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1. Bevezetés 

 A közösségi munka a szociális munka azon módszere, amely kilép az intézményi 

keretek közül, képes a problémák helyi, lokális szintű kezelésére, és amelyben a közösség 

tagjai épp oly fontos szerepet játszanak, mint a szakember. (Harkai, 2006) 2010-ben Pécs volt 

Európa Kulturális Fővárosa. A programsorozat számos eleme hordozta a társadalmi részvétel, 

közös cselekvés erejét, az együtt-fejlődés élményét, mely mind a közösségfejlesztés részét 

képezik. (Knyihár, 2010) Az önkéntes munka nemcsak a társadalom és a rászorulók számára 

hasznos és fontos, hanem a segítőnek is emberi tartást ad. (Szabados, 2009) Dolgozatomban a 

Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) önkéntes programját vizsgálom. Az empirikus 

kutatás (Babbie, 2003) célja bemutatni a program erősségét, gyengeségét. 

 Az önkéntesség gyermekkorom óta része az életemnek. Az igazat megvallva, 

korábban nem is sejtettem, hogy önkéntes tevékenységet folytatok, egyszerűen magától 

értetődő volt az, hogy segítek lakóhelyemen az Abaligeti Nőegylet programjainak 

lebonyolításában. A rendszerváltást követő években az önkéntes munka Magyarországon 

egyenlővé vált a robottal, az ingyen- vagy közmunkával. Ugyan folytak önkéntes jellegű 

közösségi-szervezési tevékenységek – klubélet, mozgalmak –, ám ezek a kényszerűségből 

adódóan belterjessé váltak, hiányzott belőlük a másokon való segítés, közjóért való 

munkálkodás. A helyi egyesületek elterjedése azonban már az önszerveződő társadalom 

alapegységét képezte. Azokban a társadalmakban, ahol bevallott és látható a 

munkanélküliség, szegénység, ott már a nevelés része, és államilag is támogatják az önkéntes 

akciókat. Ezeket tudatosan kell szervezni, fel kell bennük ismerni a hatalmas 

társadalomjobbító energiát, amit eddig nem használtak az emberek. Ez nem csak az egyházak 

és a karitász-szervezetek feladata, hanem mindannyiunké. (Vercseg, 1991) 

 Az elmúlt évek során több pécsi intézménynél, szervezetnél vállaltam önkéntes 

munkát. Segítettem adminisztrációs feladatok elvégzésében, ifjúsági klubfoglalkozás 

szervezésében, ételgyűjtésben, gyermekfelügyeletben, és kézműves játszóházakat is tartottam. 

2010-ben csatlakoztam az Európa Kulturális Fővárosa év önkéntes programjához. Az 

önkéntesek közössége nagyban hozzájárult az EKF programok megvalósulásához, 

lebonyolításához, melynek én is részese lehettem. Dolgozatomban arra keresem a választ, 

hogy a „2010-ig kettőezer tízen” önkéntes program tagjai, illetve az önkénteseket kérő és 

fogadó szervezetek miképp vélekednek az önkéntes tevékenységről, a programról, annak 

sikeréről. Úgy gondolom, az önkéntesek száma és a közös cél, hogy Pécs városa könnyebben 

vegye az EKF címmel járó megpróbáltatásokat, példaértékű felelősségvállalásról tett 
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tanúbizonyságot. Empirikus kutatásom célja volt kideríteni, hogy az évad során önkénteseket 

kérő szervezetek kívánnak-e a jövőben önkénteseket fogadni? Feltételezéseim szerint mind az 

önkéntesek, mind a szervezetek örömmel vennék, ha folytatódna ez a fajta együttműködés az 

önkéntes programmal, Önkéntes Központtal. 

 

1.1. Módszertan 

Dolgozatom első részében kvalitatív adatelemzés, szakirodalmi áttekintés olvasható. 

Az önkéntesség témájában Magyarországon viszonylag kevés szakirodalom jelent meg, így az 

interneten található ismertetők, összefoglalók, nagy segítségemre voltak a kutatói munka 

során. A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosához és az önkéntes programhoz kapcsolódó 

dokumentumok és cikkek egy része szintén internetes forrás. A témakörrel kapcsolatban 

részelemzéseket tartalmazó szemelvényeket és az önkéntes program éves beszámolóját volt 

módomban felhasználni. A dolgozat második részében a „2010-ig kettőezer tízen” önkéntes 

programot vizsgáló értékelő kutatás eredményeit ismertetem. A program koordinátorával, 

három, a programban részt vevő önkéntessel, és három önkénteseket fogadó szervezettel 

készített interjú alapján kívánom jellemezni a pécsi önkéntes programot. A leíró-magyarázó 

kutatás módszereit a dolgozat második felében fejtem ki. (Héra – Ligeti, 2005) Kutatásom 

tárgyát az önkéntességen belül a pécsi Európa Kulturális Fővárosa projektet segítő önkéntes 

program képezi, így az EKF-ről, és annak pécsi vonatkozásáról közlök néhány gondolatot, 

azután kitérek magára az önkéntes programra, annak bemutatására, a kutatói kérdések 

megválaszolására. 

 

2. A közösségi munkáról 

 A mai felgyorsult és modern világunkban is igazak Hankiss Elemér szavai, miszerint 

az embereknek szükségük van közösségekre, hiszen az biztonságot nyújthat nekik, tartalmat, 

célt adhat életüknek, továbbá személyiségük gazdagan kibontakozhat benne. A társadalomnak 

is szüksége van rájuk, mert közösségek hálózata nélkül az atomizálódik, szétesik, tehetetlen 

tömeggé formálódik. Hankiss Elemér szerint a gazdasági és társadalmi életünk súlyos 

hiánybetegségben szenved. Nemcsak áruk és szolgáltatások sora, hanem az egészséges és 

gazdag emberi-társadalmi lét néhány fontos elemének krónikus hiányát, legfőképpen a 

közösség, az életképes emberi közösségek hiányát emeli ki az író. Képtelen a különböző 

egyéni érdekeket társadalmilag hatékony csoportérdekké felerősíteni, egymással szembesíteni, 

és ezzel a belső mozgást, fejlődést biztosítani. (Hankiss, 1983) A közösségi munka olyan 
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módszer, ami az emberi jólét elősegítése érdekében lép működésbe. Az ugyanazon 

közösségben élő egyének és csoportok közti interakciót gyorsítja, célja, hogy segítse a 

közösség tagjainak társadalmi működését. (Briscoe,1999) Helyi szükségletek és sajátosságok 

figyelembe vételével, azok artikulálásával képes kapcsolatot teremteni az igénybe vevő és 

szolgáltatást nyújtó felek között. (Harkai, 2006) 

 A közösségi munka a szociális munka egyik módszere, melynek feladata az adott 

település vagy lakóhely problémáinak felismerése és megoldása. Típusai a közösség-építő, 

közösség-fejlesztő, a közösség-tervező, és a közösség-szervező szociális munka. (Gosztonyi – 

Pik, 1998) Jack Rothman a közösségi munkán belül három modellt különböztet meg, a helyi 

fejlesztés (közösségfejlesztés), társadalmi tervezés (közösségi tervezés) és a társadalmi akció, 

más néven közösségi cselekvés. Az első modell az emberi viselkedési és magatartási minták 

átalakítását igyekszik neveléssel, buzdítással és önmegvalósító, fejlődést segítő módszerekkel 

elősegíteni. Olyan folyamatot foglal magában, amely megteremti az egész közösség számára 

annak aktív részvételével a gazdasági és társadalmi haladás feltételeit, legnagyobb mértékben 

támaszkodva a közösség saját kezdeményezésére. A második modell a társadalmi állapotok 

megváltoztatását takarja a hivatalos intézmények gyakorlatának megváltoztatásán keresztül, 

tehát a javak, szolgáltatások mennyiségének, minőségének, elérhetőségének megváltoztatását 

jelenti. A harmadik modell reformokat idéz elő a társadalomban politikai agitáción keresztül, 

a társadalom erős áramlatait és fejlődési irányait befolyásoló eszközökkel. (Rothman, 1993) 

A közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság megszólításával és 

bevonásával, aktivizálásával kezdődik, a problémák felismerésével és nyilvánossá tételével 

folytatódik. Egyre többen kapcsolódnak a folyamathoz és jutnak el a közösségben 

megfogalmazódó feladatok felismeréséhez, azok közösségi megoldásához ismereteik, 

képességeik útján, a lehetséges partnerekkel együttműködve. (Varga A. – Vercseg, 1998) 

Sokszor megfigyelhető, hogy az emberek passzívak, nehéz őket cselekvésre bírni. Ez annak 

tudható be, hogy sokszor nincsenek tisztában azzal, mi is folyik körülöttük, úgy gondolják, 

nem tudnak semmire sem befolyást gyakorolni. Jellemzően a saját dolgukkal, nehézségeikkel 

vannak elfoglalva, és a legtöbben úgy vélik, mindenkinek megvan a maga szerepe a 

társadalomban, ezért mindenkinek a saját szerepével kell foglalkoznia, ezáltal úgymond „nem 

avatkoznak más dolgába”. (Bodorkós és mtsai, 2005) A lakossági helyi csoportok hatalom 

nélkül gyakran érzik magukat tehetetlennek, eszköztelennek. (Gosztonyi, 1997) Ez esetben 

hasznossá válik egy közösségszervező jelenléte. A közösségszervezés olyan folyamat, 

amelyben a közösségszervező ösztönzi, segíti a helyi közösséget, hogy az ki tudja értékelni 
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saját szükségleteit, megtervezze és a cél megvalósítására irányuló tevékenységeket 

koordinálja. (Zastrow, 1997) 

Az Egyesült Királyságban gyermekekkel foglalkozó, és egyházi önkéntes szervezetek 

nagy érdeklődést mutatnak a közösségfejlesztés alkalmazása iránt. A közösségfejlesztés 

kiszélesedett a lakásügyek, egészségügy, gazdasági fejlesztés, családok támogatása, közösségi 

művészet köré. Nagy-Britanniában több helyi önkormányzat fejlesztett ki saját 

közösségfejlesztő stratégiát, a regionális és országos szervek elkötelezték magukat annak 

folyamatos támogatása mellett. Belgiumban a lakáskérdés, az alacsony végzettségű 

munkanélküliek, és a társadalmi részvétel javítására fektetik a hangsúlyt. Az önkéntesség nem 

ismeretlen ezen a területen, a munkában részt vesznek önkéntes közösségi munkások is. 

Svédországban annak ellenére, hogy zajlik ilyen tartalmú szakmai munka, nincs a svéd 

nyelvnek saját szava a közösségfejlesztésre. (Varga A. – Vercseg, 1998) A holland 

közösségfejlesztés fő témái az elméleti munka, kategorizált, és funkcionális munka. Az 

elméleti munka legfőképpen a szomszédságok életminőségével foglalkozik. Célja a 

társadalmi identitás és kohézió csökkenésének, a társadalmi zavaroknak, bizonytalanságnak és 

elhanyagoltságnak az ellensúlyozása. A kategorizált munka célja az emancipáció és az 

önállóság növelése az idősek, nők, bevándorlók, fogyatékosok, fiatalok és kisebbségek 

körében. A funkcionális munka az angliaihoz hasonlóan lakásüggyel, egészségüggyel, 

továbbá oktatásüggyel, munkanélküliséggel, szociális biztonsággal és szegénységgel 

kapcsolatos irányelvek és programok kialakításával foglalkozik. A közösségfejlesztő a 

rendszer és a közösség összekapcsolójaként funkcionál. (Vercseg, 2007) 

Magyarországon az egyik legfontosabb feladat, hogy a helyi közösségek, települések 

képesek legyenek önmagukat demokratikusan megszervezni, és együttműködni. A 

Közösségfejlesztők Egyesületének fő célja, hogy elősegítse a helyi társadalmak 

önkormányozó működését. A közösségfejlesztés tulajdonképpen társadalmi reformkoncepció 

és egyben egy új segítő szakma, amely az élet minden területén segít az emberek aktív 

társadalmi részvételékben. A közösségi alapú gazdaságfejlesztés alapja a Közösségfejlesztők 

Egyesülete szerint az, hogy meglássuk a helyi tudást, tapasztalatot, melyre építve kereseti 

lehetőséget, munkahelyeket teremtsenek. A helyben lévő hiányok mérséklésére szülessenek 

meg – lehetőség szerint – helyi válaszok. Ahol csak lehet és szükséges, ne csak egyéni, hanem 

közösségi megoldások is szülessenek a helyi polgárok boldogulásának segítésére. (Vercseg, 

2000) 
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Baldock szerint a közösségfejlesztő szakmai szerepe lehet kezdeményező vagy segítő. 

A kezdeményezés legfőbb módja az aktivizálás, mely a helyi lakosság és szervezeteinek 

megszólítását, bevonását jelenti a közös gondolkodásba és a helyi cselekvésbe. A helyi 

önszerveződést serkentő, lokális tudást és közösségi segítést egyszerűen feltáró módszert 

önszervező-köri mozgalmaknak hívják. Kevés fejlesztői rásegítéssel, nagy közösségi 

hozzájárulással hozza felszínre és teszi nyilvánossá a rejtett értékeket, bízva a cél mozgósító 

erejében. A rendszerváltást követően napjainkra már egyre nagyobb az érdeklődés és az igény 

arra, hogy a helyben élő emberek kerüljenek a közgondolkodás centrumába. (Vercseg, 2004) 

 

3. Társadalmi tőke 

A társadalmi tőke intézmények, kapcsolatok, normák összessége, amely meghatározza 

egy társadalom interakcióinak mennyiségét és minőségét, olvasható a Világbank honlapján. A 

társadalmi működés egyik legfontosabb eleméről van szó, amely megteremti a társadalmi 

kohéziót, lehetővé és fenntarthatóvá teszi a gazdasági fejlődést, összetartja a társadalmi 

intézményeket. Horizontális és vertikális kapcsolatokat egyaránt jelent. A horizontális 

kapcsolatok tartalmazzák a társadalmi hálózatokat és a társulási normákat, melyek hatnak a 

közösség produktivitására és jólétére, növelik a termelékenységet, redukálják a gazdasági élet 

költségeit. Negatív oldalát azok a csoportosulások képezik, melyek az adott társadalom 

céljaival szemben dolgoznak, és ezzel hátráltatják a fejlődést. Vertikális kapcsolatok alatt a 

szervezetek közötti és a szervezeteken belüli viselkedéseket értjük. (Bartal, 2005) Putnam 

szerint a személyes informális kapcsolódások nyomán jönnek létre a közösség formális 

szervezetei; a pártok, szövetségek, egyesületek, vállalkozások. (Czike – Bartal, 2005) 

Pierre Bourdieu megkülönböztet gazdasági, kulturális és társadalmi tőkét. Szerinte a 

társadalmi tőke azon erőforrások összességét jelenti, mely a kapcsolatok tartós rendszeréhez, 

más néven egy bizonyos csoporthoz tartozáshoz kötődik. Az egyén által birtokolt társadalmi 

tőke nagysága az egyén ténylegesen mozgósítható kapcsolataitól, illetve azon tőke 

nagyságától függ, amelyeket azok birtokolnak, akikkel kapcsolatban áll. Csoporthoz való 

tartozás esetén az egyes csoporttagok által birtokolt tőke mindannyiuk számára biztosítékul 

szolgál. (Bourdieu, 1980) 

A társadalmi tőkét leíró definíciók általában kétfélék: az egyik megközelítés az 

individuumok közötti kooperatív hálózatok fontosságát hangsúlyozza, a másik a javak és 

szolgáltatások, valamint az ezeket reprezentáló intézmények együttműködésére helyezi a 

hangsúlyt. Fukuyama szerint a társadalmi tőkét az adott ország kulturális normái, értékei 
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határozzák meg. Ezek a normák, és velük párhozamosan a társadalmi tőke időről időre 

változhat. Putnam a kulturális örökség mellett fontosnak tartja hangsúlyozni az egyének saját 

tapasztalatait másokkal szemben, amelyek szintén fontos szerepet töltenek be a társadalmi 

tőke meghatározásánál. A társadalmi tőke fontos alapja az egyének, hálózatok közötti 

kapcsolat, amely elsősorban a kölcsönösségen és a bizalmon alapul. A társadalmi tőke egyik 

fontos mércéje a társadalom tagjainak formális civil társadalmi szervezetekben való 

részvétele. (Czike, 2001) 

Az önkéntesség a társadalmi tőke legfontosabb építő ereje, mely épülésével fejlődik az 

egyének közötti együttműködés, működik a közösségek hálózata, javulnak a gazdasági, 

foglalkoztatási mutatók, csökken a kiilleszkedés veszélye. Ha lehetővé válik a szervezetek, 

egyének, közösségek közös önkéntes tevékenysége, akkor megkezdődik a küzdelem a negatív 

társadalmi folyamatok, a szegénység és a kirekesztés ellen. (Czike – F. Tóth, 2006) A számos 

megfogalmazás megegyezik abban, hogy hálózatokhoz kapcsoltan, illetve az egyének közti 

kapcsolat mentén értelmezik a társadalmi tőke fogalmát. (Knyihár, 2008) 

 

3.1. Gyenge kapcsolatok 

A gyenge és erős kötések (kapcsolatok) fogalmát Granovetter vezeti be. Úgy véli, a 

társadalmi tőke nagyban függ a kapcsolatokból kinyerhető erőforrás mennyiségétől és 

minőségétől. A gyenge kapcsolatok hosszú távú kapcsolatok, melyek a régmúltban 

gyökereznek és nem jellemző rájuk a napi rendszeresség, sem a szoros érintkezés. A gyenge 

kapcsolatoknak nagy jelentőséggel bírnak az egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Egyéni 

szinten elősegíti az információkhoz való hozzájutást, hiszen a több gyenge kötéssel 

rendelkező egyén nagyobb valószínűséggel rendelkezik azokkal az ismeretekkel és 

információkkal, melyek megkönnyítik a társadalomba való beilleszkedést. Jellemzően a 

gyenge kapcsolatok ismerőseinkhez, erős kapcsolatok rokonainkhoz kötnek minket. A 

társadalmak olyan baráti kapcsolatokból építkező kis csoportokból állnak, amely csoportokon 

belül mindenki ismeri a többi tagot. A kis csoportokat néhány külső ismertség köti össze, 

melyeket Granovetter gyenge kapcsolatoknak, hídszerű kötéseknek nevez. A társadalom 

széttöredezett és inkoherens lenne a gyenge kötések nélkül, megszakadna a kommunikáció a 

társadalmat alkotó csoportok között, végső esetben a társadalom széthullana. (Granovetter, 

1991) 

 A „gyengekapcsoltság” a hálózatok egyik alapvető tulajdonsága. A „kisvilágiság”, 

skálafüggetlenség, egymásba-ágyazottság mellett a gyengekapcsoltság jellemzi a hálózatokat, 
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mely gyenge elemeit a gyenge kapcsolatok kötik össze. Csermely Péter könyvében a 

„kisvilágiság” fogalmához Stanley Milgram 1967-es kísérletét említi, ami azt igazolja, hogy 

két egymás számára ismeretlen személy átlagosan hat lépésen, azaz hat emberen keresztül 

érhetik el egymást. Dobbs 2003-ban megismételte a kísérletet és bizonyította, hogy a 

társadalmi hálózatok felderítése közepes vagy gyenge erősségű kapcsolatokat igényel. Mindez 

arra enged következtetni, hogy a kisvilágokban való tájékozódást a gyenge kapcsolatok 

segítik. (Csermely, 2005) 

 

3.2. Társadalmi szerepvállalás és adományozás 

A társadalom csoportjait összekötő kapcsolat meghatározza a társadalmi szerepvállalás 

mértékét. A társadalmi részvétel egyfajta közösségi szerepvállalás, önkéntes vagy önkéntelen 

felelősségérzetből táplálkozó tevékenység. (Bodorkós és mtsai, 2005) T. Puskás Ildikó 

könyvében multinacionális cégek képviselői, civil segítő szervezetek aktivistái, egyéni 

adakozók és önkéntes munkások önzetlen felajánlásairól, önkéntes tevékenységeiről ír. A 

társadalmi szerepvállalásnak és a civil felelősségérzetnek a mai, hazánkban fellelhető néhány 

jellegzetes példáját mutatja be az író. Szabó Gyula, a Magyar Telekom társadalmi 

szerepvállalásért felelős igazgatóhelyettese nevéhez fűződik a társadalmi szerepvállalás 

fogalmának elterjedése hazánkban. A ’90-es évek végén a vállalatnál megkezdődött egyfajta 

„önkéntes program”, a munkatársakat csapatépítés jelleggel bevonták valamilyen, a 

társadalom számára hasznos tevékenységbe. Úgy vélte, ha az emberek azt tapasztalják, hogy 

egy nagyvállalat bizonyos célokra hajlandó áldozni nyereségéből, az egyénnek is természetes 

magatartásformájává válhat. A vállalati adományozás társadalmi szerepvállalás egyre 

szélesebb körben terjedt el. A tevékenység megnevezésére eleinte az angol CSR-t (Corporate 

Social Responsibility), vagyis társadalmi felelősségvállalást, társadalmi szerepvállalás 

kifejezést használták. (T. Puskás, 2006) 

Kuti Éva a 2000-es évek elején a vállalatok adományozási hajlandóságát vizsgálta. A 

kutatás során adományozónak számított minden vállalat, amely saját bevallása szerint 

pénzadománnyal, vagy természetbeni támogatással segítette a nonprofit szervezeteket – 

alapítványokat, egyesületeket, érdekképviseleteket, közhasznú társaságokat. A felmérésből 

kiderült, a vállalatok 63%-a adományoz, 21%-uk nem, de szívesen adna, 16%-uk viszont 

semmiképp sem nyújtana támogatást. Ebből a külföldi tulajdonban lévő vállalatok közül 

csupán 42% ad támogatást, 46%-uk pedig semmiképp nem tenné. A magyar tulajdonú cégek 
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64%-a igen, és csupán 15%-uk nyilatkozott úgy, hogy semmilyen módon nem nyújtana 

támogatást. (Kuti, 2004) 

 2004-ben a lakossági adományozás leginkább pénzbeli, természetbeni, és önkéntes 

segítségnyújtásból áll. A legelterjedtebb adományozási forma a pénzbeli támogatás, amely a 

14 éven felüli lakosság mintegy kétharmadát jellemzi. Természetbeni hozzájárulást nyújtók 

aránya az 50%, az önkéntes tevékenységgel segítők aránya a 40%-hoz közelít. A közvetlen 

kérések, gyűjtések nyomán adományozók több mint 30%-a templomi perselybe, 27%-uk az 

utcán koldulók számára adakozik. (Kuti – Czike, 2005) 

 

4. Az önkéntességről 

Az önkéntesség olyan társadalmi tőke, amely számos módon hozzájárul a társadalom 

integráltabb működéséhez. (Czike, 2001) Önkéntesség alatt olyan tevékenységet értünk, 

melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy 

külföldön, a közös jó érdekében, személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás 

nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, 

nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes elsősorban nem saját családjának segít, 

tevékenysége hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység 

megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkán for-profit szervezet 

(cégek, vállalkozások) keretein belül. Az önkéntesség előnye, hogy elősegíti a társadalmi 

beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes 

foglalkoztatottsághoz, segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.  Margaret Curran 

skót miniszter szerint a mindennapi élet majdnem minden területét támogatják önkéntesek. Az 

önkéntesek tevékenységükön keresztül élvezik e támogatások eredményeit, ugyanis a 

személyes fejlődés és teljesítmény élményét adja, lehetőséget barátok szerzésére, új 

kapcsolatok építésére, készségfejlesztésre és új kihívásokkal való szembenézésre. A 

kormányzatnak fontos szerepe van abban, hogy biztosítsa azokat a feltételeket, amelyek 

lehetővé teszik az önkéntesség zavartalan gyarapodását, fejlődését. (Czike – F. Tóth, 2006) 

Az International Association for Volunteers Effort kezdeményezésére 1990-ben, 

Párizsban, a LIVE'90 Világkongresszuson összegyűlt önkéntesek kidolgoztak egy egyetemes 

nyilatkozatot az önkéntes munkáról, melyben szó esik többek között az önkéntes munka 

miben-létéről, és annak alapelveiről. Az önkéntes munkát az önkéntes választja személyes 

motivációi és lehetőségei alapján. A polgárok aktív részvételét jelenti a városok és emberi 

közösségek életében, hozzájárul az életminőség javításához, az emberek kibontakozásához, 
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nagyobb fokú szolidaritáshoz. Akciót, cselekvést eredményez, általában egyesület keretében 

szervezett mozgalom. Az önkéntesség hozzájárul ahhoz, hogy az emberek válaszolhassanak a 

társadalom legfontosabb kihívásaira, tesz egy igazságosabb és békésebb világért, elősegíti a 

kiegyensúlyozottabb gazdasági és társadalmi fejlődést. Tiszteletben tartják az emberek 

méltóságát és kultúráját, kölcsönös segítséget és szolgáltatásokat nyújtanak, érdekektől 

mentesen, személyesen, vagy egy egyesület keretében, a partnerség és testvériség 

szellemében. Figyelemmel vannak az egyének és a közösségek igényeire, kiprovokálják a 

tágabb közösség részvételét. Azt szeretnék elérni, hogy az önkéntes munka a személyes 

kibontakozásnak, az ismeretek és új szakértelmek megszerzésének, a képességek bővítésének 

is eleme legyen, előnyben részesítve a kezdeményező- és alkotókészséget. Lehetővé kívánják 

tenni, hogy az emberek inkább cselekvőek, mint felhasználók és fogyasztók legyenek. Az 

önkéntesek ösztönzik a felelősségvállalás szellemét, bátorítják a családi, közösségi és 

nemzetközi szolidaritást. Az Önkéntes Erőfeszítések Nemzetközi Egyesületének 

kezdeményezésére a Világkongresszuson összegyűlt önkéntesek kinyilvánítják, hogy hisznek 

az önkéntes munkában, mint alkotó és közvetítő erőben. (LIVE 90, 1990) 

Czike Klára és Bartal Anna Mária kutatásából kiderül, sokan úgy vélik, hogy az 

önkéntesség a középkorú, unatkozó középosztályi háziasszonyok tevékenysége. Az 

önkéntesség a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint azonban sokkal szélesebb 

korosztályokat és társadalmi rétegeket érint. (Czike – Bartal, 2004) „Önkéntes az lehet, aki 

tizedik életévét betöltötte.” [2005. évi LXXXVIII. törvény 4. § (1)] A gyerekek 

szocializációja, oktatása, nevelése során fontos cél, hogy később közösségük aktív tagjaivá 

váljanak. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat 

segítő környezetben végzik, ahol a felelősség még nem őket terheli. A fiatalok körében nő a 

tartós munkanélküliség, karrierjük első állomásaként sokszor passzivitásba kényszerülnek. 

