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Ifjúság és iskola
Az iskoltU<- közül a gimnáziumot v~asztottu~ ki abból a célból, hogy megvizsgáljuk, múk(jdik-e a diákönkormányzat, megvan-e a lehetőség arra, hogy ezáltal a:diákok a demokratiklls
játékszabályokat elsaj átítsák., Továbbá Hélunk vol t· megvizsgálni, ,hpgYIllilyeIl az iskola kapcsolata il.várossal,milyen-s;Z;erepe:ttöltl;>e.a városkuhurális ,életében, illetve nyújt~e.a
diákoknak ~tanulás rnell~ttIIlás khetőségeket is.
A statisztilcik szerint a'mag:isabb képtett~égú tlatalolfatérdeklikgjobbaIl apolitika, érzékenyebb~kaz érdekérvényesítési lehetőségekre, az. önállóság ll1egteremtés~re· a, felnőtt társa,dalommalszemben. . '
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1993:-pan.úgyIáttuk,.hogy adiákönkotmányzat agimnaziumban·.nerrrműködik valóban
érdekérv,~nyesítési,le1J.etőségként. ·. 1995.~ben újra megkérdezt~k a gimnazistákat, tudják-e,
hogy létezik diákönkorm~yzat; Legtöpbjük nemmel válaszoft, . vagy ha hallott is erről. a
szervezetről, nem tudott róla közelebbit.
A diákönkormányzat vezetője tanár, aki szerint: "a legnagyobb probléma az, hogy nincs
idejük agyerekeknek, aIlIlyi;a.Je,vaIlIlak;rerhelve. Két csopOr;tra,lehet osztani a gimnazistákat: az egyikbe azok tartozn~~,<tkikk?l11:?lyan készüln~ka felv~selire,~fn?en szabadidejü:,
ket a tanulá~nak, művel?dé~h~f.szeIltelik.,i\z ő igénY7ik Ilagyobb~,általá,~an szeretné~ek
résztve~ni, a megm?z~~lás9k~~n".is~ol~i. programog?I1' Ae nagyon leterhe;ltek.. A IIlásik
csoportb~ azok tar1:ozn~k'~~~aKbeNrJJa#: az ór~a, és ezzelleis tudt~is~~lai tevékeny;ségüket'l1emérdeldi?~~t" h?g;yIl1i t~~t~rWitt.T ovábbi~?n4ot j~I~Ilt,hpgys#l1teüveg9úra
alatt ,élnek" a ~irnnazistá,~, '.' Il.in,.cs,seIIl~i~a.pcsohltu~ . avárossal'c:l;té)bbi . is~ol~val .• EZ~el
kirekesztődnek a város életéből. A társadalmi~ gazdasági kihívásoka~,apénzóri~si szerepét
lehet érezni. a ~anul?k: körébe.n is. A t:lp:lsztalatom ,az, hogyag}'ere~:kt?bbsége tényként
elfogadja apénz szerep ét, de, tölJpsé?ük na~on neheze~ ve~zie~ttudo~~sul,Nagyigényilk
van arra,hogy e mellet~má~r6Iis sZ9ljon a világ. Mi aztsulxl{Qlju~beIéjiik,hogy a tud~
hatalom, ez megint ,csak kettQs~~getré?res~~ bengük:egyikoI4.alopa.rv?ásértékeálha
másikon a világball' t~pa~:l:talhatóp~nz h.at~mas szerepe. Ez akett?ssé?f?lega továbbtaJ:1ulásnál jÖfl eI6. A gyer~kek epYrés.ztelv~rják azt, hOgya fel"ételirefelké~fítsiikőket, másr1szt
azt, ho~ ~z.életfe is felvért~zziik':rartpefként k~zeljük ~ketl,ésn~mRlyanl1ak, .akiid(el
bármit me~lehetcsinálni. ~tIáto~,hogy.nagy vált?záso~II1~nnekker~sz~~l·a.gimnázivm
ban, amit. nepezen .tudnak feldolgoz~~~ Tt~. is.vannélk számukra ~lfogadl1at~tlfIl . . Rroblémá}{,
ugyanakkor látják azt is, 4?gy.a~ársa~al~~b~n hasonlÓ problém~ik lesz;pek.~n könnyebben
tudtam fiatal lenni, nem iri~lem őket. Nem adunk nekikolyantudást"arrlÍvel felkészítenénk őket arra a helyzetre, hogy mi van akkor, ha ne
ülI1 ek ,be afelső?~tatásba. A polgári
élettel kapcsolatos szabályokat~ j?g~kat, háztartási islllereteket, stb ne tapítun~nekik. Én
IIl
úgy láto Il1,hogy nágyon ka()~ikusavil~g,mi itt.stabiIitást élkarllnka4ninekik,de már
negyedikben megjelenne~ olyan kér~~sek,amik eUentmonqásosal<: mw az i*ol~ban is. Ha
bekerülneka . felsőoktatáslJa~~o~,piI1cs gond,mert továbbm,egyez~ vonal."
