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#100 úJ ÉLMÉnY
n  pável luca

Külföldre költözni kihívás. Ezt saját bőrömön is megtapasztaltam, ami-
kor az elhatározás ugyan már megszületett bennem, de a kétségeim 
még akkor is megmaradtak, amikor megérkeztem Drezdába és elkezd-
tem kipakolni az üres kollégiumi szobában. Biztos voltam benne, hogy 
az Erasmus program kitalálója nem gondolt bele, hogy teljesen idegen 
emberek között, ismeretlen környezetben hogyan fogja érezni magát 
egy fiatal, aki életében először él huzamosabb ideig távol az otthoná-
tól: nagyon egyedül. Körülbelül húsz percig, amíg a lakótársa be nem 
kopog, hogy elhívja egy virágkiállításra a közeli parkba. Ez volt az első 
új élményem Drezdában.

És ez volt az, amiért később megszületett a #100újélmény kihívás 
ötlete. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy meglepett az első percek 
magányossága, hiszen ez tartott vissza az utolsó alapszakos félévemig 
attól, hogy elinduljak. Tudtam viszont, hogy rengeteg új dolgot megta-
pasztalni a lehető legjobb dolog, amivel eltölthetek egy félévet.

A #100újélmény kihívás egyszerűen készít fel a külföldi létre: vegyük 
észre, hogy mennyi új dolgot csinálunk nap, mint nap. Ugye, hogy nem 
is olyan nehéz? Egészen kis dolgokkal is elindulhatunk a külföldi mo-
bilitás felé vezető úton, ami lehet például egy új íz kipróbálása, vagy 
egy megszokottól eltérő útvonal kiválasztása. Amikor már száz alkalom-
mal sikeresen hagytuk el a komfortzónánkat, vagy észrevettük, hogy  
az újdonság még csak kényelmetlenséget sem okozott, akkor a száz-
egyedik lépés, a külföldre költözés már kevésbé tűnik riasztónak.

A #100újélmény blogot azért hoztuk létre, hogy az Európai Önkéntes 
Szolgálatukat töltő önkéntesek megoszthassák új élményeiket, ezzel 
bátorítva az olvasókat, hogy használják ki az Erasmus+ program ifjúsági 
mobilitási lehetőségeit. 
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3+1 JEL, hOGY A finnEK 
MEGbíZnAK EGYMásbAn

n  Szőke Dorottya 

Sok sztereotípiát olvashatunk a finnekről (zárkózottak, szótlanok stb.), 
de én most igyekszem őket egy másik megközelítésből is bemutatni 
nektek. A bizalom számukra egy fontos alappillér, és az alábbi 3+1 
pontban pedig meg is osztom veletek tapasztalataimat ennek kapcsán. 
Íme az én viszonylag szubjektív listám.

Jokamiehenoikeus, azaz a „minden ember joga”
Finnországban bárki szabadon sétálhat, síelhet, biciklizhet akár más 
földjén is, ha egyáltalán nem vagy (most figyeljetek!) minimális járulé-
kos károkat okoz. Díjmentesen és engedély nélkül kirándulhattok egy 
éppenséggel más tulajdonában lévő erdőben. Magánkertekre azért ez 
nem érvényes, de magyarként akkor is nehéz elképzelni ezt a szituá-
ciót. Mit szólnátok, ha mondjuk a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban 
leverném a sátramat ott, ahol éppen kedvem tartja? Persze Finnország-
ban is eleget kell tenni számos megkötésnek, de alapvetően a termé-
szetjárók nagyobb bizalmat élveznek itt, mint bárhol máshol a világban. 
Tiniként nem gondoltam volna, hogy egyszer a kék áfonya gyűjtögetése 
legalább annyira fel fog villanyozni, mint egy Volt fesztivál... Alig várom, 
hogy szezon legyen, és az ifjúsági centrum körüli erdőbe beszabaduljak 
a cuki kis nyírfa kosárkámmal! 

Na jó, ugorjunk a következő pontra, mielőtt nyugdíjba mennék...

pontosság
Elkéstél egy finn ismerősöddel előre megbeszélt találkozóról? Akkor 
azzal a lendülettel el is ástad magad... De legalábbis hosszú időbe fog 
telni, míg újjáépíted a renomédat, mert itt már a pár perc késés is óriási 
tiszteletlenségnek számít. Mi hétfőnként szoktunk heti megbeszéléseket 
tartani a foglalkozásvezetőkkel, és jaj annak, aki innen elkésik! Ha reggel 
8 órára van leegyeztetve valami, akkor abban biztos lehetek, hogy az el 
is kezdődik pontban 8 órakor. Sem előbb, sem később. Én imádom, hogy 

Az Európai Önkéntes Szolgálat 20. évfordulója alkalmából megjele-
nő kiadványunkban szereplő blogbejegyzések arra mutatnak rá, hogy  
a külföldön eltöltött időszak alatt az adott ország kultúrája, szokásai 
mellett nem csak saját határainkat és önmagunkat ismerjük meg job-
ban, hanem – végül, de nem utolsósorban –  Európában betöltött sze-
repünkre is rácsodálkozunk.

Élményekkel teli olvasást kívánunk!

  Dorottya 
FINNORSZÁG, 2016
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ennyire megbízhatóak a finnek az időpontokat illetően (is)! Ja, és azt 
említettem már, hogy a vonatkésés errefele csak egy városi legenda?

Becsületesség
Legjobb tudásom szerint Finnország az egyetlen olyan állam, ahol 
maradéktalanul, határidőn belül fizettek vissza második világháborús 
jóvátételt (300 millió dollárt a Szovjetunió részére, függetlenül ennek 
jogosságától). Van még kérdés?  Ami pedig engem illet, bármire is kap-
tam ígéretet finnektől, eddig sosem csalódtam. Ha szavukat adják, hogy 
segítenek költözni vagy éppen mosógépet szerelni, akkor az 100%-
ra úgy is lesz! Ha valamit nem tudnak biztosra mondani, azt kertelés 
nélkül egyébként is közölni fogják: NEM. Ez az egyenes attitűd amúgy 
óriási segítség egy kis költségvetésű kiruccanásnál, amikor szóba jön 
a couchsurfing vagy épp a blablacar. Jóval délebbre, mediterrán régió-
ban velem például már megtörtént, hogy blablacar sofőrünk az utolsó 
pillanatban (repülő indulás előtt) bájosan megüzente: mégsem ér rá. 
Na, ettől Finnországban nem kell tartani!

+1 az iskolák
Széles körben elismerik a finn oktatási rendszer sikerességét, ahol  
a kulcsszó a bizalom. 

Őszintén szólva még bőven tudnám folytatni a listát vidéki sajátos-
ságokkal (zár nélküli postaládák és bejárati ajtók, utólagos fizetés  
a könyvesboltban, kerítés nélküli kertes házak), de úgy döntöttem meg-
maradok egy emészthető olvasmánymennyiségen belül. 



 10    11 

hOGYAn KELL MAJáLisOZni? 
KÉRdEZd A finnEKET!

n  Szőke Dorottya

Maradjunk annyiban, hogy a finnek tudnak majálist ünnepelni!  
Aki látta már ezt testközelből, annak nem is kell tovább részleteznem  
a miérteket. Azonban azok, akik még nem igazán ismerik a finn-
országi vappu ünneplést, most lelkiismeret-furdalás nélkül ve-
gyenek ölbe egy tál szemtelenül túlcukrozott fánkot, aztán egy 
pohár pezsgő kortyolgatása közben merüljenek el az alábbi so-
rok között. Vagy csak szimplán olvassák el élménybeszámolómat  
a helsinki hétvégémről, remélem sikerül meglobogtatnom az igazi  
vappu-életérzést!

Ami Brazíliának a riói karnevál, az Finnországnak a vappu. Azzal  
a különbséggel, hogy északi rokonainknál ez a buli nem korlátozódik 
le csak egy városra, mert ilyenkor egy kis túlzással az egész ország 
fesztiválhangulatba kerül. Csak az összehasonlítás kedvéért képzeljük 
el a szilvesztert Magyarországon, szórjuk meg több ezer diákkal és 
fiatallal, öntsünk a szívekbe az igazságtalanul hosszú tél után még 
egy jó adag „VÉÉÉGRE ITT A TAVASZ!!!” lelkesedést, majd, ha ezt mind 
négyzetre emeltük, talán megkapjuk a vappu képletét. De mire ez  
a nagy felhajtás?!