Különösen fontos a nők munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésének elősegítése. A 

nyugdíjas önkénteseknek a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az 

elszegényedés elkerülésének lehetősége teszi vonzóvá az önkéntes feladatvállalást. Egyre 

több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése 

elősegítse az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését. Felfogható az 

alkalmazottak sokoldalúvá tételének egyik állomásaként, javítja a cég közösségen belüli 

reputációját, növeli a vállalaton belüli munkamorált. (Czike – Bartal, 2004) 

Az önkéntes munka jelentős gazdasági erőforrást jelent, emiatt szokták ezt a területet 

nemzeti tényezőként is említeni, hiszen még a leggazdagabb államok sem képesek a 
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társadalmi problémáikat az állampolgárok, az önkéntes szervezetek bevonása nélkül 

megoldani. Olyan területeken és olyan szükségletek kielégítésében vállal szerepet az 

önkéntesek szektora, ahol az állam valami miatt nem tud megjelenni, vagy a gazdasági 

megtérülés kilátástalansága miatt az üzleti szektor nem akar megjelenni. (Péterfi, 2003) 

Összegezve, önkéntes munkáról akkor beszélhetünk, ha a tevékenység önkéntes, 

elsősorban nem anyagi ellenszolgáltatásért végzik – a kiadások megtérítése vagy jelképes 

fizetség megengedhető –, és ha más személyek, csoportok, rétegek, vagy a társadalom 

egészének hasznára válik. Nem tekinthető munkának a szó hagyományos értelmében, 

azonban az önkéntes tevékenység fogalom lehetőséget ad arra, hogy az önkéntességet a lehető 

legtágabb, munkán túli értelemben használhassuk, vagyis a közösségért, társadalomért végzett 

fejlesztő, értékteremtő tevékenységként fogjuk fel. (Czike – Kuti, 2006) 

 

4.1. Az önkéntesség fajtái 

Az önkéntesség minden fajtája fellelhető a világ minden részén, azonban országról 

országra jelentősen különböznek az önkéntesség formái. Az adott ország gazdasági, 

társadalmi és politikai berendezkedése és fejlettségének foka alkotják az önkéntességet 

befolyásoló tényezőket. Önkéntesek nem csak a szociális szférában, hanem a társadalmi élet 

és a környezetvédelem területén is dolgoznak. Mindenütt szükség van rájuk, hiszen olyan 

feladatköröket végeznek el, amit nem részei a fizetett munkaköröknek, hozzájárulnak az 

adományszerzéshez, erősítik a civil önszerveződést. (Ochman – Jordan, 1997) 

Galambos Rita, a Nyitott Pedagógiai Műhely egyik alapítójának célja, hogy az 

önkéntességre, tágabb értelemben a társadalmi részvételre való nevelés a magyar oktatási 

rendszer részévé váljon. Fontosnak tartja, hogy kialakuljanak olyan csatornák és hálózatok, 

melyekbe a fiatalok bekapcsolódhatnának, hogy többet tudjanak az őket körülvevő világról, 

és hogy annak aktív részeseivé váljanak. Egy elegáns nemzetközi középiskolában, Skóciában 

például csak kizárólag jó teljesítményű diákok kerülhetnek be. Az Atlantic School-ba járók 

mind ösztöndíjban részesülnek és az utolsó két tanévben, tehát 17-18 éves korban 

mindenkinek kötelező valamilyen „community service”, valamilyen önkéntes közösségi 

munka végzése, melyre az iskola lehetőséget kínál, a diákok pedig szabadon választhatnak. 

Bizonyos szempontból kötelező, és komoly elköteleződést kíván, másfelől viszont önkéntes, 

hiszen a fiatalok választják ki, hova mennének, milyen munkát szeretnének végezni. 

(Galambos, 2003) 
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 Megkülönböztetünk formális, azaz szervezetekhez kapcsolódó és informális, nem 

szervezetekhez kötődő önkéntes tevékenységet. (Czike – Bartal, 2005) A lakossági – formális 

és informális – önkéntesség jelentősen növekedett 1993 és 2004 között. Hazánkban az 

informális, családi egymás felé fordulás és segítségnyújtás sokkal erősebb, mint a Nyugat-

Európai országokban. A formális önkéntesség kisebb arányú, ugyanakkor a segítségnyújtás 

sok esetben baráti és családi szinten spontán módon jobban működik. Ebből kifolyólag nincs 

igény nyugat-európai mértékű szolgáltatás-szervezésre. Magyarországon a civil 

szervezetekben 1 millió önkéntes tevékenykedik. (Czike – Kuti, 2006) 

Az önkéntesek motivációi alapján három hipotetikus csoportot különböztethető meg: 

régi (hagyományos), új (modern) és az előbbi kettőt ötvöző vegyes típusú önkéntesség. (Czike 

– Bartal, 2004) A „régi” típusú, hagyományos önkéntesség kategóriájába tartozó ruhaosztás, 

betegápolás, beteglátogatás, ételosztás, véradás a klasszikus jótékonysági feladatok ellátásával 

állnak kapcsolatban. Az „új” típusú önkéntes munkák szaktudást igényelnek, illetve a 

szaktudás megszerzésére irányulnak, nem elsősorban az embereken való segítés motiválja 

végzőjét. Ilyen például a kortárs egészségnevelés – alkohollal, kábítószerrel kapcsolatban –, 

saját szakmához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás – könyvelés, kutatás –, állatgondozás, 

programszervezés. A 26 év alatti fiatal korosztály jellemzően az „új” típusú, míg a 27 év 

felettiek a „régi” típusú önkéntes tevékenységet végzik. (Czike – Bartal, 2005) Az „új” típusú 

önkéntesség középpontjában a tudáslapú, információs társadalomra jellemző társadalmi 

értékek állnak. Számos fiatal kapcsolódik be önkéntes tevékenységekbe annak érdekében, 

hogy tapasztalatokat, kapcsolatokat szerezzen. (Czike – Kuti, 2006)  

 

4.2. Az önkéntesség Magyarországon 

Az önkéntesség a korai keresztény időszakra vezethető vissza, amikor a vallás egyik 

alaptételének tekintendő felebaráti szeretet volt a jótékonykodás és a mások iránti 

könyörületesség alapja. Az idő múlásával a különböző rendek és egyházak már szervezett 

formában segítettek az időseken, betegeken és árvákon, alamizsnát osztogattak. A céhek 

megjelenésével és a polgárság kialakulásával megjelent egy tehetősebb társadalmi réteg, 

amely felelősséget vállalt a közösség elesettjeiért. (Szigeti, 2004) Az első szegénytörvény – 

Anglia, 1601 – megjelenése után állami feladattá vált a szegényekről való gondoskodás. 

Fokozatosan létrejöttek a civil szervezetek első csírái is, ahol a jótékony polgárok nem vallási 

elkötelezettségből vagy állami előírás alapján, hanem önállóan vállalták a segítő munkát. 

(Molnár, 2003) A felvilágosodás korában kialakult a mai civil társadalmat életre hívó 
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társadalmi nyilvánosság. A civil társadalom alapja az önkéntesség, Habermas szavaival élve: 

intézményes magvát önkéntes alapon történő, nem állami és nem gazdasági összefogások 

képezik, amelyek az egyházaktól, kulturális egyesületektől és akadémiáktól, a független 

médiumokon, sport- és szabadidőegyleteken, vitaklubokon, lakossági fórumokon és 

állampolgári kezdeményezéseken át a szakmai egyesületekig, politikai pártokig, 

szakszervezetekig és alternatív intézményekig terjednek. (Szigeti, 2004) 

A magyar történelemben az önkéntes hagyományok kialakulásakor az államalapítás 

utáni időkben a katolikus egyházé volt a főszerep, bár ezt a domináns jellegét a későbbiekben 

nem tartotta meg. A közösség kötelezettsége volt – vallási parancsok és társadalmi normák 

alapján –, hogy az elesetteket, a szegényeket támogassák. Az iparos szervezetek, a 

kézművesek társaságai és a céhek – gazdasági funkciójuk mellett – kölcsönös segítségnyújtást 

biztosítottak tagjaiknak. Előírták, hogy kötelesek társaikat és azok családját segítségben 

részesíteni – betegek ápolása, elhunytak eltemetése, özvegyek, árvák támogatása. A szabad 

királyi városok polgáraiknak előjogok egész sorát biztosították, ezzel képessé tették őket arra, 

hogy létrehozzanak olyan világi jótékonysági intézményeket, amelyek már nem tartoztak a 

katolikus egyház befolyása alá. (Szigeti, 2003) 

Az önkéntes munka a második világháborút követő „szocialista” rendszerben 

elveszítette a szabadon választható jellegét, többnyire központi politikai irányítással 

szervezték, „társadalmi munka” néven. A különféle célokat, akciókat nem a polgárok maguk 

kezdeményezték, hanem valamelyik hatalmi- politikai központból indultak azok, így azt 

semmiképp nem lehetett önkéntesnek nevezni. A helyi kezdeményezéseket, ami az igazi 

önkéntes munka egyik meghatározó jellemzője, semmilyen területen, így itt sem kultiválta a 

rendszer, hiszen az a központi akarat kikezdését jelentette volna. Ez a közelmúlt, a társadalmi 

munka emléke, az ehhez kapcsolódó előítéletek nehezítik manapság az önkéntes munka 

egészséges méretű elterjedését. (Péterfi, 2003)  

2000 szeptemberében megindultak Magyarországon az ENSZ által kihirdetett 

Önkéntesek Évének szervezési munkálatai, melyben több mint 70 civil szervezet, egyházi 

szervezet és kormányzati szerv képviselői vettek részt. 2001-ben az Önkéntesség Nemzetközi 

Éve alkalmából valósult meg először az Önkéntesek Hete és az Önkéntesek Ünnepe. A 

program keretében hazánkban számtalan szakmai program, helyi-, kis-, és nagytelepülési 

akció szerveződött. Az év kiváló alkalmat teremtett arra, hogy felhívja a kormányzat 

figyelmét az önkéntesség fontosságára, annak társadalmi, gazdasági jelentőségére. Ekkor 

fogalmazódott meg, hogy szükség van egy országos Önkéntes Központ létrehozására az 
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önkéntesség infrastruktúrájának megteremtése, kultúrájának fejlesztése érdekében. Ezen 

szándék gyakorlatba történő átültetését öt non-profit szervezet együttműködése és munkája 

tette lehetővé. 2002-ben már megkezdhette működését az Önkéntes Központ Alapítvány 

(ÖKA). Az alapító szervezetek 1998 óta küzdöttek azért, hogy az önkéntes tevékenységet 

elismertessék és méltó helyet, szerepet kapjon a magyarországi civil társadalom színes 

palettáján. (Az ÖKA-ról röviden, é.n.) Az önkéntes-közvetítő központoknak szem előtt kell 

tartaniuk, mint célt, hogy az önkéntesek rátaláljanak az önfejlesztést elősegítő lehetőségekre. 

(Hegyi – Horváth – Molnár, 2006) 

2005. szeptember 1-jén az ÖKA, a Béthel Alapítvány és a CIVIQ – Holland Országos 

Önkéntes Központ kezdeményezésére létrejött az Önkéntes Központ Hálózat (ÖKH). A 

Hálózat érdekképviseleti, érdekérvényesítési feladatokat lát el, a felvételt nyert 

Magyarországon működő Önkéntes Központokat összefogó koordinációs, konzultációs 

funkciókat betöltő szervezet. (Önkéntes Központok országszerte, é.n.) 

Az úgynevezett Önindító Program keretein belül az Önkéntes Centrumok a TÁMOP 

5.5.2 intézkedésnek köszönhetően  2010  és 2011 elejétől kezdődően készülhetnek fel, 

valamint indíthatják el szolgáltatásaikat a megyék civil szervezetei, intézményei és 

magánszemélyei számára. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával, és a hazai Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.5.2.) 

keretében megvalósuló program legfontosabb célja, hogy megfelelő infrastruktúra jöjjön létre 

országosan az önkéntesség elterjesztésére és támogatására. Távlati cél az önkéntes 

tevékenységet vállalók számának és az önkéntes tevékenységek hatékonyságának növelése. A 

program minden megye egy-egy szervezete számára teremt bekapcsolódási lehetőséget, így 

még több megyében jöhet létre illetve erősödhet meg a helyi szintű önkéntesség fejlesztésével 

foglalkozó Önkéntes Centrum. (Önindító Program, é.n.) 

Az első magyarországi hosszú távú önkéntes program az ÖTLET program. Célja a 18 

és 26 év közöttiek, továbbá a 45 év fölötti tartósan álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek 

javítása. A program résztvevői védett körülmények között tapasztalhatják meg, milyen egy 

munkahelyi közösség tagjaként dolgozni. A fiatalok tapasztalatszerzésén és a 45 év 

felettieknek a munka világába való visszatérésén túl a résztvevők személyiségfejlődése is 

pozitív irányba mozdulhat, hisz az önkéntességen keresztül az odafordulás, elfogadás, 

szolidaritás értékét közvetítik. A program résztvevői tíz hónapot töltenek valamilyen civil, 

egyházi vagy állami intézménynél. Az önkéntes tevékenység során mindenkit mentor támogat 

a munkában. (Az ÖTLET program célja, é.n.) Nyugat - Európában és az Egyesült 
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Államokban már évtizedek óta létező hosszú távú – 3-6-12 hónap – önkéntes szolgálat jó 

lehetőséget nyújt a fiatalok és a 45 év feletti tartós álláskeresők számára is a gyakorlati tudás 

megszerzésére, felfrissítésére valamint a tapasztalatszerzésre és újszerű munkahelyi szerepek 

kipróbálására. (Az ÖTLET program története, é.n.) 

Bartal Anna Mária és Kmetty Zoltán a magyarországi önkéntesek motivációit 

vizsgálta. 2009-ben végzett vizsgálatuk során kiküldött kérdőívek útján 235 szervezetet és 

közel 3000 önkéntest kérdeztek meg. A minta „tipikus önkéntese” olyan 18-45 év közötti nő, 

aki városban vagy községben él, inkább házas, de gyakran hajadon, inkább gyermekes (két 

gyermeket nevelő), de gyakran gyermektelen, felsőfokú vagy középfokú végzettséggel 

rendelkezik, gazdaságilag aktív. Szolgáltatás jellegű, de felsőfokú végzettséget igénylő 

munkakörben dolgozik, a maga módján vallásos, átlagos havi jövedelme 75-150.000 forint 

között van, de gyakori, hogy ennél magasabb a havi keresete. Az elmúlt tíz évben lett 

önkéntes, szervezeteknél végez önkéntes tevékenységet, leggyakrabban rendezvények, 

események szervezésében, lebonyolításában segédkezik, adminisztratív feladatokat lát el, 

vagy gyermek-és ifjúságvédelmi programokban vesz részt. A megkérdezettek számára az 

önkéntesség értékként van jelen, az egyik legfontosabb számukra, hogy elismerjék 

munkájukat, különösen az a szervezet és annak munkatársai, ahol tevékenykednek. A 

szociális interakciók – a motivációt tekintve – a második helyen szerepel, ami arra utal, hogy 

az önkéntesség közösségi élményeket, kapcsolati lehetőségeket is ad. Ezekből az adatokból 

arra lehet következtetni, hogy a mai kapcsolat-hiányos magyar társadalomban az önkéntesség 

az „elveszett közösségek” megtalálásának egyik terepe. Ez azt jelenti, hogy az önkéntes 

koordinátoroknak nem csak a szakmai munkára kell figyelniük, hanem a közösségfejlesztésre, 

a közösségi együvé tartozás ápolására is. (Bartal – Kmetty, 2010) 

 Czike Klára és Kuti Éva 2006-os munkájukban Czike Klára többek között a 

magyarországi önkéntesség SWOT vizsgálatának eredményeit közli. A SWOT (magyar 

megfelelője a GyELV) analízis négy féle tulajdonságot vizsgál: erősség, gyengeség, 

lehetőség, és veszély. (Fülöp, 2008) Czike kutatásából kiderül, a hazai önkéntesség erőssége, 

hogy 2005 óta törvény szabályozza azt, amely elismeri annak társadalmi értékességét, 

lehetővé teszi az önkéntes tevékenységek fejlődését, támogatását. A civil szervezetekben 1 

millió önkéntes tevékenykedik. Az eddigi kormányzatok és minisztériumi szakértők nyitottak 

voltak az önkéntességgel kapcsolatos civil felvetésekre, és ezek az állami-civil 

együttműködések az utóbbi 15 évben nagy hatásfokkal működtek. Az önkéntesség 

gyengesége, hogy az oktatási rendszer nem tartalmaz erre vonatkozóan ösztönző elemeket, 
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nem számít bele a gyakorlati időbe, felvételinél nem jár érte pont, ennélfogva a fiatalok 

önkéntessége még gyerekcipőben jár. Gyengeség továbbá, hogy a vállalatok vezetői nem 

követelik meg alkalmazottaiktól a közösségi felelősségvállalást, munkafelvételinél pedig nem 

előírás, még csak nem is jelent előnyt az önkéntes tevékenység végzése. A SWOT analízis 

elvégzésekor az önkéntesség a civil társadalmon belüli témának számított, nem kapott kiemelt 

támogatást, fejlődéséről nem készültek rendszeres felmérések. A fogalommal kapcsolatos 

sztereotípiák sokakat gátoltak abban, hogy becsatlakozzanak az önkéntesek táborába. 

Legtöbben ingyenmunkának, „kommunista szombatnak”, és a laikusok felelősség nélküli 

beleavatkozásának gondolták az önkéntességet, mint tevékenységet. Az önkéntesség köz- és 

felsőoktatásba való beintegrálása esetleges lehetőségként szerepel, különböző témáiban 

rendszeres kutatásokat volna jó végezni. Az önkénteseket foglalkoztató szervezet állam általi 

támogatása és a munkanélküliség csökkentése érdekében az önkéntesség állami 

foglalkoztatási rendszerbe történő integrálása szintén a lehetőségek között szerepelt. (Czike – 

Kuti, 2006) Napjainkban annyi bizonyos, hogy álláskereséskor a felvételiző előnyére válhat, 

ha referenciákkal, önkéntes tevékenység végzéséről szóló dokumentumokkal rendelkezik. 

(Veszprémi, 2010) Az önkéntesség veszélyei közé sorolták, hogy az önkéntesség társadalmi 

fontosságának üzenete nem jut át többek között az állami intézményekbe. Csupán az 

ingyenmunkát látták benne, így az önkéntes státusza nem különbözött egy közmunkás 

státusztól. Félő, hogy az állami szervezetek az önkéntességet amolyan próbaidős, „akar 

dolgozni, vagy nem akar dolgozni” tesztnek használják a korábbi, munkanélküliek 

„érdemes/érdemtelen” kategorizálása helyett. (Czike – Kuti, 2006) 

 

5. Pécs és az EKF 

Az Európa Kulturális Városa program célja a kulturális örökség sokszínűségének 

megőrzése, az európai népek egymáshoz való közeledésének elősegítése volt, egymás 

kultúrájának megismerésén keresztül. (Pilkhoffer, 2010) Az „Európa Kulturális Fővárosa”- 

kezdeményezés arra szolgál, hogy a városok újra felfedezzék a városiasságot, a városban való 

élet szépségét, visszaszerezzék a közösségnek a köztereket, élőbbé tegyék az utcáikat, 

élhetőbbé a környezetüket, rácsodálkozzanak saját örökségükre és hozzákezdjenek vidám, 

szelíd átalakításához. (Takáts, 2010) A nyertes pályázatot 2004 őszén Takáts József írta meg, 

A határtalan város címmel. A pályázat elkészítésére és győzelemre vitelére a város politikai, 

önkormányzati és intézményi apparátusa nem lett volna képes, így a pályázatírás időszakában 

hagyták – megengedték – , hogy a jóhiszemű és lelkes „civil" szakemberek előkészítsék és 
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megírják a pályázatot. (P. Müller, 2008) A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa projektre 

egyre inkább az lett a jellemző, hogy akik ismerték a pályázat szellemiségét, nem voltak 

döntési pozícióban, akik pedig döntési helyzetben voltak, nem értették az egész lényegét. A 

civilek programból való kiszorítása a pályázat írójának és egyben a stratégiai főigazgatónak, 

Takáts Józsefnek a távozásával kezdődött. (Takáts – Cseri, 2006) 2009-ben a pécsi lakosság 

többsége pesszimistán állt a programhoz, ám az EKF év során a megítélésük pozitív irányba 

változott. A kezdeti pesszimizmus ellenére a magyarok többsége pozitív kimenetelűnek 

gondolja az EKF évadot. Páva Zsolt, Pécs polgármestere egy, a Pécs2010 Európa Kulturális 

Fővárosa programsorozat elégedettségét vizsgáló kutatás sajtótájékoztatóján elmondta, 

szeretne köszönetet mondani különösképp az önkénteseknek, akik szabadidejükben segítették 

Pécset, mind e mellett fontosnak tartja az erős és büszke pécsiek közösségét.  A pécsi 

polgárok egymásra találtak, összehozta őket a közös cél, a közös eszme. Városuk iránti 

szeretetük megmutatkozott a munkájuk során, a válaszolók háromnegyede szívügyének 

tekintette, hogy a város sikeresen vegye az akadályokat. (Pécsi Hírek, 2011) 

A 2010-ig tartó időszakot tematikus felvezető évek előzték meg. 2006 a kulturális 

örökség éve, 2007 a tanítás és tanulás éve, 2008 a környezet- és egészségkultúra éve, 2009 a 

vallási kultúra éve volt. P. Müller Péter szerint ahhoz, hogy a városlakók a magukénak 

érezzék az elnyert Európa Kulturális Fővárosa címet, és bekapcsolódjanak egy új 

városidentitás, egy új arculatú Pécs megformálásába, hagyni kell őket cselekedni, hogy 

tehessenek azért a városért, amelynek polgárai, s amellyel összekötötték magánemberi és 

szakmai sorsukat. (P. Müller, 2008) Elmondható, hogy ez a fajta bekapcsolódás megtörtént. 

2010-ben az egész éven át tartó rendezvénysorozat számos eleme hordozta a 

közösségfejlesztés üzenetét; a társadalmi részvétel, a közös cselekvés ereje, az együtt-fejlődés 

élménye mind a közösségi munka, a közösségfejlesztés velejárói. Az Európa Kulturális 

Fővárosa (EKF) évad projektjei kiváló lehetőséget kínáltak a formális és informális 

részvételre, önkéntes munkára a közösségfejlesztés területén. (Knyihár, 2010) 

Az EKF év programjain számos szociális projekt, közösségi és családi program 

valósult meg, melyek az emberek aktív hozzájárulását igényelték a programhoz. (Knyihár, 

2011) Ilyen volt a „Hozz egy fát!” akció 2010 márciusában, a Kálvária-domb megtisztítása 

2010 júniusában (11. számú melléklet), Zöld Alma Napok 2010 márciusában (12. számú 

melléklet). A Krétakör Majális az alkotók szerint városterápiás akciósorozat volt a kortárs 

színházművészet nyelvén. A tavaszi program egy társadalmi performance-ban való részvétel 

lehetőségét kínálta. A PLACC Fesztivál és a Szomszédünnep szintén májusban zajlott 
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közösségfejlesztő programok voltak. A külföldi és magyar alkotók részvételével készült 

uránvárosi „Lakás-kaland-túra” olyan előadás, melynek jeleneteit a nézők más és más 

magánlakásban láthatják. Ezzel párhuzamosan a város eldugott szegleteit teljesen átrajzolta a 

Déli Szél Kollektíva „land art” installációival. Az egészség, közösség, kultúra 

találkozásaképp Családi Egészségnapot rendeztek, mely a romák egészségügyi helyzetével 

foglalkozó konferenciából, és a cigány kultúrát, szokásokat, és az egészséges életmódot 

népszerűsítő fesztiválból állt. A képzőművészet és a kreatív közösségek találkozásából 

született a Temporary City, mely Pécs, a Ruhr-vidék és Isztambul urbanisztikai közös 

projektje, melyben a három város műszaki egyetemeinek hallgatói dolgoztak együtt. 

(Knyihár, 2010) 

Az önkéntes program arról tesz tanúbizonyságot, hogy a helyiek nagyon sokat, és 

szívesen tettek azért, hogy Pécs könnyebben vegye az Európa Kulturális Fővárosa címmel 

járó akadályokat. Az önkéntes program havi, negyedéves beszámolói és éves összesítéseiből 

kiderül, 780 fő regisztrált az EKF önkéntes programjába, összesen több mint 20.000 órát 

dolgoztak a közel 400 megvalósult programon. A pécsi EKF-et segítő önkéntes program az 

állami és a civil szektor összekapcsolásával kísérletezett. (Bálint, 2010) Az Európa Kulturális 

Fővárosa pályázat alapelve az együtt gondolkodás, a közös cselekvés, melyet a társadalom 

bevonásával – a lakossággal, a civil szervezetekkel – és a gazdasági szférával való folyamatos 

együttműködés révén kívántak megvalósítani 2010-ben. Péter Balázs az önkéntes program 

tagja így vélekedik: „Önkéntesként csupán megpróbálhatunk visszaadni valamennyit abból, 

amit innen kaptunk.” (Dávid, 2010:123) 

 

6. Önkéntes tapasztalatok az EKF évében 

A szakirodalmi áttekintés után ismertetem az általam végzett értékelő kutatás 

eredményeit. A „2010-ig kettőezer tízen” program önkénteseként saját tapasztalatokra is 

tettem szert. A résztvevő megfigyelés során tapasztaltam, hogy azoknak az önkénteseknek, 

akik sűrűbben vettek részt a programokon, önkéntes műhelyeken, bensőségesebbé vált a 

viszonyuk, egyfajta közösséget alkottak. Sokan közelebbről, mélyebben megismerték 

egymást, és nem pusztán az önkéntes tevékenységük kapcsán, hanem a civil életben is 

tartották, tartják a kapcsolatot. Ez mindenképp erőssége a programnak. 

Knyihár Évával, a program koodrinátorával, három önkéntessel és három 

fogadószervezettel készítettem interjút. A koordinátor által vezetett statisztikai adatokból 

kiderült, hogy az általam kiválasztott Walcz Ilona és Baki Dezső önkénteskedtek a legtöbbet 
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az EKF program során. A hólabda módszer alapján Éva ajánlotta, hogy harmadik interjúmat 

Nagy Jánossal készítsem, mert a fiatal önkéntesek közül kiemelkedő jelenség, aktív, és az 

önkéntesség eszméjének hirdetéséből, terjesztéséből is a legnagyobb mértékben kivette a 

részét.  A szervezetek kiválasztása az önkéntesek által megnevezett programok szervezői, 

szervezeteire esett – Pécsi Kulturális Központ, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, 

Ördögkatlan Fesztivál – melyeket Knyihár Éva koordinátor is említett a vele készült interjú 

során, illetve ezen szervezetek kérték a legtöbb önkéntest az EKF folyamán. 

Félig strukturált interjú módszerét alkalmaztam, (Babbie, 2003) melyben hét fő 

kérdést érintettem, azonban a valós helyzet, a körülmények és az emberek különbözősége 

miatt nem pontosan ugyanazokat a kérdéseket tettem fel mindannyiuknak. A kiválasztás során 

nem-valószínűségi mintavételt (Héra – Ligeti, 2005), szakértői mintavételt alkalmaztam 

hólabda technikával kiegészítve. (Babbie, 2003) A szervezetekkel készített interjúk során 

feltett kérdéseim az önkéntes program erősségeire, gyengeségeire, veszélyeire, lehetőségeire 

is irányultak. Az önkénteseket továbbá arra kértem, hogy a GyELV (SWOT) vizsgálat szerint 

(Fülöp, 2008) töltsenek ki egy négy részre – erősség, gyengeség, lehetőség, veszély – osztott 

táblázatot, és írják le az önkéntes programmal kapcsolatos véleményüket. Szerettem volna 

megtudni, hogy a szervezetek és az önkéntesek azonos szempontokat, tényeket sorakoztatnak-

e fel, vagy meglátásaik egymástól különböznek. Ezt azért tartom fontosnak vizsgálni, hogy 

megtudjam, az önkéntes tevékenységet végzők, és az önkéntest fogadók véleménye, 

tapasztalata milyen mértékben hasonlít, vagy különbözik egymástól. 