A gimnázi~IIl tehát üvegbúra:-szerűen mű~ödik a vár()sban,~édve, de egyben elszigetelve
is diákjait a valós világtóL A külvilágban éS a gimnáziumban uralkodó értékrendszer közötti
feszültséget, ellentétet éizikad+ákók is.
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t Ez az esettanulmány Gyöngyös vár()s. ifjúságáról.készült, az Ifjúsági életstílusok, társadalmi és politikai cselekvési minták,:_ vizsgáJat ke~etében. T émavezet6: Gábor Kálmán.
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A diákönkormányzatról sokaknak az volt a véle~énye,hogy tar~alo,rn nélküli forma, ami
által van ugyan lehetőség arra, hogy elmondják vélelllényüket adiákok, de nem sok hasznát,
vagy eredményét látják a dolognak, ezért inkább csak maguk között bes'lélik meg a pro~lé
máikat. Maga a szervezet, illetve az abban dolgozó diákok összekötők atanárok és a diák~k
között, ami leginkább egyirányú. Azok a kevesek,.akik ebben részt vesznek; ezen az úton' meg
tudják tanulni a demokratikus formákat.
.
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"Vannakolyan d~lgok,amikben egyáltalán nem számítadiáktanfcs'véleménye, van ~gy,
hogy előre szólnak, hogy csak úgy beszéljürika d~logról; h?~ a tanárok úgy sem veSzik
figyelembe a véleményünket. A városi önkormányzattal semmilyen kapcsolatunk nines.
Nemvoltrnég példa arra, hogy meghívtak volna egyönkoi'nián.YZati'üléste,de elmenriék,
mert kíváricsivagyok rá. Nem. tudok arról; hogy avárosbarilenIle öIyaiIeniber, aki foglalkozik az ifjúsággal." :.. Bizonyos mértékig meg lehet tanulni a demokráciában adott véleménynyilváfi.ítás processzusát~ Sokdiák nem meri elrnondani, mit gondol, fél a következményektőL Van olyan tanár, \kinél az bsztályozásnállátszi'k llleg, ha valaki véleményt: mond,
tanulm:Í!?-yi problélllaként kezeli. A többsegezért nem mondja meg 'a véleményét, csak
maguk között tárgyalják meg.

Kulturális intézményren.dszer és ifjúság'Íöhszervezódések
GyÖngyös egyik}egrégebbi éslegismertebh egye~iileté:olY"élIl"amine~ tagjai zenekart is

alakítottak, újságotszerkeszte~ek, és évek. óta pról;>álnakolYélll közösséget kialakítani, ami
alternatívá~.nY4jta fiatal~kszórakozásában ak()csITíá~,.v.agyad,iszkó ~llenében. A volt
Ú ttörő 'I-I~zbapkapt~k helyet an!olcvana~ év~kyégé~, ~iv~l.,~*erifl~ t()b~évig egy helyen
és megha~~rozott időszakokban együtt lenniü~, ezér.t nagyol1 j ól rn~kö4ö,ttaz egyesület. Sok
gyerekpr?~ramot magukis szerveztek, kifejezeúen aszabad~1§s~evék~nységek és a kultúra
játszottaott'a főszerepet.
