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Alig tizenhét éve, hogy be-
pillantást kaptam egy szak-
ma, egy hivatás titkaiba. Az
elsõ pillanatban eldõlt, mi ket-
ten, - a közösségfejlesztés és
én – immár elválaszthatatla-
nok leszünk. Nem mondom,
hogy egyszerû és könnyû fo-
lyamat volt, amit követtem.
Az elmúlt évek során folya-
matosan kockáztattam. So-
sem tudtam, hogy jó irányt
választottam, vagy sem, még-
is nekiindultam. Rengeteg ta-
nulás és tapasztalás vezetett
odáig, hogy végre megkoc-
káztattam, önálló munkát kez-
deményezek. Természete-
sen az ötlet nem tõlem
származott.Ebben a szakmá-
ban valamennyien ugyanazt
a vezérfonalat követjük, szin-
te ugyan úgy is gondolko-

Kérlek, törd össze ezt a poharat…
dunk, ám a gyakorlati mun-
kánk, eredményeink külön-
bözõek. Ez adja meg az iga-
zi színességét, változatossá-
gát. Második éve, hogy elin-
dultam ifjúsági vonalon. Nem
kívántam újat és nagyszerût
létrehozni, csupán az elõdök
által tapasztaltakat vegyíteni,
keverni, fiatalosan, lendülete-
sebben használni. Talán
sikerült.Komárom négy kö-
zépiskolájából négy, tizen-
egyedikes osztályából kerül-
tek ki azok a fiatalok, akik
vállalták, hogy energiájukat,
szabadidejüket rászentelik
erre a kísérletre. S, bár nagy
elképzelésük nem volt a kép-
zésrõl, talán kíváncsiságból,
talán kalandvágyból, vagy
éppen külsõ megerõsítést
követõen, de belevágtak. Ta-
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lán nem bánták meg.Az osz-
tályokból való kiválasztás
különbözõ módon alakult. Az
elsõ iskolából viszonylag
könnyû volt választanunk.
Náluk nem végeztünk koráb-
ban osztályközösség-fejlesz-
tést, ám különbözõ ifjúsági és
egyéb rendezvényekre szíve-
sen jöttek segíteni. Tõlük hív-
tunk két lányt és egy fiút. A
képzés során egy kislány
kimaradt.A másik osztályból
nem volt jelentkezõ, így az
osztályfõnök segítségével ki-
választottunk 5 fiatalt – vala-
mennyien fiúk -, akik közül
egy fõ, aki elbizonytalanodott,
illetve egy csere is történt, a
többiek végigvitték a
folyamatot.Két osztályban él-
tünk a személyes jelentkezés-
sel. Az egyik osztályból hatan
jelentkeztek, akik közül már
az elsõ alkalommal nem jött
el egy kislány. A másik osz-
tályból nagyon sokan éreztek
kedvet a programhoz, így vá-
lasztanunk kellett. Az igazga-
tónõvel folytatott beszélgetés
során alakult ki az a kör,
összesen 7 tanulóval, akikkel

elkezdtük a munkát. Ebbõl a
körbõl két fiatal az elsõ fog-
lalkozás után elmaradt –
mindketten az igazgatónõ ki-
fejezett kérésére kerültek be -
, míg egy kislány elbizonyta-
lanodott. Huszonegy közép-
iskolással és két fiatal egye-
sületi önkéntessel indultunk.
A teljes képzési szakaszt 15
középiskolással és egy fiatal
önkéntessel bonyolítottuk le.A
képzések alatt és az egyes
szakaszok lezárásakor is vé-
geztünk értékelést, ahol folya-
matos pozitív visszajelzése-
ket kaptunk. Az elmaradt fia-
talokat kértük, osszák meg
velünk õszintén benyomása-
ikat, az esetleges csalódása-
ik is fontosak számunkra, hi-
szen abból is tanulunk. Saj-
nos csak ígéretet kaptunk,
több ízben is. Ebben a korosz-
tályban és a jelenlegi társadal-
mi „normákban” nem akartak
õszintén kitárulkozni. Célunk,
több részbõl álló, egymásra
épülõ munka nyomtatott for-
mában való megjelentetése.
Az elsõ kiadványunkat az el-
múlt évben összeraktuk és
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„Összehozó” címen megje-
lentettük. Ennek tartalma 1-1
középiskolai osztályban foly-
tatott közösségfejlesztés, csa-
patépítés. Jelenlegi kiadvá-
nyunk már egy módszeres
tanulási folyamatnak az elsõ
állomása, a közösségi és tár-
sadalmi részvétel, a közös-
ségfejlesztés folyamata. Aki a
kiadványainkban a közös-
ségfejlesztés területén valami
nagyszerût, újat és tudomá-
nyosat szeretne, annak csa-
lódást okozunk. Nem alkot-
tunk különlegeset, csak egy
kicsit fiatalosítottunk. Fiatalok-

