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Képzés és fórum a roma kisebbségnek

A közelmúltban cigány kisebbségi önkormányzati képviselõk vettek részt, a parlamenti
képviseletet, a civil szervezõdést és a munkaügyi, oktatási lehetõségeket érintõ képzésben. A
kisebbségi kérdésekrõl tartott elõadásoknak a csopaki ifjúsági üdülõ adott otthont
Veszprém megyébõl huszonnégy önkormányzat képviselõje volt jelen. A rendezvényen
elõadott Dr. Kállai Ernõ, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa, aki egyebek
mellett szólt a kisebbségi önkormányzatok helyzetérõl, lehetõségeirõl.
Oláh József politológus a romák társadalmi kirekesztését járta körül, Varga Endre, a megyei
Civil Ház vezetõje, a civil szféra szerepérõl beszélt. Farkas Flórán, a Lungo Drom elnöke a XX.
századi cigányság problémáit boncolgatta.
A következõ napon "Tetõ az együttlét felett" címmel rendezett fórumot a megyei
közmûvelõdési intézet, ahol az önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket. Lasztovicza
Jenõ megnyitó beszédében a kisebbségi képzés, oktatás szerepét hangsúlyozta. Az elõadók
valamennyien egyetértettek abban, hogy az ismeretek átadása, a tanulás, fejlesztés,
elengedhetetlen elõfeltétele a továbblépésnek. (forrás: www.vpmegye.hu)
Lapunk megjelenését a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatta.
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Iskola-centenárium

2. Város és vidék

A nagyvázsonyi általános iskola alapításának 100. évfordulója alkalmából iskolatörténeti
kiállítást tervez. Szívesen fogadnak régi tárgyi, írott vagy képi emlékeket, amelyeket a kiállítás
után visszaadnak. A szervezõk gondolnak itt régi bizonyítványokra, füzetekre, tankönyvekre,
iskolaköpenyre, egyenruhára, más tanszerekre stb.
Ha lehetõsége van hozzájárulni a kiállítás anyagához, kérjük, keresse Diénes Melinda
történelem tanárt az alábbi telefonszámon 88/264-041.

4. Az olasz
cserekapcsolat

Lovas fiatalok sikerei
A Nemesleányfalui Lovas Klub tagjai május és augusztus között rendszeresen vettek részt "Hat
megye két régiós bajnokságán". A fiatalok díjlovaglás az alábbi kategóriáiban indultak:
Futószáras ülésben: Straub Veronika;
E 6 kategóriában Hock Zsófia, Parrag Ákos;
A 3, A 7 kategóriában: Parrag Klaudia, Husvéth
Katalin
L 6 kategóriában Husvéth Katalin.
A bajnokságban a következõ eredményeik lettek:
Május 12-én Veszprémben:
Hock Zsófia 2. hely
Husvéth Katalin 5. és 6. hely
Június 16-án Pécselyen:
Hock Zsófia 1. hely
Straub Veronika 1. hely (futószáras ülés verseny)
Husvéth Katalin 4. és 5. hely
Július 1-én Balatonvilágoson:
Hock Zsófia 2. hely
Husvéth Katalin 8. és 6. hely

Július 22-én Móron:
Straub Veronika 1. hely
Parrag Ákos 2. hely
Parrag Klaudia 4. és 6. hely
Husvéth Katalin 4. és 5. hely
Hock Zsófia 6. hely
Augusztus 12-én Hévízen:
Parrag Klaudia 2. és 4. hely
Parrag Ákos 4. helyezés
Augusztus 25. Keszthely:
Parrag Klaudia 1. és 2. hely
Husvéth Katalin 1. és 3. hely
Parrag Ákos 1. hely
Straub Veronika 1. hely
Hock Zsófia 3. helyezés

Parrag Dia

Gartulálunk a vázsonyi lovas fiataloknak! Nagyöröm látni, olvasni, hogy a Kastélyban megszüntetett
lovas iskola ellenére még a nagyvázsonyi gyermekeknek még mindig fontos a lovas sport.