,
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Az egyesület szeryezqje, szerint: "a törés ott következett, be, arn.ikor<q:épületetát~dták az
egyházn:ll<' Elkezdték át~ak,ítani, akkor fél évig nem is tu~tunk műköclni, mert nem volt
helyünk.Kisebbhelysé~e~lettek, és ma már i?~ábp,okt~tási kp'lpoI1*é,nt működik az
épület.i\művelődési h~Ilem fogadott be min~et a~zal élz indokk,al,hogy telítettek. Apincét
megkaph~tjtlk" d.e ott ~em le~et zenekarral próbNnLJtlert z~varja a töbiJi <:soport<;>t. Most
kiállításo~at szervezjjIlk,. szerkesztőségi üléseket tart~9k ott., A..,mű;vházb;ín kifejezett~n ifjúsági csa~ egy'. képzőműy~sz csoport, meg aJátékSzín ifj,úsági cSoportja. De több olyan
zenekarról tudok; akikIlek nincs helyük, pedig.lerrnesokötl~tü1,< . .Al,~gtöbb olyan program,
ami a fi~t~loknak isszQlna, pénzestanfolYaIl1kéntnlűI{ödik..~: Nagyo~zártak az intézmények, itt, aKolpingbanszin~e Iehet~tÍen kultllrills tev;ékeny~~getfolyt~tni . .új közösség~k
nem tudnak,bejutni a művháfliJ~sem. LegiIlk~bb,azzal yanproblé,ma, ahogy a fiatalokhoz
hozzáálh~ak. ,N em veszik p~rtnerként Őket. Olyan lehető?ég sinc,s, hogya külÖIlböző csoportok vezetpi találkozzanak, az önk()rmányzat . humállPolitikai ,osztályánakrmunkatársaival.
Nincs k?ntaktus egy.mássaI, nincsinformációáramlás~-f\.z0n ~vül, h9gy sepenz, ~e hely nincs
arra, hogy működjün~,mégerkölcsi.megbecs4!éstsemJ{aPllP.k.AzQkata csoportokat ismerik el hiva,talosan, amelyel~ek felnőtt vezetőjük van. N fl~. szuks~g lenne olY~ll emberre, aki
külön foglalkozik, az ifjúsággal. Akkor. tudllák az enl~~J:ek,. hogy~~:nrá f9rd.ulj~ak, nem
veszünk elá bürokráCia útves~tőjében. Akkor nem csak<lzjskolás,okélvezhet~ék ezt, hanem
azok is, akik dolgoznak. Velük senki nem foglalkozik. Talfu még a szakkÖzép elismertebb,
vannak programjaik. Volt filmklub, aminél a mozi kikötötte, hogy mikor lehet, a legrosszabb időpon.tot;adta.nekik,ezért·kevesehjá~tak'el'fá,<bérletidijat'kért'amozi;'amiriek
hatására egy idő után elfogyott a klub pénze. AfőiskoláIl'volt olykn kezderriényezés, hogy
valami igényesebb alternatív szórakozási lehetőséget nyújtson. Az az évfolyam, amelyik ezt
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szervezni kezdte, elment. A főiskola vezetése pedig szintén a bérleti díjak miatt olyan szervezeteknek, rendezvényeknek adja oda a helr.ét, akik meg tudják fizetni."
Összefoglalva tehát az öntevékeny csoportok problémáit: nincs információ, nincs szaktanácsadás, ebből következik, hogy még pályázatok útján sem tudnak elég pénzhez jutni.
Nincs helyük, nem, vagy csak nehezen és kevés intézményi támogatást kapnak. Az önkormányzat évente 2 millió Ft-ot szán a civil szféra támogatására, ami édeskevés, főleg azért,
mert ebből támogatják azokat a hagyományőrző csoportokat is, melyek nem kötődnek
intézményhez, de évek óta kiemelkedő szinten működnek és a város image-éhez hozzátartoznak (pl. néptánccsoport).