nak szóló, általuk is könnyen
értelmezhetõ, gyakorlati út-
mutatót állítottunk össze.
Paolo Coelho gondolatait hív-
tam segítségül: „Kérlek, törd
össze ezt a poharat - és sza-
badíts meg bennünket az át-
kozott elõítéleteinktõl, és a
hülye mániától, hogy mindent
meg kell magyarázni, és hogy
csak azt merjük megtenni,
amit a többiek helyeselnek.”
Monostori Éva

A teljes kiadvány egyesüle-
tünknél megrendelhetõ, vagy
honlapunkról letölthetõ:
www.eletteregyesulet.hu

Mi aztán megoldjuk a problémát
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Egyesületünk tekintélyes tá-
mogatást pályázott Komá-
romban az Egészségügyi és
Szociális Bizottságtól, mely-
bõl a komáromi középiskolák
tanulói részére bentlakásos
képzést valósítottunk meg a
koppánmonostori Fenyves
Táborban.

Az elõre összeállított képzé-
si tematika alapján 2008 de-
cemberében került sor a prog-
ram megvalósítására, ahol
felkészült ifjúsági trénerek ál-
tal valósult meg az eltervezett
folyamat. A három nap során
vendégeink is voltak. Így a
komáromi krízis gondozási
központ mentálhigiénikusa
és a komáromi rendõrkapi-
tányság drogmegelõzési osz-
tályának munkatársaival kö-
zösen készültünk a feladatra.

Fontos megemlítenünk,
hogy a jelenlegi képzésünk
alapjaként az SZMM „Év gyer-
mek és ifjúsági projektje” díj-
jal jutalmazott „Összehozó”
osztályközösség-fejlesztõ
képzés osztályaiból kikerült fi-

Ifjúsági kortárssegítõ képzés
atalokból tevõdött össze. Eh-
hez a csoporthoz hívtunk ön-
kénteseket a Kultsár István
Szakközépiskola Rákóczi
Szövetség Ifjúsági csoportjá-
ból. Az így összeállt 23 fiatal
mellé egyesületünk 3 kortárs-
segítõje csatlakozott. Így
összesen 26 fiatal képzését
végeztük el. Elképzelésünk
különleges, hiszen egy új
módszertani kidolgozás so-
rán összeállított program elsõ
szakaszát bonyolítottuk le. A
fiatalokat egy komplex kor-
társsegítõ képzésben része-
sítjük, mely egymásra épülõ
3X3 napos bentlakásos kép-
zés keretében valósul meg.

Az elsõ 3 nap az egészség-
ügyi prevenció területén össz-
pontosult, ezt valósítottuk meg
decemberben. Erre a 3 napra
újabb 2X3 nap épül, melyet már
a Nemzeti Civil Alapprogram és
a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium támogatásával foly-
tattunk. Az éves munkát havi
rendszerességgel 1-1 napos
szupervízió követ, ahol a fiata-
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lokkal tapasztalataikról és elkez-
dett önálló tevékenységeikrõl
folytatunk.

