekek „szenvedõ” alanyai voltak a tesztelésemnek az évek folyamán. A résztvevõk, kezükben a játékkal, követhették
az elõadásomat és próbálhatták ki a folyamatot.
Az iskolánk alkotópadlásának megtekintése mindenkibõl jóindulatú „irigységet” váltott ki, és gratuláltak
igazgatónknak a megvalósításáért. A nap befejezéseként 8 asztalnál több mint
150 k ü l ö n b ö z õ j á t é k k a l
teszteltük találékonyságunkat, kitartásunkat. A résztvevõk többsége egy-egy játékból több példányt is hozott
a csereberére: így mindenki több új játékkal gazdagodott.
Székely Márton
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„Kismiújság” búvóhelye Komáromban
Ifjúsági információs iroda a közösségi házban
A Csokonai Mûvelõdési
Központ közmûvelõdési intézményként szolgáltat a lakosság és a környezõ települések lakosai számára. Intézményünk kiemelten foglalkozik a fiatalokkal, rendszeres
kapcsolatot tart a célkorosztály civil szervezeteivel, oktatási intézményekkel és a város egyéb szolgáltató intézményeivel. Segíti õket pályázatfigyeléssel, pályázat íráshoz szükséges szaktanácsadással. Programjaival – vetélkedõk, koncertek, színházi
elõadások, vita fórumok - elõmozdítja a gyermek és ifjúsági korosztály kulturált szabadidõ eltöltését, és ismeretterjesztõ elõadások révén juttatja tudásukat kiegészítõ hasznos ismeretekhez a fiatalokat.
Intézményünk saját honlapot
üzemeltet, amelyen naprakész információkhoz jutnak
az érdeklõdõk a város eseményeirõl, rendezvényeirõl.
Ide kerülnek fel az ifjúságot

érintõ rendezvények is. Sõt a
CSMK vezetésével mûködik a
Fenyves Tábor is, ami egész
évben várja a gyerek- és ifjúsági táborok vendégeit, valamint más korosztályok érdeklõdését is.
A közösségi házban mûködik az Ifjúsági Információs
Internetes Iroda jelenleg öt
munkaállomással, heti 16
órás, rendszeres nyitva tartással (hétfõtõl-csütörtökig 12-16
óráig) várjuk az érdeklõdõ fiatalokat. Egy-egy rendezvényhez
kapcsolódóan
szombaton is kinyitunk. A
helyiség szélessávú internet
elérhetõséggel rendelkezik. A
számítógépek hálózaton keresztül csatlakoznak az
Internethez, melyhez saját
laptoppal is csatlakozni lehet.
A „4I” iroda szolgáltatásai
bárki számára hozzáférhetõek. Az internetezés mellett információs szolgáltatást is
végzünk, kiemelten kezelve a
helyi és a térség kulturális
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programjait. Itt tanyázik
„Kismiújság” is, az információmanó, aki mindent lát,
mindent hall, és legfõképpen
mindent tud.
A 4I iroda 2008-ban csatlakozott az Eurodesk hálózathoz, így nemzetközi hírekrõl,
önkéntességrõl, és az európai
ifjúságról is kaphatnak információt az érdeklõdõk. A
program során információt
nyújtunk a Mobilitás és partnerei által szakmailag felügyelt, vagy kezelt pályázatokról, továbbá az Eurodesk
intranetes hálózatán megjelenõ információkat is közvetítjük a célcsoport, valamint a
saját szakmai hálózatuk tagjai felé. A már meglévõ közmûvelõdési és civil kapcsolatainkat felhasználva segítséget és
információt nyújtunk nem csak a
városnak, hanem
a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás településein mûködõ
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szakembereknek is, illetve rajtuk keresztül a kistérség fiataljainak. Ezzel segítve a meglévõ „fehér foltok” színesedését.
Az épületben egyéb segítõ
szolgáltatásokat is igénybe
vehetnek a fiatalok, mivel az
iroda nyitva tartási idejében
fogadja az érdeklõdõket az
ugyanabban az épületben
mûködõ Családsegítõ Szolgálat is, ahol szociális és jogi
problémáik megoldásához
kaphatnak segítséget a rászoruló fiatalok.
Kismiújság mindenkit szeretettel vár Komáromban a
közösségi házban.
Balogh Attila
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Szociális és Kulturális Alapítvány, Esztergom
Ifjúsági Információs Iroda, Teleház
Alapítványunk célja a hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok értelmi és érzelmi fejlõdésének, az iskolai elõmenetelük megkönnyebbítésének, a környezetükbe való
beilleszkedésüknek szakmai
segítése. Minél kevesebb gyermek maradjon ki az oktatási
rendszerbõl, - még mielõtt
valamiféle szakképzésben
részesülne. Az alapítvány
olyan fiatalokkal is foglalkozik,