 

6.1. „2010-ig Kettőezer tízen” Önkéntes Program 

A „2010-ig Kettőezer tízen” Önkéntes Program a Pécs2010 Európa Kulturális 

Fővárosa projekt önkéntes programja. A program koordinátora, Knyihár Éva szociális 

munkás, közösségfejlesztő elmondta, a program cél az volt, hogy aktív részvételre 

ösztönözzék a helyi lakosokat. Szerették volna „társadalmasítani” az EKF programot, bevonni 

a pécsi embereket a feladatokba, hogy minél többen részesei legyenek a programnak. Ezen 

túlmenően cél volt, hogy az önkéntesség eszméjét is terjesszék, népszerűsítsék azt. Éva meg 

van elégedve a program sikerével, úgy véli sikerült elérni céljukat. A koordinátor úgy véli, a 

program elérte célját. Az emberek nagy számban részt vettek az EKF programban, szerettek 

volna, és részeseivé is váltak az EKF programnak, egyedülálló volt az „ügyért” folytatott 

munka. Ez a fajta önkéntes tevékenység nem bizonyos szervezethez, hanem egy bizonyos 

programhoz, jelen esetben az EKF programhoz kötődött. Knyihár Éva erősségként nevezi, 
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hogy a média meglehetősen sokat foglalkozott az EKF-fel, és az önkéntes programmal. 

Gyengeség azonban, hogy a program gyenge lábakon állt, hiszen azt Éva egymaga 

koordinálta. A pénzügyi nehézségek is jelen voltak, melyek tovább nehezítették a munkát. 

Hatalmas lehetősége a programnak viszont, hogy az önkéntesek különböző programokra 

ingyen, vagy kedvezményesen bejuthattak. Sokan közülük még nem voltak kulturális 

intézményekben, és kimondhatatlan élménnyel gazdagodtak azáltal, hogy az önkéntes 

tevékenységük révén ellátogathattak különböző múzeumokba, részt vehettek számos 

rendezvényen, programon, amire korábban esetleg nem volt lehetőségük. (4. számú melléklet) 

 

6.2. Az önkéntesek szerint 

Az önkéntesekkel készített interjúk és a GyELV táblázat lekérdezésből az EKF 

önkéntes programára vonatkozóan az alábbi eredmény született. 

ERŐSSÉG 

- Jól működő közösség. 

- Új kapcsolatok. 

- Közösséggé szerveződés. 

- Közös ügyért való munka. 

- Jó eredmények, növekvő érdeklődés. 

- Koordinálás.  

- Sok támogatás. 

GYENGESÉG 

- A fogadó szerezetek felkészületlensége. 

- Az esélyegyenlőség háttérbe szorul. 

- Jogok és kötelezettségek nem megfelelő 

tisztázása. 

- Kevesebb aktív önkéntes. 

- Nem sikerült a tervezett létszám elérése. 

- A diákokra nincs ösztönző hatással.  

- Önkéntesség fogalmát kevesen értik. 

LEHETŐSÉG 

- Tapasztalatszerzés, tanfolyamok 

- Kapcsolati tőke. 

- Önéletrajzban jól mutat. 

- Nyugdíjasok, magányos emberek számára 

is hasznos. 

- Önkéntesek toborzása. 

- Önkéntesség szélesebb körben való 

elterjesztése. 

VESZÉLY 

- Szabálytalankodás. 

- A törvény hiányos ismerete.  

- Magas taglétszám.  

- A szervezet strukturálatlansága. 

- Nem értik az önkéntesség miben-létét, 

lényegét. 

 Az önkéntes program erősségének az önkéntesek egyértelműen a csoportkohéziót, a 

tagokból kialakult közösséget nevezték meg elsőként. Az önkéntes program legfőbb erőssége, 

hogy a város lakóiban erősítette azt az igényt, hogy a közjó érdekében saját lehetőségeik 
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szintjén tegyenek valamit. A különböző munkák során ismeretlen emberek kerültek 

egymással kapcsolatba, szerveződtek közösséggé, és ismerték fel a közös ügyért való együttes 

munkálkodás felemelő érzését. Az elért eredmények és a közös munkák komoly vonzerőt 

jelentenek mások számára, növekedett az érdeklődés az önkéntes munkák iránt, mely egyben 

jelentős társadalmi tőke növekedést is jelent. 

 Gyengesége a válaszadók szerint a fogadó szervezetek felkészületlenségében 

mutatkozott meg leginkább. Némely szervezeteknél nem voltak tisztában az önkéntesség 

fogalmával, jelentésével, amiből eleinte számos nézeteltérés, konfliktus adódott. Néhány 

intézmény nem alakította ki világos álláspontját az önkéntes munkával kapcsolatban, ezáltal 

többször előfordult, hogy egy átlagos önkéntest képességéinél jóval alacsonyabb színvonalú 

munkával bíztak meg. A jogok és a kötelezettségek előzetes tisztázásával ezek a problémák 

kiküszöbölhetőek lettek volna. A gyengeségek közt szerepel az is, hogy a program a tervezett 

önkéntes létszámot nem érte el. 2010 fő helyett „csak” 780 fő regisztrált a programba. 

Megfogalmazódott az oktatási rendszer hiányossága, miszerint az önkéntes munkát végző 

diák a felvételi eljárás során plusz pontban nem részesül. Ellenkező esetben, ha valamiféle 

jutalomban, elismerésben, pozitív diszkriminációban részesülnének az önkéntes 

tevékenységet végző diákok, nem kizárt, hogy megnövekedne a tanulók száma az önkéntesek 

körében.  

Gyakori eset volt, hogy némi szaktudást igénylő területről érkezett felkérés – hospice 

szolgálat, tárlatvezetés, kézművesség. A felkéréseknek való megfelelés érdekében a jövőben 

hasznosak lennének különböző felkészítő tanfolyamok, amelyek során az önkéntesek 

elsajátíthatják azokat a készségeket, ismereteket, amelyeket egy-egy speciális területen 

alkalmazni kell. Az önkéntes munka az egyedülállók, nyugdíjasok, özvegyek számára 

hasznos elfoglaltság fizikai és mentális vitalitásuk megőrzésére, megtapasztalhatják, újra 

élhetik milyen érzés csapatban dolgozni. Emellett kapcsolati tőkére tehetnek szert, és nem 

utolsó sorban az önéletrajzokat is tartalmasabbá, gazdagabbá teszi. Lehetőségként jelölték az 

önkéntesek további toborzását, az önkéntesség szélesebb körű elterjedését, elterjesztését. Az 

oktatásba való bevonása hasznos lehet a fiatalokra nézve. 

A veszély forrása lehet, ha az önkénteseket olyan feladatok végzésére kérik fel, 

amihez szakirányú végzettség szükséges. Fontos, hogy mind a fogadó szervezetek, mind 

pedig az önkéntesek tisztában legyenek a rájuk vonatkozó jogszabályokkal. Továbbá veszély 

lehet, ha az önkéntesek száma meghalad egy bizonyos mértéket, amelyen felül az 

egyszemélyes koordinálás megnehezedik. A koordinátor nem tud kellő fokú személyes 
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kapcsolatot fenntartani egy bizonyos létszám fölött. Ebből adódóan előfordulhat, hogy csak a 

helyszínen, a fogadószervezetnél derülnek ki hiányosságok, problémák, melyek árnyékot 

vetnek az egész önkéntes szervezetre. A könnyebb átláthatóság érdekében a külföldi 

mintákhoz hasonlóan különböző szakcsoportok létrehozása áthidalhatná az esetleges 

problémát. 

 

6.3. A fogadó szervezetek szerint 

 A vizsgálatomból kiderült, hogy az önkéntesek és a fogadó szervezetek néhány 

dologban hasonló véleményen vannak, néhány dologról viszont eltérő módon vélekednek. 

ERŐSSÉG 

- A kapcsolati háló bővülése. 

- Élhetőbbé teszi a várost. 

- Tapasztalatszerzés. 

- Kiváló koordinálás. 

- Odaadó önkéntesek. 

- Kölcsönös együttműködés. 

- Egymásra utaltság, közösségélmény 

GYENGESÉG 

- Kevés fiatal, sok nyugdíjas. 

- Többször kevesebb ideig vállalt 

önkéntesség a folyamatos munkavégzés 

helyett. 

- Nehéz vonzóvá tenni a szegényebbek 

számára. 

- Kevés fiatal, egyetemista. 

LEHETŐSÉG 

- Újabb önkéntesek toborozása. 

- A program folytatása. 

- Kiugrási lehetőség. 

- Közismert személyek hirdessék az 

önkéntességet. 

VESZÉLY 

- Fizetség nélküli munka. 

- A fogadó szervezetek hiányosságai. 

- Visszaélés az önkéntesek jóakaratával. 

- Kötelezővé tett „önkéntes”ség 

Mindkét oldal válaszadói – az önkéntesek és a szervezetek – az erősségek 

megnevezésénél fontosnak tartották a kapcsolati hálók bővülését, az önkéntesek 

közösségének erejét, és a munkák során tanúsított együttműködést. Erősség továbbá a 

program remek koordinálása, ami az egyszemélyes koordinátor, Knyihár Éva lelkes és 

lelkiismeretes munkájának köszönhető. Az önkéntes program gyengeségeivel kapcsoltban a 

szervezetek és az önkéntesek közül is megemlítették a fiatalok alacsony létszámát a 

programban. Ez a megállapítás ütközik egy EKF-kutatás (Clauw – Capoen, 2010) 

eredményeivel, miszerint az önkéntesek 45%-a 30 évesnél fiatalabb, és közülük a legtöbben 

20 év körüliek. Az eltérés azzal magyarázható, hogy a regisztrált önkéntesek 24%-a volt aktív 

az évad során, akik viszont a tapasztalatok szerint jellemzően az idősebb korosztály tagjai 
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voltak. Az önkéntesek további toborzását a szervezetek és az önkéntesek is a lehetőségként 

említették. Az önkéntesség szélesebb körben való elterjedését az önkéntes-létszám bővülése 

nagyban elősegítené. Az iskolai tantervbe való beiktatását az önkéntesek részéről többen 

pozitívan véleményezték, óriási lehetőséget látnak benne, egyes szervezetek képviselői 

viszont veszélynek gondolják. Félő, hogy az önkéntesség kötelezővé tétele kevésbé fogja 

növelni az hajlandóságot, hiszen ha valami kötelezővé válik, az a továbbiakban már csak a 

szó jelentéséből is fakadóan nem számít önkéntes vállalásnak. Az önkéntesek viszont azt 

remélik, így több fiatal megtapasztalja az önkéntességben rejlő pozitív energiát, és az 

önkéntesség azon tulajdonságát, hogy a másokon való segítés által az egyén önmaga is 

fejlődik, személyisége még inkább kiteljesedhet. A jövőben viszont különös tekintettel kell 

lenni arra, hogy az önkéntes munka nem egyenlő az ingyenmunkával. Esetleges veszélye az 

önkéntesek foglalkoztatásának, ha a fogadó szervezet nincs teljes mértékben tisztában az 

önkéntesség fogalmával. 

 

7. Összegzés 

Kutatásom célja az volt, hogy megismerjem a „2010-ig kettőezer tízen” Önkéntes 

Program történetét, valamint a program sikereit, erősségeit, gyengeségeit a koordinátor, a 

résztvevő önkéntesek, és a fogadó szervezetek tapasztalatai alapján. A kutatói munkát elindító 

kérdésekre választ kaptam. A fogadó szervezetek közül az általam megkérdezettek továbbra is 

együtt kívánnak működni az Önkéntes Központtal, az önkéntesekkel való munka sikerei 

végett a jövőben is igényt tartanak az önkéntesek segítségére. A szervezetek jövőbeli terveiről 

alkotott hipotézisem, mi szerint folytatni kívánják az önkéntesekkel való együttműködést, 

megerősítést nyert. A szervezetek képviselői elmondták, együtt kívánnak dolgozni az 

önkéntesekkel. Az eredmény nem reprezentatív, hiszen a három általam kiválasztott 

szervezeten túl az EKF évében számos más szervezet is foglalkoztatta az önkénteseket. Ami 

azonban bizonyos, a legtöbb önkéntest kérő szervezet igényt tart az önkéntesek további 

közreműködésére. Az önkéntesekkel készített interjúkból kiderül, ketten folytatják a munkát, 

egyikük viszont egyéb elfoglaltságai okán nem tud a továbbiakban a program részese lenni. A 

feltételezésem, mi szerint az önkéntesek folytatják a munkát, részben igazolódott. Ahhoz, 

hogy a témában reprezentatív eredmény szülessen, a program minden önkéntesét meg kell 

kérdezni e tekintetben. Egy további kutatás témája lehet egy, a programban részt vevő minden 

önkéntes és fogadó szervezet véleményére kiterjedő SWOT analízis. 
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Melléklet 

 

1. számú melléklet  

Kérdéscsoportok: „2010-ig kettőezer tízen” Önkéntes Program koordinátora 

Mi volt a Pécs2010 Önkéntes Program előzménye? 

Mi volt az önkéntes program célja? 

A kitűzött célokat sikerült elérni? 

Mely szervezetek kérték a legtöbb segítőt? 

Folytatódik-e valamilyen formában a program 2010 után? 

Mik voltak a program erősségei? 

Mik voltak a gyengeségek? 

 

2. számú melléklet 

Kérdéscsoportok: „2010-ig kettőezer tízen” Önkéntes Program önkéntesei 

Hol értesült az önkéntes programról?  

Miért döntött úgy, hogy részt vesz benne? 

Milyen rendszerességgel vállalt önkéntes feladatokat? 

Milyen jellegű munkák voltak ezek? 

Mi volt a legkedvesebb élménye? 

A jövőben folytatja-e a munkát? 

Miért? 

 

3. számú melléklet 

Kérdéscsoportok: Fogadó szervezetek 

Dolgoztak-e már korábban együtt önkéntesekkel? 

Meg volt elégedve az önkéntesek munkájával? 

A jövőben igényt tartana önkéntes segítőkre? 

Miben látja az önkéntes program erősségét? 

Miben látja annak gyengeségét? 

Miben lát lehetőséget? 

Miben látja a veszélyét? 

 

 



29 

 

4.számú melléklet 

Interjú – Knyihár Éva 

Mi volt a Pécs2010 Önkéntes Program előzménye? 

„Az volt az előzménye kedves Anna, hogy 2004-ben az Önkéntes Központ Alapítvány 

hálózatépítő akciót kezdett Magyarországon, és meghirdette, hogy az országba szeretne 

önkéntes központokat létrehozni. Akkor Pécsett mi az Istenkúti Közösségért Egyesülettel 

jelentkeztünk, és kiválasztottak bennünket, így 2004 szeptemberében elkezdtük azt az 

önkéntes hálózatépítő folyamatot, amihez rajtunk kívül még csatlakozott Nyíregyháza, 

Szekszárd, Békéscsaba és Szolnok ha jól emlékszem. És tulajdonképpen azóta mondhatjuk 

azt, hogy Pécsett valamiféle önkéntességre vonatkozó fejlesztő munka elkezdődött. És 

tulajdonképpen egy hosszabb felkészítés után a Pécsi Önkéntes Központként kezdtünk el 

működni 2005 év végétől, és mindenféle ilyen önkéntességre vonatkozó szakmai munkákat 

kezdtünk el közösen a hálózati partnerekkel, illetve közösen gondolkodtunk azon, hogy 

mondjuk helyi szinten, különböző városokban hogyan lehetne ezt az önkéntességet 

népszerűsíteni, hogy kéne elkezdeni közvetíteni, toborozni, stb stb. És tulajdonképpen amikor 

én meghallottam hogy Pécs Európa Kulturális Fővárosa lesz (ugye ez 2006-ban derült ki), 

akkor már akkor jeleztem a Pécsi Önkormányzatnak (amikor kiírta a Civil Alapot és lehetett 

rá pályázni pénzt), hogy szeretnénk felajánlani a segítségünket, és letettem egy konkrét 

programjavaslatot arra vonatkozóan, hogy Európa Kulturális Fővárosa évében hogy 

gondolom az önkéntesek toborzását és bevonását (ez 2006-ban történt, akkor már két éve 

Önkéntes Központként működtünk Pécsett). Akkor igazából én erre választ nem kaptam, de 

2007 nyarán (nyár végén ősz elején) felhívott engem a Salamon Éva a Menedzsment 

Központtól (ő volt akkor ott a marketing vezető, most is az, akkor még iroda, most már 

marketing igazgató), és hogy mivel ő vele már régebbi volt a kapcsolatunk, meg tudta, hogy 

ezzel foglalkozom, hivatalosan is fölkért, hogy segítsek nekik abban, hogy akkor álljunk neki 

és dolgozzunk azon, hogy hogyan lehetne az önkénteseket bevonni a Menedzsment Központ 

munkájába. És akkor teljesen a legelejéről kezdtük a dolgot, onnantól kezdve, hogy a 

Menedzsment Központot regisztráltuk a minisztérium felé, mint fogadószervezet, egészen 

addig, hogy rákövetkező tavasszal kidolgoztuk a program Önkéntes Stratégiáját, és ennek 

mentén kezdtük el a munkát, és akkor mondjuk az előkészületi munka az 2007 decemberétől 

(decemberben volt ez első önkéntes találkozó) 2008 májusáig tartott, és akkor májustól 

hivatalosan (eddig önkéntesen csináltam), státuszban, koordinátorként foglalkozni. 
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Otthagytam a munkahelyemet (a TÁMASZ-nál voltam) és főállásban elkezdtem a 

koordinátorságot csinálni.” 

 

Úgy kértek föl erre? 

„Így van, úgy kért fel engem, a Mészáros András kötött velem együttműködési megállapodást 

(akkor még így az Önkéntes Központon keresztül, mint leosztott feladat az Önkéntes 

Központnak), hogy szakmai tevékenység az Európa Kulturális Főváros önkénteseinek a 

koordinálása. Akkor tulajdonképpen annyiban módosult a dolog, hogy az utolsó évben már 

Munkaügyi Központos támogatással státuszba, tehát nem kiszerződött feladatként, hanem 

konkrétan a Menedzsment Központ alkalmazásában álltam, és úgy foglalkoztattak tovább. 

Tehát hogy ez egy felkérés volt, nagyon megtisztelve éreztem magam. (mosolygás) Tehát van 

előzménye, azért lettem fölkérve.” (nevetés) 

 

Mi volt az önkéntes program célja? 

„Annak idején az volt a célja (és ez is maradt a cél), hogy minél jobban, törekedtünk arra, 

hogy a pécsi embereket bevonjuk a programokba. Annak idején azt a szót használtuk, hogy az 

EKF program társadalmasítása, hogy társadalmasítsuk a programot, tulajdonképpen az volt, 

hogy aktív részvételre ösztönözni az embereket, hogy kapcsolódjanak be a rendezvényekbe, 

illetve hogy minél jobban megismerkedjenek az EKF program lényegével mondjuk az 

önkénteskedésen keresztül, és én úgy gondolom ez volt egy nagyon izgalmas dolog. Az 

addigi munkánk főleg arról szólt, hogy különböző szervezetek mindennapi működésébe 

hogyan tudjuk az önkénteseket bevonni, hogy adott tevékenységre fókuszálva segítsék a 

szervezet munkáját (inkább ilyen tevékenységközpontú volt az önkéntesség), itt inkább a 

részvétel volt a fontos, tehát részvétel-központúságra törekedtünk, tehát hogy minél több 

ember vegyen részt a feladatokban, programokon. És természetesen azon túlmenően azért cél 

volt az is hogy az önkéntesség eszméjét terjesszük, meg az önkéntességet népszerűsítsük, de 

mondom a fő cél az volt, hogy az emberekkel megismertethessük az EKF programot.” 

 

Úgy gondolod sikerült elérni a célotokat? 

„Igen, mert hogy bizonyított dolog, meg visszajelzések alapján is utolérhető, hogy nagyon sok 

önkéntes motivációja között az szerepel, hogy részese akarok lenni a dolognak, aktív részese 

akarok lenni, nem csak csendes szemlélője, és ezen igényüket nagyon jól artikuláltál. Nagyon 

jó lehetőség volt, hogy (miért csináltál önkéntes tevékenységet) különböző rendezvényekre 
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kedvezményesen, vagy volt, hogy ingyen bejuthattak, és én úgy gondolom, hogy ha ezt így, 

mint jelenség nézzük, nagyon fontos lehet olyan szempontból, hogy emberek, akik addig nem 

nyilvánultak (azon túlmenően, hogy önkéntességben megnyilvánulhattak bizonyos 

tevékenységekben, és addig ezt nem csinálták, még pluszban esetleg olyan rendezvényeken 

vettek részt, amin addig sose jártak), tehát nagyon sokan mondjuk így jutottak el először 

múzeumba, meggyőződésem, hogy ez sokat lendített azon, hogy egyes embereknek olyan 

löketet adott, olyan személyiségváltozást, rádöbbent, hogy őt érdeklik a művészetek, vagy 

volt ilyen visszajelzés, hogy ő ezt nem is gondolta volna, hogy ezt élvezi, ennyire szereti, 

ennyire jól érzi magát ilyen helyen. Ez így bejött.” 

 

Mennyire voltál megelégedve a programmal? 

„Hát én az emberekkel nagyon, az önkéntesekkel nagyon, a szervezetekkel... ha valahol 

mondjuk problémák adódtak, az mindig a szervezeteknek az elvárásai. Tehát azt sokkal 

jobban értettek az önkéntesek elvárásait és az önkéntesek igényeit, a szervezetek 

felkészületlenségét, tájékozatlanságát sokkal nehezebben éltem meg meg sokkal nehezebben 

kezeltem, ugyanis én úgy gondolom, hogy egy önkéntes programnak az önkéntesről kell hogy 

szóljon, és nem a fogadószervezetről. És bizony ezt a fogadó szervezeteknél volt, hogy ezt így 

nagyon nehezen sikerült, nagyon nehezen ment át nekik az üzenet, hogy itt nem ingyen 

munkaerőről van szó, és nem arról, nem csak arról hogy nekik könnyebb legyen a dolguk, 

hanem arról, hogy van egy ember, aki mondjuk valamilyen motivációval ő ezt a 

tevékenységet akarja csinálni. Ez sokkal komplex-szebb dolog, meg kell tudni őt, kell tudni 

úgy tevékenységet neki kitalálni és kell tudni ezt az egészet lebonyolítani, hogy az konkrétan 

leülepedjen abban az önkéntesben, hogy azt miért volt jó csinálni, miért akarom tovább. 

Nagyon sok szervezetnek nem volt ideje erről beszélni, hogy ez most jó volt, nem volt jó, 

nem volt ideje visszajelzést adni, vagy nem volt, nincs kultúrája arra, hogy ezt hogy kell 

csinálni. Tehát a problémák többsége abból adódott, hogy ez a fogadó szervezetek irreális 

elképzelése, abból adódóan hogy azt hitték, hogy attól, hogy valaki ráér, és a szabadidejét 

áldozza, akkor biztos mindenhez ért, biztos, hogy egész nap ráér, és akkor ugráltatjuk, és 

mondjuk nem egyszer előfordult, hogy odament az önkéntes, és „hát mégse kell”. Tehát hogy 

bizony, a problémák többsége a szervezetek tájékozatlanságából adódott, de még így is azt 

mondom, hogy elégedett vagyok, mert ezeket is sikerült megbeszélni, ez mellett azért nem 

mentem el szó nélkül. Mindig visszajeleztem a szervezetnek, hogy na ácsi, itt nem az 

önkéntes hibájáról van csak szó, az egy kettős dolog, mert kettőn áll a vásár, és ezt így 



32 

 

sikerült megbeszélni, és sok esetben egy olyan új irányt vett az ő hozzáállásuk, ami úgy 

gondolom javukra szolgált. Egyébként meg alapjába véve a szervezetek többségétől pozitív a 

visszajelzés, egyértelműen. Vannak olyan szervezetek, akik azt mondják, hogy ez valami 

szenzációs, és a Parti Galéria az most teljesen be van indulva, az most csinált (nem tudom, 

voltál múltkor?), akkora műsort, olyan hálaműsort csináltak, hogy volt közös éneklés, 

forraltborozás. Azt mondta a Parti Galéria, hogy nekik az életükbe egy olyan színfoltot hozott 

be ez a dolog, hogy értették, hogy ők is töltekezhetnek, meg hogy ez milyen jó érzés, meg 

hogy emberekre számíthatnak. Már van új ötlet, hogy milyen önkéntes plusz programot 

találnak ki a Parti Galéria, de nem árulom el, mert megbeszéltük az Annamarival, hogy ezt 

nem. Nagyon jó lesz, nagyon jó lesz (nevetés). Tehát egész más vonalon ők új önkéntes 

programot találtak ki maguknak, tehát hogy innovatív, beindult a fantáziájuk (mosolygás).” 

 

Hát ez nagyon jó! Szerinted minek köszönhetőek ezek a sikerek? 

„Az emberek lelkesedésének, hitének. Én nem is gondoltam volna.. Azt mindig tudtam, hogy 

egy pécsinek az, hogy én pécsi vagyok, meg tüke vagyok, az mindig adott, mindig éreztem, 

hogy az egy ilyen nagyon misztikus dolog. Akik csatlakoztak a programhoz, mindegyiken 

éreztem, minden emberen, ez a büszke pécsi, tenni akarok Pécsért, tehát a sikerek kulcsa az, 

hogy tényleg azok az emberek jöttek, akik szeretik a városukat, és szeretnek itt élni. 

Szerintem az is siker volt, hogy sikerült őket elvinni olyan rendezvényekre, ahol nemcsak 

látta a rendezvényt, hanem megtapasztalhattak olyan közösségi érzést, ami nagyon jó érzéssel 

töltötte el őket, tehát nagyon jó hangulatok voltak ezeken a közös munkákon. Úgy gondolom, 

hogy a fogadó szervezetek többségével megtapasztalt fogadtatás, a kedves emberek, az új 

kapcsolatok is sokat jelentettek egyes embereknek, új barátságok szövődtek, összejárnak 

egymással, klikkesednek (mosolygás), nyüzsögnek. Tehát hogy sikerült azt megvalósítani, 

ami mondjuk nem volt eredeti cél, de közösségfejlesztőként így bennem van, hogy túl azon, 

hogy önkéntes program, egy ilyen az EKF éven is egy cél volt, hogy ne csak az évadról 

szóljon hanem túlmutasson ezen, és munkának a gyümölcse hosszútávon fejtse ki hatását, 

tehát hogy tovább tudjon menni ez a közösség. Tudatosan vagy nem tudatosan nagyon sok 

közösségfejlesztő módszert tettem bele és látom, hogy ez így bejött (mosolygás), tehát ez egy 

jó választás volt.” 

 

Volt-e a segítségetek az önkénteseken kívül? 
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„Persze, voltak olyan partnerszervezetek, akikre lehetett számítani, meg országos szervezetek. 

Az országos hálózatból adódóan nekem nagyon sokat segített, hogy Önkéntes Központként 

negyedévente járok szakmai találkozásokra, ahol mindig el tudtam mondani a sikereket, 

problémákat, és akkor ott az országos szakmai partnereimtől kaphattam visszajelzést, tudnak 

segíteni. Nekik nagyon sokat köszönhetek, az országos hálózatnak. Az egyik legjobban 

sikerült program a Pécs Cantat, ott mondjuk egy idő után a Pécsi Kulturális Központtól 

(sikerült egy hullámhosszra kerülnünk), ott is nagyon sok segítséget kaptam, nagyon profin 

álltak hozzá a dologhoz, nagyon ügyesen szervezték a saját maguk önkéntességét. Hát 

segítség volt még a Kiss Móni az Ördögkatlan kapcsán. Vele mondjuk már három éve 

működök együtt, és mondjuk nagyon jó vele dolgozni, tehát mindig újraértelmezi a 

tapasztalatokat. Tehát azokkal az emberekkel, akikkel a felvezető év alatt, és végig most már 

folyamatosan dolgozni fogok, tulajdonképpen azokra mindig számítani tudok, és ha úgy 

vesszük, segítség, mert segít engem a tovább gondolkodásban. Izsák Móni, aki kisegített az 

elején beindítani az első találkozást, az első találkozóra eljött, mint facilitátor és segítette a 

kommunikációt. Ilyen segítségek.” 