Az egymásra épülõ prog-
ram keretében olyan speciá-
lis tudással rendelkeznek
majd a fiatalok, amely egy
több lábon álló kortárssegítést
támogat. Az egészségügyi és
szociális ellátórendszer és se-
gítségnyújtás mellett lehetõ-
ségük lesz a diákmunka, az
önkéntes munka, a külföldi és
hazai önkéntes szolgálat, tár-
sadalmi szerep- és felelõsség-
vállalás mellett a közösségi
értékek és közösségi gazdál-
kodás ismereteinek megis-
meréséhez.

A decemberi programunk
alapja a támogató szempont-
rendszere által meghatározott
egészségügyi prevenciós
képzés volt. A három nap
alatt különféle szerepjátéko-
kat, esettanulmányokat és
beszélgetéseket folytattunk a
szenvedélybetegségekrõl és
azok hatásairól. Két vendég-
elõadónk segítségével filme-
ket néztünk, melyben szen-
vedélybeteg (drog) fiatalok

beszéltek magukról és a dro-
gok által okozott fájdalmaik-
ról, keserûségeikrõl.

Mentálhigiénikusunk az ifjú-
sági korosztály tekintetében a
családról, a párkapcsolatról,
a szexuális problémákról és
kultúráról beszélgetett a fiata-
lokkal. Személyes családfa
építésével feltárta a fiatalok
családi problémáit, s egyéni
foglalkozásokat vezetett.

„Ebben a korban nagy je-
lentõsége van a lelki egész-
ségnek. Nagy a leterheltség.
Éppen, hogy elhagyták a
gyermekkort, de még nem
felnõttek. - Ki is vagyok? - Mi-
nek is vagyok ezen a Földön?
– gondolatköre foglalkoztatja
õket leginkább. Ez a korosz-
tály nehezen talál önmagára.

ismerkedünk
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Nõ a deviáns viselkedés, sok
a „széthullott, egyszülõs” csa-
lád. Magatartásukra jellemzõ
a szorongás, labilitás. Helyzet-
megoldásaik nem eléggé ha-
tékonyak, döntéseiket nem
kíséri kitartás. Gyakoriak a
„helyzetbõl” való kimenekü-
lések. A kitûzött céljaikat
könnyen feladják kisebb ku-
darcok esetén is. Ha nincs
meg a lelki stabilitás, könnyen
az alkohol és a drog rabjaivá
válhatnak. Arra kell törekedni-
ük az õket nevelõ szülõknek,
pedagógusoknak és szakem-
bereknek, hogy egészséges
önbizalommal felvértezett fi-
atalok legyenek. Akik képe-
sek az elõttük álló életproblé-
mákkal, konfliktusokkal meg-

felelõ módon megküzdeni.
A serdülõ szempontjából fon-

tos, hogy legyen egy olyan társ,
barát, vagy pedagógus, de leg-
jobb a szülõ, akinek meg tud-
nak nyílni. Problémáikról tud-
nak beszélni. A szülõnek pedig
legyen ideje a gyerekre. Érezze
a szülõ, hogy a gyerek partner-
ként fordul felé,(esetleg fél a ku-
darctól-visszautasítástól) való-
ban segítséget vár tõle. Ha ed-
dig nem volt meg a bensõsé-
ges kapcsolat, most még van
esély a kialakítására. A gátlások
nélküli beszélgetésekre lehetõ-
séget ad egy együtt elvégzett
házimunka, sütés-fõzés, eset-
leg családi kirándulás.”

Csonka Szilvia

Amikor valaki a közösség-
fejlesztés szót hallja legtöbb-
ször arra gondol, hogy ez
nem más, egy közösség fej-
lõdésének elõsegítése, de ez
csak részben igaz. Közössé-
gek által történõ fejlesztésrõl

A közösségfejlesztési folyamatban való részvétel
egyben egy tanulási folyamatot is jelent*

van szó. Az, aki ezt segíti,
mint szakember, a közösség-
fejlesztõ „csak” bátorító, infor-
máló, inspiráló szerepet tölt
be. Néha azonosítják a közös-
ségfejlesztõt a mûvelõdés-
szervezõvel, vagy régebbi ki-
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fejezéssel élve a népmûvelõ-
vel. Talán nem véletlenül.
Magyarországon a közösség-
fejlesztés a népmûvelésbõl
nõtte ki magát, vált önálló
szakmává.