A rendszerváltással leszűkült maga az intézményrendszer is, és betört a kultúra területése
is a piaci gondolkodás, még az állami költségvetésből élő művelődési ház is bérleti díjat kér
a külső csoportoktól, akik egyébként ezzel programot is adnának a városnak és az intézménynek is. E helyett kilós ruha- és cipóvásárt rendeznek a művelődési házban. A piaci gondolkodás másik oldala lenne a kulturális szolgáltatások piaca, ami még nem épült ki a városban
olyan mértékben, hogy a meglévő, és a minőség iránti igényeket kielégíthetnék.

Fogyasztói kultúra és ifjúság
Mi nyújt megoldást? Ha üzleti, szórakoztatási, szabadidős szempontból nézzük a városi
ifjúság problémáit, akkor azt mondhatjuk, hogy nagy lehetőségek vannak. Sok kocsma,
"presszó" él a fiatalokból. Némelyik előtt országos hírű összecsapások zajlanak, máshol
csendesebben szórakoznak a fiatalok. Az egyik ilyen népszerű, baráti hangulatú üzlet tulajdonosát kérdeztük ezekről a dolgokról.
A kocsma, a presszó visszavette régi funkcióját a művelődési háztól: a közösségi élet
szÍnterévé vált. Van olyan bár is, amelyik rendszeresen szervez koncerteket, persze nem
elsősorban a helyi zenekarok számára, amiből több konfliktus is adódott már a helyi közönség és a máshonnan jött rajongótábor között.
" ...Az már magától jön, hogy az emberek itt beszélik meg a világ dolgait, baráti társaságok
járnak ide, nem csak azért, hogy csak igyanak, hanem hogy találkozzanak a barátaikkal. N em
lehet megkülönböztetni a főiskolásokat és a gyöngyösieket."
Összefoglalva tehát: szinte az egyetlen szórakozási lehetőség a városban a b árok, a kocsmák,
a diszkó. Sok múlik a tulajdonoson is, hogy ott kibuknak-e az etnikai és egyéb feszültségek,
vagy nem. Nincs a városban olyan bár, dzsessz-kocsma, kávézó, ami alternatív programokkal
ki tudná elégíteni a fentiektől többre vágyók igényeit.

Szociális intézmények és ifjúság
A megoldás szociális oldalról az az ifjúsági klub lehet, melyet a Családsegítő Központ hozott
létre pár hónapja. A klub vezetője szerint: "nincs hová menni a fiataloknak, ahová járnak,
ott pedig nem jó közösségbe kerültek. Iskolaigazgatókkal beszélgetve megerősödött az a
véleményem, hogy van igény ilyen klubra, mert nincs hely, nincs aki megszervezze a közösségi programokat. Tanácsadással indítottuk a klubot, inden nap más témában várjuk a
fiatalokat: szociális, életvezetési, munkajogi, általános jogi, egészségügyi, pszichológiai tanácsadás van. Vagy információhiány, vagy félelem van a fiatalokban, ezért még nem kihasznált a klub. A helyi médiában és iskolákban, osztályfőnöki órákon tájékoztatjuk a fiatalokat.
Olyan programokat szeretnénk nyújtani, melyre igényük van. Ezért készítettünk felmérést
a tanulók véleményéről, céljairól, ízléséről, szabadidős tevékenységéről, öntevékeny csoportokról. Az igazi probléma, hogy nincsen ifjúsági program, még ifjúsági törvény sincs. A
városban nincs olyan ember, aki minden oldalról feltárná problémáikat, és segítene a megoldásban. Elsősorban diák vezető egyéniségeket próbálunk megnyerni, azért, mert sokan
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érthető okokból nem hallgatnak a felnőttekre. Inkább a középiskolásokkal és az általános
iskola felső tagozatával foglalkoznánk. Nem tudjuk felvállaini a 18 éven felüli korosztályt.