Fõként Ifjúsági Lap
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Nyári tábor a Zemplénben
Az idei évben egyesületünk a Mûvészetek Völgye utáni
hétre nyári tábort szervezett nagyvázsonyi gyermekek és
fiatalok számára a Zemplénben. Táborunk a
kézmûvességre, sportra és a környezetvédelemre alapozott.
Úgy gondoljuk, ha egy településre elmegyünk táborozni, ne
csak mi érezzük jól magunkat, hanem hagyunk valami
maradandót a település számára is. Így az idei évben a
kékedi patak, a Laposa medrét tisztítottuk meg a szeméttõl.
A patakból 28 (!) zsák szemetet szedtünk ki. Azt hiszem
mikor erre vállalkoztunk még mi sem gondoltunk, hogy egy
ilyen kicsi patak ennyire szemetes lehet. No, de a fiatalok és
a külföldi önkénteseink lelkes munkájának köszönhetõen
megtisztítottuk a patakot. Táborunk másik fõcélja volt,
hogy olyan fiatalok vegyenek részt a táborunkban, akik még
nem vettek részt nemzetközi ifjúsági cserében. A tábor alatt,
a nagyvázsonyi és környékbeli gyermekek, fiatalok külföldi
önkénteseinkkel együtt megismerkedhettek egy nemzetközi
ifjúsági csere hangulatával, Magyarország egy másik
vidékével a Zemplénnel, valamint a Kékeden élõ
fiatalokkal is. Programunk során a helyi fiatalokat is
próbáltuk bevonni a jurta építésbe, foci bajnokságba,
korongozásban, telkibányai kirándulásba….
Táborunk sikere támogatóinknak is köszönhetõ, amit
azúton is köszönünk: Fiatalok Lendületben Programiroda;
Bonne Pratiques Program; Bázis Gyermek és Ifjúsági
Egyesület Tatabánya, Veszprém Megyei Önkormányzat;
Önkormányzat Kéked; Nagyvázsony, Más-Mozaik Szocio
Kulturális Egyesület Debrecen.
Kandikó Rita

8. Lovas fiatalok sikerei

SEREGHajtó
A “Fekete Sereg”
Ifjúsági Egyesület kiadványa
F.k.: Kandikó Rita

Nyomás: Viza Kft. Veszprém

A fiatalok beszámolóit a 2. oldalon olvashatjuk.

Véleményeiket, ötleteiket, észrevételeiket
a következõ címre várjuk :
TELEHÁZ és Ifjúsági Központ
Nagyvázsony, Petõfi u. 2.
Tel:/Fax: 88/264-464
ny.sz.:2.2/7462/2/2000
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Ügyességi és sportnap
Péntek
délelõtt
befejeztük
a
kézmûveskedést, mindenki nagyon meg volt
elégedve a munkájával. Délután jött hozzánk
két férfi, akik versenyszerûen íjászkodnak. Az
egyikük kétszeres világbajnok és olimpiai
aranyérmes paraolymplikon, a felvidéki
Lyócsa Imre és demecseri (Szatmár megye)
barátja Peres János, aki az íjászat mellett a
magyar nemzeti ülõröplabda válogatott tagja
is. Az íjászatról és a sikeres versenyekrõl
elõször elõadást tartottak, majd utána be is
mutatták tudásukat. Bemutatkozás után mi is
kipróbálhattuk az íjakat, nagyon tetszett
nekünk. Este túrázni indultunk Pányokra (a
szomszédos faluba), de sajnos nem találtunk rá
az ösvényre, így visszafordultunk és autókkal
mentünk Pányokra, ahol Sunday Moped
koncertjét hallgattuk meg. Az izgalmas
hegymászás és gyaloglás után örömmel
hallgattuk végig ezt a koncertet. Koncert után
hazamentünk a szállásra, másnap egy újabb
izgalmas nap elé néztünk.
Diénes Virág és Tóth Petra

Civilizáció és
civilizáció Különbsége
Egy szép napon, midõn az õseink
vándoroltak, találtak egy patakot Kékeden.
Tiszta, finom vizû volt, úgy döntöttek hát
letelepednek. Fürödtek, ittak, a gyerekek
pancsoltak, s még ételt is biztosított, hiszen
tele volt hallal. Aztán elkezdek civilizálódni.
Rájöttek,
hogy
szemétlerakásra
is
hasznosíthatják a patakot. Sok-sok évvel
ezután - szintén civilizált embercsoport
ellátogatott Kékedre. Elszörnyedve látták,
hogy menyire szemetes a régen tiszta vizû
patak. Úgy döntöttek, rendbe hozzák, amit
õseink elrontottak. Két csoportra osztották
magukat és
nekiláttak a nagy munkának. Néhány
embernek nagyon nem tetszett, hogy õ
dolgozzon õsapái helyett, de a csapat nagy

része örült, hogy a hiba helyrehozható. A
tisztítás után fáradtan ugyan, de jókedvvel
mentek, hogy lemossák magukat. A
megtisztulás után jól megérdemelt nektárjukat
itták és boldogan tértek nyugovóra.
Tóth Kata és Horváth Barbi