Ez a foglalkozás a lakossá-
gi önszervezõdést volt hiva-
tott pótolni a szovjet típusú
diktatúra évtizedeinek kultúr-
házaiban, egyre csökkenõ
politikai és egyre növekvõ
kulturális, szabadidõs, amatõr
mûvészeti és ismeretterjesz-
tõ-felnõttképzõ tartalommal.

Az 1970-es években néhány
népmûvelõ a népmûvelési
gyakorlat keretében a Ba-
konyban kezdett el település
szintû közösségfejlesztõ kí-
sérletet. Interjúk, tankataló-
gus, közösségi beszélgeté-
sek, településtervezés, külföl-
di partnerkapcsolatok építése,
nyitott ház kísérletek. Mind-
ezek a közösségfejlesztés-
ben ma is alkalmazott mód-
szerek – akkor még kísérlet-
nek számított.

A közösségfejlesztésrõl azt

Egy kis lazításban
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mondjuk, hogy interdiszcipli-
náris jellegû. A közmûvelõ-
dés, szociális munka és szo-
ciálpolitika, szocio-kulturális
animáció, vidékfejlesztés, tár-
sadalmi tervezés – ezek a
közösségfejlesztésre igényt
tartó legfõbb szakterületek. A
közösségfejlesztés önállósá-
gáról ill. valamely szakmához
tartozásáról Magyarországon
szenvedélyes viták folynak.
Erõs érvek szólnak az önál-
lóság mellett, de kisajátítása,
bekebelezése mellett is.

Magyarországon nagyon
kevés szakember él közös-
ségfejlesztésbõl. Esetünk-
ben nem beszélhetünk egy
foglalkozási csoportról, in-
kább olyan különbözõ szak-
mákhoz tartozó szakembe-
rekrõl, akik fontosnak tartják
a közösségiséget, a civil tár-
sadalmat, a részvételt, a de-
mokráciát és szakmai sze-
repalakításaikban – mûvelõ-
dési, ifjúsági, szabadidõ- és
közösségi házakban, infor-
mációs központokban, isko-
lákban, családsegítõ köz-
pontokban, s nem utolsó

sorban jogvédõ, érdekvédõ,
természet és környezetvédõ
civil szervezetekben és újab-
ban fejlesztési projektekben
is - a közösségi megoldáso-
kat keresik.

A közösségfejlesztés fóku-
szában Magyarországon a
civil társadalom fejlesztése áll.

Ahhoz, hogy a közösség
általi fejlesztés folyamatában
a fõszerep valóban az állam-
polgároké lehessen, nagyon
komolyan kell vennünk a ké-
pessé tételt, s azon belül is a
képzést.

Mindannyian tudjuk, hogy a
közösségfejlesztési folyamat-
ban való részvétel egyben
egy tanulási folyamatot is je-
lent, amelyben a szükségle-
tek és a készségek  megmu-
tatkoznak, a közösségi cse-
lekvés során szerzett új ta-
pasztalatok új képességeket
kiépülését eredményezik, s
mindezek megint csak új
szükségleteket szülnek: a fo-
lyamat megállíthatatlanul ger-
jeszti önmagát.

Szükséges a folyamat köz-
ben néha megállni és egy-egy
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tárgyra erõsebben koncentrál-
ni, vagyis szervezett képzése-
ket beiktatni.

Magyarországon az 1989-
ben alapított Közösségfejlesz-
tõk Egyesülete és az általa
alapított Civil Kollégium Alapít-
vány képviseli ezt a gondo-
latmenetet, amit az elõbbiek-
ben felvázoltam. Manapság
egyre több szervezet, sze-
mély vallja magát közösség-
fejlesztõnek. Ennek egyik ör-
vendetes oka, hogy egyre
többen gondolkodnak úgy,
hogy a közösségi és nem az
individuális megoldásokat
keresik a problémákra, tartós
folyamatokat képesek gene-
rálni, az emberek sajátjukként
tekintik a megoldáso-
kat és maguk veszik
kezükbe sorsuk irányí-
tását.