 

Mely szervezetek kérték a legtöbb segítőt? 

„ Hát ugye a Kulturális Központtól így folyamatosan, nagyon sokan, a Múzeumok 

Igazgatóságáról, a Tűztorony Galéria, ahol azóta is folyamatosan önkéntesek őrzik a 

kiállításokat. A különböző időszakos kiállítások, amik a Vasváry-házban voltak, a Salamon 

Peti intézte, volt a FIKA (Fiatal Kortárs Alkotások) a Zsolnay-gyárban tavaly, idén meg a 

rendelőben, a Munkácsyba. Tulajdonképpen beemelt program volt az EKF-be, de maga a 

Menedzsment Központ volt a... Maga a Kulturális Központ a legtöbbet, a különböző folk 

műsorokkal, igen…” 

 

Mik voltak a nehézségek azon kívül, amiket már elmondtál? 

„Hát a pénzügyi... Nagyon nem volt erre pénz. Nem tudtunk útiköltséget fizetni, volt amikor 

egész napos önkéntesség volt, akkor ott az adott programgazda azért  csinált zsíros kenyeret, 

de az én eredeti elképzelésembe az volt, hogy majd lesz arra pénz, ha mondjuk nagyobb 

volumenű önkénteskedés van, akkor kis költségtérítést, igazából az utazást, vagy valami 

ilyesmi. Volt sajnos olyan, akit vissza kellett utasítanom, hogy nem, mert jön szívesen, csak 

vidékre a buszjegyét, mondtam, hogy már sajnos nem tudjuk. Szóval szerintem nagyon nehéz 

volt. Nehézség volt az, hogy az eredeti koncepció az volt, hogy mindenki fel lesz készítve, 
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minden szervezet föl lesz készítve, ez nem jött össze, mert hogy elkövette a Menedzsment 

Központ azt a hibát, hogy először toborzott, és utána kellett megkeresni, hogy hova. És itt volt 

a száz önkéntes, és a szervezetek, akkor hogy mit önkénteskednek? Keressek szervezeteket, 

igen ám, de az én alap hozzáállásom ehhez a témához pont fordítva van; először a 

szervezetekkel kell elbeszélgetni, hogy milyen területen szeretnének önkéntest alkalmazni, azt 

nagyon szépen el kell tudni gondolni, konkrétan megfogalmazni, hogy mit várnak az 

önkéntestől (ugyanúgy, mint egy munkaerőpiacon), kvázi meghirdeted az állást, és arra 

fognak menni az álláskeresők. Mert az régen rossz, ha az álláskeresők ott állnak, és akkor az 

álláshirdetők végignézik őket, és akkor na jó, kiírok olyan állást, érted mit mondok? A 

legtöbb probléma abból adódott, hogy a szervezetek nem lettek felkészítve, nem gondolták át 

megfelelően, csak durr kérek önkéntest, és már közvetítettünk is, nem értünk rá, évad volt, 

kész. Az önkéntesek dolgozni akartak, nem akartak hogy na készüljünk föl, beszéljünk róla 

meg mit tudom én mit, tehát sajnos ez amit én jeleztem az önkormányzatnak 2006-ban, hogy 

el kéne kezdeni felkészíteni, az igényeket felmérni. 2007 év végén ezt elkezdeni már késő 

volt, mert akkor már felvezető év volt, és az volt a program elvárása, hogy menjenek az 

önkéntesek, önkénteskedjenek, és nekem ennek kellett megfelelni. És én belementem ebbe a 

csapdába, mert ha akkor azt mondom, hogy én ezt így, nem így kéne, akkor nem csináltam 

volna meg, de akkor meg mi van.. tehát én ezt gondolom kihoztuk belőle azt amit lehet. Ez 

így végig kísérte a programot ez a kezdeti baklövés.” 

 

Folytatódik-e valamilyen formában a program 2010 után? 

„Hogyne (mosolygás), kedves Anna, folytatódik, hogyne folytatódna, igény is volt rá, nagy 

örömmel. Erre épülő TÁMOP-os program (TÁMOP 5.5.2.) keretében folytatódik, de 

kifejezetten a TÁMOP nem a kulturális önkéntes programra íródott Baranya megyei önkéntes 

program, és a kulturális vonulat az úgy marad meg, hogy konkrét koncepciót fogok lerakni az 

asztalra, az új Zsolnay-negyedre és az ahhoz kötődő kulturális intézményekre, és az alapján 

folytatódik. És én már úgy nevezem, hogy kulturális területen végzett önkéntesség, és ez az 

egyik előszelete lesz a folytatásnak. A folytatásba bejön majd az egészségügyi ágazat, a 

szociális, környezetvédelem, az ifjúságvédelem. Nagy terv a múzeumi önkéntes program 

beindítása (amit megszavaztak ugyanúgy az önkéntes találkozón, hogy folytatni kéne), és 

mindenképp a meglévő emberekben bízva gondolom, hogy majd önkéntes koordinátor 

képzésre ezekből az emberekből tudok válogatni, és az ő segítségükkel fogunk tudni 

mindenféle közösségi akciókat lebonyolítani.” 
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Mennyire újkeletű dolog itt Magyarországon a kulturális önkéntesség? Egyedülálló? 

„Nem. Nem, azért a kulturális egyesületek önkéntesei különböző rendezvényeken székeket 

pakolnak, tehát ez így van, viszont Magyarországon, ha én a Zsolnay-negyedre, egy egész 

kulturális negyedre szólóan kitalálom a kis önkéntes stratégiámat, én úgy gondolom akkora 

széleskörű tevékenységi rendszer lesz ott az InfoPonttól kezdve a kertgondozásig, hogy 

énszerintem az Magyarországon egyedülálló lesz. Ez már most az EKF kapcsán egyedülálló 

volt (ezt így elismerték), hogy ilyen szintű, tehát ez az „ügyért” önkénteskedek, és nem a 

szervezethez kötődően, hanem az ügyhöz és a programhoz kötődően.” 

 

A program nehézségein kívül esetleg gyengeségeket meg tudsz nevezni, vagy lefedi egymást 

a kettő, ezt hogy látod? 

„Hát gyenge lábakon állt, mert egyedül csináltam. Csoda. Amikor szabira mentem, ki 

helyettesített? Nem helyettesített senki. nagyon nagy gyengeség, hogy nem volt meg a 

megfelelő infrastrukturális hátterem. Nem az, hogy nem volt számítógépem, hanem hogy 

olyan program nem volt. Tulajdonképpen kézi vezérlésű volt minden. a beígért online felület 

használhatatlan, azon keresztül nem tudtam levelet írni, meg semmit, úgyhogy maradtam az 

Exel táblánál, és a Pécs2010-es kukacos e-mail címnél. Tehát ez a mai napig így, ez nagyon 

nagy gyengesége a programnak, meg hogy nincs hírlevél. Erősség az volt, hogy nagyon 

rácuppant a média, az nagyon támogató volt, tehát nem kellett könyörögnöm. Voltak olyan 

fanatikusok, mint az MR6 rádiótól a Fábián Marcsi (most tematikus műsor is lesz tízhetente), 

mindig jöttek. Volt olyan, hogy előre szóltam, és jöttek, tehát maga egy idő után hál’ isten 

kapott megfelelő támogatást a médiától az ügy. Nehézség volt még az a politikai környezet, 

amivel meg kellett küzdenem, saját magáért is. Ebben a városban nem elég az, hogy 

szakmailag leteszel valamit, hanem éppen mit gondolnak rólad.” 

 

Mit látsz lehetőségnek? 

„Hát most én úgy gondolom, hogy most ez az idei környezet nagyon jót tesz, nagyon összeáll 

most így ez a dolog. 2010 után 2011 jön, levezető év, Európai Önkéntesség éve, abszolút 

középpontban vagyunk, központban van a téma, tehát jönnek állandóan. Most jöttek 

egyetemisták, hogy akkor vannak pályázatok, és akkor mit csináljanak? Mindenki önkéntest 

akar, és én találjam ki, de csak megszültük, hogy mit akarnak. Fogalmuk nem volt, de azért 

csak kitaláltuk. Tehát önkéntes lehetőségből most túl sok úgy érzem. Ugye most a közérdekű 
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önkéntes foglalkoztatása a bérpótló támogatásosoknak választható alternatíva, tegnap volt egy 

önkormányzati fórum ezzel kapcsolatban, ahol a végén megkérdeztem, hogy egyébként 

képzelik ezt a közérdekű munka szervezését (mert hogy a közcélú foglalkoztatás az oké), 

nagy csend. Azért mondom, mert Önkéntes Centrumként szeretném fölajánlani a 

segítségemet. A Janovics a munkaügyi központtól mondta, hogy ez engem nagyon érdekel, 

jött a Moór Eszter, bemondta a mikrofonba, hogy jaj de jó, jött a Pilisiné Marianna 

foglalkoztatási referens, hogy azonnal a jövő héten és tudunk is együtt dolgozni, a 

családsegítőktől a szakmai vezetők osztogatták a névjegykártyájukat, hogy az emberek 

elkezdtek érdeklődni, és hogy akkor most mi van? Tehát lehetőség az, hogy szakmailag most 

nekem nagyon nagy lehetőség az, hogy most nemcsak önkéntes toborzás meg népszerűsítő 

rendezvényeket csináljak (most az fog folyni a csapból), hanem szakmailag is végre egy olyan 

fórumot teremtsek itt a városban, hogy túl azon hogy népszerűsítő rendezvény, foglalkoztatás 

ügy, hogy a különböző ágazatokba hogy lehetne hozzányúlni. És akkor jön a következő lépés 

a megkeresések, a középiskolákban a közösségi szolgálat ugye érettségi feltétele, ami nem 

biztos ugye, de még mindig erről beszélnek. De ez ugye megint az, hogy önkéntes, de 

kötelező, de ez nem is az, mert közösségi szolgálatnak fogják hívni. Ezek most iszonyú jó 

lehetőségek arra, hogy az emberek, különböző korcsoportokban… kíváncsi vagyok, hogy 

fogják kommunikálni. Most nagyon sok lehetőség van, beért a dolog. Nem is gondoltuk 

volna, 2004-ben azt gondoltuk, vajon meddig, 2010-ig ide és ide szeretnénk eljutni. Saját 

önkéntes programokat is be akarunk indítani, azt is így könnyebb lesz majd. Az egyetem 

cuppan a témára, középiskolák már cuppan a témára, a kulturális szférában már értik miről 

van szó, az egészségügyibe be tudjuk vinni, a szociálisba, a zöldnél még erőlködnek, kicsit 

ráerősítünk. Rengeteg. Majd győzök válogatni, kivel működök együtt.” 

 

5. számú melléklet 

Interjú – Baki Dezső 

Ön volt a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program fődíjas önkéntese. Mesélne kicsit 

erről, hogy került a programba, és minek köszönhető ez a nagyszerű eredmény? 

„Hát amint megjelent a felhívás, jó, majdnem  négy évvel ezelőtt, a Naplóban, hogy 

önkénteseket keresnek az EKF égisze, zászlaja alá, hát én azonnal jelentkeztem, nem tudom, 

lehet hogy az elsőkként, de hát az elsőkben biztosan benne voltam, tehát én azonnal 

jelentkeztem. 
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A dolognak az az apropója egyébként, vagy érdekessége, hogy ezt annak ellenére csináltam, 

hogy én tulajdonképpen nem vagyok pécsi. Én angyalföldi születésű, ízig-vérig proletár 

gyerek vagyok, ereimben piros-kék vér folyik, a vasasnak a színe, a vasas pálya tövében 

születtem nagyon nagyon régen. Tehát én onnan indultam el, és akkor hát az utam az úgy 

vezetett, hogy egy hónapra ideküldtek ’57-ben, erőműveket csináltam egész életemben, és hát 

itt is volt még akkor két erőmű, egy régi erőmű volt, az még működött, és már épülőben volt 

az új erőmű, ami már most kész van az, és az működik. Hát egy hónapra ide küldtek, hogy hát 

segítsek a munkámmal, mert nem olyan jól mennek itt a munkák. Nem akartam az istennek 

sem ide jönni, valahogy nem tudom miért, egyébként előtte nem jártam Pécsett soha. De hát 

aztán az egy hónapból hát sok-sok év lett, azóta is itt vagyok gyakorlati szinten, kivéve azt, 

mikor elcsavarogtam a világba, azt meg szívesen csináltam a szakmámból adódóan. Úgy 53 

országot bebarangoltam, minden kontinenset, és hát csodálatos életem volt. Na summa 

summárum, ez már a hősi korszak volt, aztán úgy gondoltam, most már befejezem, végleg 

nyugdíjba megyek, mert már elmentem nyugdíjba, és utána is elmentem még 10 évig 

dolgoztam, nem, nem bírtam ki (nevetés), és aztán hát aztán most mondom akkor itthon kéne 

szó szerint maradni. Hát mit ne mondjak, első nap megismertem az első feleségemet, ami még 

mindig kitart, képzeld el (nevetés). Ez is egy érdekes találkozás volt, de summa summárum, 

nagyon könnyen megszerettem Pécset, hát hihetetlen gyorsan és akkor én már második 

hazámnak tartom. És akkor, mikor mondom, elindult ez a program, mondom én akkor segítek 

amit tehetek. Hát ez diszponált arra, hogy rengeteg tapasztalatom van a szakmámból is 

kizárólag (legalább 10 szakmát nagyon jól ismerek, nemcsak az elektromosakat, villamos 

üzembehelyező mérnökként bedolgoztam az egész világot), hanem volt egy kis műhelyen, 

szóval 10 szakmát jó eredménnyel tudtam végezni, és szükség volt ilyen univerzális emberre, 

úgyhogy nem unatkoztam, mit ne mondjak (mosolyog), mert számtalan kiállítást csináltam, és 

olyan dolgokat, amit hát nem azért, de nem sokan csináltak volna meg. De hát jó segítőim 

voltak (ugye az önkéntesek is, meg minden) úgyhogy azért jó kis csapat összejött, úgyhogy 

(bár váltódott néha-néha), de hát rengeteg izéket, csináltunk ilyen mindenféle kiállításokat, 

meg mindenféle, rengeteg koncert, Ördögkatlan fesztivál, szóval rengeteg minden volt, 

minden munka volt benne, szóval voltam én újságírástól kezdve minden, amit el tudsz 

képzelni (nevetés).” 

 

Tehát szinte minden programban részt vett? 
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„Mindent kipróbáltam (nevetés). Sőt, úgy éltem képzeld el, most utólag nevetségesnek tartom, 

hogy hát rikkancsnak elmenni Baki, villamosmérnökként (nevetés), hát az érdekes volt, de 

olyan jól éreztem magam, jó alkalom volt. Én nagyon szeretek az emberekkel ismerkedni, 

érdekelnek az emberek. És aztán, hát rikkancs, hát annak annyi lehetősége volt, elvettem egy 

ezer darab újságot, nem, annyit nem, mert kétszázanként, de ezer darabot eladtam egy-egy 

újságból képzeld el. Eladtam?! Hát ingyenes újság volt, nem volt nehéz eladni. Bár rengeteg 

kapcsolatot tudtam, meg ismeretséget létesíteni a városban, úgyhogy szinte a fél város most 

már ismer, annak ellenére mondom, hogy nem vagyok pécsi. De hát szóval érdekes dolgokat 

lehetett tapasztalni, és jól, nagyon jól éreztem magam, nagyon jó kis csapat volt itt a 

lányokkal. Vén fejjel itten jól elvoltam. Sokszor egyedül voltam férfi mindössze, de most már 

van azért egy pár (volt egy, a végére azért már voltak). És hát szóval sokat lehetett tenni a 

városért. És én nyitott szemmel jártam a városban, megláttam a hibákat is, de hát az 

eredményeket is. Egyedül az szomorít, hogy Pécsen nagyon sok ember, olyan van, hogy hát 

ez se jó, az se, az is hibás, szóval csak a hibát látják meg. Ezt nem tudom elfogadni. Mert én, 

mondom, aki 53 országban jártam és Indiától Pakisztánig, Kínáig, ahol valóban szegénység 

van és nyomor, és ott az emberek vidámak. Itt meg a pécsiek igazán, nem az mondom, hogy 

jaj de „háváj” az élet itt, de hát azért van minek örülni. Meg kell látni, csak meg kell látni, 

csak látópont kérdése. Pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz. Én is meglátom, hogy elmozdult 

az a kő, hát az bizony nem jól van, de hát azt ki lehet javítani, nem? Most ne az egész várost 

dobjuk ki, hanem azt a követ. Vagy mit tudom én. Vagy ágyazzunk alá, ilyesmi.” 

 

Úgy gondolja, hogy a munka során sikerült pár embernek a szemét felnyitnia, tehát pozitív 

irányba terelni a gondolatait, hogy vegye észre a jót? 

 „Igen, igyekeztem, igyekeztem erősen. És hát jó példával jártam el a munkában is, úgyhogy. 

És szívesen dolgoztak velem (úgy érzem) a segítők is, akik voltak, és hát jó kis csapatok 

voltak. Már ismertük egymást egy-egy szó nélkül tudtuk, hogy mi következik. És sok 

külföldivel is volt dolgom, tehát az is egy nagyon jó volt, hát ugye már majdnem elfelejtek 

bent németül, angolul meg még spanyolul is tudtam valamikor indonéziül, hát az már mind el 

is mentek, sőt, elmúlt 10 év alatt nekem erre a két nyelvre se (a német, angolra sincsen) 

lehetőség. Ugye meghallottam egy német vagy angol szöveget, akkor belekötöttem pofátlanul 

(nevetés) de hát azt udvariasan persze, csak azért, hogy beszélhessek (nevetés). Itt meg azért 

sok volt, mert sok kiállítók meg jöttek Németországtól kezdve mindenhonnan, balkántól, és 

hát sok. Észreveszem, most észreveszem, hogy nekem is használt, mert lényegesen javult ez a 
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két nyelv, úgyhogy már ezért is megérte. Meg persze sajnos ez is el fog tűnni, ugyanúgy, 

ahogy akkor elmúlt mikor hazajöttem, már 10 éve itthon vagyok, úgyhogy már nem 

csavargok.” 

 

És milyen sűrűn vett részt a programokban? Tehát hetente, vagy minden nap? Vagy milyen 

gyakran? 

„Minden nap az olyan nincs. Nézze, éppen ebből adódott, hogy hát én szinte, nem, jó szóval 

mondva, de nem jó hogy beskatulyáztak, hanem megvolt az én munkaterületem, amiben ki 

tudtam jól használni a tapasztalataimat, meg hát a szakmunkát. 

 

Például? 

„Hogy?” 

 

Mik voltak ezek a munkaterületek? 

„Hát, rengeteg kiállítást csináltunk, kiállításokat, koncerteket, hát itt az izébe is csináltuk, 

olaszokkal csináltuk a ravennai üvegmozaik kiállítást. Nem tudom láttad véletlenül, nem?” 

 

Nem, sajnos. 

„Hát csodálatos volt, csodálatos. Hát komolyan mondom, én annyi ilyen mozaikot láttam 

Észak-Afrikában, hát ott olyan csodálatos romvárosok vannak, és élőben láttam, tehát nem 

mozaikban, ilyen keretbe téve, hanem ekkora falakon, képzeld el. Vadász jelenetek, ilyen 

kastélyokba jártam, Leptis Magna, végig az egész Földközi-tenger északi partján Samrata, 

Leptis Magna, Holm Saco, el se tudom most hirtelen mondani, legalább tíz olyan csodálatos 

romváros van, hogy, és olyan kép, tehát római kori városok, római, görög kori városok, hát 

csodálatos dolgokat lehetett ott látni. Hát azért ez sokat jelent a rendezésénél a kiállításoknak 

is, és hát jó volt együtt dolgozni itt a pontosan az üvegmozaikoknál is az olaszokkal nagyon jó 

barátságot kötöttünk, hogy le a kalappal, meg hát németekkel, mindenkivel, jó volt. Szívesen 

csináltam.” 

 

És mi volt a legkedvesebb élménye? 

„Hú, te jó isten, nehéz volna így kiemelni. (kis szünet) Hát, nem tudom. Sok volt, sok volt, 

nehéz most így kivenni belőle, nehéz. De hát azon túlmenően rengeteg turistának segítettem 

(magyaroknak is) és csináltattam magamnak egy speciális dresszt, elöl angolul írtam rá, hogy 
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önkéntes vagyok, hátul németül, hogy mindenhonnan lássanak (nevetés), meg érezzék, hogy 

azért valamit mötyögök ezen a két nyelven, tudok segíteni. Úgyhogy hát itt a tereken annyit 

mentem, hát olyan egyszerű dologban lehet segíteni a turistáknak. Hát csak egyszer, leültem 

az izéhoz, a Zsolnay kúthoz ott a padra, és ottan bámészkodtam, és feltűnt, hogy rengeteg 

ember jön, vagy párosával jönnek, vagy akár egy osztály is jön, barátok, 5-6-10 fő, akkor 

odaállnak egyenként, csoportképet nem tudnak csinálni, mert valamelyik akkor mindig 

hiányzik. Hoppá, mondom, hát én ezen (hat éves koromban már fényképeztem, 71 éve 

fényképezek, én aránylag jól is, úgy tűnik) (...bejött egy hölgy, majd kiment…) és rájöttem, 

hát ez egy nagyon jó segítség, egyszerű, mégis jó segítség, nem? Hogy.. (technikai 

problémák) mondhatom? Tehát jó segítség, mert hát mégis jobban egy pár rajta van a képen, 

akkor meg tudják mutatni, ha hazamennek otthon, hogy együtt voltak, meg mit tudom én. 

Hát, lényeg az, hogy először néha voltak velem szembe (gondolj bele, nem mindenki szívesen 

adja oda a fényképezőgépét másnak, szóval) mindig elejét vettem a dolognak, mondom 

nyugodtan adja ide a fényképezőgépét, én már annyit összeloptam, nem kell több, és aztán 

persze jó nevetés (nevetés), és akkor zokszó nélkül odaadták, sőt utána ha a városban 

találkoztunk, integettek meg minden. Ilyenek ezek a dolgok. (nevetés) Úgyhogy nekem nem 

kell, valóban annyi fényképező gépem van, hogy az nem igaz, úgyhogy ha utánam vágnák, 

akkor sem kéne. Hát szóval volt, volt nagyon sok ilyen élményem. És akkor azon izéltem, 

hogy kiéltem magamat, hogy körülbelül milyen náció lehetett. Láttam nézik a térképet (ugye 

általában térképekkel jártak, itt forgatták a térképeket az emberek), és akkor pont itt történt a 

téren, egy középkorú házaspár forgatja az izé, térképet, és hát mondom, gondolkoztam, na, 

mondom ezek angolok, vagy németek. Éreztem, úgy éreztem, hogy nem magyarok. Aztán 

rájuk szóltam, németül „alles klar?”, minden rendben van? minden világos? (nevetés) és akkor 

én is meglepődtem, hogy a nő azt mondta, hogy sajnos nem, tehát ezek szerint tudott németül, 

mert megértette, hogy németül kérdeztem, hogy minden rendben van, világos minden. Akkor 

na akkor hova akarnak menni. Akkor mondjuk, hogy a nagy kiállító terembe. Na, akkor 

elkísértem őket. Szóval számtalan ilyen eset volt és jó dolgok. Vagy egy másik: nézem ott épp 

a téren, a Széchenyi téren a vízesést, és hátam mögött megszólal (egy pár volt ott, egy 

középkorú pár), és akkor mondja a férfi, aszongya te, én aszongya odaülök az izé elé, a 

Dzsámi elé, és csinálj rólam egy képet. Kezébe nyomta a nejének a fényképezőt. Hát, fél 

szemmel azért figyeltem, mi működik ottan, egyszer csak megszólal a nő: te Józsi, aszongya 

hát itt valami nem stimmel, aszongya, vagy a Dzsámi nincs rajta, vagy te nem vagy rajta. Mit 

csináljak? (nevetés) Na, hát mondom most jön a Baki. Mondom neki, hölgyem, ide azt a 
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fényképező gépet mondom, menjen oda a párja mellé, üljön le, merem állítani, maga is rajta 

lesz, a párja is rajta lesz, de még a Dzsámi is rajta lesz (nevetés). Ó, boldogan odaadta a 

fényképezőt, tudod mi van, hát ennyit kellett csinálni a géppel (nevetés). Széltében nézte, hát 

a tetejét levágta, nagy fotós lehetett a hölgy (nevetés), de mindegy hát jót nevettünk és végül 

is sikerültek a képek is. Ezer meg ezer ilyen sztori volt, én nagyon jól éreztem, nagyon 

szerettem.” 

 

És mit adott Önnek az, hogy az EKF önkéntes program részese lehettél? 

„Hogy? Ezt nem értettem elnézést.” 

 

Mit adott Önnek, valami… 

„Hát mit, jól eső érzés volt, hogy elismerték a munkámat, én nem vártam semmilyen, anyagi, 

vagy valami elismerést. Érezhető volt egész idő alatt, hogy tiszteltek, és hogy elismerték a 

munkámat, és örült mindenki, aki velem dolgozhatott. Azért valóban, 70 évig jártam a világot, 

sok minden ragadt rám a koszon kívül is. 

És főleg olyan típus voltam, mindig nyitott szemmel jártam, sőt (lökött egy pali vagyok 

egyébként, főleg voltam), hogy én minden csínybe belementem. Amit ott lehetett, én mindent 

kipróbáltam. Én akkor voltam boldogtalan, hogyha minden simán ment, tudod? Hát a repülő 

utamat a világ másik végére (két cégem volt, egy magyar cégem, volt egy német cégem) 

összes világ legnagyobb cégei intézték az utamat, ha el kellett mennem a világ végére egy 

erőművet elindítani, és akkor mindenki össze-vissza rendezte, hogy minden rendben legyen 

az utamon, ne legyen probléma, ennek ellenére természetesen mindig valami probléma bejött. 

olyan nem ment, hogy egyenesen odamentem. Megérkeztem, nagy nehezen, kerülő utakkal az 

erőműbe odamegyek; hát Baki úr, (általában már mindenki ismert) hát reméljük, hogy jól 

utazott! Hát sajnos, sajnos nem (nevetés). De ennek örülök (nevetés).” 

 

A jövőben folytatni fogja a munkát? 

„Hát, nem. Most más. Most azért is jöttem el, hogy lássam, hogy hol vannak a lányok, de 

azért ha nagyon nagyon hiányozni fognak, azért lehet, hogy. És hát főleg, (na ezt még meg is 

akarom majd beszélni a Bubuval), hogy ha olyasmi munka adódik, amihez hát én kellek 

mondjuk, akkor azért szakítok időt, de hát énnekem is annyi restanciám volt, bár azok már 

lassan rendben vannak. Most meg akarok tanulni gitározni, az még. 30 éve van egy 40 éve a 

padláson egy gitár, azon a „Boci boci tarká”-ig eljutottam már, de most már van két címem, 
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hogy hova járni izére, zeneoktatásra (nevetés). Tehát ez lesz az első. Hát az mindig van. Most 

lesz tavasszal egy esküvő nálunk, a legnagyobb lányunokám megy férjhez, Új-Zélandon élnek 

már 7 vagy 8 éve, és nálunk lesz az esküvő, tehát már az idei program egy része meg is van, 

és akkor harmadik, a legnagyobb feladat, hogy ezer éve akarom megírni az élettörténetemet. 