Hát arra, hogy hivatalosan az év ezen szakaszán újul meg a termé-
szet, és nem mellesleg jó pár száz évvel ezelőtt május 1-jén avatták 
szentté a hittérítő angolszász Valburga apácát (innen ered a vappu 
elnevezés). De ma már inkább egy eszelősen jó alkalomnak tűnik  
a fáradt gőz kieresztésére vagy éppen a meghitt családi összejövete-
lek megtartására. Ilyenkor a nagyobb városokban összegyűlik a nép 
apraja-nagyja és saját ízlésüknek megfelelően vesznek részt az utcá-
kon hömpölygő színes kavalkádban. 
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A hétvégét ennek szellemében töltöttem a finn főváros egyértelműen 
legjobb fej párosával, Anniinával és Ivánnal. Még a nosztalgikus 2008-
2009-es Erasmusos helsinki tanévemből ismerem őket (juj, ennek 
már lassan 8 éve!). És ha éppen nem a felnőttek felelősségteljes életét 
élik, akkor a legkülönbözőbb rendezvényeken szippantják magukba az 
életet. Igazi kis energiabombák! Így nem is volt nagyon kérdés, hogy 
elugrok hozzájuk a csendes, vidéki lakhelyemről a vibráló Helsinkibe. 
Semmit nem terveztünk meg előre azon kívül, hogy beszereztük az 
elengedhetetlen partikellékeket: szerpentin, miniatűr konfetti ágyú, 
mézsör, avagy a sima (ejtsd: szima) és persze Anniina hófehér sapkája. 
Nekünk Ivánnal nem jutott részül ez a sapka, mert ez csak a finn érett-
ségizett diákok kiváltsága. Tehát ezek nem tengerészsapkák, hanem 
egy szép hagyomány szimbólumai. Összekötik a finn diákságot még 
akkor is, ha azok tagjai mondjuk 50 évvel ezelőtt érettségiztek. Minél 
sárgább a sapka, tulajdonosa valószínűleg annál idősebb – vagy annál 
inkább szeret elmélyülni a mámoros partik bugyraiban... Akárhogy is,  
a finnek büszkén viselik sapkájukat. Én például olvadozom, amikor idős 
házaspárokat látok kézen fogva, megbarnult sapkával a fejükön!

A diákokon kívül a hétvége sztárja még egyértelműen az örökifjú Havis 
Amanda (szólítsátok csak Mantának), aki egész évben azért szobro-
zik a kikötőben, hogy az egyetemisták április 30-án feldíszítsék fehér 
sapkájával. Lehet, hogy sikerült bekerülnöm szombaton az élő tévé-
közvetítésbe is, mert a legtutibb helyet kaparintottam meg a szökőkút 
előtt. Bátor tett volt, belátom... Igazi mutatvány volt egyensúlyoznom 
telefonnal a kezemben, mert ha éppen a talpam a földet érte, akkor 
pont kupán talált egy gigantikus lufi vagy műanyag pezsgőspohár vagy 
éppen valami beazonosításra váró tárgy. Szóval a hangulat ilyenkor 
csillagos 5-ös, szigorú ünneprontó-mentes övezet! :)

A szombat este mottója a „legjobb terv, ha nincs terv” volt, így tör-
ténhetett, hogy egy jachton kötöttünk ki a tengeren. Talán már hallom 
is, ahogyan páran felszisszennek a sznobság fuvallata hallatán, de ez  
a jelenség itt nem szokatlan. Sokan pattannak hajóra a kikötővárosban, 
én pedig élveztem, hogy sodródhattam az árral. Sosem láttam még ko-
rábban az éjszakai fényárban úszó Helsinkit erről az oldaláról, egészen 
meghatódtam, ahogy a sziluettjét néztem!

De ne legyünk naivak, a vappu nem fejeződik be a szombati esemé-
nyekkel. Vasárnap, azaz május 1-jén újraindul a menet, amit hivata-
losan a reggeli piknikek nyitnak meg. A legelszántabbak az esti szó-
rakozást követően hajnalban egyenesen a parkokba mennek, majd 
szép lassan a családok is csatlakoznak az otthon gondosan előkészített 
csemegékkel. Nem meglepő az sem, ha fehér abrosszal és gyertyatar-
tóval megterített asztalok roskadoznak a finomságok alatt, de azért  
a legtöbben a klasszikus lepedős megoldást választják. Anniina és Iván 
elhívtak a barátaikkal közösen szervezett piknikre is, így még mielőtt 
visszaindultam volna Virratba, el tudtam velük tölteni egy családias 
hangulatú uzsonnát (éljen a tippaleipä!).

Ha kedvet kaptál a vappuhoz, de nincs lehetőséged elutazni Finnor-
szágba, akkor látogass el Budapesten a Margitszigetre. Ugyanis a ma-
gyarországi finn kereskedelmi kamara szervezésében immáron 13 éve 
kóstolhatunk bele a vappu-életérzésbe otthon is. Én jövőre ott leszek! 
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hOnnAn LEhET LáTni, hOGY 
finnORsZáGbAn ÉLEK MáR 
EGY Jó idEJE?

n  Szőke Dorottya

Képzeljétek, a héten Csillagkapuba léptem és hazaugrottam Budapest-
re három napra (nem önszántamból, helyzet volt)! Ez persze egyáltalán 
nem hosszú idő, de arra elég volt, hogy egy óriási kontrasztot keltsen 
bennem az otthoni és a „finn életem” között. 

Magyarországi gyors vizitem emlékeztetett arra, hogy mennyire is ré-
szemmé váltak a finn hétköznapok. Az alábbi, szintén gyors gondolat-
menetemben felsorolom nektek azokat az apróságokat, amelyektől úgy 
gondolom: egy kis darab belőlem már finné vált.

•   Ha belépek egy házba, kérés nélkül veszem is le a cipőmet az ajtóban.
•   Integetek a busznak a megállóban, ha fel szeretnék rá szállni.
•   Egy kis (hó)zápor vagy vihar nem lehet akadálya egy szuper kirándu-

lásnak – nincs olyan, hogy rossz idő!
•   Hiányolom a szaunákat a lakásokból és mindenféle intézményekből.
•   Csodálkozom, ha nem kapunk csoportos kedvezményt minimum há-

rom buszjegy vásárlásakor.
•   Kiakadok, ha nem tudok ott csatlakozni jelszó nélküli wifire, ahol 

éppen szeretnék!
•   Ha megfáztam, a legjobb gyógyírnak a lékúszást tartom (a tél elmúlta 

után szintén a tóban való lubickolást, akkor is, ha az még csak 13 
fokos).

•   Nehezen állom meg, hogy ne toldjam meg még egy múminos bög-
rével a kollekciómat.

•   Meglep, ha ki kell nyomtatnom bármilyen jegyet vagy számlakivo-
natot, itt minden elektronikus (a legtöbb helyen még a receptek is).

•   A kávészünet a hétköznapok legszentebb pillanata, annyi annak, aki 
ilyenkor megzavar munkával!
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AuTósTOppAL 
TöRöKORsZáG KöRüL

n  vörös anna

Összeszámoltam: körülbelül 2700 km-t stoppoltam le Törökország-
ban. Utaztam kamionnal, rozoga autóval, luxusautóval, raktérben, lufik 
közt, tejeskocsin, traktoron, platón. Idős bácsival, partiarcokkal, nagy- 
családdal. Aludtam egy pici kurd faluban egy kurd családnál, kipróbál-
tam földben érlelt sajtot, autentikus török ételeket, stoppoltam egy 
kastélyban, benzinkúton, történelmi helyeken, meghívtak egy szál-
lodakomplexumba, majd másnap diyarbakiri filozófus barátunkkal egy 
lerobbant ház erkélyén Schoppenhauer-ről beszélgettünk.

Jó tanácsok törökországi stoppoláshoz
1.  Csajok, akármilyen vakmerők és talpraesettek vagytok, sose indulja-

tok neki egyedül! A legjobb, ha minimum egy fiú van a csoportban, 
valaki, aki már egészen jól elboldogul a célnyelven, és valaki, aki 
már párszor stoppolt és tudja használni a Google Maps térképeket, 
és felismeri, hogy egy adott útszakaszon hol érdemes stoppolni.

2.  Vigyetek sátrat. Egyszer elhülyéskedtük a napot és kilométereket 
tettünk meg traktorral – éjfél körül egy elhagyatott útszakaszon áll-
tunk. Találomra felvertük a sátrunkat valahol (zseblámpa!), és csak 
reggel derült ki, hogy egy építési terület kellős közepén vagyunk (jó 
szúrós volt este az a sok kavics, nem is értettük). A jó hír, hogy pár 
méterre egy nagy cseresznyéskertet találtunk, ezért a reggelink is 
megvolt.

3.  Egy ukrán barátnőm kilenc országot stoppolt végig egyetlen váll-
táskával, hosszú szoknyában és flip-flop papucsban. Két blúzt vitt 
magával; minden este kimosta az egyiket, a másikban pedig aludt. 
Tehát: minél kevesebb holmi!

4.  Kíváncsiság. Aki felvesz téged, azt minden bizonnyal érdekli, hogy ki 
vagy, honnan jöttél. A legnagyobb illetlenség nem szóba elegyedni 
a sofőrrel. Nem, nem kifogás, hogy nem ismered a nyelvet. Már az 
is elég, ha lelkendezve mondogatod „Türkiye cok güzel!” (Törökor-
szág csodaszép), „cok sucak” (meleg van), „tesekkürler” (köszönöm), 

•   Az étkezések mit sem érnek vajas kenyér nélkül! Legyen szó milá-
nói makaróniról vagy lazacsaliról, a kenyér mindig ott van a tányé- 
rom mellett (amúgy az egy pohár tej itt nem csak a reggelinek, de 
az ebédnek és vacsorának is kötelező tartozéka, viszont én jó ideje 
leszoktam már a tejről).

•   Elvárom, hogy a vonatok minimum 140 km/h sebességgel közleked-
jenek.

•   Nem tartom ördögtől valónak a rénszarvasos hot dog bódét. A piros 
orrú Rudolf cuki misztériuma hamar leomlott a lappföldi utam után. 
Ne értsétek félre, imádom a rénszarvasokat, de itt olyan természetes 
őket megenni, mint nálunk a marhát vagy a csirkét.

•   Meglep, ha vidéki településekre mennek rendszeres buszjáratok – 
EVS-esként egyetlen opciód van Finnországban, ha egy kis község-
ben vagy: stoppolás!