A nyári napközi
A Fekete- Sereg nyári napközit szervezett
az idei évben is. Én már második alkalommal
voltam. Nagyon sok jó és hasznos program
volt. A napközi alatt megtanultam, karkötõt
fonni! Elmentünk kézmûvesedni a Gerdáékhoz
2-3 alkalommal, gipszet festetünk, gyöngyöt
fûztünk. Sok szép dolgot készítettünk. Voltak
sportnapok,
amikor
egymás
ellen
versenyeztünk. Játszóteret építettünk a Völgy
parkban ahol mi csináltuk a focikapukat. Én jól
éreztem magam. Jövõre is megyek, és ti?
Fiszter Tamara

Város és vidékNemzetközi ifjúsági
csere Elche-ben
Július 17. hajnali fél 2, csörög a vekker…
indulás, vár a reptér, irány a pálmafák földje! A
hajnali
ébresztõ
után
egy
kis
problémamegoldó feladat: a csomagok
"behajtogatása" a kocsi csomagtartójába, majd
villámrajt a bécsi reptérre.
Reggel 7 óra: felszállás! Szerencsére kis
csapatunk mindhárom tagja egymás mellé
kapott helyet a repülõn, habár a 13. sorban
kellett ezért helyet foglalni. Indulás elõtt a
kósza hírek alapján kicsit aggódtunk a fapados
légitársaság miatt, de pozitívan csalódtunk:
kedvesek voltak, csak kicsit késtünk, és enniinni is kaptuk.
Délután 2: megérkezés; a fogadóbizottság
már türelmetlenül várta ezt a pillanatot, ahogy
mi is. A terepet már jól elõkészítette a magyar
csapat vezetõje, Eduardo (õ az új
önkéntesünk), aki egy pár nappal elõbb
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Völgyében információt adtak idegen nyelveken
(angol, olasz, spanyol…) az érdeklõdõ külföldi
látogatóknak, illetve segítettek a HUMUSZ
Környezetvédelmi Egyesületnek a szelektív
hulladékgyûjtésben. A Diagonál táborban
nagyvázsonyi
és
kékedi
fiataloknak
szerveztünk sportos és környezetvédelmi
programot. A tábor befejezése után
Nagyvázsonyban értékeltük a közös munkát,
majd a debreceni Úton egyesület és a Mobilitás
magyar nemzeti iroda egy képzést tartott a
külföldi önkénteseinknek. A fiatalok a képzés
után a jó önkéntes munka méltójutalmát,
szabadságukat tölthették Magyarországon
augusztus utolsó napjáig. Nagy öröm volt
számunkra, hogy a fiatalok között több olyan
önkéntes is volt, aki életében elõször utazott
külföldre.

Diagonál Magyarország
Ifjúságsegítõk Országos
Szervezete
Néhány sorban szeretném bemutatni a
Diagonál Magyarország Egyesületet. A
szervezet 2006 júliusában hat az ország
különbözõ pontjain mûködõ ifjúsági szervezet
alapította. A szekszárdi Polip Ifjúsági
Egyesület, a Más-Mozaik Szociokulturális
Egyesület, Debrecenbõl, Kárász Közhasznú
Egyesület, Szegedrõl, Élettér Település-, és
Közösségfejlesztõ Egyesület, Komáromból, a
Bástya Egyesület, Gárdonyból és a Fekete
Sereg Ifjúsági Egyesület Nagyvázsonyból.
A szervezet célja: ifjúsági munkások
gyakorlati képzési rendszerére egy több éves
kísérleti munkával saját képzési modell
kidolgozása.
A
Diagonál
Magyarország
megalakulásának közvetlen mozgatórugója az