akik önmagukra, vagy a környezetükre veszélyesek, destruktív életmódot folytatnak,
vagy akiknek szûkebb, tágabb környezete veszélyezteti
a fiatalok normális életvezetését. Dohányzás, alkohol és
drog-mentes, tartalmas szabadidõ eltöltésére sarkaljuk a
fiatalokat, így csökkentve az
érintettek számát, megelõzve
az alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatos bûncselek-
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ményekben való részvételt.
Az alapítványon belül megalakult egy stáb, amely közvetlenül fiatalokat segítõ munkát végez, az Ifjúsági Információs Iroda létrehozásán, és
mûködtetésén dolgozik. A
stáb tagjai, pedagógusok,
szociálpedagógusok, szociális munkások, szociálpolitikusok, és különbözõ segítõ
szakmák szakemberei, önkéntesei.
Az általános és középiskolai korosztály folyamatos tehetség-kutatása és tehetséggondozása, Tudós-klub létrehozása, amely kiscsoportos
foglalkozásokból, matematikai és számítógép kezelési
ismeretekbõl Windows és
Linux operációs rendszer
alatt, valamint programozási
nyelvek (Basic, HTML, Perl,
Php, Flash) és az Internet
használatának oktatásából áll
TELEHÁZ létrehozása, Esztergom Város és vonzáskörzetének információs ellátottsága érdekében. A hét öt
munkanapján, 9:30-18:00
óráig, tizenöt számítógépes
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munkaállomással felszerelt
teleház mûködtetése.A létrehozott Teleház formabontó,
mert egyrészt szorosan kapcsolódik az elsõ két Alapítványi cél megvalósításához,
ezzel aktív szerepet vállalva
a közösségi célok elérésében
és a problémák kezelésében.
Egyszerre információt szolgáltat, egyszerre nevelõ célzatú és egyszerre kínál alternatív elfoglaltságot.
Másrészt túlnyúlik a szokásos teleház méreten és történelmi adottságokat is kezelni
kényszerül. Esztergom város,
a hajdani Esztergom vármegye központjaként néhány
négyzetkilométeres területtel
maradt a trianoni diktátum
után, a mai Magyarország területén. A hozzá szervesen
kapcsolódó települések túlnyomó többsége a mai Szlovákia területén találhatóak. A
történelem fintora, hogy az
elszakadt települések között
a mai napig nem alakult ki
olyan közigazgatási központ,
amely Esztergom város helyébe léphet. Ebbõl szárma-

16

PICURinfo

zott az a felismerés, amely
létrehozta az Ister-Granum,
magyar-szlovák kistérségi
szövetséget, amely gyakorlatilag felöleli a volt Esztergom
vármegyét. Viszont amíg Esztergom infrastrukturális ellátottsága, és munkaerõ piaca
folyamatosan fejlõdik, addig
a szlovákiai falvak, sõt Párkány városa is (amely kb 85%ban magyar ajkú települések)
50-60%-os munkanélküliség-
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gel, jelentõs infrastrukturális
elmaradottsággal küzd. Az
Alapítvány által létrehozandó
Teleház, vagy nevezhetjük
Tudásháznak is, gyakorlatilag
missziós szerepet vállal a
közvetlen határ menti települések életében. Ezt a törekvést nagyban alátámasztja a
státusz törvény elfogadása,
illetve a közelmúltban átadásra került Mária-Valéria híd is.
Dr. Németh József
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Örök téma, Ifjúsági törvény
Az ifjúsági közfeladatokról
szóló törvény a rendszerváltás óta várt, egy évtizede folyamatosan ígért dokumentum. Elõször 2000-ben, majd
többszöri próbálkozás után
2006-ban öltött konkrét formát, de a Parlamentnek elfogadni eddig egyetlen alkalommal sem sikerült. Az ifjúsági
szolgáltatási környezet csak
igen kis szeletét szabályozza
jogszabály, s így az ifjúsági
szolgáltatások, intézmények
léte, mûködése nem jogszabályi legitimáción alapul. (Holott, ha meggondoljuk, hogy
a gyerekek-serdülõk-fiatalok
több idõt töltenek az iskolán
kívül, mint belül többet vannak a családtól távol mint
vele, érthetõvé válik az igény:
ezt – az ún harmadlagos szocializációs közeget – a terepet, is valamilyen módon támogatni, szabályozni lenne
szükséges). Az ifjúsági civil
szektor évek óta várja, kéri,
követeli a törvényt, ezzel is
elismerve-serkentve az ifjúsá-