•   Kacagok egy jót magamban, amikor a magyarok arról panaszkodnak 
nekem, hogy milyen hideg van tavasszal, „csak 20 fok”!

•   Soha nem olvasom el a Kalevalát, a finnek sem teszik. :)
•   És végül, de nem utolsó sorban: teljesen természetes, hogy bárhol, 

bármikor lepacsizhatok az IGAZI Mikulással! Akár tavasszal is város-
nézés közben!

       ANNA
TÖRÖKORSZÁG, 2015
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és mindenre mosolyogsz. A szavakat egymás mellé dobva, ragozás 
nélkül beszéltünk (te gyerek van, te munka mi), de megértették,  
és ugyanilyen egyszerű formában válaszoltak is. Nem lebecsülendő, 
hogy egy hónap múlva már a török-kurd konfliktusról és Iránról is el 
tudtam beszélgetni ezen a szinten. Szóval: tessék megszólalni.

5.  Igen, igen, igen. Meg szeretnéd kóstolni azt a gusztustalan répale-
vet, amit széles mosollyal kínálnak, meg szeretnéd nézni azt a kis 
kastélyt, meg akarod ismerni XY feleségét és az egész családot. Ha 
kínálnak valamivel, azt tényleg jó szívvel teszik, és ha nem fogadod 
el, mindenféle mást ajánlanak fel, hogy végre találjanak valamit, 
aminek örülnél.

6.  Bár van egy célpontod, mégsem jó ötlet mindig csak sietni. Ha ked-
ves a sofőr és meghív egy teára, ebédre, fagyira, vízre, fogadd el.  
Állj meg. Ülj le vele. Nézd meg, amit meg szeretne mutatni.

Most már úgy stoppolok, hogy nem is igazán érdekel, hová jutok el.  
Az út maga a kaland. Ezt az elején nem hittem el, fokozatosan tanultam 
meg így látni, érezni. Amikor napi 700 km-t stoppoltunk le, az elején 
mindig kinevettek minket. Áh, sose fogtok célba érni! Képtelenség!  
Ne higgyetek nekik. Bontsátok fel az utat kisebb egységekre, haladjatok 
faluról falura, majd városról városra. Kis lépésekben a célig.

És megsúgom, hogy ezt a gondolatot az élet minden területén gyönyö-
rűen lehet alkalmazni.
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A sAJT, A bOR 
És A sZERELEM ORsZáGA

n  korDé kriSztián

Becses nevem Kordé Krisztián, és a csodálatos Franciaországból írom 
ezt a bejegyzést, a sajt, a bor és a szerelem országából. Az én váro-
som az elkövetkező 3 hónapban Amiens, Picardie régió központja,  
a fővárostól északra. S hogy miért adtam EVS-re a fejem, és miért éppen 
ide szerződtem? Elsősorban a nyelvtanulás szempontjából ígérkezett 
ideálisnak, hiszen így fejleszthetem mind az angol, mind a francia be-
szédkészségem. Előbbi világnyelv, utóbbi pedig szintén hasznos, nem 
mellesleg gyönyörűen hangzik. Másodsorban, ki ne szeretne új baráto-
kat szerezni, új kultúrát megismerni? Ki mondana nemet személyisége 
fejlesztésére, új tapasztalatok gyűjtésére, komfortzónájának tágítására? 
És a hab a tortán, hogy mindezt ingyen? Köszönöm, Erasmus+!

Hát itt vagyok. Egyedüli magyarként, egy 13 fős nemzetközi csapat 
tagjaként. Ingyen angolóra napi 24 órában. Persze, nem mindenki be-
szél tökéletesen. Azonban a kreativitásnak semmi sem szabhat határt, 
gyakran hallani olasz, görög, német mondatokat felcsendülni. A pro-
jekt keretein belül az EVS-t népszerűsítjük: rendezvényekre, iskolákba 
járunk, ahol bemutatjuk hazánkat, remélve, hogy a helyi fiatalok felis-
merik a külföldi önkéntes szolgálatban rejlő lehetőségeket. Számomra 
ez egy szép feladat: 22 évesen a hazám szépségeit próbálom felfedni 
franciául, gyakran olyanok előtt, akik azt sem tudják, merre található 
Magyarország. Aztán egy-egy este talán újra találkozom velük valame-
lyik hamisítatlan francia bárban, miközben koktélomat szürcsölgetve  
a szépséges francia lányokat csodálom.

  KRISZTIÁN
FRANCIAORSZÁG, 2016
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ÉsZREvÉTLEn TAnuLás
n  JánoS kamilla

A munkahely, ahol önkéntesként dolgozom, egy kulturális szervezet, 
ahol rendkívül sokféle tevékenységgel foglalkozunk. A Jump In egy 
olyan egyesület, mely számos Európai Unió által támogatott projektben 
vesz részt küldő, koordináló vagy fogadó szervezetként. Két önkéntes 
társammal dolgozunk együtt a létező legjobb hangulatban, reggel 9-től 
este 7-ig, egy délutáni háromórás sziesztával.

Vannak napok, vagy inkább időszakok, amikor úgy tűnik, hogy nincs is 
sok tennivalónk, máskor viszont ki sem látunk a végtelen munkából. 
Alapvetően a szervezet e-mail fiókjait kezelem, és a partnerekkel tartom 
a kapcsolatot, de egy-egy projekt során néha csoportvezető vagyok, 
workshopot tartok, vagy én találom ki az egyes programok menetét.

Ez elsőre talán egyszerű munkának hangzik, de sokszor minden kreati-
vitásomat be kell vetnem, hogy egy-egy problémára megoldást találjak. 
Ez viszonylag egy olyan kihívás, amire számítottam, amikor elkezdtem 
az EVS-t. Amire viszont nem számítottam, az a sok apró részlet, ami 
visszavonhatatlanul és alapjaiban változtatta meg a munkához való 
hozzáállásomat. Nem hittem volna, hogy pont ez a sok váratlan kihí-
vás fogja fejleszteni a képességeimet, felerősíteni a tehetségemet és 
önbizalmat adni a további problémák megoldásához. Mindemellett 
észrevétlenül segítenek megmutatni, milyen formában és mennyire 
kell változtatnom a gondolkodásmódomon.

Az, hogy önkéntesként dolgozom, azért könnyíti meg ezt a tanulási 
folyamatot, mert nem kell aggódnom a pénz miatt, így az egyetlen 
motivációm az, hogy fejlődhessek. A program ugyanis fedezi minden 
utazási és lakhatási költségemet, illetve minden hónapban kapunk 
zsebpénzt, ami elegendő a mindennapi kiadásainkhoz. Pont ezért nem 
könnyű meghatározni, hogy önkéntesként mennyi felelősséget kell 
vállalnom a munkámért.
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A munka csak egy része annak a sok ezer dolognak, ami a mindennapi 
élet során kihívások elé állít. Amikor a munkát végzem, csak egy fo-
lyamat része vagyok, de a hirtelen jött, nem várt akadályok leküzdése 
az, ami fejleszt. Azt hittem, hogy a munka segít majd rájönnöm, hogy 
miben vagyok jó, milyen területen kell még fejlesztenem magam és 
általában mit várok az élettől. De tévedtem. A munka csak mindennapi 
ritmusban tart, nem hagy ellustulni és rákényszerít, hogy használjam az 
eszem. Ez olyan tudás, ami gyakorlás nélkül idővel elvész. Amit viszont 
a munka meglepő velejárói tanítanak, azt sosem fogom elfelejteni és 
nem csak a jövőbeli munkáim során fogom használni, hanem általában 
az életem során, bármikor. Ezek olyan apró részletek, hogy ha mikrosz-
kóp alá vetnénk a tapasztalataimat, talán akkor sem láthatnánk őket.

Különösen Olaszországban sok az olyan apróság, ami könnyen meg-
nehezíti az ember életét. Ha megegyezünk abban, hogy hétfőn reggel 
9-kor megbeszélést tartunk, akkor először is meg kell inni 3-4 kávét, az-
tán megvárni mindenkit, és 11 előtt biztosan nem kezdjük el az érdemi 
munkát. Mentorunk többnyire nincs, de ha néha mégis van, kedvesen 
elbeszélgetünk, majd a beszélgetés végén jövünk csak rá, hogy megint 
nem segített semmiben, csak ide-oda csavargattuk a problémát. Nekem 
ez újdonság, hogy néha rengeteget beszélünk, mégsem beszéltünk 
meg semmit, de ez az olasz attitűd, és meg kellett szoknunk. Általá-
nosságban azt tanultam meg, hogy ha fontos nekem valami, akkor azt 
magamnak kell megoldanom, mert hiába ígérte meg valaki, hogy segít, 
valószínűleg már rég elfelejtette. Sok ilyen különös példa akad még, 
ami újabb és újabb lehetőséget ad arra, hogy tanuljunk és fejlődjünk.

Minden nap döntéseket kell hoznunk különböző kérdésekben és 
ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy helyesen döntöttünk, 

kell, hogy legyen elegendő és megfelelő tapasztalatunk. 
Valakinek egy egész életbe kerül megszerezni azt a tu-

dást, mellyel végül képes határozottan dönteni, vala-
kinek pedig elég egy évet dolgoznia önkéntesként. 