Abban bízunk, hogy ha az előbbieknek segíteni tudunk, akkor később már nem lesz nagyobb, ilyen jellegű problémájuk. Bár a pályakezdő munkanélkülieknek adunk tanácsokat,
segítünk munkát szerezni. Ebben együttműködünk a Munkaügyi Központtal."

Önkormányzat ifjúságpolitika nélkül
Megoldás a kultúra és közművelődés területén nem látszik a közeljövőben. A megmerevedett
intézményrendszerbe nem tudnak betörni a fiatalok, a fentiekben említett problémák miatt
kiszorulnak az utcára a baráti társaságok, művészeti csoportok. Az önkormányzat kulturális
menedzsere szerint:
"Én a város kulturális életéért lennék felelős, de a tevékenységem korlátok közé van
szorítva. Ha tágabban értelmezem a kultúrát, akkor az iskolák is hozzám tartoznak, de
ezeknek külön ügyintézője van. Nincs leírva sehol, de úgy érzem, hogy a civil szféra is
hozzám tartozik. Velük senki nem foglalkozik, információt, szakmai segítséget is várnának.
Akinek nincs intézményi háttere, fizetett alkalmazottja, az mind társadalmi munkában
csinálja ezt. Itt jelentkezik az az ellentmondás, hogy van egy kulturális intézmény, ami elviszi
a kultúrára szánt pénzt, így mindenből kiszorul a civil szféra. Az intézményi háttérrel nem
rendelkező csoportok aránya a pályázók között 40-50% körül mozog. Ugyanakkor a mű
velődési házban kifejezetten csak fiatalokból álló csoport, vagy ifjúsági csoport nincs is. Most
indult egy új kezdeményezés, a helyi diszkóval közösen szervez a művelődési ház koncerteket
fiataloknak. Nagy gond, hogy esetlegesek az ifjúsági programok a városban.
A pedagógusoknak és az önkormányzatnak is szerepe lehet abban, hogy az etnikai konfliktusokat a fiatalok körében kezelje, de nem körvonalazódott még, hogy hogyan. Volt
kisebbségi referens az önkormányzatban, de megfeneklett a dolog. Bizalmatlanok az intéz. mények is, nem csak az emberek a cigányokkal szemben, végül sehová nem fogadták be még
kulturális programjaikat sem. Ezekben az etnikai konfliktusokban nagy felelősségük van az
újságíróknak, és sajnos nincs helyi írott sajtó, ami helyre tehetné a dolgokat. A helyi média
(rádió, televízió) nem vállalja, inkább tájékoztató jellegű műsort csinálnal{' amiben nincs
felelősségvállalás. A jövő nem rózsás."

Összefoglalás
A politizáló ifjúsági szervezetek hiányoznak Gyöngyösről. Ilyen politikai környezetben ha
lehet, még fontosabb a diákönkormányzatok szerepe és rendeltetésszerű működése, hiszen
ez az egyetlen fórum, ahol a demokrácia kereteit, szabályait, tartalm át elsajátíthatja a következő kormányzati ciklus ifjú választópolgára. A városban nem működik ifjúsági iroda,
aminek éppen az itt nagyon hiányzó koordinálás lenne a feladata.
Úgy tűnik, a fiatal vállalkozók és az önkormányzat között nincs megfelelő kapcsolat,
különösebben "nem zavarják egymás köreit". Pedig, ha az önkormányzat nem dolgoz ki
vállalkozásfejlesztési, területfejlesztési és ifjúsági programot, akkor büszkélkedhet ugyan azzal,
hogy híres emberek szülővárosa, de azzal is, hogy mindegyikőjük máshol csinált karriert.
Két évvel ezelőtt a fiatalokat vizsgálva úgy látszott, hogy elindult a város a polgárosodás
felé. Akkor még működött több olyan egyesület, mely még a rendszerváltás előtt szervező
dött, fiatalokból állt. Mára kifulladtak, feladták a harcot az intézmények ellen. Két út áll
előttük: vagy profitérdekeltté tenni a tagokat a szolgáltató ipar felé elmozdulva, vállalkozóvá
válni - vagy megszűnni.
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