a tapasztalat volt, miszerint a létezõ
ifjúságsegítõ- / ifjúsági munkás- képzésekben
nem kap kellõ hangsúlyt a gyakorlati oktatás,
illetve a létrehozók hiányt éreznek saját
tapasztalataik rendszerszerû multiplikálásában.
Az egyesület missziója a magyarországi
ifjúsági munka minõségének javításában, az
ifjúsági munka elfogadott és egzisztenciával
bíró szakmává változtatásában való aktív,
kezdeményezõ, partnerségen alapuló részvétel.
Eddigi munkáink:
- 2006. november tanulmányút
Franciaországban
- Szekszárdi Ifjúsági munka szerepe az
EU-ban konferencián bemutatkozás (2007.
február)
- Közös beszélgetés a Mobilitás, a
Diagonál és egy francia ifjúsági szakemberrel
a jövõbeni ifjúsági képzésekrõl
- Település és Ifjúsága Konferencián
elõadás (2007. március Budapest)
- Diagonál modell elõkészítési az
ifjúságsegítõk gyakorlati képzésére.
A Diagonál Magyarország reméli, hogy a
jövõben néhány nagyvázsonyi fiatalnak is
lehetõsége lesz az egyesület által kidolgozott
ifjúságsegítõ gyakorlati képzésen részt venni.
Kandikó Rita

"Ez a projekt az Európai Közösség támogatásával valósult meg.
A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Közösség vagy
MOBILITÁS véleményét, mely intézmények felelõssége a projektre
nem terjed ki."

Szerkesztették:
Csurgó Kriszti, Diénes Virág, Fiszter Tamara, Horváth Barbara, Hubai Kata, Kandikó Csanád, Kandikó Rita,
Lepold Antal, Nyuzó Attila, Parrag Klaudia, Tóth Kata, Tóth Petra, Világos Gerda, Világos Gábor

Következö szám megjelenése novemberben.
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Az olasz
cserekapcsolat
Július közepén Olaszországban egy remek,
jó hangulatú cserekapcsolaton vettünk részt.
Köszönhetõen többek között a két vezetõnknek
Kockának, és Petrának. Az utazás fárasztó, és
hosszú volt, hiszen éjjeli kettõkor indultunk,
délután 4-kor Trentoban a pályaudvaron
felvettük a máltai fiatalokat, és találkozhattunk
a többi ifjúval. A cserekapcsolatban voltak
máltai, francia, olasz, lengyel, görög
résztvevõk. A cserekapcsolat fõszervezõje
Massimo volt, aki nagyon rendes volt velünk,
magyarokkal. Este 6 körül érkeztünk meg a
szálláshelyünkre, ami Pejoban - DolomitAlpokban volt. Gyorsan berendezkedtünk, és
ezután ismerkedõs játékot játszottunk, este a
vacsora következett. Magyarországról 8-an
voltunk (13-17 évesek), három fiú, három lány
a két vezetõ és a két buszsofõr, akikkel nagyon
jóba voltunk. Nagyon sok program volt, ami
többször már nem szórakoztató, hanem fárasztó
volt - legalábbis számomra. A programba két
hegymászás is volt, az elsõ kb. 2 órás volt, míg
a másik egész napos, ahol 2500 méteres
magasságba lehettünk. Kocka humorérzékének
köszönhetõen "könnyen" felértünk. A
legnagyobb sikert a raftingolás - vadvízi evezés
- aratta, ami nekem is nagyon tetszett. A
raftingolás arról szól, hogy egy erõs
gumicsónakban van egy vezetõ, és hat ember,
akik eveznek le a bõvizû erõs vízfolyású
patakban. Egy-kétszer veszélyesen fordult a
csónak, de szerencsére megúsztuk. Ami még
érdekes volt a raftingolásában, hogy volt egy
"mentõgyakorlat", ami arról szólt, hogy a hegyi
patak kb. 60 cm-es víznek a közepéig be kellett
mászni, és onnét a hátunkon továbbúszni, és
"kikötni" az egyik partszakasznál. Esténként a
vacsora egy bizonyos nemzetrõl szólt. Nekem
személy szerint a görög est tetszett, hiszen a
legjobb külföldi barátom egy görög srác,
Dennis lett. A barátságunk annak köszönhetõ,
hogy õ a "görög Fradinak" a Panathinaikosnak
szurkol, míg én az "eredetinek". Büszke volt rá,
hogy Puskás volt az edzõjük. A többieknek a
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magyar est tetszett, hiszen vittük magyar
ételeket, és remek videókat nézhettünk
Budapestrõl és a Balatonról. Ami a mi
feladatunk volt, hogy meg kell szervezni a
focitornát. A tornán volt két csapat. Az
egyiknek a Kocka volt az edzõje, míg a
másiknak a francia vezetõ. A tornát Kocka
csapata nyerte, melynek én is tagja voltam, és
egy másik magyar Dienes Zsolti is. Az
ellenfélnél játszott a harmadik magyar fiú
Hoffner Tomi. Voltunk még a háborús
múzeumban is, ahol magyar gránátok, és
rohamsisakok is ki voltak állítva. Voltunk egy
kanyonban, ahol sok nagy sziklát láthattunk.
Voltunk még egy régi Dél-Tirolt bemutató
néprajzi múzeumban is. Az utolsó estén
"könnyes búcsút" vettünk egymástól, majd
másnap reggel 7-kor elindultunk hazafelé, és
egy remek hangulatú találkozót, és sok új
barátot hagytunk magunk mögött.
Kandikó Csanád