EuRópAi EGYüTT-nEM-ÉLÉs
n  JánoS kamilla

Megint nemzetközi ifjúsági cserét szerveztünk, de azt hiszem most 
mélyebbre ástunk a nemzetek közti beszélgetések során, mint amire 
számítottam. A szavak: szégyen, sokk, szomorúság, jövőtlenség, remény, 
hazugság, szeretet.

Mindannyian valami igazit keresünk. Néhány nyugat-európai fiatal, aki 
nem találta meg, amit keresett, egyszerűen elutazott és csatlakozott 
az ISIS terrorszervezethez az igazság megismerésének reményében. 
Vannak, akik otthon maradnak és a komfortzónájukon belül próbálják 
kialakítani véleményüket a világról. Más fiatalok pedig idejöttek Pog-
giardoba, hogy részt vegyenek egy ifjúsági cserén és megkérdezzék 
a többi ország gyermekeit szemtől szemben, hogy mi az ábra a való-
ságban.

Ötven fiatal érkezett hozzánk, Poggiardoba, 10 országból. Egy hétig vol-
tak  itt, a program témája pedig a kultúra, a tolerancia, Európa, a demok-
rácia és a nemzetek közti különbségek. Természetesen kikerülhetetlen, 
hogy ilyenkor ne kerüljön szóba az aktuálpolitika vagy a vallás, sőt egy 
kicsit ez is a cél. Végre hallhattam a fiatalok véleményét személyesen, 
szemtől szemben, propaganda, média és túlzások nélkül. Nem mon-
dom, hogy rájöttünk, mi az igazság, de legalább közelebb kerülhettünk 
hozzá. Ukrajna, Litvánia, Oroszország, Grúzia, Görögország, Olaszország, 
Szlovénia, Finnország, Románia és Spanyolország küldte ide a kíváncsi 
fiatalokat, mi pedig lehetőséget nyújtottunk nekik nyugodt és hatékony 
beszélgetésekhez, érdekes önfejlesztő játékokat tanítottunk nekik  
és segítettünk, hogy – bár csak néhány nap alatt, de – alaposan megis-
merjék egymást. Azt hiszem sikerült.

Volt például egy játék, amikor minden ország képviselője a hátán 
viselt egy papírt az országa nevével, és hátat fordított a többiek-
nek. Én is beálltam a sorba és a hátamra ragasztottam Hungary-t, 
mert kíváncsi voltam, mi sül ki ebből. A feladat annyi volt, hogy  
a mögöttünk álló emberek bármit írhattak a hátunkra, ami eszükbe        kamilla

   olaszország, 2015
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jut az országunkról. Ez a játék a sztereotípiák és igazságok megis-
meréséről szólt.   Mikor végeztünk, mindenki elmondhatta, mit ír-
tak a hátára és elmagyarázhatta, mennyire igazak vagy nem igazak  
a sztereotípiák vagy vélemények. Az én hátamra azt írták, hogy „jó  
a magyar rock, szeretjük a fesztiválokat, Sziget, gulyás, jó ételek, rasz-
szizmus, alkoholizmus, homofóbia, határzár, szégyen a politikátok”. 
 
Természetesen a játék elején elmondtuk, hogy senki ne vegye ma-
gára, amit az országáról írnak, ez nem a személyeink ellen irányul, 
csak egy intenzív és őszinte beszélgetés rajtköve. Szerencsétlen  
fiatalok pedig alig tudtak mit kezdeni a helyzettel, miután az oroszok 
megkapták, hogy rohadékok, amiért lassan, de biztosan újraépítik  
a Szovjetuniót, és napról napra előrébb tolják a határt Grúziában,  
illetve fegyveres erőkkel foglalnak el egyes ukrán területeket. Mind-
annyiuknak rosszul esett, hogy az országaikról főleg politikai témá-
jú gondolatok jutottak eszünkbe és nem a színes kultúrájuk, a finom 
ételeik vagy a kedves emberek. A litvánok megkapták, hogy szépek 
a lányaik és könnyű is őket felszedni. A görögökről általánosan az  
a vélemény, hogy szép és nagy múltú a kultúrájuk, mégis becsődöltek 
gazdaságilag és most a keményen dolgozó unióbeliek pénzét eszik el. 
 
Egy végtelennek induló beszélgetés vette kezdetét, ahol előbb-
utóbb a fél napja még örök barátságot kötött fiatalok azt mondták 
egymásnak, hogy ne edd meg a sok hülyeséget, amit a kormányod 
propagandája diktál, ne hagyd, hogy te is agymosott legyél, félre 
vagy informálva és nem vagy tisztában a tényekkel. Aztán az is ki-
derült, hogy a tények sem egyértelműek. Betiltottátok, hogy a saját 
nyelvemet használjam az országomban – nem, ez nem igaz, mi ilyet 
sosem tennénk. Fegyverekkel támadtatok ártatlan emberekre az or-
szágomban, ezért a családomnak több száz kilométerrel arrébb kel-
lett költöznie, maguk mögött hagyva mindent, amit addig felépítet-
tek – nem, ez nem igaz, sosem mentünk oda fegyverekkel, ez tény. 
 
Abban mindenki egyetértett, hogy minden élet és minden halál ugyan-
annyira fontos, efelől senkinek sem volt kétsége. Másnap reggel egy-
perces néma csenddel emlékeztünk meg a Párizsban és Bejrútban 
elvesztett embertársainkra. Rá kellett ébrednünk, hogy amíg mi itt 
beszélgettünk a nemzetközi együttélésről, addig nem is olyan mesz-
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sze tőlünk emberek haltak meg az ISIS terrortámadásai során. Ez tény.  
A beszélgetés és a megértés szép dolog, de a cselekedet az, ami életet 
ment vagy halált okoz.

Akármeddig lehet arról beszélni, hogy ne higgyünk a médiának, ne 
együk meg az összes cikket, amit olvasunk, ne higgyük el, amit a képen 
vagy a videón látunk, és mindig maradjunk szkeptikusak. De amikor 
tényként állítunk valamit, amit a saját szemünkkel láttunk, és a másik 
ember azt mondja, hogy ő 100%-ban biztos afelől, hogy ez nem így 
van, akkor hol van az igazság?

A megfeneklett beszélgetést Alexander, a csupa szív ukrán fiú oldotta 
fel, amikor szó nélkül felállt és megölelte az összes oroszt a szobában. 
Annyit fűzött hozzá, hogy ő egyetlen igazságban hisz, és ez a szeretet, 
ami bármely két ember között létezhet. Ekkor mindenki sírva fakadt és 
megöleltük  egymást.

Konklúzió: személyesen kell beszélnünk más országok lakosaival, 
nyitottnak kell maradnunk az új információkra, nem kell feltétlenül 
ítélkeznünk, fel kell ismernünk és el kell fogadnunk a kultúráink közti 
különbségeket, és itt az ideje megtanulni igazán szeretni egymást és 
ennek megfelelően cselekedni.
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#EVS20
FiATALOK EuRópáÉRT, 
EuRópA A FiATALOKÉRT

n  KarvalIts Ivett

Mi a közös nevező egy magyar fiúban, aki marokkói bevándorló gyere-
kekkel foglalkozik Spanyolországban, egy kurd menekült lányban, aki 
Dániából Belgiumba utazik, hogy az ottani afgán menekülteknek se-
gítsen, és egy román fiúban, aki Magyarországon tölt el egy évet azért, 
hogy fellépjen az előítéletekkel szemben? 

Több jó válasz is létezik! Mindannyian saját otthonuktól távol, egy má-
sik közösség javát szolgálják. Mindannyian európai értékekért tevé-
kenykednek. És mindannyian az Európai Unió támogatásával megva-
lósuló Európai Önkéntes Szolgálat keretében vehetnek részt egy olyan 
kalandban, ami a személyes fejlődésüket éppúgy előmozdítja, mint az 
általuk végzett munka során megismert helyi emberek életét.  

Az Európai Unió 1996 óta számos különböző konstrukcióban és elne-
vezéssel működtetett olyan közösségi programokat, amelyek az euró-
pai fiatalok nemzetközi mobilitását és nemformális tanulását támogat-
ták, és teszi ezt ma is. Az egykori Youth for Europe – Fiatalok Európáért 
Program, majd a 2000-2006 között megvalósuló Youth – Ifjúság Prog-
ram, majd az ezt követő Youth in Action – Fiatalok Lendületben, és  
a jelenleg is futó Erasmus+ Program közös és legalapvetőbb célja: ösz-
szehozni a különböző európai országok fiataljait, és ösztönözni a kul-
túrák közötti párbeszédet és a fiatalok aktív szerepvállalását. 

A szabad mozgás, a mobilitás az európai közösség egyik legfontosabb 
vívmánya, és egyszersmind a legjobb út is a békés és sikeres együtt-
éléshez – mégsem mindenki számára elérhető. Az Európai Önkéntes 
Szolgálat (European Voluntary Service – EVS) azoknak a fiataloknak is 
lehetővé teszi, hogy egy másik országban hosszabb időt biztonságos 
körülmények között eltöltsenek, akik anyagi hátterük, iskolai tanulmá-
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EVS GuidE i. – ELőTTE
n  Fülep BálInt

Háromrészes sorozatunkban az evs önkéntességet járjuk kö-
rül. Most elolvashatod, mit kell tudni az előkészületekről, 
majd hasznos praktikákat ismerhetsz meg a projektidőre vo-
natkozólag, és arról is szó lesz, mi vár(hat) rád a program után.