Az ifjúsági munka
területén a Közép-du-
nántúli Régióban és
azon belül Komárom-
Esztergom megyében
két, egymásra épülõ
képzéssorozatot kezd-
tünk meg. A régiós vo- Komoly munkában ...

nalon az ifjúsággal foglalkozó
szakemberek, míg a megyei
területen maguknak a fiatalok-
nak közösségi kortárssegítõ
képzését indítottuk el márci-
us elején.

Mészáros Zsuzsa
* Közép-Dunántúli Regioná-

lis ifjúsági szakemberek kép-
zését a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium felkérésére
a 2008. évi ifjúsági mintapro-
jekt honosítására folytatjuk.

A Komárom-Esztergom
megyei ifjúsági közösségi
munkások képzését a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztéri-
um által támogatott Megyei If-
júsági Módszertani Központ
keretébõl biztosítjuk.
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A közösségi vállalkozások-
ra felkészítõ képzésre történõ
felkészülésem során felhasz-
náltam mindazokat az íráso-
kat, amelyek egyrészt a fiata-
lok lehetõségeinek alternatív
módjait tárják fel, külföldön és
Magyarországon, valamint
azokat a tapasztalatokat,
amelyeket a közösségi vállal-
kozásokat segítõ munkám
során szereztem.

Közösségfejlesztõként azt
tartom szem elõtt, hogy az
emberek igenis képesek vál-
toztatni a saját sorsukon csak
bátorítás, információ, kapcso-
latszervezõ-segítõ szándék
kell, hogy álljon mellettük va-
laki. Azoknak, akiknek elve-
szett a hite saját maguk ké-
pességeiben, és környeztük
támogatásában, segítõ kézre
van szükségük.

        Nagyon nehéz azon-
ban a segítõ szakember hely-
zete, ha azt tapasztalja, hogy
a fiatalok egy része beletörõ-

„Nem lehet cél a kiszolgáltatottság
és a kiszolgálás megerõsítése…”

dött a helyzetébe, amíg a
munkanélküli segélyt kapja, -
van annyi pénze, hogy a mi-
nimális létfeltételeit biztosítsa
és - amíg a feketemunkával
megkeresi ennek kiegészíté-
sét a túlélés mûvészetében
igen nagy jártasságot szerez.
Mit tud ilyenkor ajánlani a se-
gítõ szervezet, szakember?
Vállaljon a munkanélküli
munkát a programunkban?
Mégpedig olyat, ami sokkal
nagyobb erõfeszítéssel jár,
mint jelenlegi helyzetének
megélése, vagy tanuljon? Al-
kalmazkodjon? Esetleg ma-
radjon újra egyedül a bizony-
talanságban, az állások kere-
sésében? És mindezért kap-
jon minimálbért, amihez
megint csak feketemunkát
kell vállalnia. Mert hát a feke-
temunkában érdekes módon
nincs hiány.

Választhatják tehát a hiva-
talból segítõ szerepkörrel fel-
ruházott, ám hivatásuknak
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nem érzõ hivatalok, hogy
tesznek valamit, amivel el-
mondhatják, hogy õk min-
dent megpróbáltak. Milyen
tettek ezek? Közmunkaprog-
ram, közhasznú foglalkozta-
tás, szociális segély. Mi lesz a
vége? Lejár a közmunka, el-
fogy a pénz és ugyanott va-
gyunk, ráadásul csak növel-
ték ezzel a munkanélküli fia-
talokban azt a tudatot, hogy
így is túl lehet élni és lehet
továbbra is a csodára várni.
Mert hát azt meg kell monda-
ni, hogy ma még mindig ott

tartunk, hogy csodavárókban
nincs hiány. Majd idetelepül
egy nagyüzem, gyár, majd
valami „tõkés”-nek éppen itt
rengeteg munkaerõre lesz
szüksége, de legalábbis az
enyémre. Csakhogy nem
akar jönni az a tõkés, ha még-
is jön, azt kívánja, hogy fizi-
kailag, mentálisan jó állapot-
ban lévõ, lehetõleg valamihez
legalább értõ munkavállalók
közül válogathasson.