Hát ez aztán csodálatos lesz. Komolyan mondom, a téma, hát olyan életem volt, hogy az 

csoda. Hogyha azt meg tudom jól írni, hát akkor egy best seller is lehet, de hát ahhoz jól meg 

kell írni. Egy könyvet már írtam, egy útikönyvet Új-Zélandról, de hát odaadtam, sorba adták 

az önkéntesek, körbejárt mindenkit, hát olyasmiket mondtak a lányok, hogy hát Dezső, ezt 

nem lehet letenni, aszongya (nevetés), ezt nem tudtam dolgozni semmit otthon (nevetés), 

aszongya ezt nem lehet letenni ezt a könyvet. Nagyon jó fogadtatást kapott. Meg hát rengeteg 

írásom jelent meg újságokban, magazinokban, úgyhogy van valami kis „ándugrum” talán az 

íráshoz talán, nem vagyok beképzelt, de mindenkinek tetszett, és az egész város jól fogadta az 

írásaimat. És aztán szeretném megírni az egész élettörténetemet. A címe már megvan 

(nevetés), most már csak meg kell írni, tudod mi a címe? Na hát idefigyelj az lesz a címe neki, 

hogy Angyalföldtől az angyalok földjéig. Tudod miért? Hát Angyalföldön születtem, egy 

proletár gyerek, aki semmi esélye nem volt, hogy a mezsgyéig, vagy a Budapest határán túl 

jusson, nem hogy az egész világot bejárja! Na és bejártam az egész világot, és hát Los 

Angelesben fejeztem be a külföldemet, mégpedig úgy, hogy sikerült (hú de nehéz volt), hogy 

36 nap alatt körbejártam a Földet, és ott fejeztem be Los Angelesbe, és utána nem mentem. 

Megszegtem, mert most tavaly tavasszal elmentem Madiná, de az nem számít az a szomszéd, 

az nem téma. Na, de hát ilyen dolgaim voltak. Egyedül keresztülmenni képzeld el egész 

Indián, tudod miért? 5000 km-t mentem, hogy elmenjek Darjeelingbe, és rendbe tegyem 

Kőrösi Csoma sírját. Hát ilyen, ilyen hülye lehetek, érted. (nevetés). És mentem, és két napig 

és dolgoztam, és rendbe tettem. Közben majdnem meghaltam, majdnem agyonlőttek, hát 

szóval millió ilyen veszély volt, úgyhogy életveszély, forró géppisztolycső itt volt néha a 

nyakamon, meg sok-sok ilyen volt. Lelőtték azt a gépet, amivel én mentem, amikor visszafele 

ment a gép a izé fölött, a Perzsa-öböl fölött. Hogyha később jövök, már odafele is észreveszik 

az amerikai tengerészek, ilyen fiatal gyerekek voltak, és azt hitték, hogy bombázógép, s 

lelőtték a hipodermuszt. De hát számtalan ilyen volt, úgyhogy (nevetés). De hát ilyen dolgok, 

végigmentem a Ronwell harcainak a színhelyein, képzeld el, egész Észak-Afrikán végig 

mentem. Egyedül izébe nem tudtam átmenni Líbiából, ahol el-alameini csata ahol, végül 

Montgomery először verte meg Ronwellt, és megfordult a hadi szerencse, tehát végig mentem 

mindenhol a nyomdokain, és nagyszerű élmény volt, és kérlek szépen ugyan ezt 
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megcsináltam izébe, Dél-Amerikába, Columbiába. Ugye ott volt a Simón Bolívar, az volt az 

ottani Napóleon, hát annak az összes győztes csatáin végigmentem, sőt, álltam így a izé, a 

halott, az ágyán, ahol meghalt. Volt neki egy birtoka, egy cukornád ültetvénye fönt Santa 

Marta-n, a Karibi-tenger partján, hát oda is dzsungeleken keresztül érted, olyan, nem mertek 

bemenni meg mit tudom én, hát szóval. Meg rablóbandák garázdálkodtak a dzsungelekben, és 

érted, és á, engem nem érdekelt, gyerünk, szólóba, mindenhova, érted (nevetés). Ilyen 

dolgaim voltak.” 

 

Hát az EKF önkéntes munkája lehet, hogy nem ennyire izgalmas, de azért fog hiányozni? 

„Hát, lehet, hogy hiányozni fog. (néhány pillanatig tartó csend) De hát éppen úgy gondoltam, 

hogy most elkezdem, hát rendbe van, most már a telek rendbe van téve, utolérem magam (egy 

hónapot dolgoztam, mint a güzü, úgyhogy most úgy egyenesbe vagyok) de hát akkor 

mondom az esküvő, meg lesz itt elég program, meg hát kezdem begyűjteni az anyagot. 

Szerencsére a kópiák megvannak, a régi írásaimról, nagyrészt régi magazinokból ki kell 

gyűjteni, össze kell majd hozni, akkor el kell kezdeni majd csinálni. Hát hetvenhét éves 

vagyok, nincs mire várni azért, és mindenki azt mondja, a lányok mondják és bíztatnak 

rettentően, hogy hát Dezső, ezt a rengeteg élményt, ami neked van, ezt nem szabad elvinni, 

ezt meg kell osztani a néppel, mert ez nem mindenkinek adatik meg, úgyhogy ez csodálatos 

dolgok, életem volt az biztos, nem volt könnyű, a dzsungelbe, olyan dzsungelbe, hogy 700 km 

hosszú képzeld, Afrika közepén. be voltunk kerítve, három méteres kerítéssel érted, 

szögesdrót, a tetején puskás őr volt, és ott élt egy pár európai, mint a Robinsonok, úgy éltünk. 

És erre büszke vagyok. Képzeld el, hogy amikor onnét jártunk be az erőműbe a dzsungelen 

keresztül, de hát rettentő, hogy mi megy Nigériában; emberrablás, csonkítás, váltságdíjak, 

meg, szóval ez borzalmas vidék, na lényeg az, hogy büszke vagyok, hogy az FBI vigyázott 

ránk! Képzeld el (nevetés). Nem semmi. Az volt a csúcs egyébként, és ott be is fejeztem utána 

a rendőri üzembe helyezéseket, mert az már nem lehetett tovább menni. Képzeld el, hogy már 

nyugdíjban voltam, és már be akartam fejezni, és akkor kaptam egy nemzetközi csapatba (11 

fő, mind más nemzetiségű volt) a legjobb szakembereket összeszedték az amerikaiak a 

világon, hogy a nigériai erőművet (ami nagyon nagy erőmű volt, de tönkre tettek ezek a lüke 

négerek), hogy hogyan lehet azt rendbe tenni, mibe kerülne, föl kell mérni annak az állapotát, 

minden. Hát képzeld el, hogy hát bekerültem az egész erős áramú nagyfeszültségű 

berendezésekre engem kértek meg, hogy véleményezzem, hogy ezt vegyem ki, azt úgy kell, 

az javítható, minden. A dollármilliók úgy szórtam, mint Rotschild, komolyan mondom. 
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Milliókat, milliárdokat. Hát magam elröhögtem, te lüke Baki, aki olyan spórolós vagy, te meg 

úgy szórod a pénzt, nem az enyém volt (nevetés). Szóval ezzel befejeztem azt a szakmát. 

Nagyon csodálatos volt. Az egész világon szerettek, és ahova én egyszer betettem a lábam, 

szakembert kértek, akkor nem az volt, hogy kérünk egy szakembert, a mister, vagy a Herr 

Baki, vagy a Don Baki, azt kérjük. Ahol én egyszer jártam ott, ott más már nem rúghatott 

fociba. (nevetés) Jó érzés volt. De tudod mi tanulásom volt ez is? Nagyon vigyázni kell, és 

büszke vagyok, senki nem halt meg a kezemben, az én kezem alatt, a beosztottjaim. Én se 

kaptam, semmi komoly balesetem nem volt. Számtalan barátom meghalt itt Pécsen is meg az 

egész világon is, és képzeld el, nagy feszültség, elnéztek valamit, és akkor nem jól 

kapcsoltattak, és százezer voltokat, sőt, hétszáznyolcvanezer voltig dolgoztam itt ameddig se 

lát, hatalmas feszültségek. Ennyire mint a izé már átível hogy ha nem vagy észnél, és porrá 

éget. Nem játék. Na de én megfogadtam, én nem leszek senkinek az elpusztítója, úgyhogy 

kikapcsoltattam a berendezést, és akkor mondtam az embereimnek, hogy na gyerekek, tessék, 

lehet dolgozni. Főleg a távol-keleti, meg a mindenki féltek, hogy mister baki, biztos, hogy ki 

van az kapcsolva, hát nem szeretnénk meghalni. Na ide figyelj, nyaltam (megnyalta az ujját), 

rátettem a sínre, hát ha, az volt a véleményem, ha én hülye vagyok, én haljak meg, ne egy 

családot tegyek tönkre. És ezért is szerettek az emberek, minden. Senki nem sérült meg, több 

száz ember dolgozott nálam. Szép szakma volt. Az is egy szép, ez is jó volt, hát most még 

meg is kéne írni.” 

 

Mikorra tervezi a könyv kiadását? 

„Hát azt nem tudom. Hát nagyon hosszú izé lesz, rengeteg, rengeteg anyag van, de hát. 

 

Lehet, hogy több kötetes lesz? 

„Az nem, de hát hogy valami ilyesmi lesz (mutatja, milyen vastag lesz a könyv), az biztos. 

Hú, de jó volna jól megírni, akkor nagyon elégedett volnék. Mindig van egy utolsó 

kívánságom tudod, most olyan száz, talán ez lesz a százharmadik, vagy száznegyedik 

(nevetés), körülbelül itt tartok. Századik tudod mi volt (nevetés)? A Földet körbejárni. Tudod 

erőművek szanaszét vannak, úgyhogy így-így körbe jártam innét is, innét is, de hogy 

egyszerre, egy körbe megyek, hogy valóban gömbölyű ez a nyavalyás Föld, kíváncsi voltam, 

ezt meg kell csinálni! Hát képzeld el, nem akart összejönni, nem. A századik nem akart 

összejönni, nem. Hát akkor mit ad isten, a gyerekeim kimentek Új-Zélandra, és hát egy 

három-négy évig nem jöttek haza (ugye a beilleszkedés, minden), és mindig ígérték, hogy 
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jönnek már, honvágyuk van, meg mit tudom én, hát mondom az asszonynak, te idefigyelj, mi 

ketten vagyunk, sokkal olcsóbb, üljünk föl repülőre, gyerünk izét, Budapestre, Frankfurt, 

Singapur, Sydney, Új, Oaklandbe elmentünk hozzájuk. Akkor jött az ötletem, te mafla, hát 

most miért ugyanezen az útvonalon jöjjünk vissza? Gyerünk tovább! Hawaii, Los Angeles, 

San Francisco, és így jöttünk vissza, tehát mindig keletre menve. Hát az valami csoda volt. És 

mondom, a századik is sikerült. Igaz, hogy három vagy négy, talán még öt év késéssel is, de 

hál’ istennek az is sikerült. Egyedül ez az órám emlékeztet arra, hogy körbejártam a Földet, 

képzeld el, hogy azóta nem tudják beállítani a izét, mert ez mutatja a napok számát, a napok 

nevét, és az időt. Az annyira elment az az egy napos nyereség érted (amit hogy keletre 

mentünk mindig érted), hogy hát nem, hogy mikor meglátnak az órások, már úgy ismernek, 

Baki úr ne, ne fárasszon bennünket, nem lehet megcsinálni. (nevetés) Egy féle képpen, most 

nyugatra kell menni, ugyanúgy helyi időbe (az volt a baj, mindenhol helyi időbe mindenhol 

átállítani), és visszafele csodálatosan helyreáll a lelki világa az órámnak. Hát erre már nem 

kerül sor, azt hiszem (nevetés), nem” 

 

Köszönöm szépen. 

„Lehet, hogy sokat meséltem, de másról.” 

 

Nem baj, én örülök, hogy ezt a sok mindent megosztotta velem. 

„ A lényeget szedd ki, szebb ki belőle, ami esetleg érdekes lehet, aztán csak előre, csinálj 

valamit, jó?” 

 

Na, hát én nagyon örülök, hogy ezt a sok mindent megosztotta velem! 

„Jó róla beszélni, szeretek, szívesen, és újraéli az ember.” 

 

Fantasztikus! 

„Hála istennek, nem hittem volna, hogy ez a nyamvadt proletár gyerekből hát ez ki tud jönni, 

tudod? Hát ez nem igaz, nem igaz...” 

 

6.számú melléklet 

Interjú - Walcz Ilona 

2010-ben, amikor Pécs volt Európa Kulturális Fővárosa, abban az évben te voltál az év 

önkéntese. Mesélnél nekem erről, hogy ez mit jelent, és miért pont te lettél az? 
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„Hát, ennek egyszerű statisztikai oka van (nevetés), én végeztem állítólag időben a legtöbb 

önkéntes munkát. Ugyanis erről egy adatrögzítés történik, tehát a koordinátorunk az mindig 

összesíti, hogy ki, hol, mennyi ideig, milyen munkában vesz részt, és hát ez jött ki, ez a 

végeredmény (mosolygás). De meg kell, hogy mondjam  a teljesség kedvéért, hogy különböző 

kategóriákban voltak díjazva az önkéntesek 2010-ben, így volt az év idegen vezetője, az év 

önkéntes házaspárja, az önkéntes családja, az év önkéntese, mint aki a legtöbb időt töltötte 

önkéntes munkával, és az EKF önkéntese, aki a három év alatt végezte a legtöbb munkát, és ő 

pedig a Baki Dezső volt.” 

 

Milyen gyakran vállaltál önkéntes munkát? Tehát milyen rendszerességgel? 

„Hát 2010-ben azt lehet mondani, hogy hetente, és hetente akár több alkalommal is, mert 

egyszerűen annyi volt a lehetőség, hogy legalábbis én úgy éreztem, hogy ez egy soha vissza 

nem térő alkalom, hogy Pécs Európa Kulturális Fővárosa, az én időmben már biztos nem fog 

újra előfordulni ez a nagy esemény, és amennyit lehet, annyit vegyek részt benne, és tegyek 

érte valamit.” 

 

Jellemzően milyen programokon vettél részt? 

„Hát ugye mivel ez egy kulturális évad volt, nyilván, hogy a kulturális események domináltak 

ebben, de hát a legkülönbözőbb munkák, úgyhogy voltam élő sakkfigura (mosolygás), egy 

ilyen speciális rendezvényen, akkor a Zsolnay-mauzóleum környéki tereprendezésben részt 

vettem, ott fákat ültettünk, akkor gyerekek számára kézműves foglalkozások, akkor a 

természetjáróknak zsíros kenyér kenés (mosolygás), de hát a legtöbb az mondjuk valóban  

ilyen tárlatfelügyelet, tárlat vezetés, esetenként sokszor ez mondjuk tolmácsolással is társult 

hogyha külföldi vendégek jöttek. Ilyen jellegű munkák voltak többnyire.” 

 

Mi volt a legkedvesebb élményed? 

„Hát ő ezt azt hiszem már többször megkérdezték, és mindig azt tudom válaszolni, hogy a 

Ravennai Mozaikok kiállítás anyagának a kicsomagolása, illetve a mozaikok installálása az 

állványokra. Maga az esemény, tehát azon túl, hogy az ember kezébe vehette ezeket az 

alkotásokat (habár tudjuk, hogy ezek nem az eredetiek, hanem a másolatok), tehát túl ezen a 

fizikai élményen és művészeti élményen, azok az emberek, akik (az olasz szakemberek), akik 

kísérték ezt a kiállítást és a beállítást irányították, valahogy emberileg olyanok voltak, olyan 

jó kontaktus jött létre, olyan jó szellemben történt ez a több napos munka (mert ez három 



47 

 

napon keresztül zajlott, maga a kicsomagolás, meg a kiállítás beállítása, és utána egy hónap 

múlva ez ugyanígy fordítva, tehát a becsomagolás meg egyebek), hogy ez valahogy 

feledhetetlenné tette ezt az egészet.” 

 

Van-e valami negatív tapasztalatod? 

„Hát igen (és ez lehet, én megengedem, hogy ez talán a koromból adódik), ugyanis az 

Ördögkatlan fesztiválra is jelentkeztem, és két nap is leutaztam, illetve haza, én nem voltam 

az a bátor, aki sátorral oda leköltözött (nevetés), mert ez már azért, már túl vagyok ezen a 

koron (bár kortársaim is voltak ott, akiket nagyon becsülök ezért a kalandért), tehát az hogy 

maga a közlekedés nagyon nehézkes volt, tehát oda eljutni busszal, vonattal, váltott lovakkal 

ez eleve több órát vett igénybe, ugyan ez vissza, és akkor az egyik eseményen (a palkonyain 

egész pontosan), ahol egy ilyen fotókiállítás őrzése lett volna a feladatom, amellé a helyi 

szervezők rám osztottak ilyen forgalomirányítást, mert a templomban egy ilyen koncert volt 

(Sebestyén Márta koncertje), és hirtelen rengeteg érdeklődő megjelent ott autóval, és nekem 

kellett biztosítani azt, hogy szabadon maradjon egy útszakasz, ahova a busz be tud állni, és 

meg tud ott fordulni a szűk helyen, és oda ne engedjek parkolni embereket. Na és egy ilyen T-

alakú elágazás volt ez és akkor rohangálni kellett egyfolytában egyik saroktól a másikig, és 

egyszerűen ez meghaladta az erőmet. Én annyira elfáradtam a végére, és akkor a Bubu 

felhívott telefonon, hogy megyek-e délután át egy rendezvényre, és mondtam, hogy én már 

képtelen vagyok, én már csak egy ágyat tudok elképzelni magam előtt. Miért, hát mi történt? 

És akkor mondtam, és fú, annyira berágott, azonnal felhívta a helyi rendezőket, és nagyon 

leszúrta őket, hogy az önkéntesnek nem ez a feladata, hát miért nem állítanak be oda 

rendőröket, vagy a helyi polgárőrséget, vagy valaki, aki ezt irányítja, úgyhogy a délutáni 

váltótársamnak már nem is adták ki ezt a feladatot. Úgyhogy ez úgy bennem maradt nagyon 

ez az élmény (nevetés).” 

És van-e valami, amivel nem voltál megelégedve úgy az egész program kapcsán? Valami, 

amiben változtatnál esetleg? 

„Most az önkéntes munkával kapcsolatos szervezés?” 

 

Akár ez, akár egy-egy ilyen program megvalósulásakor. 

„Az, mondhatni majdhogynem általános tapasztalat volt (és ez mondjuk az önkéntes munka 

elfogadottságával, vagy újdonságával talán függ össze), hogy sokszor a fogadó fél nem tudta, 

hogy hogy kezelje az önkéntest. Nem tudta, hogy mik azok a jogok és kötelességek, amikkel 
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az önkéntes útjára van bocsátva, milyen jellegű munkát adhat neki, sokszor a képességei alatt 

bízta meg feladatokkal, vagy pedig túl sokat várt el tőle. Holott mondjuk volt egy olyan eset, 

hogy egy szellemileg kissé visszamaradott önkéntest küldtek ki egy olyan rutin munkára, amit 

el tudott volna látni, csak egy kicsit hosszabb magyarázatot igényelt volna az, hogy 

megmondják neki konkrétan, hogy mi a feladat, hanem odaállították, és utána el is küldték, 

hogy (és a Bubunak nagyon negatív visszajelzést küldtek), hogy idiótákat ide ne küldjenek 

máskor. Szóval voltak ilyen konfliktusok is, de…„ 

 

Hát ez elég sajnálatos. 

„Igen, igen. És de mondom ez inkább a tapasztalatlanságból adódik, és ez majd az évek során 

nyilván majd tisztázódni fog. Vagy hát azokkal a megbízókkal nem fog együtt dolgozni az 

önkéntes szervezet.” 

 

Minek a hatására jelentkeztél a programba? 

„Hát én nyugdíjas vagyok már 2007 óta, de még a nyugdíj mellett dolgoztam egészen addig, 

amíg meg nem betegedtem, és az orvos azt mondta, hogy most be kell fejezni ezt a stresszel 

járó munkát, és miután meggyógyultam, akkor (meg hát tudtam, hogy Európa Kulturális 

Fővárosa következik a következő évben), határozott szándékom volt már korábban is, hogy 

amennyire időm engedi, én ebbe belekapcsolódjam önkéntesként akár, vagy bármilyen 

módon, na és hát akkor adódott, egybevágott ez a két esemény, hogy én fölszabadultam, és 

jött ez a rendezvénysorozat, és hát így aztán belevetettem magam (nevetés) már 2009-től 

kezdődően, és hát akkor 2010-ben pedig végig.” 

 

És hol értesültél erről a programról, hogy ide lehet önkéntesként jelentkezni? 

„Legelőször is (ez azt hiszem 2008-ban volt) a Zsolnay szobor felújítása utáni újjá avatásán 

vettem részt, és akkor volt akkor már az EKF-nek egy standja ott, és akkor kitöltöttem ott egy 

jelentkezési lapot, megadtam az e-mail címemet, és akkor vártam, hogy majd értesítenek, 

hogy milyen önkéntes munkába lehet bekapcsolódni, de ez nem történt meg. Tehát nem 

kaptam valamiképpen nem vettek fel az adatbázisba, és akkor egyszer, talán telefonon hívott a 

koordinátor, hogy lesz karácsony előtt egy ilyen évzáró rendezvénye az önkéntes programnak, 

és oda menjek el, na és akkor oda elmentem, és akkor újra regisztráltam magam írásban is 

már, és akkor ennek meglett a foganatja, és attól kezdve kapom az értesítéseket (mosolygás).” 
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Örültél annak, hogy részese lehettél a programnak? 

„ Igen, igen (nevetés).” 

 

Akkor gondolom kijelenthetjük, hogy a jövőben is folytatod az önkéntes munkát! 

„Természetesen! Mivel itt időközben olyan jó társaság alakult ki, olyan sok értékes emberrel 

ismerkedtem meg, akiket ugyanaz a cél motivál, hiszen azért jelentkeztek, nyilván a 

gondolkodásmódjuk is valahol hasonló egy kicsit, hogy már maga ez a tény is bent tart ebben 

a programban, meg hát a másik motiváció, ami bennem mindig is megvolt, hogy valamilyen 

módon a köz javára tegyek, amit tudok.” 

 

Akkor most mesélnél nekem arról az isztambuli és finnországi... 

„Isztambuli volt. Tavaly az EKF évében volt egy lehetőségünk arra (mivel az isztambuli fél 

meghívott bennünket is a többi volt, vagy jelenlegi, tehát az akkori és a leendő kulturális 

főváros önkéntes programjait) hogy vegyünk részt egy önkéntességgel foglalkozó nemzetközi 

szimpóziumon. És ide utaztunk a Bubuval (mondhatom így, „Bubuval”?), és ott egy 

előadással is készültünk, aminek a címe az „Önkéntesség, mint társadalmi tőke”, ez volt, én 

fordítottam le angolra (nagyon jól összeállított prezentáció volt szerintem, nagyon jó 

felvételekkel, illusztrációkkal), és ott előadtuk ezt az előadást másokkal együtt, és a 

szimpóziumot követő kerekasztal megbeszélésen volt lehetőség arra, hogy az önkéntes 

koordinátorok kicseréljék egymás közt a tapasztalatokat. A régebbi EKF fővárosok elmondják 

a véleményüket, a leszűrt tapasztalatokat, az újak elmondják a terveiket, kérdezgessenek, 

hogy mit lehet, hogy lehet csinálni, és ennek kapcsán aztán nagyon sok minden kiderült a 

helyi adottságok mennyire határozzák meg az önkéntes munka alkalmazásával kapcsolatos 

felfogást, meg hát magát a kulturális évadot is. Így aztán például az észt lányok elmondták, 

hogy ők maximum 200 önkéntesben gondolkodnak az EKF kapcsán, mert úgy érzik, hogy 

ennyit tudnak átlátni, ennyit tudnak mozgatni, ennyit tudnak alkalmazni hasznosan. Ez 

következik abból is, hogy maga Észtország olyan egymillió-kétszázezer körül van, és hát 

Tallinnak a lakosa pár százezer (nem tudom most pontosan, hogy mennyi), tehát ők 

létszámarányosan gondolkodnak nyilvánvalóan. A finnek azok sokkal nyitottabb 

programokban gondolkodtak, a Liverpool önkéntes koordinátora pedig hát egy egész nagy 

volumenű programról számolt be, ott azt hiszem 4000 körüli önkéntes vett részt a különböző 

programokban 2008-ban, amikor Liverpool volt Európa Kulturális Fővárosa. Az esseniek nem 

tudtak eljönni, tehát a tavalyi harmadik kulturális főváros, illetve második, mert Isztambul 
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utólag csatlakozott hozzá, és nem is Európai Uniós ország, ők önként ajánlottál fel ezt a 

lehetőséget, és ők maguk is finanszírozták ezt a teljes programot (tehát a kulturális 

programokat is meg az önkéntest is). Na az isztambuliak aztán egy nagyon jó előadás 

keretében is bemutatták a saját önkéntes programjukat. Nagyon tetszett nekem az, hogy egy 

nagyon jól felépített szervezetből áll ez a program, különböző szekciókban dolgoznak, tehát 

vannak a szociális szférában tevékenykedő önkéntesek, a kulturális szférában, akkor ott a 

migráció kérdése elég komolyan jön szóba, akkor a falusi, városi lakosság közelítse, a 

szegénység problémája. Tehát ezekre a területekre vannak szekciók, ezeknek megvannak a 

felelősei, és akkor a jelentkező önkéntesek betagozódnak az őket legjobban érdeklő 

szekcióba, vagy szekciókba, mert hát többet is, többre is lehet jelentkezni. Nagyon érdekes 

volt az, hogy (egy ilyen statisztikai adatot is kivetítettek), hogy ha jól emlékszem, az 

önkéntesek 92%-a tizenöt és harminc év közötti korosztályba esik, és a fennmaradó 8% a 

többibe. Ez teljességgel fordítottja annak, mint ami például nálunk is van, ami nagyon 

hasonlít például a liverpoolihoz a korösszetételt tekintve, (de ezt majd a belgáknak a 

beszámolójából is látni fogod) azon kívül ami a másik nagyon meglepő dolog volt, hogy az 

önkéntesek ötven valahány százaléka férfi, és negyven valahány százaléka nő. Tehát ez 

következik az ő vallási, kulturális hátterükből, hogy a férfiak képviselik ugye a családot a 

világ felé, tehát ők mozognak a közszférában még mindig. Bár ez most már a mostani fiatal 

generációban eltűnőben van, és az önkéntesek körében, tehát a vezetők körében, a lányok is 

szép számmal képviseltették magukat. Tehát ezek nagyon érdekesek voltak, ezek a 

tapasztalatok (mosolygás).” 

 

Hát köszönöm szépen, akkor esetleg van még valami, ami eszedbe jutott, vagy megosztanál 

bármit így a programmal kapcsolatban? 

„Hát most talán a legutóbbi program (amin már az idén vettem részt), amiről a Bubu is beszélt 

itt a mai önkéntes műhelyen, ez nagyon érdekes volt. Ez az idei év ugye az Európai 

Önkéntesség Éve nagyon nagy csinnadrattával indult, és nagyon nagy propaganda gépezet 

próbálja ezt népszerűsíteni. Minden esetre ez a nyitó rendezvénysorozat volt (amit Önkéntes 

Turnénak neveztek el), ennek keretében a mi szervezetünk is képviseltette magát, mégpedig 

egy ilyen önkéntes, illetve egy ilyen nyitott, élőkönyvtárt talált ki, és ennek keretében 

kiválasztott a koordinátor néhány önkéntest, akik egy-egy élő könyvet képviseltek. 