Arra, hogy Magyarországról miért utazik egyre több fiatal külföldre ön-
kénteskedni, számos okot találhatunk. A röpke házi felmérésünkből az 
derül ki, hogy a suli végén sokan nem találnak munkát, vagy találnak, 
de semmi kihívást nem éreznek benne. A leggyakoribb viszont, hogy 
a kalandvágy és a nyelvtanulás lehetősége miatt választják a külföldi 
önkéntes munkát. Ki ezért, ki azért vág bele az EVS (European Voluntary 
Service) szolgálatba, de egyvalami közös bennük: mindenki azt mondja, 
hogy megéri!

Önkéntes leszek külföldön – a tervezés fázisa 
Itt, a Youth Portálon is megtalálhatod az EVS adatbázist, ahol több ezer 
lehetőség közül választhatsz. A szűrők segítségével kereshetsz országra 
és szűkítheted a találatokat önkéntes tevékenységekre is. Fontos, hogy 
bejelöld a „Receiving organisation”, azaz fogadó szervezet opciót!

A kiadott találatokból érdemes az összes számodra szimpatikus pro-
jektet átolvasnod és kimentened, mert EVS-re az esetek nagy részében 
első körben neked kell jelentkezned a leírások mellett lévő elérhető-
ségeken.

A másik lehetőség, ha a Facebook-on EVS csoportokhoz csatlakozol 
(már minden országnak van egy-egy csoportja) és követed a hazai szer-
vezetek oldalát is, hiszen gyakori, hogy felkerülnek oda is megpályáz-
ható projektek. 

Ha megvan az „ők szimpik” listád, önéletrajzot és motivációs levelet 
kell írnod.

nyaik vagy szakmájuk, végzettségük révén egyébként nem jutnának 
ilyen lehetőségekhez. De azok számára is nyitva áll, akik szolidaritás-
ból, felelősségtudatból vagy tanulási céllal szeretnének társadalmilag 
hasznos munkát végezni az arra rászorulókkal, vagy csak szeretnének 
kiszakadni az otthoni hétköznapokból. 

Az EVS egy WIN-WIN szituáció – kicsit olyan három testőrös, egy min-
denkiért, mindenki egyért történet: ahol az EU finanszíroz, az önkéntes 
időt, erőt szán, a szervezetek igyekeznek kibontakoztatni a fiatal képes-
ségeit, navigálni őt az élet és a munka terén, de közben maguk is sokat 
tanulnak a nemzetköziesedésről, a helyi közösség pedig gazdagodik 
és fejlődik.  

Ebben a kiadványban az Európai Önkéntes Szolgálat 20. évfordulójá-
nak alkalmából olyan írásokat gyűjtöttünk össze, amelyek többféle né-
zőpontból mutatják meg az EVS gazdagságát, eredményeit. Olvashattok 
arról, mi a szerepe egy fogadó vagy küldő szervezetnek, hogyan látja 
egy külföldi önkéntes Magyarországot, milyen személyes távlatokat 
nyithat egy EVS projekt és milyen lépéseket javasol egy „rutinos” volt 
EVS-es a jövő nemzedéknek.

Az EVS szervezetek adatbázisának az Európai Bizottság által fenntartott 
Európai Ifjúsági Portál (europa.eu/youth) ad helyet. A Portál magyar 
aloldala sok érdekes interjút, cikket tett közzé az utóbbi években az 
Európai Önkéntes Szolgálatról. E kiadvány #EVS20 című részében 
ezek sorából válogattuk össze néhányat a teljesség igénye nélkül.  
Jó olvasást és további izgalmas böngészést kívánunk! 
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add el magad – a munka fázisa
Mivel egy-egy szervezet évente számos felkeresést kap leendő ön-
kéntesektől, nagyon fontos a jó önéletrajz (CV) és motivációs levél 
elkészítése. Az EVS fogadó szervezetek ugyan elfogadják az európai 
típusú önéletrajzokat is (pl. Europass), viszont sokkal jobban szeretik  
a kreatív bemutatkozásokat: a videó CV-t, vagy a Prezivel, Power Point-
tal készített, színes, fényképeket is tartalmazó önéletrajzokat.

A motivációs levelek esetében fontos megjegyezni, hogy maximum egy 
A/4-es oldal terjedelemben kell kifejtened, miért te vagy a legalkalma-
sabb az adott projektre! A legfeljebb 4-5 bekezdésből álló motivációs 
leveledben írj egy kicsit magadról, a második bekezdésben írd meg, 
miért azt a szervezetet választottad (kitérhetsz arra is, miért pont azt 
az országot/régiót választottad), a harmadik szóljon arról, miért azt  
a projektet szeretnéd megpályázni, a negyedikben pedig fejtsd ki, mi-
ben tudnál te fejlődni a projekt által!

Hasznos tippeket olvashatsz és önéletrajz mintákat is láthatsz a Mesz-
szelátó Egyesület oldalán. Nagyon fontos, hogy minden projekthez 
egyedi motivációs levelet írj!

légy türelmes, majd légy boldog! – a várakozás fázisa
Ugyan az adatbázisban található projektekre az év bármely napján 
jelentkezhetsz, önkénteseket mégsem tudnak akármikor fogadni  
a külföldi szervezetek. A kiválasztás során elsősorban az önéletrajzok 
és a motivációs levelek alapján szűrnek, a második fordulóban pedig 
egy interjú következik (online vagy telefonos), általában angolul vagy  
a célország nyelvén.

Ha az interjú jól sikerült, egy küldő szervezetre lesz szükséged. Minden 
nagyobb városban van legalább egy EVS Sending Organisation, ám  
az sem ritka, hogy korábbi partnerségek miatt az ország egy másik ré-
szén működő szervezet fog delegálni téged.

A projekt kezdetéig neked már nem is lesz más teendőd, mint részt 
venni egy felkészítő foglalkozáson/táborban, ugyanis az adminisztrá-
ciót a szervezetek elintézik egymás között.
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EVS GuidE ii. – KöZbEn
n  Fülep BálInt

Háromrészes sorozatunkban az evs önkéntességet járjuk 
körül. arról már írtunk, mire és hogyan készülj fel a projekt 
előtt, most pedig megnézzük a külföldön töltött időt, aztán 
tippeket olvashatsz arról, hogyan kezeld a hazaköltözést.

Aki keres, az talál – tartja a mondás, és hogy ez mennyire igaz, mi sem 
bizonyítja jobban, hogy 2016-ig közel 3000 magyar önkéntes vett részt 
az EVS programban, és kb. ugyanennyi fiatal érkezett hazánkba. A fiata-
lok nagy része itthonról főleg német, spanyol és francia nyelvterület-
re utazik, a legkedveltebb tevékenységi körök pedig az egészségügy,  
a környezetvédelem és az ifjúságsegítés. Utóbbi területen vettem én 
is részt: marokkói fiatalokkal és mélyszegénységben élő gyerekekkel 
dolgoztam.

Ahhoz, hogy felkészülten indulhass útnak, a tippek sokaságát saját, 
spanyolországi projektem tapasztalatai és korábbi EVS koordináto-
ri munkám alapján gyűjtöttem össze, éppen ezért olvashatsz olyan 
ötletekről is, melyek ugyan Manresa-ban (Spanyolország, Katalónia) 
és itthon működtek/működnek, de Grúziában vagy Brazíliában lehet, 
hogy nem fognak. Mindig érdemes az adott ország ex-önkénteseit vagy  
a kinti koordinátorokat megkeresni a kérdésekkel.

Az első pillanatok
Mindig fog várni benneteket valaki. Általában autóval mennek ki az 
önkéntesek elé a reptérre/vasútállomásra, ám az is előfordulhat, hogy 
tömegközlekedést kell igénybe venni, hogy az érkezési ponttól a la-
kásig eljussatok. A koordinátorok (supervisor és tutor néven is futnak) 
kedvesek és lelkesek, viszont nem minden országban beszélnek ango-
lul (kimondottan Olasz- és Spanyolországra jellemző ez), ezért nem árt, 
ha már otthon elkezded a fogadó ország nyelvét tanulni, hogy legalább 
köszönni tudj és a nevedet megmondani.

Nem csak a bepakolás van hátra – a felkészülés fázisa 
Sikeres kiválasztás után már pontosan tudni fogod, mikor és hogyan 
jutsz ki a fogadó szervezetedhez. Mivel egy-egy projekt akár egy évig is 
eltart (a legrövidebb két hónap), érdemes minden évszaknak megfelelő 
ruhát beszerezned és tájékozódnod a kinti körülményekről. Érdemes 
elkérni a már kint élő önkéntesek e-mail címeit is és tőlük megszerezni 
a hasznos infókat. Az étkezésre és a szállásra nem lesz gondod, zseb-
pénzt is kapsz (ami a saját tapasztalatom alapján elég egy hónapra és 
a legjobb, hogy minden hónap legelején adják oda, így már az első 
napokban lesz pénzed), és az egészségbiztosításodat is fizetik.

Viszont még itthon érdemes beszerezni egy kártyafüggetlen mobilt, 
kirándulós cuccokat és egy kis hazait a kintiek megajándékozására. 
Még a projekt kezdete előtt megkapod a Cigna levelét, amivel a hozzád 
legközelebbi Országos Egészségpénztárhoz kell bemenni, hogy szü-
neteltesd a hazai TB-d, különben fizetned kell havonta kb. 6000 Ft-ot.