gi diszciplína megerõsödését:
eredmény nélkül.
Az ifjúsági szakma, megelégelve tehát majd egy évtized
kudarcát, kidolgozta az ifjúsági törvény normaszövegét és
népi kezdeményezést indít
annak parlamenti tárgyalásáért. 50 000 aláírás összegyûjtésével ugyanis az Országgyûlésnek plenáris ülésen kell
tárgyalni a törvényt.
Az aláírásra váró szöveg:
Egyetértek azzal, hogy a Magyar Országgyûlés tûzze napirendjére az ifjúsági közfeladatokról szóló törvényt!
Az aláíróív OVB általi hitelesítésétõl számított 60 nap áll rendelkezésre az aláírások összegyûjtésére. Így várjuk és hívjuk:
• azokat a civil szervezeteket, amelyek, segíteni tudnak
az aláírásgyûjtésben,
• azokat a szakmai együttmûködéseket, amelyek érdekeltek az ifjúsági törvény
megszületésében
• azokat a minisztériumi és
politikai véleményformálókat,
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akik támogatni tudják a törvényalkotási folyamatot,
•a nyilvánosság azon fórumait, akik számára fontos a
tervezet, hogy segítsék, hogy
megszülethessen végre az
IFJÚSÁGI (KÖZFELADATOKRÓL SZÓLÓ) TÖRVÉNY.
Elérhetõségünk: 20-9464
909, torveny@excenter.eu
Dr. Nagy Ádám. Ezt a címet
a spamrobotok ellen védjük.
Engedélyezze a Javascript
használatát, hogy megtekinthesse.
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Csatlakozz te is korosztályodat érintõ kampányunkhoz!
Komárom-Esztergom Megyében 2009 szeptemberében és októberében az Aktív
Állampolgári Részvétel Hete
rendezvénysorozat keretén
belül gyûjtjük az aláírásokat,
szervezünk rendezvényeket,
programokat. Bõvebb információ www.eletteregyesulet.
hu, valamint az Ifjúsági Szakmai Módszertani Központok
elérhetésén!

Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központként
mûködhet 7 szervezet a megye kistérségeiben
Magyarországon mûködõ
megyei szintû ifjúsági szolgáltató központok kialakításának
támogatása született pályázati kiírás a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részérõl.
Olyan szervezetek, intézmények pályázhattak, amelyek
szakmai-módszertani támogatást nyújtanak a KomáromEsztergom megyében lévõ
településeken zajló ifjúsági
munkához.

A szakmai-módszertani támogatás keretében az alábbi
szolgáltatásokat kell biztosítani:
• általános jellegû szakmai
támogatás az ifjúsági feladatok ellátásához (helpdesk
mûködtetése, képzések,
szakmai találkozók és projektlátogatások szervezése,
szakirodalom biztosítása, pályázati tanácsadás),
• helyszíni tanácsadás az
ifjúsági korosztály számára
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nyújtott szolgáltatások stratégiájának, fejlesztési programjának megtervezéséhez,
• helyszíni tanácsadás és
szakember biztosítása a szabadidõs programok lebonyolításához,
• helyszíni tanácsadás és
szakember biztosítása a közösségi programok, közösségfejlesztõ folyamatok lebonyolításához,
• a HAYICO Szakmai Etikai
Kódexében meghatározott
információs témakörök biztosítása az ifjúsági információs
pontok (és hálózatuk) mûködtetése érdekében.
Egyesületünk 5 konzorciumi partner (Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány
– Esztergom, Bakonysárká-
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nyért Alapítvány – Bakonysárkány, Bázis Gyermek és
Ifjúsági Egyesület – Tata, Majki
Népfõiskolai Társaság – Tatabánya, Csokonai Mûvelõdési
Központ – Komárom) bevonásával dolgozta ki azt a programot, mely kedvezõ elbírálásban részesült. Így januártól a tatabányai Közmûvelõdés Házának TAHITI Ifjúsági
Irodájával kiegészülve kezdhettük meg a munkát. Májusig négy bentlakásos ifjúsági
közösségfejlesztõ képzést
tartunk a megyei fiatalok számára, elindítjuk a megyei ifjúsági hírújságot, ifjúsági adattárat készítünk, kidolgozzuk
és elõkészítjük a megye kistelepülésein beindított IKSZTk ifjúsági feladatainak segítését, valamint felkészülünk az
elõttünk álló 3 éves tervezett
idõszakra.
Programunk és tevékenységünk nyitott. Várunk minden
fiatalt, aki szívesen vállal feladatot az ifjúsági munka területén.
Monostori Éva, Élettér
Egyesület Komárom
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Tégy egy részt az egészhez!
A Central and Eastern
European Citizens Network
tagországai és tagszervezetei
felhívással fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és ezért
tenni is képesek/hajlandók,
hogy legyenek alakítói, vagy résztvevõi az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi eseményeinek!