Létrehoztak egy katalógust, és akkor abba bent volt, hogy mit tudom én, a kortalan 

önkéntesség könyve, én voltam. Akkor az egyetemista és munkanélküli önkéntességet a 
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Nyers Szilvi képviselte. Akkor volt például a hospice szolgálat önkéntese, egy doktornő volt, 

aki ebben dolgozik. Akkor a másság elfogadása önkéntesség révén itt a Fogd a kezem 

Alapítványtól jött két ilyen értelmileg enyhén fogyatékos fiú, sőt az Abonyi Andi is volt, aki 

néma tulajdonképpen, ő vele laptopon lehetett kommunikálni, vagy aki tudott, jelnyelven. 

Akkor volt egy meleg fiú is, aki szintén a másságot képviselte, úgyhogy. És ezek ott 

szerepeltek a katalógusban, és akkor a pultnál az érdeklődők megnézték, kiválasztották, hogy 

őket mi érdekli, és akkor egy olvasójegy ellenében kikölcsönözték az élő könyvet 

(mosolygás) és akkor leültek és akkor beszélgettek vele.” 

 

És ez mikor volt? 

„ Ez most januárban 12-én.” 

 

És hol volt ez? 

„Budapesten, a Millenáris Teátrumban.” 

 

Hát ez nagyon érdekes! 

„Nagyon jó volt, nagyon jól ki volt találva, úgyhogy ez, akinek elmeséltem eddig, hát az mind 

belelkesedett, hogy hát ez nagyon klassz, és akkor ezt folytatni kell. És akkor még volt egy 

dolog, amit vittünk; volt két ilyen kartonpapírból kivágott figura az egyik az egy ilyen kigyúrt 

tetkós önkéntest jelképezett, a másik egy ilyen fejkendős nénikét. Az arcuk helye szabadon 

volt hagyva, meg a kezüké is, és akkor ide be lehetett állni, és akkor egy elképzelt jelenet 

formájában lehetett reprezentálni, hogy az önkéntes mi mindenben tud segíteni, hogy mit 

tudom én, ilyenek voltak, hogy az önkéntes tartotta a motringot, a nénike kötögetett, vagy az 

önkéntes csavarta a nénike haját, vagy lakkozta a körmét (nevetés). És akkor a jelentkezőket 

lefotóztuk ott a helyszínen, és mindjárt kinyomtattuk a képet, és akkor ezt vihette magával. 

(nevetés) Ez is nagyon jó volt.Előtte szórólapon népszerűsítettük ezt, meg hogy hát ismerjék 

meg, hogy van ez a lehetőség, és akkor jöttek az érdeklődők, kézbe voltak a könyvek 

egyfolytában (nevetés).” 

 

És téged hányan kölcsönöztek ki? 

„Engem azt hiszem hárman, egyénileg, de volt olyan, hogy volt két olyan kikölcsönző, aki 

mindenkit egyszerre, és akkor őket kérdezgette az adott területről, úgyhogy. De nagyon sok 
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fiatal volt, ebből adódóan a Szilvit kölcsönözték ki legtöbbször, mert az egyetemista és a 

munkanélküli önkéntesség volt az ő témája, és nyilván ez érdekelte a fiatalokat legjobban.” 

 

7.számú melléklet 

Interjú - Nagy János 

Láttam a képed az Önkéntes Arcok naptárban. Mesélnél nekem erről, hogy mi ez a naptár, és 

hogy kerültél bele?  

„Volt ez az egész egy önkéntes lehetőség volt, ugye hogy küldte az Évi, hogy e-maileket 

szokott küldeni, hogy milyen lehetőségre lehet jelentkezni, és volt közte egy ilyen hogy lehet 

jelentkezni az önkéntesség népszerűsítésre céljából készülő naptárba és ilyen kis 

reklámvideóba, és hát mindkettőbe így jelentkeztem, és akkor egyszer kaptam egy választ 

ilyen két-három héttel, hónappal később, egy hónappal később és abban írták le, hogy akkor 

jönne egy fotós, és bekerültem a 12 ember közé, és akkor jönne egy fotós, aki készítene rólam 

néhány képet, ami bekerülne ebbe a naptárba, és akkor ezáltal, ugye 2011 az önkéntesség éve, 

és akkor ezáltal így népszerűsítené az önkéntességet.” 

 

Minek a hatására jelentkeztél ebbe az önkéntes programba? 

„Hú, hát ez az egész úgy kezdődött, hogy tavaly, ha jól emlékszem megyei diákparlament 

volt, talán, és ott voltam ilyen résztvevő, és ott kapott mindenki egy ilyen kis cetlit, hogy lehet 

jelentkezni önkéntesnek. És akkor hát úgy próba szerencse, jött a nyári szünet, sok dolgom 

lesz, és akkor megpályáztam, hát illetve kitöltöttem a papírt, leadtam és akkor jelentkeztem 

így ezáltal önkéntesnek.” 

 

Tehát akkor itt értesültél róla.  

„Igen.” 

 

Mióta vagy benne a programban tavaly óta? 

„Hát úgy úgy tavaly május, igen, és úgy aktívabban úgy a nyári szünetben voltam, ugye mert 

akkor nem volt iskola, és akkor több volt a szabadidő.” 

 

Milyen rendszerességgel vállaltál önkéntes munkát? 
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„Hát a nyári szünetben ott úgy aktívabb voltam, mert nem volt iskola, és ezáltal több volt az 

időm is, de így iskola mellett is szoktam, csak így ritkábban, így általában havonta két 

alkalommal maximum tudok úgy időt szakítani a suli mellett.” 

 

Milyen jellegű programokban vettél részt? 

„Hát ismét csak nyáron (nevetés) a Cantaton voltam ilyen önkéntes, akkor voltam a Cella 

Septichorában is tárlatfelügyelő, akkor voltam, hát gyakorlatilag majdnem minden 

múzeumban voltam már ilyen tárlatfelügyelő.” 

 

Suli mellett miket tudsz elvállalni? Azok milyen fajta feladatok? 

„Hát igazából suli mellett is csak ezeket tudom elvállalni, ezeket a tárlatfelügyeleteseket, mert 

általában azokra is csak így hétvégenként tudok jelentkezni, hogy így péntek délután és 

szombat délelőtt, mert hétköznap nem igazán van időm mellette.” 

 

Mi volt a legkedvesebb élményed? 

„Fú, hát ez nagyon tetszett, mert a a ez is a Cantathoz kapcsolódik, úgyhogy itt rengeteg 

külföldi résztvevő volt, és nekünk önkénteseknek volt ilyen narancssárga felsőnk, és mindig 

azt csináltam, hogy az Árkádnál szálltam le a buszról, és akkor szépen úgy fölgyalogoltam a 

Boszorkány úti hostelhez ugye, és akkor volt ez a narancssárga felső, és fehér nyakba akasztó, 

és rajta volt a nevem, és hát látták a turisták, hogy egyre többen vagyunk ilyen fölsőben, és 

jöttek oda kérdezősködni, és a legjobb az volt, amikor egy japán néni fényképet is csinált 

rólam, (nevetés) ami egyébként az nagyon tetszett.” 

 

Volt-e valami negatív tapasztalatod? 

„Ühm, komolyabban belegondolva, szerintem nem. Így visszaemlékezve nem igazán 

mondanám.” 

 

És volt-e esetleg valami, amin változtatnál ha megtehetnéd, akár a szervezéssel kapcsolatban, 

vagy a programok, vagy bármivel kapcsolatban? 

„(nevtés) Nem, jelentősen, nem igazán.” 

 

Ezt örömmel hallom. (nevetés) És a jövőben folytatod a munkát? 
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„Természetesen, igyekszem. Ugye most jön az egyetem remélhetőleg, és akkor megint jön a 

nyári szünet, akkor mellette még talán majd aktívabban tudok ismét részt venni benne”. 

 

Részt vettél az önkéntes műhelyeken is? 

„Nem, illetve azt hiszem, hogy egyen voltam benn, egyen-kettőn, mert ugye az is kedden 

délutánonként szokott lenni, és akkor iskolában is úgy fél három körül végzek, és akkor nem 

igazán érnék oda se, és akkor mellette tanuljak ugye másnapra is, de azt hiszem, hogy még a 

legelején, amikor beálltam önkéntesnek, akkor egyszer-kétszer voltam.” 

 

Mit adott neked az, hogy ennek a programnak a részese lehettél? 

„Fú (mosolygás), hát nagyon sok örömteli pillanatot, mert amikor önkéntes vagyok, úgy 

valahogy úgy érzem, hogy akkor egy másik világba csöppenek, úgy mosollyal, vidámsággal 

fordulnak felém az emberek, és kérdezősködnek, és akkor úgy jó volt, hogy minden nap 

tudtam mosolyogni például. Ez nagyon tetszett!” 

 

A fiatalokkal kapcsolatban mennyi fiatallal voltál egy-egy ilyen programon, milyen arányban 

voltak jelen? 

„Hát azt hiszem, hogy fiatalok többen voltunk, például a Cantaton, hát ott mondjuk pont fele-

fele arány volt, de ott is voltak fiatalabbak, úgy körülbelül korosztályom-beliek, tehát ilyen 

17-18 évesek voltunk ott.” 

 

Mit gondolsz, a jövőben hogy fog alakulni, bevonhatók a fiatalok is ebbe az önkéntes 

munkába? Esetleg jobban, vagy növekedik a tendencia, mi erről a véleményed? 

„Hát én biztos vagyok benne, én alapjába véve egy nagyon optimista ember vagyok, én 

mindennel kapcsolatban csak jót tudnák mondani. De én biztos vagyok benne, mert az 

iskolában is például már többen jelezték, hogy látták ezt a kisvideót is, amiben benne vagyok, 

hogy, meg hallottak is erről az önkéntességről, és akkor már többen jelezték, hogy ők is 

szívesen lennének önkéntesek, és hát ez csak a kilencedik, az egyik kilencedikes osztályban 

van már 10 fő, na most hogyha az összeset összeszámolnánk, szerintem egy olyan 30 biztosan 

kijönne csak az én iskolámból, és mellette akkor még ugye több tucat iskola van még a 

városban, és akkor ha mindenhonnan csak tíz fővel számolunk, akkor az már az is elég nagy 

szám.” 
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Tehát akkor elmondható, hogy az ismerős látott téged, és akkor... 

„…és akkor így láncszerűen. (nevetés)” 

 

Van-e még esetleg valami, ami eszedbe jut az önkéntességgel kapcsolatban, vagy valami 

gondolat, ami előjött? 

„Hát mindamellett, hogy nagyon nagyon, hát örömmel telt el az, ugye, hogy önkéntes voltam, 

egyrészt szeretek segítni másnak is, emellett rengeteg barátra tettem szer mind a saját 

korosztályomban, mind az idősebbek között, így így kialakulnak a közös programok alatt 

azok a baráti szálak, amikkel talán még később is lehet foglalkozni.” 

 

Köszönöm szépen! 

„Nagyon szívesen! (nevetés)” 

 

8. számú melléklet 

Interjú - Somlyai Jolán 

Úgy tudom Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa éve alatt a Kulturális Központ sok 

önkéntest igényelt, az egyik legtöbb önkéntest. Mi ennek az oka, volt előzménye az 

önkéntesekkel való munkának? 

„Volt, volt a Folkloriada-n, ami ugye az egyik legnagyobb szabású rendezvény volt ezelőtt 6, 

hát most már 7 évvel, amikor háromezer néptáncos volt egyszerre itt a városban, és a World 

Folklor, a 4. World Folkloriada-nak itt volt megnyitó ünnepsége, és azt hiszem talán 5 napig 

láttuk vendégül ezt a rengeteg néptáncost és népzenészt a világ minden égtájáról. Akkor 

dolgoztunk először önkéntesekkel, akkor kicsit más módon, ugye nem volt még ez a 

szervezet, aki koordinálta volna a munkájukat, tehát akkor azt csináltuk, hogy mi közzé 

tettünk felhívást, arra lehetett jelentkezni, és a jelentkezők közül mi választottuk ki, hogy 

kiket, és milyen munkára, és milyen módon kívánunk foglalkoztatni.” 

 

Ekkor sokan jelentkeztek? 

„Meglehetősen sokan. Soha nem a, én úgy láttam, hogy nem a létszámmal van gond vagy a 

nehézség, hanem hogy vannak bizonyos munkák, amiket csak bizonyos képességek 

birtokában lehet ellátni. Tehát vannak munkák, ahová nyelveket beszélő embereket vártunk, 

vannak munkák, ahová életerős fiatalembereket vártunk, és voltak természetesen olyan 

feladtok is amit, azt azért látni kell, hogy a legnagyobb részt a nyugdíjasok jelentkeztek, 
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hiszen nekik van idejük, ők szívesen elmennek társaságba, de hát vannak dolgok, amiket ők 

egyszerűen nem tudnak megvalósítani már csak fizikai lehetőségeiknél fogva sem.” 

 

Értem. Nagyjából hány önkéntessel dolgoztak akkor együtt? 

„Hát akkor olyan ötven valahány, ha jól emlékszem, nem tudom pontosan, ötven valahány 

önkéntes. De hát háromezer ember volt, és ott ráadásul (amire most nem volt szükség a 

tavalyi évben, a Pécs Cantat kapcsán), hogy minden csapat mellé rendeljünk kísérő tolmácsot. 

Na, ott viszont kellett, mert olyan sokrétűek voltak a feladatok (mert a Pécs Cantatnál beült a 

próbaterembe, beült a székbe, és akkor a zene nyelvén, mindenki értett, ott nem volt gond, itt 

viszont) rengeteg fellépés, utcai animáció, ide menni, ott fellépni, tehát az egy sokkal, az 

önkéntesekre is sokkal nagyobb feladatot rovó dolog volt.” 

 

Az EKF év kapcsán hova kérték a legtöbb önkéntest? 

„A nagy rendezvényeinkhez kértünk. Tehát adok neked egy ilyet (Programsoroló 2010), és 

ebből fogod látni, akár be is jelölheted, tehát mi tizenhárom nagy rendezvényt csináltunk. Na, 

most az önkéntesek azok túlnyomó részt a nagy fesztiválokon. Tehát a legtöbb önkéntes volt a 

Pécs Cantaton, ott nyolcvan valahány önkéntes volt. Egy gyakorlatos leányzó volt, aki ezt 

összefogta, Reicher Detti Szekszárdról, ő oda jár turizmus és idegenforgalom szakra, és akkor 

itt volt nálunk gyakorlaton, és ő foglalkozott ezzel a dologgal, ő kötötte meg a szerződéseket, 

ő ügyezte ezeket a dolgokat a Pécs Cantaton az önkéntesekkel. Egyébként pedig úgy ment, 

hogy mi jeleztük az Éva felé, ő megbeszélte az önkéntesekkel, és az önkéntesek pedig jöttek. 

Tulajdonképpen a rendezvények kiszolgálásában hárult rájuk szerep, tehát amikor volt egy 

Tavaszi Fesztivál például a POTE aulában (ami hát eleve nehéz probléma volt, mert ugye 

rengeteg bejárat van ahová kellett embert állítani, az öltözőbe, a catering mellé kellett embert 

állítani, a karpereceknek, vagy ezeknek a papír karszalagoknak a felhelyezéséhez több 

emberre volt szükség) tehát akkor jóval több ember kellett, mint ahányan mi vagyunk, tehát 

akkor segítettek az önkéntesek tényleg. Ez a Tavaszi Fesztivál és a Kelet-Nyugati, ahol a 

POTE aulában ilyen nagyobb szabású feladatok hárultak az önkéntesekre, de volt önkéntes a 

Jazzhídon, a moziban, ahol szintén a beléptetésnél a catering-nél az együttes kísérésnél 

hárultak rájuk feladatok.” 

 

Meg volt elégedve az önkéntesek munkájával? 
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„Szerintem teljesen lelkesen, hogy mondjam, a dolognak az a lényege, hogy az önkéntes 

korrekt információt kapjon arról, hogy mi a feladata, és mindenkinek olyan feladatot adjunk, 

illetve mindenki olyan feladatot vállaljon, amit ő el tud látni, és szívesen ellátja. Mondjuk így, 

hogy egész éven keresztül együtt dolgoztunk, ez így könnyű volt, ez így ki is alakult. Tehát 

vannak például olyan önkéntesek, akiket én tudom, hogy bármikor hívhatok, és hogyha az 

öltözőben, vagy a művész körüli teendőknél van szükségünk segítségre, akkor rá 

megbízhatóan számítunk. Van olyan önkéntes, akiről tudom, hogy szívesen eljön, hogyha 

ilyen beléptetés, karszalag felhelyezés. Szerintem ez a titka, mert a problémák abból adódnak, 

ha vagy nem mondják meg neki pontosan, hogy mit csináljon, vagy pedig olyan dolgot vállal, 

vagy olyan dolgot akarunk tőle kérni, amit ő nem tud, vagy nem szeretne csinálni. Egy 

negatív tapasztalatunk volt (ezt is elmondom, mert hasznos lehet), ez pont a Pécs Cantat, 

ahol... Tehát ezt át kell gondolni, nyilván való ott ezt részben senki nem gondolt erre, tehát 

hogy megjelent a Pécs Cantat legutolsó napján, tehát ez a tizedik napon, délután, két önkéntes 

(vagy talán három is, már nem is tudom), és valahonnét Tapolcáról, tehát nem tudom, 

messziről. És hát szerencsétlen volt a hangütés is, mert ott megjelentek a fiatalok (ugyanis a 

Pécs Cantaton az önkéntes szerződésében benne volt, hogy megkapják ezt a kis narancssárga 

hátizsákot, meg a pólót, meg hát most pénzt mi nem tudtunk fizetni, de hát ilyen szintekig 

igyekeztünk a munkájukat meghálálni), és hogy ők kérik a hátizsákot meg a pólót. Kicsit 

ilyen magas C-ben kezdtek el beszélni, csak így tátottam a számat először (éppen véletlenül 

ültem ott), és hogy hogy nekik már ebből elegük van, hogy már nem mi vagyunk az elsők, 

hogy így odamennek és semmi akkor nincs úgy, és nincs rendben. Mert akkor utána 

elmagyaráztam nekik, hogy merre hány méter, és aztán még végül egyszer csak visszajöttek 

és még elnézést is kértek a hangnemért. Tehát ilyet nem lehet, ezt az Éváéknak is, ezt meg 

kell mondani, ha egy önkéntes munkában részt akarsz venni, teljesen fölösleges a legutolsó 

napon, délután megjelenned. Tehát akkor maradj otthon. Tehát ha nem tudsz többet rászánni 

az idődből mondjuk egy ilyen hosszas fesztiválra, vagy bármilyen rendezvényre, mint néhány 

óra a legutolsó napon, akkor semmi értelme nincs ide jönni. Akkor tényleg magaddal szúrtál 

ki. Merthogy a vonatjegyük, meg a nem tudom én micsoda, erre én nem tudok.” 

 

Ők is az EKF önkéntes programjában voltak? 

„Igen, igen. Most lehet, hogy itt tanuló diákok voltak, akik úgy gondolták, hogy ez jó buli, és 

visszajönnek, és ez csak valahogy mégsem úgy sült el, de nagyon furcsán viselkedtek, szóval 

nagyon, nagyon érdekesen. Tehát ez volt a negatív tapasztalat, amiből én azt szűrtem le, hogy 
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ezt viszont meg kell mondani. Tehát vagy tudod adni az idődet olyan mértékben, hogy annak 

mind a két fél számára legyen értelme, vagy nem kell, mert abból csak a probléma van.” 

 

Csak ez volt negatív tapasztalat? 

„Hát, más igazándiból nem, tehát hogy mondjam. Az idősebbekkel, nyilvánvaló, nem tud 

olyan gyorsan reagálni, nem tudja ott hirtelen megoldani a helyzetet, de mondjuk erre úgy 

készültünk, tehát igyekeztünk mondjuk így elejét venni. A másik, itt nem jutottunk el a 

negatív tapasztalatig, és hát ebből a szempontból nagyon jó volt, hogy az Éváék beléptek, 

mert először, amikor szerveződött a dolog, akkor én elmentem egy-két ilyen találkozóra a 

Civil Közösségek Háza, itt-ott, tehát azért voltak ilyen alkalmak, ahol találkozni lehetett a 

jelenlévőknek. Ismertették az EKF nagyon jó programjait, meg a lehetőségeket, és én 

mindenhol azt láttam, hogy kedves nyugdíjasok ülnek, tehát a legvidámabb az volt, amikor 

elaludt az első sor, tehát így ültem szemben a Civil Közösségek Házában a közönséggel, és 

látom, hogy békésen szunyókálnak hárman az első sorban, és gondolkodtam, hogy úr isten, 

mi lesz itt megfizetve. De aztán így, hogy belépett egy csapat, aki azért, vagy egy ember, aki 

ezt egy kicsit kezelte, meg odafigyelt, meg hát nyilván ő is látta, hogy kit mire lehet, így azért 

jobb a helyzet. Én azt szűrtem le, hogy sokkal inkább ki lehetne használni az emberekben 

rejlő ilyen pozitív fellángolásokat, hogy segítsék az ügyeket, vagy a feladatokat, mert, nem 

azt mondom, hogy nagyon sokan, de szerintem annál többen lennének, mint ahogy 

tulajdonképpen csak ilyen kivételezett pillanatokban.” 

 

Ezt hogy lehetne ösztönözni? 

„Nem tudom, az például nagyon jó, hogy megmaradt a dolog, hogy most nem az van, hogy 

2011. január elsején letették a lantot és kész nincs tovább. Tehát azért ez fontos, hogy 

megmaradt, merthogy mindig vannak olyan ügyek, ami mellé lehet, hiszen nekünk is lesz 

biztosan olyan, amikor jól jön, hogy segítsenek. Arról nem is beszélve, hogy az 

információáramlás szempontjából is jó, tehát ha már az az x számú önkéntes tud például egy 

rendezvényről, aki oda eljön segíteni, akkor az ő férje, felesége, unokája, barátja, barátnője, 

nem tudom én kicsodája, és ennél hatásosabb propaganda meg nincsen, mint ez a fajta dolog. 

Úgyhogy jobban kellene tényleg szerveznünk a civil társadalmat, mert az emberek, tehát 

jónak lenni jó, tehát az emberek alapvetően szeretnek jó fejek lenni, csak valahogy azt látom, 

hogy kevés a lehetőségük arra, hogy ők ezt kiéljék. Hogy ilyen. Biztos ez is összefügg azzal, 

amit szintén nem értek, hogy miért bánunk durván egymással, vagy miért vagyunk bunkók 
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egymással akkor is, amikor nem kéne, tehát ez nem pénz kérdése, úgyhogy én hogy 

válaszolok, ha megkérdeznek, mennyire vagyok kedves, mennyire figyelek oda, ez nem pénz 

kérdése. És hogyha ezen lehetne, hát ezek kis lépések, most nem fog holnapra megváltozni, 

de talán egy emberöltő, talán a te gyereket, talán, tehát akkor már egy kicsit normálisabban 

tudunk egymással lenni vagy viselkedni. Szerintem ez őrült módon megkönnyítené az 

életünket, mert most azt hisszük, hogy a pénz, az anyagiak, a nem tudom én, persze biztos, 

tehát van egy olyan alap szint, ami alatt azért tényleg demoralizál a szegénység, meg a 

nyomor, de azért szó nincs arról, hogy itt tartanánk, csak valahogy azt sulykoljuk magunkba, 

hogy nekünk itt most rossz, és kész. Holott szerintem ez egyszerűen csak ilyeneken múlik, 

hogy a hogy szólnak hozzám a boltban, belelépnek-e a vesémbe a buszon, meg nem tudom. 

Mert nálunk sokkal rosszabb körülmények között élő emberek tudnak jobb általános 

lelkiállapotban élni, mint mi, és az, hogy például északon pedig jobb minőségű az élet, az 

nem csak attól függ, hogy most ők gazdagabbak, mert szerintem attól lettek gazdagabbak, 

hogy eleve normálisabban viszonyultak egymáshoz. Szóval ez nem az oka a dolgoknak, 

hanem ez már egy következmény. És szerintem ez az egész önkéntes dolog nem véletlen, 

hogy ott micsoda hatalmas hagyománya van az önkéntességnek, miközben nálunk ez 

valahogy elveszett. Most nem tudom, hogy biztos, hogy volt, nem tudom, inkább így az 

egyházak által szervezett ügyekben talán, de ott tényleg egy kultúrája van. Most arról nem is 

beszélve, hogy ismerkedési lehetőség, hogy otthonról való kimozdulás, tehát számtalan 

előnye van ennek a dolognak, amit megtehetek anélkül, hogy most horribilis időt kellene, 

vagy nem is tudom én, más energiát kellene befektetni. Szóval én mindenféleképp folytatásra 

érdemes dolognak ítélem. És az egyik sík, mert az hogy felépítettünk szép házakat, az egy 

dolog, mert azon most gondolkodhatunk, hogy most jó vagy nem annyira jó, meg majd ki 

fizeti ki a számlát, meg minden, amiről itt most folyik a gondolkodás, de az, hogyha már van 

egy ilyen kis csapat, akik legalább így, én azt látom, hogy igazi magja az olyan ötven ember 

körülbelül. Mert jó, sok százan bejelentkeztek, de ebből, aki igazán… de hát ötven emberrel a 

sarkaiból tudja a világot kifordítani, tehát ez abszolút pozitívuma az EKF-nek. Olyan, amilyet 

szerintem sehol nem lejeznek ilyen nagy mellénnyel, hogy izé ugyanakkor meg a hétköznapi 

élet szintjén állatira fontos lehet. Tehát nekem tényleg ez volt a tapasztalatom ezzel a 

dologgal. És tényleg fogunk, biztosan fogunk még kérni, meg szólni, meg most már tudom, ki 

az, akinek személyesen is lehet telefonálni, hogy te, nem jönnél? Most meg vagyunk szorulva 

az izé… és ettől szerveződik egy város. Tehát most itt nem az épületektől, azok is szépek 

persze, hanem hogy milyen kapcsolatok működtetik, főleg a mi munkánkat. Úgyhogy én 
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köszönetem fejezem ki a Bubunak, de hát ezt meg is mondtuk személyesen is, mert tényleg 

sokat segített a dolog.” 

 

Tehát akkor a jövőben folytatódik majd a közös munka? 

„Biztosan, biztosan. Hát, hogyha mi tudnunk folytatódni, hogy mondjam, a mi munkánk 

folytatódik, akkor biztos, hogy szükségünk lesz sokféle ilyen önkéntesre, akik tudnak nekünk 

segíteni.” 

 

Voltak nehézségek, gyengeségek az önkéntességgel kapcsolatban? Miben látja az önkéntes 

program gyengeségeit? 

„Hát ezt, amit mondtam. De azért nem volt, mert erre fel voltunk készülve. Tudtuk, hogy meg 

kell mondani mindenkinek tényleg pontosan, és hogy aki idejön, annak tényleg munkát kell 

adni, meg kell adni az i… És ezt igényelték nyilván valóan ők is, hogy minden rendezvény 

előtt összejövünk, és akkor én kiosztom, hogy nem tudom én, az Ibolya áll ebbe az ajtóba, a 

nem tudom én kicsoda a másikba. Tehát hogy tudja, hogy mit kell csinálnia, és akkor 

onnantól kezdve szerintem nincsen, mindenki normális felnőtt ember, azt megérti, amit 

mondanak neki. Én én más ilyen gondot nem látok. Na, most ami ami jó lenne persze, erre is 

voltak tehát ugye jöttek ezek a külföldi gyerekek, akik ugye angolul beszéltek, egyszer-

kétszer voltak náluk ilyen kis ajtón állók, meg mit tudom én, tehát ezt egészen komoly 

szintekig föl lehet egyébként fejleszteni. Nagyon jó lenne még több fiatalt bevonni a 

történetbe. Nyugdíjas mindig lesz, már helyzetéből fakadóan is nyugdíjas mindig lesz, a 

középgeneráció nem tud, mert nem nagyon van rá ideje, ő még hajkurássza a saját gyerekeit, 

meg a munkáját, tehát az még egy másra szánt idő, de jó lenne még több fiatal, mert akkor 

később belőlük egyértelműen lesznek azok, akik negyven évesek is azt mondják, hogy na jó, 

rászánunk egy pár órát az életemből.” 