Ha mobil előfizetésed van, azt valamennyi szolgáltatónál fél évig mi-
nimális összegért szüneteltetni tudod (a külföldi forgalom a havidíjon 
felül van), vagy érdemes addig átadni azt másnak, hogy ne kelljen ha-
vonta több ezer forintot erre költened.

Viszont, mivel az egészségbiztosításod fedezi a szemészeti kezelése-
ket, a kontaktlencsét már érdemes a fogadó országban megvenni, mert 
akkor visszakapod az árát. Ugyanez igaz a gyógyszerekre is. Ám, ha 
pontosan tudni szeretnéd, mit is fedez a biztosításod, érdemes utána 
olvasni a Cigna oldalán, ahol magyar nyelvű tájékoztató is elérhető.
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– nagy segítséget nyújt a megérkezés utáni és a félidős tréning, amit 
általában vagy a fővárosban, vagy egy az országon belüli nagyobb vá-
rosban tartanak az EVS önkéntesek számára. Ezek a tréningek nagyon 
hasznosak a kapcsolati tőke miatt is, nem beszélve arról, hogy végre 
egy kis hazai hangot hallhatsz.

anyagiak és világjárás
Már az érkezésetek első napjaiban fogtok kapni zsebpénzt, és az ét-
kezést is megoldják: vagy pénzt kapsz rá, vagy készen kapod a regge-
lit-ebédet-vacsorát. A zsebpénz mértéke országonként eltérő, ám az 
alapkiadásokra biztosan telni fog belőle. Sőt, ha kicsit spórolsz, még 
az egész országot is bejárhatod ebből, és nem ritkán át is ugorhatsz 
valamelyik szomszédos országba egy-egy olcsóbb fapados járattal.  
A tréningen megismert önkénteseknél úgyis lesz szállásod, de a couch-
surfing sem rossz alternatíva!

van negatívum is?
Persze! Azért valljuk be, egy teljesen új környezetben az ember elve-
szettnek, idegennek érezheti magát. Egy-egy önkéntes általában 2-3 
havonta lesz kicsit „depressziós”, ami (sajnos) elkerülhetetlen, viszont 
jó hír: korántsem biztos, hogy mindenkinél előfordul! Ennek oka főleg 
a honvágy, a család és a barátok hiánya lehet, amelyet könnyen tudsz 
csillapítani, ha kihasználod az internet adta lehetőségeket és a lehe-
tő legtöbbet kommunikálsz az otthon maradtakkal – képpel, hanggal. 
Ha kicsit megzuhansz vagy elbizonytalanodsz, nyugodtan keresd meg  
a koordinátorod vagy mentorod (aki a kezdetektől végigkíséri az utad), 
illetve, még ha nehéz is akkor igent mondani rá: vállalj be minden bulit 
és lehetőséget! Ezek segítenek a kilábalásban, és hipp-hopp, elfelejted 
a gondjaidat!

Bulizz!
Az önkéntesek ugyan elsősorban nem a buli miatt vállalják a szolgála-
tot, mégis egy nagyon fontos eleme a kint eltöltött időnek. Ne habozz 
meghívni a környéken élő barátaid, ismerőseid és önkénteseket sem 
egy-egy vacsorára, élj a lehetőségekkel és engedd el magad! No és 
persze mindig legyen nálad egy-egy programfüzet, ahol a helyi feszti-
válokról, nemzeti ünnepekről szerzel információkat.

Mindenkinek lesz szállása – de a körülmények igen szerteágazóak le-
hetnek. Érdemes ezért már az utazás előtt felvenni a kapcsolatot a kint 
élő önkéntesekkel és érdeklődni, hol és milyen körülmények között 
laknak, mit kell magaddal vinni. Az esetek túlnyomó részében min-
denkinek van saját szobája, vagy hosszabb-rövidebb ideig egy má-
sik önkéntessel osztozkodik, viszont arra is van példa, hogy 3-5 fős 
szobákban helyeznek el benneteket. Ez ugyan városonként változik,  
az viszont biztos, hogy lesz saját szekrényed, felszerelt konyha és sok 
esetben tévével, könyvekkel ellátott nappali is. És persze egy informá-
ciós anyag, ami bemutatja a fogadó szervezetet és a várost.

Arra viszont anyagilag fel kell készülni, hogy a legtöbb helyen az inter-
netet és a mobiltelefont az önkéntesek fizetik.

Kultúrsokk
Egy-egy fogadó szervezet – az esetek nagy részében – 3-4 önkéntest 
fogad évente, így neked nem elég a célország kultúráját befogadni,  
a többi EVS önkéntes életritmusát is fel kell venned. Én Spanyolor-
szágban 9 hónapot töltöttem el törökökkel, németekkel, portugálokkal, 
albánokkal, szerbekkel és angolokkal. Minden volt ez, csak könnyű nem 
– ahány ország, annyi kultúra.

Ha csak egy tanácsot adhatok, akkor biztos ez lenne: „türelem és nyugi, 
ennél királyabb dolog sosem történhet veled az életben!”

nyelvtanulás
Lehet, hogy a fogadó ország nyelvéből színötös vagy itthon, de kint 
rá fogsz jönni, hogy a Magyarországon megszerzett nyelvtudás lehet, 
hogy fabatkát sem ér! Éppen ezért mindenhol biztosítanak órákat vagy 
nyelviskolában vagy önkéntes tanárok által. Akkor se félj, ha egy kukkot 
sem tudsz: én 3 szóval költöztem ki, most pedig szinte minden témáról 
elbeszélgetek a spanyolokkal.

Ismerkedj és tréningezz!
Szinte biztos, hogy a már kint élő önkéntesek bemutatnak majd az ot-
tani barátaiknak, ám te magad is könnyen szert tehetsz ismerősökre, 
ha betérsz egy-egy ifiházba vagy könyvtárba, kávézóba és szóba ele-
gyedsz a helyiekkel. Viszont ehhez is – és persze a beilleszkedéshez 
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EVS GuidE iii. – uTánA
n  Fülep BálInt

Háromrészes sorozatunkban az evs önkéntességet járjuk 
körül. arról már írtunk, mire és hogyan készülj fel a projekt 
előtt, körbejártuk a külföldön töltött idő nehézségeit és örö-
meit, most pedig jöjjenek a praktikák a projekt zárására!

Egyszer minden jónak vége szakad – tartja a magyar mondás. Azt, hogy 
az EVS projekt végét ki hogyan éli meg, ezer-és ezer tényező befolyá-
solja. Egy-egy rövidebb önkéntességet (2-4 hónap) a fiatalok hipp-
hopp lezárnak, ám amikor már közel egy évet élsz egy adott országban, 
akarva-akaratlanul sajátoddá válnak a kinti szokások. Velem legalábbis 
így volt. A személyes élményeimet is megosztom, így tartsd észben, 
veled lehet, hogy máshogy lesz!

visszaintegrálódás
Akár két, akár tizenkét hónapig vagy önkéntes, az első hetek még  
a rutinos világjárókat is összezavarhatják. A kultúrsokk teljesen termé-
szetes jelenség – mint ahogy erről az előző részben is írtunk, és kell 
idő, míg az ember megszokja az adott ország vérmérsékletét. Előjönnek 
az imádni való, és persze a kifejezetten bosszantó helyi szokások. Mint 
ahogy hazaköltözésedkor is.

Amikor az ember legalább háromnegyed évet él külföldön, megtanulja 
a hazai helyzetet is egy másféle szemüvegen keresztül látni. Felerősöd-
nek a kulturális kontrasztjaink, érzékenyebbek lehetünk a mindennapi 
dolgokra, a hazai politikára, felerősödnek az ország hibái és erősségei. 
Ezzel meg kell küzdeni, amint kilépünk a terminálról és magunkba szív-
juk a hazai levegőt.

Kevés olyan EVS önkéntest ismerek, akik egyéves projektben vettek 
részt és mindent ugyanott tudtak folytatni, ahol anno abbahagyták 
itthon. Sokan arra esküsznek, hogy a projekt után még egy-két hónapig 
vegetáljunk, de én szinte azonnal munkába álltam. Nekem ez segített 
újra megszokni a magyar környezetet.
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praktikumok
Mint az első részben is írtuk, vannak dolgok, amiket nem árt szünetel-
tetni, lezárni a projektkezdés előtt. Hazatérésedkor ne feledkezz meg 
a magyar TB és telefon előfizetés újraaktiválásáról, ha nem szeretnél 
horribilis számlát kapni fél éven belül.

Munkavállaláskor – legyen akármilyen jellegű a megpályázott pozí-
ció – mindig emeld ki, hogy éltél külföldön és ott ilyen-olyan kom-
petenciákat szereztél. Manapság egyre több fejvadász és munkaerő 
kölcsönző cég ismeri (és elismeri) a Youthpass-t, amit érdemes a CV 
mellé csatolni. Akár évekkel később is: én lassan három éve lakom is-
mét itthon, s épp a múlt héten láttam hasznát állásinterjún a spanyol 
tapasztalataimnak.

Fejleszd a nyelvet! Pár hónap alatt is, egy év alatt pedig főleg jól el 
lehet sajátítani egy-egy idegen nyelvet, ha minden nap azt hallod/
látod. Ahhoz, hogy ne merüljön feledésbe, mielőbb iratkozz be egy 
nyelviskolába és vizsgázz le belőle, keress azon a nyelven beszélő is-
merősöket és használd, amikor csak tudod! Sosem tudhatod, mikor lesz 
egy olyan lehetőséged, amikor az aktív nyelvtudásodnak köszönhetően 
lesz előnyöd (pláne, ha valamilyen különleges nyelvről beszélünk).