Az alulról jövõ
vidékfejlesztési
politika
Mostanában sokat hallhatunk, olvashatunk
a LEADER programról. Ifjúsági lapunkban az
olvasókat február óta tájékoztatjuk e
vidékfejlesztési programról. Ebben a
számunkban a Leader alapelvekrõl és néhány
gondolatot a Balaton-felvidéki akciócsoportról
írunk.
A
LEADER
az
Európai
Unió
vidékfejlesztési politikájának egy sajátos
módszere. Nemcsak egy program, hanem egy
metodika, amelynek segítségével a vidéken
élõk meghatározhatjuk a térségünk hosszú távú
fejlesztési
prioritásait,
hogy
azokat
megvalósíthassuk javíthassuk a vidéki
életminõséget. Az említett térség a LEADER térség, amelynek "helyi identitását" az ott lakók
közösen élik meg. A helyi identitást
meghatározhatja valamely történelmi, földrajzi
vagy gazdasági elem, vagy azok együttese. A
LEADER
egy
eszköz,
módszerként
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értelmezhetõ, partnerségen alapul, amely
partnerség komponensei a közszféra,
vállalkozói szféra és a civil szféra képviselõibõl
áll. Cél tehát a helyi partnerségek megerõsítése,
alulról
jövõ
vidékfejlesztési
politika
elõmozdítása.
A LEADER - módszer segíti a vidéki
szereplõket abban, hogy a térségük potenciálja
hosszú távon erõsödjön. Biztosítja a helyi
szereplõknek, hogy bekapcsolódhassanak a
mindennapjaikat meghatározó fejlesztési
folyamatokba.
Az alábbiakban a LEADER alapelvei
kerülnek felsorolásra. Nagyon fontos, hogy a
helyi szereplõk ezeket megértsék, s ennek
tudatában fogjanak hozzá a tervezéshez.
1.
Területalapú
megközelítés:
A
területalapú megközelítés révén azok
dolgoznak együtt, akik közös otthonuknak
érzik az adott térséget, és ez a motiváció
hatékonyan mozgósítja és értékesíti a helyi
kezdeményezéseket és erõforrásokat. A
szervezõdés földrajzilag összefüggõ, megfelelõ
méretû területen megy végbe, amely biztosítja
az emberi, pénzügyi és gazdasági erõforrásokat
egy fejlesztési stratégia megvalósításához.
2. Alulról építkezés elve: helyi (térségi)
szereplõk készítenek fejlesztési stratégiák az
általuk lefedett térségi területre, figyelembe
véve a közösségi és nemzeti iránymutatásokat.
A helyi szereplõk bekapcsolódnak a területüket
érintõ fejlesztésekbe, meghatározzák azokat.
Helyi szereplõnek számít akár egy egyéni
vállalkozó.
3. Sajátos irányítási és finanszírozási
módszerek: a LEADER módszer lehetõvé teszi
a helyi szereplõkbõl álló döntési szint
létrejöttét. A helyi szereplõk ismerik a
térségüket, az arra készült terveket, így
kompetenssé válnak a fejlesztési tervek
végrehajtását
elõsegítõ
döntések
meghozatalában. A döntési szinten a közszféra,
civil szféra és a vállalkozói szféra szereplõi
helyezkednek el. Kezükben van a pénzügyi
felelõsség,
bevonhatják
a
helyi
bankintézményeket.
4. Partnerség elve: a LEADER során a
szereplõk a civil szféra, a vállalkozói szféra
vagy a közszféra helyi szintû képviselõi.
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Mindannyian máshogy látják ugyanazt a
lehetõséget, gondolataikat egyesítik a
tervekben.
5. Innovatívitás: Az "innovatív" vagy az
"innováció" szó hallatán ne gondoljunk
feltétlenül
az
információtechnológiai
újításokra. Sokkal inkább az eddigi
folyamatokhoz, eljárásokhoz képest egy
újszerû elem bevitelét jelenti. Pl. egy térségben
kiváló rostos italokat készítenek, s ahhoz egy a
térség néhány jellegzetességét ábrázoló
csomagolást fejlesztenek ki, ez a maga nemébe
innovációt jelent.
6. Integrált megközelítés: a fogalom
ágazatközi gondolkodást és tervezést jelent.
Vagyis a LEADER módszer nem kimondottan
egy ágazatot preferál, nem kimondottan
elszigetelt fejlesztéseket: pl. a LEADER
program nem támogat "szimpla" iskola
felújítások, útépítéseket vagy parkosításokat.
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy
LEADER támogatásból ne lehessen iskolát
felújítani, utat építeni vagy parkosítani. A
megoldás az integrált módszer, vagyis ha egy
turisztikai információs pontot szeretnék
kialakítani a térségen átvonuló kerékpáros
turistáknak, akkor azt megtehetem egy
iskolában, s ahhoz hogy a turisták jól érezzék
magukat, felújíthatok termeket. Ugyanígy, egy
gyógyforrásra telepítek LEADER pénzbõl
fürdõt, s a könnyebb megközelítés érdekében
felújítom az odavezetõ helyi utakat. Mindez
értelemszerûen feltételezi a különbözõ
szakmákat képviselõk egymás közötti
együttmûködését, széleskörû látását.
7. Hálózatépítés elve: helyben szerzett
tapasztalatok,
kidolgozott
módszerek
terjesztése érdekében a LEADER közösségek
hálózatba szervezõdnek. Történik mindez
nemzetközi szinten, nemzeti szinten. A
hálózatok kialakulhatnak ugyanazon gazdasági
szektor szereplõi között, vagy hasonló
adottságú és lehetõségekkel rendelkezõ
szereplõk között. A 2007 és 2013 között
megvalósuló
LEADER
Fejlesztési
Stratégiákban már szerepelni fognak
nemzetközi
együttmûködések.
(forrás:
www.hvi.hu)
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Nagyvázsony település a Balaton-felvidéki
Akciócsoport tagja lett szeptemberben. Az
akciócsoport elnökének dr. Rédei Zsolt Sümeg
város polgármesterét választottuk. Az alelnöki
pozícióra Hoffner Tibort - Dörögdért Ifjúsági
Egyesület elnöke és a Völgyközpont vezetõje-,
valamint Schumacher Józsefet - balatoncsicsói
vállalkozó és a települési polgármesterválasztottuk. A programban a partnerség
kiemelkedõ szerepet kap, ami azt jelenti, hogy
a civil-, vállalkozói szféra(60%) és a köz szféra
(40%) arányban legyen a tagok között. Az
akciócsoport nagyvázsonyi alapító tagjai
bejegyzés szerint: Vállalkozók Nagyvázsonyért
Egyesület, Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület,
Tenisz Club Nagyvázsony, BTSZ Bt., Pontes
Alapítvány, és településünk önkormányzata. Az
akciócsoporthoz október 5-ig lehetett még
csatlakozni, így a Nemesleányfalu Jövõjéért
Alapítvány és a Hunique Bt. is csatlakozott.
Községünket az önkormányzat, négy civil
szervezet és két vállalkozás képvisel a
programban. Persze ez nem jelenti azt, hogy
mások, ne segíthetnék a munkát, szakmai
tapasztalataikkal, ötleteikkel. A www.sumeg.hu
és a www.volgykozpont.hu honlapon a Leader
linknél folyamatosan frissített információt
közlünk a programról. A következõ idõszakban
- 4 hónapban - stratégiai tervet kell készítenünk
2007-13 idõszakra. Itt készítjük elõ azt a
tervezetet, amire majd a civil, vállalkozói és
közszféra pályázhat. Úgy gondoljuk, hogy az
október-januári idõszak egy nagyon hangsúlyos
része lesz a programnak, hisz, amiket itt most
leírunk abba az irányba fog fejlõdni
akciócsoportunk és településünk 2013-ig.
Fontos lenne, a lakosság véleménye, segítése a
jó stratégiai terv elkészítéséhez. November
elején a Balaton-felvidéki Akciócsoport
munkatársai Lakossági Fórumot tartanak
Nagyvázsonyban, ahol a stratégiai tervet
mutatjuk majd be és lehetõség lesz az ötletek
gyûjtésére. Egyesületünk ifjúsági szinten (1330 év közötti korosztálynál) már elkezdte a
munkát. Az általános iskola 7-8. osztályába
beszélgettünk tanulókkal, hogy õk mit
tartanának fontosnak településük fejlesztése
során. Kertész Nóra védõnõ segítségével a
fiatal (30 év alatti) kismamák véleményét is
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gyûjtjük több településen. Nagyon érdekes és
megfontolandó ötleteket kaptunk, aminek egy
részét, majd Sereghajtó lapunkba is közzé
teszünk, illetve az akciócsoport munkájába is
próbáljuk a fiatalok ötleteit képviselni. Ezúton
is köszönjük Kertész Nóra védõnõnek és
Felföldi Zoltán igazgatónak a segítségét.
Kandikó Rita