 

Mit lát a program erősségének? 

„Ezt. Ezt, hogy egy olyan háló tud így kialakulni, tehát egy olyan szövete tud a városnak így 

kialakulni, ami hozzájárul ahhoz, hogy ez egy élhető hely legyen. Tehát mondom, nem az 

épületek tesznek egy várost, egy várost ezek a fajta kapcsolatok, és ezek a közösségi hálók 

tesznek.” 

 

Milyen veszélyét látja a programnak? 
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„Hát, nem ez olyan tudod ez a, de ezt ezt lehet kezelni, hogy mindenki pénzt szeretne a 

munkájáért, de hát ezt is tisztázni kell rögtön az elején, hogy mi. Ezért volt jó a szerződés, ott 

mindenki elolvasta, hogy ő ezért ezt kap. Tehát hogy nagyon tisztán meg kell fogalmazni 

azokat a kereteket, amiken belül mi együtt tudunk működni. Szerintem ez így teljesen 

rendben van. Nyilván való, hogy az önkéntesség ilyen egymást feltételező dolgok ezek, tehát 

ha jobban megy, bár, tehát Magyarországon volt, mikor jobban ment az embereknek, jobb 

körülmények között éltek talán és mégsem volt több önkéntes, tehát most el kellett ültetni így 

ezeket a magvakat, és reméljük eljutunk arra a szintre, hogy kicsit anyagilag fellélegezhet a 

többség, akkor talán ez jobban beépül. Most ugye nem véletlenül a középiskolai tantervbe, a 

felsőoktatásba be akarják ezt hozni, csak ugye vigyáznunk kell azért, hogy ez a kötelezővé tett 

önkéntesség… most akkor kötelező, vagy önkéntes? Tehát ez egy ilyen alap ellentmondása a 

dologban, tehát olyan vonzónak kellene lennie egyszerűen a dolognak, olyan természetesnek 

kellene lennie ennek a dolognak, de ugye ez ember mintakövető, tehát ez akkor lesz 

természetes, ha én ezt látom apámtól, anyámtól, nagyapámtól, nagyanyámtól, akkor nem 

gondolkodom rajta. Ha előírják nekem a tantervbe, az már egy kicsit más tészta, de hát biztos 

úgy gondolják, hogy valahol meg el kell kezdeni. Úgyhogy majd kiderül, hogy hogy lesz, 

meg mit lehet ezzel elérni. Remélem, hogy akik itt voltak nekik sem voltak rossz 

tapasztalataik, meg ők sem érezték rosszul magukat. És egy kicsit, tehát ami még nagy 

erőssége a dolognak, hogy a mi szakmánk például az a szakmai, amiről azt gondolják a népek, 

hogy ehhez mindenki ért, hát hogy ez egy ez egy én is meg tudom csinálni (gondolják 

egészen addig a pillanatig, amég valóban nem állnak ott és nem nekik kell csinálni). Hogy 

azért ennek rengeteg ága-boga van. Nem feltétlenül azt mondom, hogy ehhez az egyetemi 

diploma kell, de sok év tapasztalata kell, szóval sokat kell addig szívni, sokat kell a saját 

hibáinkból okulni addig, mire azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé biztosan össze tudok 

valamit hozni, és akkor is bármi történhet. Így legalább most látta a jó néhány ember, hogy ez 

mi is jelent, hogy egy ilyen bizonyos nagyságrendű rendezvényeket lebonyolítani. És hogy 

mennyi apróság, hülyeség, pakolni való, teszekedni való, nem tudom én micsoda van e 

mögött, hogy a közönségnek úgy tűnjön, hogy minden rendben van, mert hát ez a legfőbb 

szempont, hogy aki eljött és megvette a jegyét, vagy nem vette meg csak eljött, annak semmit 

nem szabad látni ugye, hogy itt problémák is vannak esetleg.” 

 

Mi volt a legjobb tapasztalat, a legpozitívabb élmény az önkéntesekkel kapcsolatban? 
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„Például ilyen, teljesen jó fej volt, mondjuk a Walcz Ilike, aki ugye az ilyen, tehát mondjuk ő 

az, akit meg lehet kérni, hogy gyere Ilike és akkor vigyázz a cateringre a művészeknél, meg a 

mosogasd el ha valaki ivott, tehát ezekre a háziasszonyi dolgokra őt nagyon megbízhatóan 

meg lehet kérni. És mit tudom én jött egy másik rendezvényre az Urániába és akkor ugye 

hozott egy nagy kosár pogácsát, merthogy ő annyira szereti ezt a zenekart, és hogy ő akkor a 

zenekar is teljesen meg volt hatódva, hogy itt van egy ilyen rajongó ebben a világzene 

műfajban mondjuk ez ritka, hogy valaki egy ilyen kedves gesztusra ragadtatja magát. Hát 

ilyen típusú, de tényleg mindenki rendesen, megbízhatóan dolgozott, nem tudnék tényleg 

rossz élményről beszámolni, nagyon lelkes, tehát hogy mondjam, nem ilyenek vannak, hogy 

az önkéntességgel, mint dologgal kapcsolatosan pozitív élmény, hanem emberekkel nagyon 

jól megoldottunk dolgokat, vagy nagyon helyesek voltak, szóval nekem ebben voltak pozitív 

élményeim, az én kapcsolati hálómat is szélesítette.” 

 

Köszönöm szépen, hogy ezeket megosztotta velem! 

„Nagyon szívesen. (mosolygás) Hogyha lenne valami erős, személyes kapcsolat, akkor talán 

ez talán nem fajulna el ennyire, tehát ha én ismerek valakit, egy másik helyről, egy másik 

oldalról, akkor csak nem bánok már vele olyan csúnyán, mint egy ismeretlennel, mert ugye az 

ismeretlentől félünk, és feltételezünk róla minden borzasztóságokat. Na most ha már nem 

ismeretlen, hanem ismerem akkor ezt másképp tudom kezelni, már nem engedem meg, hogy a 

barátaimba, a hálószobámba, családi kapcsolataimba betegye a lábát ez a fajta 

ellenségeskedés.” 

 

5-6 éve, amikor volt ez az önkéntes felhívás, nem jutott eszébe senkinek, hogy folytassák, 

vagy jövőre is meg kéne hirdetni? 

„Ha nem lett volna a szervezet, ugyanúgy közzé teszünk egy önkéntes felhívást, csak hát nem 

volt rá szükség, mert készen kaptunk gyakorlatilag egy hálózatot. Akkor meg mi 

bonyolítottuk le.” 

 

Az elmúlt 5-6 évben nem volt szükség rá? 

„Hát az az igazság, hogy akkor például nagyon sokat tudtunk hallgatókkal megoldani, mert 

azért az egyetemről elég sok hallgatóm van, és akkor én is igyekszem úgy beosztani, hogy 

mindenki akkor jöjjön, amikor tud valamit csinálni, egyébként nincs értelme itt üldögélni, 

tehát akkor velük mondjuk elég sok mindent meg tudtunk oldani.” 



63 

 

 

Ők itt dolgoznak, vagy önkéntesek? 

„Nem, hát ugye kell szakmai gyakorlatot teljesíteni, de van, aki önkéntesen is eljött, mert 

éppen érdekelte, úgyhogy velük megoldottuk, ha ilyesmire volt szükségünk.” 

 

9. számú melléklet 

Interjú - Sárkány József 

Úgy tudom, hogy a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében a Múzeumok Igazgatósága 

volt az az egyik szervezet, aki a legtöbb önkéntes kérte. Ennek mi volt az oka, volt-e 

előzménye az önkéntes „foglalkoztatásnak”? 

„Nem, nem volt előzménye. Ami meg az ok, az az, hogy a Múzeum az a szervezet, amely a 

legrosszabbul áll anyagilag is, meg emberi erőforrásban is. A Múzeum az két olyan kiállítást, 

nagy kiállítást (a Bauhaust és a Nyolcakat), amely, főleg utóbbi igen komoly értékeket 

vonultatott fel. És főleg a Nyolcak nagyon nagy területen, tehát egy közel 2000 m²-es 

kiállításról van szó. És tényleg tisztelem az önkéntes munkának a sokszínűségét, de sajnos 

ebből a szűkösségből az következett, hogy nem hiszem, hogy ki tudtuk használni azokat a 

lehetőségeket, amelyek ilyen lelkes, önzetlen, kreatív, szimpatikus emberi hozzáállásból 

adódik, hogy jelentkeztek önkéntes munkára, ugyanis örültünk, hogyha ezzel az önkéntes 

munka felajánlással be tudtuk tömni azokat a nagyon súlyos hiányokat, amelyek a terem 

őrzése, teremvédelem miatt szükséges volt. Tehát hogyha nem tudunk esetleg az esti 

programokhoz, mondjuk a Múzeumok Éjszakájához, egyébként is hétköznap, vagy hétvégén 

is nem tudunk számítani azokra az önkéntesekre, akik hallották, hogy eljöttek négy órát, vagy 

nem tudom hány órát több alkalommal, és vigyáztak a műtárgyakra, akkor nem igazán tudtuk 

volna működtetni a kiállításokat. És amit sajnálok, szóval azokat az önkéntes tulajdonságokat, 

hogy akkor ő most előadást tart, vagy órát tart, vagy vagy szakmájában dolgozik esetleg, vagy 

kedvére csinál mást a múzeumon belül, azt nem tudtuk biztosítani. Mert egyrészt emberünk 

sem volt, aki igazából felkészítse őket, tehát örültünk, hogy jöttek, beestek, és akkor gyorsan 

állj be ide az első emeletre, ebbe a terembe, és figyeld, nehogy valamit műveljenek. Tehát ez 

nem az igaz, ezt nagy jól tudom, és annyiban meg igazi, hogy mégiscsak hozzájárulok a 

program megvalósulásához. De egy olyan feladatot láttak el, amelyet egy intézménynek el 

kellett volna tudni látnia a saját erejéből, és ilyen plusz ráadás lett volna az, amit kapunk az 

önkéntesektől.” 
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Mennyire volt megelégedve az önkéntesek munkájával? 

„Amennyire tudom, teljesen rendben voltak, akivel én találkoztam helyesek voltak nagyon, és 

teljesen jók voltak. Ugyanakkor bennem meg ütközött ez a zavar, hogy nem biztos, hogy ők 

ilyen lovat akartak. Szóval lehet, hogy másképp képzelték el ezt, ha nem annyira, nincs 

semmi baj, mert jó, persze több múzeumban ott voltak, megismerték a múzeumot, 

megismerték a gyűjteményt, találkoztak kollégákkal, tudták, hogy mi az, hogy múzeum, 

tudták, hogy mi az, hogy teremőrzés, de én szerettem volna valahogy több örömet okozni 

nekik. Nem tudom mennyire örültek ennek, nekünk fontos volt az kétség kívül, mi örültünk 

neki, és jó is volt.” 

 

A Múzeumok Éjszakáján én is felügyeltem a Modern Magyar képtárban, és én mondjuk 

örültem neki. 

„Jó ez egy, köszönöm szépen, jó, csak én lehet, hogy túlságosan maximalista voltam, és 

túlságosan. Szóval szerettem volna többet adni az önkénteseknek. Nem olyan sok minden, 

baromi sokféle feladat van, és tényleg annyira kevés az ember hogy... Most például 

költözködés előtt vagyunk, és például nagyon jó lenne, hogyha (Évát majd megkérem), hogy 

tud-e olyan embert adni, aki könyvtáros volt és nyugdíjas, vagy ilyesmi, és akkor van, vagy 

nem tudom, tízezer kötet könyv dokumentum, és azt rendbe kéne rakni, mert folyamatosan 

költözködünk, és nincs könyvtárosunk igazából. Szóval van egy tíz, tizenvalahány ezer 

kötetes könyvtár, aminek nincsen hivatalból felelőse. Se végzettsége nincsen, se ideje 

nincsen, mert aki esetleg tudná pakolgatni végzettség nélkül, annak is töménytelen más 

munkája van, tehát úszunk a feladatokkal, és megmondom, nagyon szép kihívás lehet például 

ezt a művészeti könyvtárat valahogy rendbe rakni, és tehát ez több hetes, több hónapos 

munka. És évekkel ezelőtt tíz évvel ezelőtt megkezdődött már a Megyei könyvtárban 

elkezdték, nem tudom milyen ETO rendszer szerint ezeket a könyveket kartonozni, 

beleltározni, nem tudom mi, de a vége előtt, mondjuk 40%-kal, 50%-kal úgy megszűnt ez az 

energia, és akkor az egész értelmetlenné vált az egész rendszer. Szóval olyan leépítések 

vannak a múzeumban, hogy nincs ember. És ugyan az, baromira zavar az is, és szomorú 

vagyok, hogy nem tudok foglalkozni az önkéntesekkel, de nekünk is annyi feladatunk van, 

hogy győzzük elvégezni, és arra már nincs energia, hogy foglalkozunk egy önkéntessel, 

legalább az elején egy hetet, tíz napot ráfordítani arra, hogy elmagyarázni hogy ez hogy van, 

mit kell csinálni, és hogyan kell csinálni, hogy önállóan tudjon utána dolgozni, mert arra már 
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nincs erő, hogy ott legyünk mellette. Tehát ilyenkor mindig gyorsan megcsinálja valahogyan, 

rutinból gyorsan megcsinálja a feladatot, és és sajnos hát ez nem jó, de sajnos így működünk.” 

 

Akkor a jövőben ezek szerint szüksége lesz önkéntes segítségre. Felmerült az, hogy a 

továbbiakban folytatják ezt a közös munkát az Önkéntes Központtal? 

„Persze, nagyon jó lenne, és igazából én voltam nyugaton több olyan múzeumban is, ahol 

egyetemisták rendszeresen jöttek, és vagy szakmai, félig meddig szakmai munkát végeztek, 

vagy egyszerűen teremőrnek jöttek, vagy a párizsi magyar intézetben is tudom, hogy rendes 

munkaidőben foglalkoztatták azokat az önkénteseket, akik egyetemisták, és jöttek kvázi 

majdhogynem ilyen szakmai gyakorlat címszóval, vagy vagy egyáltalán ilyen, dolgozni 

jöttek, szóval hogy ott lehessenek valamelyik közösségben. És mikor kérdeztem, hogy mit 

fizettek nekik? Azt mondták nem, semmit sem fizetünk, ezek teljesen önkéntesek, és örömmel 

jönnek, és éppúgy meg lehet követelni tőlük a munkát és feladatot, mint a saját kollégáktól. 

Magyarországon igazából ez még ennyire nem alakult ki, de valamit csak csak sikerül 

összehozni. Szóval ilyenek például fontos lenne, hogy van egy részfeladat és azt jönne, és 

segítene megcsinálni, mert el fogunk süllyedni, szóval a múzeum el fog süllyedni.” 

 

Voltak-e nehézségek az önkéntesek „foglalkoztatásával” kapcsolatban? 

„Ezzel eddig nem találkoztam, nem találkoztam. Nem, nem volt semmi probléma. Magammal 

voltak a legnagyobb problémáim, tényleg, hogy ugye legtöbbször kétféle képpen tudtak 

dolgozni az önkéntesek. Egyrészt úgy, hogy bementünk a Zsolnay, Csontváry, Vasarely 

múzeumba, és ott beálltak harmadiknak a két meglévő teremőr mellé, és akkor ott elvoltak. A 

másik, amikor program volt, a programnál meg annyira sokfelé kellett figyelnem, hogy 

nagyon jó lett volna előtte beszélni egy fél órát, hogy na most ez most micsoda, hogy 

személyesen, mert elmondták a kollégák, hogy… Hálátlannak érzem magam (nem is biztos, 

hogy ez a jó, hálátlannak?), szóval hogy nem tudtam igazából megköszönni, hogy itt voltak. 

Ugyanakkor meg nagyon jó lenne, ha máskor is jönnének, csak amikor egy ilyen Nyolcak 

kiállítás van és van egy program ehhez kapcsolódóan, akkor az embernek az agyát azt 

eldobja, és annyira nem jut idő. Na most (mi volt még, várjon), igen volt olyan, egyszer volt 

egy olyan probléma azt tudom, hogy egy önkéntes (lehet, hogy az Éva mondta, hogy jelezték 

neki), hogy az ottani kollégák jobban figyeljenek oda rá, és mondják el, hogy mi van ott a 

múzeumban, és utána szóltunk, és ez meg is történt, tehát a többi teremőr elmondta, hogy mi 

ez, mire figyeljen oda, mi az ami érdekes a kiállításban. Még egy dolog történt, megint egy 
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olyan, aminek nem tudtam utána menni, hogy lehet, hogy félreértés az egész, hogy mondta az 

Éva, vagy valaki jelezte, hogy nem kaptak ingyen jegyet, vagy családi jegyet. Mert ha jól 

emlékszem volt arról szó valóban, hogy akik jöttek a Nyolcakra, ilyen hosszú műszakra (volt 

a Múzeumok Éjszakája), akkor ígértünk olyat, hogy azok az önkéntesek kapnak egy 

kétszemélyes belépőt a kiállításra, és mintha olyat hallottam volna, hogy ez nem történt meg, 

de utána kell mennem, és meg kell kérdeznem, hogy valóban történt-e ilyen, mert valóban ezt 

szeretném minimum adni neki.” 

 

Ön, mint kívülálló, ám aki mégis valamilyen szinten kapcsolatban volt az Önkéntes 

Központtal, ezzel a programmal, mit gondol erősségüknek? 

„Erősségüknek mindenféle pedál nélkül az Évát tartom (mosolygás), mert az Éva rendkívül 

lelkes és rendkívül ügyesen szervezi ezt az egészet, kell egy olyan ember, aki ezt szívvel-

lélekkel csinálja, és ha szól valakinek, akkor meghallgatják, és persze jönnek. Igazából ez az 

erőssége.” 

 

Esetleg gyengesége, negatív oldala, amit észrevett? 

„Nem tudom (tényleg nem én foglalkoztam a beosztásokkal), de úgy tudom, hogy négy órás 

őrzéseket tudtak vállalni. Ugye a múzeum 8 órás nyitva tartásban van, tehát nagyon jó lenne, 

lehet, hogy itt volt, de emlékszem volt ilyen 4 órás, meg nem tudom hányszor 4 órás, hogy 

igazából az is fontos lenne ilyen teremőrzésnél például, hogy akkor egy teljes munkanapot 

dolgozzanak végig, és ne keljen megszabni/megszokni azt, hogy délelőtt ez az önkéntes, 

délután az az önkéntes, szóval akkor alkalmazkodjanak valahogy ezek az önkéntes munkák az 

intézmény nyitva tartásához, egyszerre nyolc órát dolgozza le, de ha nem, akkor persze 

kétszer négy óra is jó két ember, csak az megint szervezésben bonyolult, most akkor elmegy, 

és akkor jön egy másik és közben a másik nem tud jönni, szóval ez az egyik, a másik pedig, 

hogy jó lenne, ha az EKF-en kívül is lennének ilyen programok, tehát most jó, most az EKF-

hez kapcsolódóan beindult ez az önkéntes munka. És ugyan a közgyűjteményeknek a 

közművelődési ágazatban rengeteg olyan teendő van, amiben ne tudnának segíteni, tehát igen 

ezt tovább kéne vinni. És jó lenne, Éva mondta, hogy jön majd, és akkor megbeszéljük, de 

igazából szükség is van rá, tehát ezt a kapcsolatot tovább kéne vinni, és nem csak program 

szinten és akkor ahhoz hozunk hat embert, és kihúzzuk a csávából az intézményt, és 

segítsenek fogadni, vagy bort tölteni, hanem a napi munkában is részt tudjanak venni esetleg.” 
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Akkor elmondható, hogy lehetőségnek látja tovább vinni a programot? 

„Hát fontosnak látnám. Nemcsak lehetőségnek, hanem értelme lenne. Fontosnak tartom, hogy 

ez hosszabb kifutású legyen és konkrét programok, feladatok. És tényleg lehet olyan is, hogy 

aki tárlatvezetést akar tartani, azt is lehet. Aki rajztanár volt, vagy esztétika, vagy akármivel 

foglalkozik vagy felkészül egy kiállításból, képtárból és akkor azt csinálja, vagy pedagógus 

rajztanár, aki azt mondja, hogy szeretne gyerekfoglalkozásokat tartani, merthogy 

nosztalgiából szeret gyerekekkel foglalkozni, és maradt benne annyi impulzus, hogy ő 

szeretne rajz órát tartani, foglalkozást tartani a képtárban például. Hogy ezt ezt nagyon 

szívesen biztosítanám erre a lehetőséget, és meg is köszönjük, mert terhet vesz le rólunk, és 

fontosnak tartjuk, és mégis egy pedagógus másképp tud beszélni egy gyerekkel és másképp 

foglalkozik vele. Szóval igazából tényleg a konkrét helyzethez, a konkrét munkahelyhez 

kacsolódó feladatot kell tisztázni, és azokhoz kell felmérni önkénteseket, hogy van-e ilyen, és 

igenis a munkát is fel kell mérni, mert ne az legyen, hogy elkezd valamit az önkéntes, és 

akkor elmegy, és akkor ott marad, és sok ilyen munkát nem lehet folytatni. Most elölről kell 

elkezdeni, nem elég hatékony. megbeszélni két-három emberrel, hogy van egy egyhónapos 

munka például, rendbe rakni a könyvtárat. Akkor van olyan könyvtáros, aki egyáltalán szeret 

így könyveket olvasni, és akkor lesz egy vagy kettő, aki tudja irányítani, és meg tudja neki 

mondani, hogy mit kell csinálni, az segít rendet rakni.” 

 

Vannak már konkrét ötletei? 

„Persze, annyi dokumentáció van itt, hogy rendet akarunk rakni, most egy új helyre költözik 

az osztály, most ez egy átmeneti állapot, és az asztal is olyan (kupacokban, tele iratokkal, 

könyvekkel). Szóval hogy szeretnék az új helyen rendet kialakítani. A rend kialakítása az 

baromi, férfinak különösen nehéz. Nagyon odafigyelő, aprólékos munkát igénylő, hogy aztán 

meg is lehessen találni azt, itt megtalálom (mosolygás), de hogyha ezt elrakja, isten ments, 

hogy megtaláljam utána. Tehát igen, vannak ilyen dolgok. 

 

Például? 

„Például itt van kint a folyosón, látta adattári dokumentáció, régi levelek, iratok, meghívók 

50-60-100 évre visszamenőleg, amelyeket lehet rendezni, meg lehet közben nézni, biztos 

találnak benne olyan dolgot, ami érdekli, de rendbe lehet rakni ezt is. A könyvtár a másik. 

Akkor a mondtam, hogy lehet indítani ilyen gyermek-foglalkoztatásokat, nagyon szívesen 

részt veszünk ebben. Ilyeneket, szóval szakmai kisegítő munkát.” 
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Jól hangzik! Úgy tudom Évának is vannak tervei, kíváncsi vagyok, miben állapodnak meg. 

„Másik az pedig, hogy kiállítások vannak, kiállításba el tudnak jönni teremőrnek vigyázni a 

műveket, az is nagy segítség lehet. Állandóan küzdünk a megyével, a fenntartóval, hogy kell a 

létszám, kell a létszám, mert mert így a képeket nem lehet őrzés nélkül hagyni, mert bármi 

történik, az egy évi költségvetéssel tönkremegy, hogyha ott egy képet tönkre tesznek, Walt 

Disney érték van, és nem kell „bady guard”-oknak lenni, csak éppen van ott egy ember és 

figyel, látják, hogy van ott valaki hivatalból, visszafogják magukat. Nem, szóval ilyeneket 

régen volt, de nagyon jó kis kommunista szombatok voltak, vagy például múltkor azon 

kacérkodtam, hogy fent voltam a Papnöveldében, hogy megszervezni a kollégákkal azt, hogy 

(kezd slum-ösödni az udvar, most lett helyre rakva, de zacskók meg mindenféle van, szóval) 

össze kéne jönni páran és akkor gereblye meg nem tudom mi kéne és akkor össze kéne 

gereblyézni ott azt a területet, mert udvarosa nincs a múzeum nem talált erre. Nekünk kéne 

valahogy azt megoldani nem külső önkéntesekre, hanem belső önkéntesekre is gondolok ilyen 

önkéntes munkára, csak hát mindenki kicsit el van fáradva.” 

 

Akkor szeretné, hogy folytatódjon ez a munka az Önkéntes Központtal? 

„Ühüm. Jöjjön magácska is. Örülök, hogy vissza tudtam adni valamit az önkénteseknek.” 

 

10. számú melléklet 

Interjú - Kiss Mónika 

Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében úgy tudom, hogy az Ördögkatlan fesztiválhoz 

nagyon sok önkéntest kértetek. Volt-e ennek az önkéntes kérésnek előzménye, vagy már 

dolgoztatok korábban is önkéntesekkel? 

„Abszolút az első indító évben, az úgy nevezett harmadik volt 2010-ben, tehát már 2008-ban 

volt az első fesztiválunk, igen. Azt nagyon gyorsan kellett megszervezni, viszonylag nulla 

pénzből, ezért ugye viszont nagyon sok emberre van szükség ahhoz, hogy egy ilyesfajta 

fesztivált az ember megszervezzen, és ez az egész ilyen civil alapon szerveződött, hiszen mi 

sem kaptunk érte pénzt, senki nem kapott érte pénzt, hanem csak egy lelkesedésből jött ez az 

egész. És én akkor már ismertem a Bubut, és hallottam, hogy van már ez az önkéntes 

program, és az ő segítségével tudtunk már akkor szerezni, hiszen akkor egy olyan 10-12 

embert, aki segít nekünk ott minden félében a helyszínen jegyszedésben, eligazításban, 

mindenben a fesztiválon. Második évben már abszolút számítottak is, akkor már sikerült egy 
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kicsit szervezettebben ezt megcsinálni, és tényleg minden korosztályban a nyugdíjas néniktől 

az egészen fiatal tizenévesekig, és azért ők is nagyon lelkesen jöttek, és ők már jöttek új 

ötletekkel is, hogy hogyan lehetne másképp meg jobban beosztani. Viszont tavaly volt, hogy a 

legprofibban ment, mert akkor ők csinálták a beosztásokat, ők maguk is hoztak olyan 

észrevételeket, hogy mit kellene másképpen, jobban megcsinálni, szervezettebb legyen 

igazából, már ők is már szervesen részt vettek úgymond a helyszíni szervezésben. És 

amennyire tudom, most pedig már külön pályázatot, önkéntes pályázatot írnak arra, hogy 

hogyan tudnák megszervezni az idei fesztiválon való részvételüket, utazás, szállás, étezés, 

satöbbi.” 

 

Tehát akkor az idei fesztiválra is várjátok az önkénteseket. 

„Így van, és tavaly már, ha jól emlékszem, akkor már közel ötvenen voltak. Ez nem azt 

jelenti, hogy nyilván, valaki végig ott volt, valaki csak két napot tudott vállalni, csak fél nap 

szabad kiállításos őrzést, koncertekre beengedés, satöbbi. De asszem egy ötven ember 

megfordult a fesztiválon önkéntesként.” 