Honvágy
Míg a projekted ideje alatt nem egyszer rád törhet az ország, a család 
és a barátok hiánya, a hazaköltözés után éppen a fogadó országod után 
lesz honvágyad.

Nem kell megijedni, ez az élet rendje, elvégre nem egy kéthetes nyaralá-
son voltál távol az otthonodtól. Berendezkedtél, kialakítottad a környe-
zeted, barátokat, szerelmeket, tapasztalatokat és élményeket szereztél.

Ugyan mindez idővel enyhülni fog, nekem néha még így, három évvel 
a projekt lezárása után is feltör. Pedig nem panaszkodhatom az itthoni 
helyzetemre sem: imádom a munkámat, megszoktam a környezetet, új 
lakhelyet és barátokat szereztem. Ám amit a legnehezebben viselek, 
hogy már nem tehetem meg, hogy másfél óra utazás után a tengernél 
legyek. A legjobban az segített nekem, amikor visszamentem látoga-
tóba, vagy máshová utaztam el és az EVS projektem alatt megismert 
emberekkel találkoztam. És persze, hogy van egy csomó magyar ex-
EVS önkéntes barátom, akikkel egymást támogatva éljük meg az „újra 
itthon” élmény nehézségeit és csodáit.

What? vagyis izé, mi?
Hacsak nem Angliában voltál önkéntes, nagy esély van arra, hogy lega-
lább két nyelven kell a mindennapokat megélned. Míg a lakásban – már, 
ha többen laktok, és mindenki más országból jött – az angol a közös 
nyelv, a munkahelyeden az ország nyelvét kell beszélned. Én ennek 
köszönhetően tanultam meg a kilenc hónap alatt kapásból hármat: 
angolul otthon, spanyolul a munkában, katalánul pedig az utcán kellett 
kommunikálnom.

Nem szabad meglepődni tehát azon, hogy amikor hazaköltözöl, és mi-
kor reflexből válaszolsz, nem magyarul jönnek elő a szavak. Érdemes 
erre felhívni a környezeted figyelmét, kiemelve, hogy nem felvágni 
akarsz, csak át kell állnod, hiszen itthon minden az anyanyelveden 
működik. Van, akinek szinte azonnal megy, nekem még a második hó-
napban is voltak ebből fakadó vicces szituációim – bár tagadhatatlan, 
hogy a mai napig tudatosan spanyolul vagy angolul gondolkodom és 
keresem azokat a lehetőségeket, amikor ezeken a nyelveken kell kom-
munkálnom, hogy fenntartsam az eddig megszerzett tudást.
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EVS – A LEhETőSÉG, 
hOGY TE LEGYÉL A VáLTOZáS, 
AMiRE VáGYSZ A ViLáGbAn!

n  molnár JudIt

Az Európai Unió EVS projektje keretében a fiatalok jótékony 
ügyek szolgálatába szegődhetnek. Mihai Andone, azért jelent-
kezett rá, hogy csökkentse a honfitársai elleni előítéleteket. 
majd’ egy év elteltével büszkén tekint vissza eredményeire.

miért magyarországot választottad evs-ed helyszínéül?
EVS-emet megelőzően sok éven keresztül a román Zamolxes Founda-
tion civil szervezetnél önkénteskedtem, és ezen keresztül lehetőségem 
adódott jó néhány ifjúsági cserén való részvételre. Bár ezek a kezdemé-
nyezések általában arra irányulnak, hogy felszámolják az előítéleteket 
és a kultúrák közötti ellenségeskedést, észrevettem, hogy a románok-
kal mégis máshogy bántak a külföldiek, mint az elvárható lett volna, 
főleg azokban az országokban, ahol sok a romániai bevándorló. Azzal  
a személyes célkitűzéssel szántam rá egy évet az EVS keretén belüli ön-
kénteskedésemre, hogy aktívan küzdjek a románokkal kapcsolatos ne-
gatív sztereotípiák felszámolásáért, ezért egyértelmű volt, hogy olyan 
országot fogok választani, ahol ez a probléma fokozottan jelen van.  
A jelentkezési lapomra ennek megfelelően Lengyelországot, Litvániát 
és Magyarországot írtam. Amint megérkezett az első pozitív visszajel-
zés Nyíregyházáról,  a Mustárháztól,  már csomagoltam is.

Ezek szerint a kultúrák közötti megbékélés elősegítésével 
foglalkozik a projekted?
Igen. A neve „Different cultures on the same wavelenght” (Különböző 
kultúrák ugyanazon a hullámhosszon), és az a célja, hogy a médiát hívja 
segítségül ahhoz, hogy az Európai Unió területén élő népek többet 
tudjanak egymásról. A bázisunk egy félprofi rádióstúdió: itt tevékeny-
kedünk, híreket válogatunk, témákat keresgélünk, műsorokat szerkesz-
tünk és adunk elő. Repertoárunk sokszínű, a rendszeres műsorok között 



szeretnék a világban. Hogy ez mennyire lesz hathatós, azt majd az idő 
fogja megmutatni, de én mindenesetre büszkén tekintek vissza az 
eredményeimre.

lassan végéhez ér a projekted. Hogyan tovább az evs után?
Hat hónapja magyar párom van, és mindenképpen szeretnék Magyar-
országon maradni az EVS után is. Nézegetem az álláslehetőségeket, de 
már most tudom, hogy nem lesz könnyű. Nehéz munkát találni most 
Magyarországon, főleg ilyen kis helyen. Azért pozitív vagyok, és nem 
adom fel, mert az EVS megtanította nekem, hogy több erő rejlik ben-
nem, mint gondoltam volna.

van például a „Pletyka műsor”, amely során különböző EU-s országok 
sztárjait mutatjuk be; a „Kulturális show”, amely az önkénteseknek ad 
arra lehetőséget, hogy a saját országukról beszéljenek; illetve a „Sza-
bad téma műsor”, amelyben felvetünk egy kérdést és azt vitatjuk meg 
magunk között és a betelefonálók segítségével. Kedvenceink között 
voltak idáig a „Mit tennél, ha nyernél 1 millió eurót?”, illetve a „Milyen 
lenne a világ vallások nélkül?” kérdések. A témákat több nyelven is 
prezentáljuk, van választék, hiszen heten dolgozunk itt önkéntesként. 
Spanyolországból, Oroszországból, Palesztinából, Franciaországból, 
Olaszországból és Erdélyből érkeztek a többiek.

Gondolom, te is sokat tanultál a többi önkéntes és magyaror-
szág kultúrájáról. 
Igen, létrehoztunk egy külföldi közösséget, amihez bárki csatlakozhat, 
aki Nyíregyházán van Erasmussal, EVS-sel vagy más program kereté-
ben. Velük járunk bulizni és az országon belül is együtt utazunk, pél-
dául voltunk már Debrecenben és Budapesten. A rádiózás miatt sok 
rendezvényre ingyen bemehetünk, ezeket mindig nagyon élvezem, 
mert nagyon mások, mint amihez én hozzá vagyok szokva Romániában. 
A magyarok sokkal higgadtabbak, nem annyira a felszínen élik meg az 
érzéseiket, mint mi.

mi volt az, ami legjobban meglepett a magyarokkal kapcso-
latban?
A húsvétot a magyar munkatársaim családjánál töltöttük vidéken. Na-
gyon meglepődtem azon a szokáson, hogy a fiúk vízzel teli vödörrel 
támadják meg a lányokat, akik a végén, bárhogy védekeznek, mindig 
csuromvizesek lesznek és ezt még képesek csokitojásokkal meghálálni 
nekik! Fogalmam sincs, hogy alakulhatott ki ez a szokás!

mit adott neked ez a közel egy év, amióta itt vagy magyaror-
szágon az evs keretében?
Rengeteg új magyar és külföldi barátot, az angoltudásom javulását,  
a lehetőséget, hogy megismerjem magamat és változtassak azokon  
a dolgokon, amiket nem szeretek magamban és, hogy új dolgokat ta-
nulhassak. A rádiózás világa nagyon érdekes és örülök, hogy az EVS-em 
során belekóstolhattam ebbe a szakmába. Mindezek mellett lehető-
séget kaptam rá, hogy én indíthassam be azt a változást, amit látni 
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lottam az Osztrák-Magyar Monarchia hercegnőjéről, akit elvarázsolt  
a magyar nyelv és a magyar emberek. Mielőtt meghoztam a döntése-
met, felkerestem olyan német embereket, akik éltek már Magyaror-
szágon. Így ismerkedtem meg egy magyar hölggyel, akitől elég sokat 
megtudtam az országról, miközben megtanította nekem a magyar nyelv 
alapjait. Cserébe én a német nyelvet gyakoroltam vele.

mennyire felelt meg a valóság a várakozásaidnak?
Szeretek itt élni. Az első dolog, ami magával ragadott, az Pécs szépsége: 
szeretem az építészeti stílust, ami itt dominál. Kicsit meglepődtem, 
amikor megtudtam, hogy egy panelban fogok lakni, én ugyanis világé-
letemben egy faluban éltem, ahol mindenkinek családi háza van, így 
el sem tudtam képzelni, milyen lehet egy lakásban lakni. Ami nagyon 
tetszik, az az emberek kedvessége, mindig mindenki segíteni akar, és 
a férfiak is nagyon udvariasak, például mindig előre engedik a nőket 
a buszon. Itt sokkal természetesebb, hogy az emberek kimutatják az 
érzelmeiket, és hogy megpuszilják egymást. Az egyedüli dolog, ami 
hiányzik Németországból, az a pontosság – itt néha egy örökkévaló-
ságnak tűnik elintézni valamit.