Csoportos Európai Önkéntes
Szolgálat mûvészeti
fesztiválokon és ifjúsági
táborban
A nagyvázsonyi Diagonál Magyarország
Ifjúságsegítõk Országos Szervezete amely
szervezetnek a "Fekete Sereg" Ifjúsági
Egyesület is alapító tagja 2007. július 15 augusztus 31. között Mûvészeti fesztiválok és
Ifjúsági tábor címmel 19-26 év közötti
fiataloknak szóló európai csoportos önkéntes
szolgálatot
szervezett.
A
Diagonál
Magyarország Egyesület Magyarországon
elõször és a szervezet életében elsõ alkalommal
szervezett hat hetes csoportos önkéntes
szolgálatot a nyári fesztiválokra (Utcazene
Fesztivál Veszprém, Mûvészetek Völgye
Kapolcs) és a Diagonál nyári ifjúsági táborába,
Kékedre (a Zemplénbe). A csoportos önkéntes
szolgálat egy új lehetõség a Fiatalok
Lendületben Programban. E szolgálat
keretében 8 civil szervezet 6 országból (az EUból - Egyesült Királyság, Spanyolország,
Portugália, Olaszország - és a Mediterrán
régióból - Törökország, Izrael) érkeztek
fiatalok. A szolgálat alatt az önkéntesek elsõ
héten intenzív magyar nyelvtanfolyamon
vettek részt és elõkészítettük közösen a
rendezvényeken való önkéntes munkát. Többek
között hagyományos népi játékokat tanítottak a
fesztiválon járó vendégeknek Veszprémben és
Taliándörögdön a Lõtér színpadon. Az
érdeklõdõknek lehetõségük volt megtanulni
nevük héber nyelven való leírásá. A találkozó
során természetesen az önkéntességet is
népszerûsítettük. Az önkéntesek Mûvészetek
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érkezett, mivel õ egyben a csere egyik
fõszervezõje is volt. A többi csapat csak este
ért oda, így mi kihasználtuk a délutánt
akklimatizálódás céljából: spanyol kávé,
sétálgatás, siesta a pálmaligetben.
Este 9: végre együtt a csapat (portugál,
görög, málta, magyar, spanyol, román
fiatalok). Rövid ismerkedés, de a hosszú út
után jól esett a pihenés, úgyhogy hamar
nyugovóra tértünk.
Másnap: nehézkes ébredés után az
egyesületeink és országaink bemutatásával
kezdtük a napot, de sajnos a szervezõk gépe
nem tudta lejátszani a mi kis filmünket, ezért
kénytelenek voltunk mindenkit meghívni,
hogy maguk gyõzõdhessenek meg országunk
szépségérõl.
Majd, hogy mindenki megismerje Elche-t,
vegyes csapatokra osztva "kincsvadászatra"
indultunk. De már lelkiekben készültünk a
következõ napi nemzetiségi estre, ettõl csak
egy délelõtti önkormányzati látogatás (ez jó
befektetésnek bizonyult, mert másnap minden
valamire való helyi lap címlapjáról mi
mosolyogtunk),
és
helyi
ifjúsági
egyesületekkel való találkozás választott el
minket. A nemzetiségi esten a máltai, portugál,
lett, és persze a magyar ételekbõl és jófajta
itókákból kaphattunk ízelítõt.
Ezért a reggeli agytorna nem kis
erõfeszítésébe kerül egy-két embernek, de a