Nem szeretnék az általáno-
sítás csapdájába esni. Van-
nak már olyan önkormány-

Kiscsoportokban, elmélyülve
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zatok és egyéb hivatalok,
amelyek a hosszú távú meg-
oldásokat tartják szem elõtt,
a közmunka lejárta után sem
hagyják magukra az embere-
ket, támogatják az olyan szol-
gáltatásokat, amelyek segíte-
nek az álláskeresõknek mun-
kát találni az elsõdleges mun-
kaerõpiacon, támogatják azo-
kat a kezdeményezéseket,
amelyek foglalkoztatást aján-
lanak képzéssel, mentális

gondozással, kimeneti meg-
oldásokkal.

Vannak jó példák a partner-
ségre. A kezdeményezõ sze-
rep azonban ritkán ered ezek-
bõl a hivatalokból, a kezde-
ményezés civil oldalról jön,
ha van olyan szerencsés egy
település, térség, hogy hely-
ben vannak civil szervezetei,
amelyek kimondottan ezzel
foglalkoznak. A kezdeménye-
zõnek kell olyan meggyõzõ-

Közösen, lazítva



2009/3 PICURinfo 13

nek lenni, hogy a partneri vi-
szony elõnyeit felismerjék a
településen meghatározó
más szereplõk: az önkor-
mányzat, helyi egyéb intéz-
mények, szervezetek, vállal-
kozók, a helyi lakosság.

A mi dolgunk tehát, hogy:
• felismertessük a fiatalok-

kal, hogy hosszútávon elõ-
nyösebb dolgozni, mint nem
dolgozni,

• felismertessük a lehetsé-
ges partnerekkel, hogy nekik
is érdekük a program támo-
gatása,

• összegyûjtsük a szüksé-
ges forrásokat,

• megtanuljunk vállalkozói
módon is gondolkodni, gaz-
dálkodni,

• megtanuljunk munkáltató-
vá válni,

• és mindezekkel együtt meg
kell tanulnunk azt is, hogy mi-
ként tudjuk képessé tenni azo-
kat a fiatalokat, akiket a prog-
ramba bevonunk, hasonló
módon gondolkodni és önálló
cselekedni.

Ez utóbbi a legnehezebb
feladat, de a legnagyobb ered-
ményt hozza hosszútávon.
Nem lehet cél a kiszolgáltatott-
ság és a kiszolgálás megerõ-
sítése, csakis a képessé tétel
a saját sorsuk irányítására.

A kis lépések mûvészete
ez, amit csinálunk, de el kell
fogadnunk, és hinni kell ab-
ban, hogy ezt megéri tenni.

Mészáros Zsuzsa

Keszi Csaba: Megérinteni
Megérinteni a megérinthetetlent
Észrevenni mindazt, mit nem láthat a szem
Olyan világban élve, mit senki más nem ért
A lélek szétszakítja a zárt test börtönét

Élve temet, lelkem minden rejtett sebhelye éget
Látni hagyott, s a világ minden fájdalma bennem szenved
Szemeimnek fényt adott, örökre elátkozott
Azóta is csak halált lát, és átadja bánatát
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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 In-
formációs 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; 06-34-340-140  
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/Intézménye: 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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Reményik Sándor

Akarom
Akarom: fontos ne legyek magamnak.

Á végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcsõ, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az õ érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezõn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendõ, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet

ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy va-

gyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelent

És nem kérdi hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívébõl,
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy vé-

gig,
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerû, durván összerótt ladik,
Mit a tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedû, mely végtelenbe
sír,

Míg le nem teszi a mûvész a vonót.

(Kolozsvár, 1917.)
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