 

Elég szép számban… 

„Igen igen. (mosolygás)” 

 

Elégedett voltál az önkéntesek munkájával? 

„Abszolút. Tehát az első évben nyilván voltak, az első két évben voltak így gyerekhibák, de 

hát akkor magának a fesztiválnak is rengeteg gyermetegsége volt még. De egyfelől a Bubu 

volt a főnök, és ő viszont a második fesztiválon kiderült, hogy van egy nagyon tehetséges pár 

(egy fiú meg egy kislány, egy lány), és igazából nekik adta le tovább azt, hogy ők szervezték 

meg, hogy milyen helyszínen, milyen időbeosztással kik legyenek. És tulajdonképpen már az 

önkéntesekből is kivált egy olyan vezetői páros, akik tudták koordinálni az egész csapatot, és 

a tavalyin tényleg nem, egyetlen egy probléma nem volt. Tavaly előtt még volt egy-két ilyen 

félreértés, probléma (nem értek oda, nem tudom), de tavaly tényleg, mondom már az 

ötleteiket is beépítették a fesztiválba ilyen módon. Sőt akkor már beszálltak ilyen civil részbe 

is (mindig van egy ilyen civil sarok, civil társasjáték a fesztiválon, és akkor már abba a 

részébe is beszálltak, és úgy, mint önkéntes civilek is lent voltak a fesztiválon, mint program.” 

 

És milyen ötleteik voltak? 
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„Hát hogyan lehetne, mi nyilván szervezőként elképzeljük, hogy mi hogyan hatékony, a 

beengedés, a programirányítás, a kiállítás őrzése, minden féle dolog, és nyilván ők vannak 

oda, a közönségnek a tájékoztatása, akárhova ha kéne egy tábla, hova kéne plusz információs 

pont, szóval hiszen ők vannak a helyszínen, ők találkoznak a problémákkal, igényekkel, 

kérésekkel, kérdésekkel, és ezeket tolmácsolták felém. És akkor volt egy ilyen megbeszélés a 

(fesztivál végén mindig tartunk egy ilyen utolsó nap után, ilyen délután, este egy ilyen nagy 

buli, ahova idén őket is meghívtuk, szoros kapcsolat van a mi stábunk és a falubeli munkások, 

akik dolgozók, és voltak is nagyon nagy partik), és akkor például akkor is sok mindent 

mondtak, ilyen kölcsönös tapasztalatcsere volt. És ami nagyon fontos, hogy ugyanúgy vannak 

az EKF-önkéntesek, és vannak mindig a faluból, akik önkéntes segítők (faluőrök, nyugdíjas 

klub, ők is nagyon édesek ők is, kiállítást őriznek, infó- pontoznak, és ők is teljesen ingyen), 

és most már velük is teljesen zökkenőmentes, már ott is mindig az emberek jelentkeztek 

önkéntes munkára, és már ismerik egymást, hiszen hozzánk is ugyanazok több éve 

visszajárók. És az EKF-önkéntesek meg a helyi falusi önkéntesek között tök jó kapcsolat 

alakult ki, már nagyon jól tudnak együttműködni, tehát volt, amikor vegyes műszakot 

csináltak; egy helybeli meg egy fiatal önkéntes, aki beengedésnél nagyon hasznos, amikor van 

egy fiatal tizenéves, viszont van mellette egy karakánabb, idősebb, helyi bácsi, akinek 

mondjuk nem mer visszaszólni egy nagyobb szájú látogató akinek van valami problémája. De 

nagyon jó, ilyen szempontból nagyon jó párosok is jöttek létre, kialakultak, nagyon jó 

összhang jött létre így a két önkéntes brigád között.” 

 

Voltak nehézségek? 

„Tavaly nem, az első két évben. Különösen az elsőnél az, hogy két és fél hónap alatt 

szerveztük meg az egész fesztivált, és hát nem volt tapasztalat, nem tudtuk, hogy ez úgymond 

hogy fog működni. Mert nyilván az ember egzakt módon fejben lejátsza, hogy akkor ez 

történik, hogy fog kialakulni az közlekedés, beengedés, karszalagos rendszer, színházi 

sorszám. Például ez nagyon sok olyan hibánk volt, első évben nem volt például színháznál 

sorszám, ami miatt ötszörösére nőtt az érdeklődés, mint minden más programra. Ezek 

limitáltak, és akkor nyilván nem velünk ment a veszekedés, hanem velük, akkor, és ez nyilván 

feléjük is rosszul jött ki, nem tudunk mindenhol ott lenni és tüzet oltani, és igyekeztünk 

minden, ami ott a fesztiválok során felmerülő problémára kitalálni valami kreatív megoldást. 

Akkor volt úgy, hogy (szerintem nem voltak hasonló jellegű fesztiválon önkéntes munkák, 

tehát ilyen falusi, faluban lévő Művészetek Völgyéhez hasonló összművészeti fesztivál) 
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másféle interakciókat igényeltek szerintem, mint mondjuk egy Pécs Cantaton, ahol mondjuk a 

fellépőket kellett kísérgetni. Egyfelől akkor még bizalmatlan falusiakkal is volt egy körük 

(mindenkinek, többnyire), meg hát a közönséggel is sokkal közvetlenebb, sokkal úgymond 

(nem, az intim az nem jó szó, de intimebb viszonyba kell lépni), tehát hogy így sokkal 

közvetlenebb volt a kapcsolat, és a munka is, tehát hogy így ettől kell kommunikálni, 

diplomatikusan, kedvesen, de mégis határozottan. Sok esetben nem mindig voltak elég talpra 

esettek, és inkább jó-jó, akkor inkább nem, ahogy gondolja. De volt, hogy pont a másik volt, 

hogy nem volt elég kedves-diplomatikus, hanem nagyon meg akart felelni, nagyon 

szabálykövetően próbált helyt állni, ami szintén egy felől nagyon jó, hiszen úgy csinálta és azt 

csinálta, ami kérve volt tőle, csak éppen így mindent lehet sokféle képpen is csinálni. Ezek az 

emberek, akiknek nem feküdt ez a fajta típusú nagyon közvetlen munkakör és kommunikáció, 

ők úgy lemorzsolódtak. És azok maradtak meg, és ez nagyon jó, mert a nyugdíjasok között is 

maradtak ilyenek, nagyon jó fej nyugdíjas nénik, meg hát nagyon sokan fiatalok, akiknek ez 

nagyon tetszett és passzolt is a karakterükhöz az, hogy így például már a második nap így 

kávéznak, meg este pálinkáznak a falusiakkal, és még pluszba élvezik is, hoznak fel új 

ötleteket, és akkor lejönnek, és sátraznak egész végig. És tök jó, mindenki ott volt, bulizott 

végig, nyilván este mindenki egy kicsit elhajolt, de reggel kilencre mindenki ott volt a helyén, 

tehát nem volt ilyen, hogy akkor kicsit berúgtunk a Quimby koncerten, és másnap akkor 

kiveszem a műszakomat, hanem tényleg mindenki ott volt a helyén és tavaly tényleg már 

összecsiszolódott a csapat és nem voltak problémák.” 

 

A nyugdíjasok is kiköltöztek sátorral? 

„Nem, nekik a Bubu szervezett buszt, ilyen közlekedtek, az utolsó katlan-busszal visszajöttek, 

ők nem voltak, nem. De ők ilyen nagyon lelkesen mindig többnyire kiállításokat őriztek, meg 

a templomi koncertekre ők szedték a, nézték a jegyeket. Nem, de nagyon lelkesen ott voltak 

minden nap, tehát hogy így volt egy olyan négy-öt néni, aki tényleg minden nap ott volt, és 

így, lelkesen. Sőt, valamelyiket láttam még izén, Boban koncerten, teljesen meglepődtem. 

(mosolygás)” 

 

Mit gondolsz, mik az önkéntes program, és ennek a sikeres együttműködésnek az erősségei? 

„Hát szerintem a kölcsönös együttműködés, meg a kölcsönös egymásra utaltság. Tehát hogy 

így nekünk nagyon nagyon hasznos az, hogy emberek idejüket, órájukat, meg a 

szabadidejüket, energiájukat rááldozzák egy ilyen ügyre. Hogy eljönnek, és segítenek, részt 
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vesznek egy ilyen, hát nyilván nekem számomra szívügy, de hát ezek szerint nekik is, hogy 

ők is bevállalják ezt, hogy segítenek. Tényleg ingyen (én is megcsinálom) kapnak egy ingyen 

bérletet és jönnek, segítenek, és nyilván nekünk ezért nem kell (hát nekünk ezeket mind meg 

kéne fizetni), nem, nem bírnánk megfizetni ennyi embert, és ráadásul nem csak az, hogy 

megfizeted, biztonsági őrök és emberek, hanem látszik, hogy mindenki, csomó csillogó 

szemű, lelkes és ez pluszba nagyon jó, tehát ez nekünk jó. És én merem azt gondolom, hogy 

ezek az emberek, akik részt vesznek ebben a programban, és pláne azért, mer az látszik, hogy 

tavaly már tényleg olyan emberek voltak, akik már szinte az elejétől kezdve ott voltak. Tehát 

nyilván nekik is az egymással való kapcsolat, az emberekkel való kapcsolat, a tapasztalat 

mind rendezvényszervezésben, mind egy olyas fajta kapcsolat, hogy hogyan lehet 

szervezőként, látogatóként és még munkaerőként is részt venni egy ilyesfajta dologban. Tehát 

hogy így új ismeretek, új kapcsolatok, mind emberi, mind szakmai, és hát igen van olyan, aki 

ebből így, nyilván nem is ezért csinálják az önkéntesek gondolom én, hanem nyilván az eddig 

felsoroltakért, tehát hogy szakmai kapcsolatok, meg tapasztalatok, meg hogy buli is. De azért 

szerintem mondjuk százból egynek sikerül az, hogy így úgymond ténylegesen egy 

munkalehetőséget kap, merthogy így látszik rajta, hogy nem csak lelkes, hanem az, hogy 

ügyes önkéntes is és jól csinálja amit csinál. És erre meséltem, hogy arra volt is példa, hogy 

így mégiscsak elindul egy úton, aminek a végére nem csak az van, hogy szerez egy jó kis 

munkatapasztalatot, hanem valójában kézzel fogható munkát is kap.” 

 

Elmondanád még egyszer? 

„Elmondanám, a második Ördögkatlanon volt egy Kovács Attila nevű fiú, aki az egyik 

legnehezebb feladatot kapta, ő volt a színházi beengedő, aki nagyon diplomatikus, kedves, ám 

de szigorú rendet követelt, és ez nagyon megfelelt, és el is neveztük ott a párommal (a másik 

szervezővel) kiváló önkéntesnek. És akkor a Világörökség, ahol így most dolgozom (meg hát 

igen, még mindig, tavaly a Világörökségnél dolgoztam) és aki indított egy ilyen gyakornoki 

programot a Cella Septichora-ba idegenvezetés, programszervezés, de inkább ilyen infó-

pontozás, satöbbi, és akkor én kiszúrtam, hogy a kolléga nőmnek elküldte az Attila az 

önéletrajzát (aki egyébként magyar-kommunikáció szakos). Tavaly rengeteg ilyen művészeti 

projektem volt egy személyben nekem, és én mondtam, hogy őt nem engedem InfoPontozni, 

én akarom, hogy ide jöjjön mellém, mert nagyon ügyes. És volt egy nagy fesztiválunk, egy 

összművészeti fesztiválunk (nemzetközi), amiben rengeteget segített. Egyfelől egészen odáig, 
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hogy az előkészítési folyamatokban, másfelől ehhez is nagyon sok önkéntesre volt 

szükségünk, mert az egész várost betöltő egy hetes fesztivál volt.” 

 

Ez melyik volt? 

„Ez a PánBalkán Art Piknik, ez az utcazongora, meg koncertek, meg gyerekprogram, de főleg 

utca zongora dolog. És hát ott nyilván voltak négy külföldi fellépő, művésszel kapcsolattartás, 

meg amikor itt voltak, meg a többi, nyolc másik zongorással, satöbbi (elképesztő volt), és ő 

bent ült ugyanúgy este kilencig reggel nyolctól este tízig, és tényleg nagyon profi volt. És 

sokat mondogattam ezt a főnökömnek, és a főnököm is látta, hogy együtt zárja ránk az irodát. 

És amikor lement a projekt (ez volt szeptemberben), és mondta, hogy az Attilát fölveszi ide 

hozzánk (azt hiszem akkor úgy volt, hogy hat órába ilyen projekt menedzserszerűnek, 

egyébként le se diplomázott még). És akkor most, hogy átalakultunk Zsolnay Örökség 

kezelővé (előtte volt Örökség, és most a Világörökség beleolvadt a Zsolnay-negyedbe), és a 

főnököm lett a Zsolnay-negyednek az igazgatója, nem csak az, hogy megtartotta az Attilát, de 

maga mellé vette személyi titkárnak. Tehát a két éve még kiváló önkéntes Ördögkatlanos fiú 

ő most nagyon komolyan ott van Anita mellett az összes hivatalos Zsolnay-negyedes 

tárgyaláson, öltönyben, mint a Zsolnay-negyed művészeti igazgatójának személyi titkára. 

Szóval ő mondjuk egy olyan példa erre a dologra, hogy az önkéntességnek azért vannak ilyen 

kifutási lehetőségei, kiugrási lehetőségei. (mosolygás)” 

 

Látod-e valamiben az önkéntes program gyengeségét? 

„Hát szerintem az, hogy nehéz. Tehát olyan embereknek kéne mögé állni, a kommunikációját, 

és nem azon múlik az, hogy most mennyi pénz van belerakva, vagy hogyan lehet vonzóvá 

tenni az önkéntességet. Tehát most nyilván az EKF év az (nem tudom, hogy őrültek meg, 

hogy ennyi rengeteg önkéntest tudtak bevonzani), nyilván volt egy nagy kommunikációs 

hullám az EKF kapcsán. De hogy hogyan lehetne ezt… amennyire tudom, hogy Amerikában 

ez minden második emberre jut nem tudom hány önkéntes munka óra, ilyen szempontból 

Magyarország nagyon elmaradott, hogy így hárman vállalnak önkéntes munkát. Nem tudom, 

erre mi lehet a megoldás, hogy hogyan lehet ezt népszerűvé tenni, mert igazából mindenki vár 

valamit. Az a baj, hogy nálunk inkább valami kézzel fogható juttatást, azért, hogy ő beáldozza 

az idejét és az életét. Azt gondolom, ha valaki egyszer kipróbálná egy olyan feladatkörben 

vagy olyan területen az önkéntességet, ami neki is örömet okoz (mint teszem azt az 

Ördögkatlan), akkor rájönne arra, hogy így pusztán azért, mert jó benne lenni, meg jó azt 
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mondani, hogy igen, megcsináltuk, akkor legközelebb is már nagyobb kedvvel, nagyobb 

lelkesedéssel vágna neki vágna bele. Csak hát manapság az ember tényleg annyira el van 

foglalva azzal, hogy a betevőjét, a pénzéért megdolgozzon (a napi nem tudom hány órában), 

hogy arra hogy most még pénz nélkül is dolgozzon, az manapság szerintem rettentően… Nem 

mondom, hogy csak azok engedhetik meg maguknak, akik nyugdíjasok és sok a szabadidejük, 

vagy akik diákok és mondjuk egyetem mellett lehet, hanem aki dolgozó ember, szerintem 

nagyon nehezen, lehet, hogy nem engedheti meg magának, hogy mondjuk van egy családja, 

van egy munkája, fent kell tartania önmagát, a családját, hitelek, nem tudom mi, necces. De 

hogy a fiatalok körében hogyan lehetne, hogy még inkább, még több egyetemista 

csatlakozzon, mert ha valaki egyetemistaként már végzett önkéntes munkát, az felnőtt 

korában is nagyobb kedvvel fog. Azt nem tudom, lehet, hogy celebekkel kellenének, de olyan 

celebekkel mint mit tudom én, mint a láttam, hogy az esélyegyenlőségesek vonzották be a 

Kiss Tibit, a quimby-s Tibit, nem tudom, a Süveges Gergőt, tehát aki hiteles, úgymond ilyen 

mindenki féle „opinion leaderer”, tehát akik ilyen meghatározó figurák, például a Novák 

Péter. Nem tudom, hogy hogyan lehet hatni a mostani korosztályra.” 

 

Én beszélgettem egy fiatal önkéntessel, és őt látták az ismerősei, iskolatársai egy 

önkéntességet népszerűsítő videóban, aminek a hatására több iskolatársa is jelentkezett az 

önkéntes programba. 

„Hát vagy így, hogy ez a kortárs csoportba valahogyan… Viszont az, hogy tényleg az 

önkéntes munka kimondva olyan nagy massza, tehát ebbe a szemét szedéstől a nem tudom mi 

is benne van. Ilyen tematikus önkéntes programokat lehetne, ezt mondta már a Bubu hogy ez 

így ment ez, hogy körbe küldte, hogy milyen lehetséges önkéntes munkák vannak, és mire 

lehet jelentkezni. És akkor, mint ahogy biztos, hogy az Ördögkatlan meg fog telni idénre is, 

tehát biztos, hogy jönnek, akik tavaly jöttek. Olyan édesek voltak, úgy váltunk el tavaly, hogy 

akkor jöhetünk-e jövőre is? És nagyon. És biztos voltak, aki mondjuk tavalyelőtt nem voltak, 

de tavaly már voltak, mert ugye a barát, ismerős benne volt, és akkor annyira buli volt, és 

akkor jöttek ők is. Nem tudom, azt érzem, hogy ezt a gimnazista korosztályt kéne valahogy 

megfogni, de hogy hogy lehet, azt én nem tudom. Az lenne jó, ha hamar érné őket egy jó 

tapasztalás. Például az biztos, hogy amikor volt ez a zongorás cucc, bevonzottuk, csupa 

önkéntes őrizte a zongorákat. Az első három napban, tehát egyik nap volt  8°C volt, és ők ott 

álltak, tehát mi annyit tudtunk csinálni, hogy lefőztünk termoszba teát és jártunk körbe vittünk 

nekik forró teát, és ott álltak (ilyen kislányok is) a dermesztő hidegben, és valamelyik 
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zongoránál ott volt a Szent István téren (ahol be sem tudsz bújni az eső elől) esőkabát, nem 

tudom mi, el nem mozdult. És nyilván akkor nem nagyon rajongtak értünk, de tényleg 

senkinek nem volt egy zok szava se, viszont utána, amikor elkezdett jó idő lenni (mondjuk 

ilyen szerdától), olyan lelkesen (ugye este mindig koncert volt) és így mesélték, és azokat a 

sztorikat, amiket csak ők éltek meg. Tehát az, hogy a hajléktalan bácsi, aki Chopint játszott, 

anyuka kislányával, és nem tudom, tehát olyan sztorit meséltek, hogy egy roma srác, akit 

először nem mertek oda engedni, mert azt hitték, hogy valami rosszat akar, meg hogy így 

elképesztő. Tehát csupa olyan sztorik voltak, amitől látszik, hogy megérte nekik, hogy ők 

most önkéntesek voltak. És akkor volt a zárója (mi volt, ez a Fatima spar) elmentünk a 

fesztivál klubba, és hát mindenki ott volt, és mindenkinek olyan nagyon, mintha nem 

emlékeztek volna, hogy volt olyan nap, hogy nyolc fok volt és szakadt az eső (mosolygás) és 

olyan, szóval látszott, hogy boldogok. Csomó videót elküldtek nekünk, amit így telefonnal 

felvettek, amik ott voltak miközben ők. Szóval ők biztos, hogy vállalnának még ilyet, 

mondjuk augusztusi időpontban (mosolygás), amikor garantáltan jó idő (nevetés) vagy nem 

tudom. De ez lenne fontos, ilyen élményekhez juttatni első körben őket, és utána biztos, részei 

valaminek, valami ügynek. Az a baj, hogy a mostani (nem akarok általános lenni), csak a 

mostani tizenéveseknek nem nagyon van olyan, amiért olyan érdemes olyan mit tudom én, 

napi tizenkét órát dolgozni, vagy ilyesmi, tehát például nekem senki nem hiszi el, hogy 

tulajdonképpen az Ördögkatlan az ilyen önkéntes munka vállalva. Tehát mi kitaláltuk, hogy 

ez milyen jó lenne, és akkor ő a Bárka színházban rendező, művészeti vezető nem tudom mi, 

meg egyébként könyvet ír, meg mit tudom én, és én meg itt vagyok ilyen egyszemélyes 

művészeti megoldás (meg most már a Zsolnay-negyedben leszünk kettő darab művészeti 

mindenféle), és ez ilyen mindig munkaidő után, éjszaka, este, hétvégén, tehát hogy így. És 

van, amikor az ember úgy érzi, hogy ez nem éri meg, egyébként is vannak nehézségek (főleg 

emberiek), de az, hogy amikor ott vagy, és látod, hogy ott van egy csomó ember, és ilyen 

nagy boldogak, és odajön hozzád egy falusi néni ilyen papír izébe, kosárba, és így tele van 

nagy paradicsommal, levendula csokor, nem tudom mi (füge! ez tavalyelőtt volt), mondta azt, 

hogy ő hetven éves, és köszöni, hogy, és ő így tudja megköszönni, merthogy neki hetven éve 

nem tudom ez az egyik legszebb három nap volt. Egy palkonyai néni, hát az, amikor ilyen, azt 

mondod, hogy na, hát ezért érdemes. Meg tavaly volt, hogy odajött egy (nem, az is tavalyelőtt 

volt!), kiscsaj mondta, odajött, harmadik nap, elköszöntünk, és akkor odajött a színpad mögé 

egy ilyen nálam ilyen valamivel fiatalabb leányzó (ilyen 25-6), és akkor így könnyek között 

így megölelt, és hogy ezt meg akarja köszönni (nem volt részeg), és csak meg akarja köszönni 
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ezt a pár napot, meg hogy mindenhol mezítláb rohangáltam a fesztiválon, és hogy hát az 

ember így visszaadja a hitet az embereknek, született egy közeg, és hogy jó az ember 

rámosolygok, és jó azt látni, hogy én mezítláb rohangálok (mezítláb az egész program, olyan 

ártatlan és naiv, és), és egyébként ebből a mezítlábas dologból született az, hogy a plakát 

elején tavaly két ilyen mezítlábas láb. És tavaly ugyan úgy utolsó (akkor nem a koncert, 

hanem a mulatság volt az utolsó program), és akkor várakoztunk a beengedéssel szabad téren 

volt, és ugyan az a lány odajött hozzám (nem ismertem meg, mert más volt a haja), mondta, 

hogy megismerem, mert más a haja. Én voltam, aki odament hozzád. Nem mondod?! Tudod, 

hogy azért van az a kreatíva az idei programfüzeten, mert te akkor te nekem azt mondtad, és 

én akkor elmondtam a páromnak, és nyilván én is pityeregtem, hogy ez milyen szép, hogy 

ezért megéri, akkor ő is elkezdett pityeregni, hogy ezt nem mondom, és nem mondom? És hát 

olyan pici csodák vannak, hogy ezért megéri. (elérzékenyült mosolygás) Hú ez, most hirtelen 

szentimentális lett, de hogy ez tulajdonképpen ez is önkéntes munka. Szóval ez ilyen ragadós. 

Szerintem. Az ügy-szeretet. Így belecsöppensz, akkor úgy… Na, szóval, és akkor ezt kéne 

csinálni, ilyen ügyeket teremteni, és belecsöppenteni az embereket.” 

 

Látod-e valamiben az önkéntes program veszélyét? 

„Veszélyét… Hm. Maximum csak annyit, hogy nem szabad engedni, hogy így úgymond 

visszaéljenek az emberekkel. Hogy olyan munkákat kell teremteni, ahol az ember oda tudja 

magát tenni, és mondjuk a saját munkájával segíteni tud, de nem szabad, hogy úgymond 

kihasználják azokat az embereket, akik önkéntesnek jelentkeznek. Ne a pénzspórolást akarják 

megúszni ezzel, ne pénzt akarjanak spórolni azáltal, hogy önkénteseket dolgoztatnak. Nyilván 

mondjuk mi is ezt csináljuk az Ördögkatlanban, de nem csak, hanem az, hogy tényleg olyan 

emberek kellenek, akik az ügyet szolgálják, legyen az egy hospice intézet, vagy legyen ez egy 

környezet tudatod gondolkodás, egy program, vagy bármi, gyerekekkel foglalkozó (mint a 

Bátor Táborosok). Tehát hogy ne használják ki azokat az embereket, akik rászánják magukat, 

hogy önkéntesek, mert akkor kiábrándulnak abból nagyon hamar, hogyha látják, hogy csak 

arról van szó, hogy egy ilyen nagy kapitalista rendszer újabb rést talált, hogy így most meg 

lehet fogni a pénzt. Volt olyan az EKF évben, amikor szerintem ki voltak használva. Tehát 

voltak ezek a rendezvények (a PKK) és nyilván annyi ember, rendezvényszervezőt, hogy 

biztonsági céget, főleg hostess céget (most láttam, hogy a Kodályban vagy egy hostess cég, 

szegény kislány nejlon harisnya, magas sarkú cipő, ott állnak, mondjuk ők nyilván kapnak 

valami fizetést, éhbért nyilván, mondjuk ezeknél is meg lehetne oldani önkéntesekkel, nem 
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teszik, szerencsére). De az EKF nevén szóval azért volta ott pénzek elég rendesen, és 

mondjuk szerintem sok esetben legalábbis amennyire én tudom nem volt még ilyen gesztus 

értékű megköszönése sem annak, hogy ők most így ott voltak, és x napon keresztül x órában 

ott álltak, vártak, ki sem jöttek. Tehát hogy akkor, ha nem is pénzben, de legalább jelképesen 

valahogyan honorálni ezt, semmiképpen sem az, hogy ne legyen kihasználás szaga. Sok 

esetben, ahogy hallottam, volt valamilyen rendezvény, vagy fesztivál, és bevállalták, és annyi, 

hogy szerettek volna bemenni az esti programra, és akkor azt mondták, hogy nem, ott kell 

állni a ruhatárban, mert mi van, ha valaki véletlenül el akar menni, és ki akarja venni a 

kabátját. És nekem ez olyan… Na, szóval ez az amit nem szabad, hogy kihasználják.” 

 

Sajnos sokszor nem érzik a szervezetek, hogy mi a különbség önkéntes munka, és ingyen 

munka között. 

„Ez jó, hogy önkéntes és… aha! Látod, ha belegondolunk, az önkéntes munka is 

ingyenmunka, csak… ja, nem! Az önkéntes munka az, amikor, az ingyen munka az, amikor 

így lehetne érte kapni, csak nem fogadom el, vagy nem adnak. Az önkéntes munkában fel sem 

merül, nincsen pénzre váltható értéke annak, amit te csinálsz. Mondjuk szerintem vagy egy 

csomó olyan munka, mint mondjuk egy hospice intézetben, amit én nem is tudom. Tehát ott 

nincs pénzre váltható értéke, aki egy hospice intézetben ott dolgozik. Most nem önkéntesként, 

hanem egyébként. Egy csomó ilyen munka van. És ők keresnek a legkevesebbet. Arra 

kíváncsi lennék egyébként, hogy a rendezvényen kívül kik, tehát hogy Pécsen kik használnak 

önkénteseket, hogy az emberek mire mennek legszívesebben.” 
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11. számú melléklet 

A Kálvária Domb tisztítása 

Walcz Ilona fotója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. számú melléklet 

Zöld Alma Napok 

Walcz Ilona fotója 

 

 

 

 

 

 

 