Mi az Állampolgári részvétel hete?
Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok
együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében,
hogy az állampolgári részvétel problematikája erõteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.
Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan,
mindenki által érzékelhetõen hívják fel a szûkebb és tágabb
társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok figyelemfelkeltõ jellegûek, a közjó
gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a
középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges.
Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyûlések, stb. adják össze
az Állampolgári Részvétel Hetének programját.
Magyarországon a szervezést a Közösségfejlesztõk Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat, a Szövetség a Közösségi
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Részvétel Fejlesztéséért Egyesület és a Magyar Mûvelõdési Intézet vállalta.
A felhívások, programok, sajtóanyagok és az ÁRH arculatának logói, feliratai a CEE Citizens Network (www.ceecn.net)
és az egyes nemzeti szervezõk honlapjain érhetõek el Magyarországon: www.arh.kozossegfejlesztes.hu

Hogyan csatlakozhatsz?
Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az
emberi kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését,
a demokrácia és a civil társadalom erõsítését. Örömmel fogadjuk olyanok érdeklõdését, akik szívesen szerveznének
az állampolgári részvételhez kapcsolódó programokat, de
olyan szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák
meglévõ, vagy futó kezdeményezéseikhez. Továbbá mindenki más is hozzájárulhat a program sikeréhez, aki ellátogat az ÁRH eseményeire, vagyis ha részt vesz a részvétel
hetén.
Kérdéseitekkel, javaslataitokkal forduljatok az Állampolgári
Részvétel Hete koordinátorához, Varga Mátéhoz:
matev@kka.hu , 36 1 201 57 28, vagy a megyei szervezõkhöz.

A részvétel a fontos!
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Komárom-Esztergom megyei ISZMK
1. Konzorcium vezetõje:
Szervezet/Intézmény neve: Mag-ház, Élettér Közösség- és
Településfejlesztõ Egyesület
Kapcsolattartó neve: Monostori Éva
Címe: 2903 Komárom, Csendes utca 8.
Telefon:06-34/526-955
E-mail: eletter@novonet.hu
Honlap: www.eletteregyesulet.hu
Nyitva tartás: H-P: 8:00-20:00, Szombat: 14:00-20:00
Vasárnap: zárva
2. A konzorcium további tagjai:
Szervezet/Intézmény neve: TAHITI Tatabányai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Fenntartó: A Közmûvelõdés Háza Kft.
Kapcsolattartó neve: Oliveira de Jesus Andrea
Címe: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Telefon: 06-34-304-451
E-mail: tahiti@chello.hu
Honlap: www.tahiti-tb.hu
Nyitva tartás: H-P: 9:00-17:00
Szervezet/Intézmény neve: Csokonai Mûvelõdési Központ
Fenntartó: Komárom Város Önkormányzata
Vezetõ/Kapcsolattartó neve: Balogh Attila
Címe: 2900 Komárom, Kelemen L. u. 7.
Tel.:06-34-342 208, tel/fax: 06-34-540 064; 06-34-340-14 0
E-mail: csmk@vnet.hu
Honlap: www.komaromcsmk.hu
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Szervezet/Intézmény neve: Majki Népfõiskolai Társaság
Vezetõ/Kapcsolattartó neve: Dózsa Edina
Címe: 2890 Tata, Kalló u. 12.
Telefon: 20-920-7177
E-mailcím: smudlakata@civilkd.hu
Honlap: www.civilkd.hu
Szervezet/Intézmény neve: Gyermek Kert Szociális és
Kulturális Alapítvány
Vezetõ/Kapcsolattartó neve: Dr. Németh József
Levelezési címe: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 5. Pf.:351
Telefon: 06-33-501-740
E-mail: gyermekkerta@freemail.hu
Honlap: www.gyermekkert.mindenkilapja.hu
Szervezet/Intézménye: Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület
Vezetõ/Kapcsolattartó neve: Smudla Katalin
Címe: 2900 Tatabánya, Erõmû tér 7/a.
Telefon: 20-920-7177
E-mailcím: smudlakata@civilkd.hu
Honlap: www.civilkd.hu
Szervezet/Intézmény neve: Bakonysárkányért Alapítvány
Kapcsolattartó neve: Székely Márton
Címe: 2861 Bakonysárkány, Béke u. 100/a
Telefon: 06 34 377 088
E-mail: szekely44@freemail.hu
Honlap: www.bakonysarkanyert.hu
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Keszi Csaba:

Istenek helyett
Holnap tán együtt száll lelkünk
Bíborszín egek felett
Egy ismeretlen térbe,
Melyet angyalok vére fest

Minden emberre
Az ítélet napja vár
Mi nehezebb teher,
Mint maga a halál

A romok között most
A sötétség gyermekei mellett
Óvókart az árnyékok ölelése ad
Istenek helyett

Sorban állva hallgatja
Mindenki a sorsát
hogy a bûn népévé válva
Magával szembe áll
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