magyar csapat példát mutatva mindig friss és
tettre kész volt. Bár a délutáni napsütésben a
sport már kicsit nehezen akart menni, de a
végére belejöttünk. Este a város egyik fontos
kulturális eseményének, a nemzetközi
rövidfilm fesztiválnak lehettünk részesei,
utána pedig egy maroknyi kitartó résztvevõvel
(magyar, görög, spanyol) egy rövid idõre
belevetettük magunkat a pezsgõ éjszakai
életbe.
A délelõtti pihenõ után a délutáni
verõfényes napsütésben a város fõterére
vonultunk, hogy az elõzõ nap kigondolt
játékokba belevonjuk az arra megforduló
gyerekeket és fiatalokat. Mindenki kiélhette
rejtett kreativitását, lehetett arcot festeni,
gyöngyöt fûzni, festeni, és még sok mókás
dolgot csinálni. A kezdeti bizonytalan és félénk
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érdeklõdés ellenére estére népes gyerek sereg
gyûlt össze. De a nap ezzel még nem ért véget,
mivel át kellett költöznünk La Hoya-ba, vagyis
a városi tapasztalatok begyûjtése után
következhettek a falusi izgalmak. Mivel a jó
kezdés nagyon fontos, ezért délelõtt
csapatépítõ jellegû strandolást rögtönöztünk a
melegre való tekintettel. A teljes felfrissülés
után ismét vegyes csapatokra osztva riportot
készítettünk a helyiekkel, akik igen
bõbeszédûen nyilatkoztak nekünk. Igaz
sokunknak egy kis nyelvi nehézséget okozott a
spanyol kérdések felolvasása is, hát még az,
amikor a válaszokat kellett volna megértenünk
(de szerencsére minden csoportban volt, aki
legalább nagyrészt kapizsgálta, mirõl van szó).
Aznap este ismét nemzetiségi estet tartottunk,
hogy az elõzõbõl kimaradó 3 ország
(Spanyolország, Görögország, Románia)
nemzeti ízeit is megkóstolhassuk.
Reggel egy kis gyors plakátkészítés után
jöhetett a lazítás a tengerparton. De
természetesen nem csak a hasunkat sütettük
egész nap, hanem délután játékos vetélkedõn
derültünk jókat egymáson és saját magunkon.
A nap méltó befejezéseként gitározás és
éneklés a parton. Másnap délután ismét
kivonultunk játszani a térre, de nagy
meglepetésünkre itt megrohantak minket a
gyerekek, és nagy lelkesedéssel próbálták ki a
különbözõ lehetõségeket (henna festék,
gyurmázás,
lufi
hajtogatás,
festés,
gyöngyfûzés…). Este a riportokból készült
filmet hatalmas érdeklõdés mellett vetítettük le
a fõtéren. Végül sajnos eljött a nap, amit nem
vártunk: az utolsó, július 25-e. Délelõtti szabad
programként a magyar csapat (Kriszti, Zsani,
Kata) az utolsó homok, tengeri só, kagyló és
napsugár morzsákat begyûjtve megpihent a
parton. Ebéd után csomagolás, értékelés, majd
este elérkezett a nehéz búcsú pillanata, amit
csak az könnyített meg, hogy bízunk a
mihamarabbi viszontlátásban. Sok új barátot
ismertünk meg, sok hasznos tapasztalatot
szereztünk és reméljük lesz még folytatás.
Csurgó Kriszti, Hubai Kata