milyen feladataid vannak önkéntesként?
Értelmi fogyatékos emberekkel dolgozom, akiknek sokszor testi fo-
gyatékosságaik is vannak. Az otthon több részből áll, de én főleg a 
lakóotthonban és a foglalkoztató otthonban kapok feladatokat. A la-
kóotthon az a hely, ahol a gondozottak hét közben laknak, itt általában 
a szabadidejükben segítünk nekik: játszunk velük vagy valamilyen 
tevékenységet szervezünk. A foglalkoztató otthon pedig a munkahe-
lyükként funkcionál: itt dolgozhatnak képességük és kedvük szerint. 
Néhányan csak papírokat vagdosnak, míg mások gyöngyöt fűznek vagy 
táskákat dekorálnak. Sokszor készítünk gyertyát vagy kisebb-nagyobb 
jegyzetfüzetek fedelét. Néha megrendeléseket is kapunk cégektől, 
például játékrepülőket rakunk össze nekik – ilyenkor a dolgozóknak és 
a gondozottaknak is próbálok segíteni.

nem nehéz fogyatékosokkal dolgozni?
Az elején kicsit féltem, hogy nagyon kemény munka lesz, de hamar rá-
jöttem, mennyire kedvesek és mennyi szeretetet tudnak adni. Most már 
inkább barátokként gondolok rájuk, mint gondozottként. A központban 

AZ uTOLSó piLLAnATbAn JöTT 
EVS, AMi MEGVáLTOZTATTA 
AZ ÉLETEMET

n  molnár JudIt

Sarah Martin még csak 19 éves, és most van először távol ott-
honától. Időt akart adni magának ahhoz, hogy kigondolja, mit 
kezdjen az életével, ezért vágott bele az evs-be. visszagon-
dolva tudja, hogy ez volt a legjobb döntés, amit hozhatott.

mi motivált, hogy belevágj az európai Önkéntes szolgálatba?
Tavaly érettségiztem, és egyáltalán nem voltam benne biztos, mit is sze-
retnék elérni az életemben. Nem döntöttem még el, mit tanuljak, a fejem 
tele volt megválaszolatlan kérdésekkel és mindig is vágytam arra, hogy 
egy új nézőpontból ismerhessem meg a világot. Akkoriban hallottam 
először az Európai Önkéntes Szolgálat nyújtotta lehetőségről, ami rögtön 
megragadott. Nem is haboztam sokat, bombázni kezdtem a fogadószer-
vezeteket a motivációs leveleimmel. Azonban – ahogy azt mindenki tud-
ja, aki már valaha is jelentkezett EVS projektre – ez nem megy azért ilyen 
egyszerűen: az EVS adatbázis több ezer projektet tartalmaz, így nagyon 
egyszerű elveszni a sok információban, és elég komplikált kinyomozni, 
melyik program mikor indul és éppen toboroznak-e újabb önkéntese-
ket. A jelentkezési procedúra is végeláthatatlannak tűnt, így pár negatív 
válasz után feladtam, és inkább az egyetemi jelentkezésre koncentrál-
tam. Aztán egy nap értesítettek, hogy megüresedett egy önkéntes hely 
egy már elfogadott projektre a pécsi Fogd a Kezem Alapítványnál. Ez 
azt jelenti, hogy valakit már kiválasztottak, de ő az utolsó pillanatban 
visszalépett – ilyenkor az eredeti küldő szervezet feladata, hogy mást 
küldjön a helyére rövid időn belül. Végigolvastam a projektleírást, és azt 
gondoltam: miért ne vágnék bele?

Mit tudtál Magyarországról, mielőtt megérkeztél?
Mikor meghallottam, hogy Magyarországon lenne a projekt, az első 
gondolatom Sissi volt. Mivel Németországban nőttem fel, sokat hal-
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A MEnEKüLTEKTőL TAnuLTA 
MEG A nYELVET 

Exkluzív interjú Mina Jaffal

n  tótH KrIsztIna

mina Jaf az evs program keretén belül egy belgiumi mene-
kültközpontban dolgozott önkéntesként a menekültválság 
legkritikusabb időszakában, példaértékű munkájáért a Wo-
men’s refugee Commission 2016-ban voices of Courage díj-
ban részesítette. 

Mina mesélt arról, hogy milyen menekültekkel dolgozni, menekültként 
Dániában élni, valamint új nonprofit projektjéről, a Women Refugee 
Route-ról is beszámolt.

mi késztetett arra, hogy evs önkéntes legyél egy belgiumi 
menekültközpontban?
Korábban már dolgoztam az EVS-szel Dániában, segítettem az embe-
reknek megtalálni a számukra megfelelő EVS-projektet. Egy idő után 
arra az elhatározásra jutottam, hogy én is szeretnék jelentkezni egy 
projektre. Rengeteg lehetőség és szervezet van, ezért először kissé 
feszült is voltam a kiválasztási folyamat miatt. Annyit biztosan tudtam, 
hogy projekt, nem pedig ország alapján szeretnék választani. Amikor 
emellett a projekt mellett döntöttem, azt sem tudtam, hol van Belgium, 
de abban biztos voltam, hogy a munka érdekes és nekem való lesz. 
Sok évet dolgoztam ezen a területen és magam is voltam menekült. 
Sokféle háttérrel rendelkező emberrel találkoztam a korábbi munká-
im során származást, kort és vallást tekintve, és nagyon szeretem ezt  
a változatosságot. Ezért esett a választásom erre a projektre.

Mesélnél a szervezetről és a projektről?
The Flemish Refugee Action egy nonprofit szervezet, amely a Belgiumba 
érkező menedékkérőkkel dolgozik. A tevékenységük középpontjában  
a jogi támogatás és a lobbitevékenység áll. Egyfelől a kormánynak adnak 

is mindenki nagyon segítőkész. A munkámon keresztül betekintést 
nyerhettem abba, hogy a fogyatékosok hogyan élnek, gondolkoznak és 
éreznek, ez pedig egy teljesen új dimenziót nyitott meg az életemben, 
ami segít a mindennapi dolgokat egy kicsit más szemüvegen keresztül 
látni. Az is jó, hogy négyen vagyunk összesen EVS önkéntesek, és mind 
együtt lakunk és dolgozunk, így egymáshoz is fordulhatunk bármilyen 
problémával, és mindig próbálunk együtt kiagyalni valami megoldást. 
A legnehezebb része a munkámnak az, hogy nem beszélek magyarul, 
így sokszor fogalmam sincs arról, hogy éppen mi történik. Egy másik 
árnyoldala az önkéntességemnek az volt, hogy rádöbbentett a tényre, 
hogy az emberek általában mennyire nem toleránsak a fogyatékosok-
kal – ez elszomorító és kiábrándító.

miért éri meg mégis evs önkéntesnek lenni?
Nagyon élvezem a függetlenséget, amit általa kaptam, mert lehető-
séget adott rá, hogy fejlődjek. Minden nap valami újat tanulok, főleg  
a hibáimon keresztül. A kihívások erősebbé tettek, és egy más kultúra 
megtapasztalása olyan módon gazdagította az életemet, ahogy remélni 
sem mertem. Már most is sok pozitív aspektusát érzem annak, hogy egy 
teljesen más életmód felé nyitottam, egy olyan felé, amit soha nem 
lett volna lehetőségem otthon megismerni. Semmi kétség nem férhet 
ahhoz, hogy az EVS a legjobb dolog, amit érettségi után csinálhattam 
volna, egy életre szóló kaland, ami mindig a személyiségem fontos 
részét képezi majd, és egy tapasztalat, ami iránymutatást ad a további- 
akhoz egész életem során.
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Hogy érzed magad az evs évvel a hátad mögött? mit tanultál, 
milyen nehézségekkel kellett szembenézned?
Az EVS projekt minden perce nagyszerű volt, még a nehezebb pilla-
natok is. A projekt nehéz volt, hiszen nagyon érzékeny ügyekkel fog-
lalkoztunk, ami érzelmileg sem volt könnyű. Sok barátot szereztem 
az önkéntesek és az ott dolgozók közül. Belgiumot is megszerettem, 
láttam, hogy itt valóban van tér a nonprofit szervezetek számára,  
és sok eseményen meg lehet ismerkedni más szervezeteknél dolgozó 
emberekkel.

Mivel új országban voltam a családom nélkül, néha olyan emberektől 
kellett segítséget kérnem, akiket csak két napja ismertem. Ez segített 
abban, hogy könnyebben bízzak az új emberekben, ami azelőtt nem 
ment túl könnyen. Sokat tanultam arról, hogy milyen embereket koor-
dinálni, és megtanultam hinni magamban. Ezen kívül egy új nyelvet,  
a darit is megtanultam, amit Afganisztánban beszélnek. Sok menekült-
tel beszéltem dari nyelven.

A menekültektől tanultad meg a nyelvet?
Igen. Már előtte is beszéltem kicsit, mert hasonló a kurdhoz, de most 
már információt is tudok adni ezen a nyelven.

Te magad is voltál menekült korábban, tudnál erről mesélni 
egy kicsit?
A családommal Irak kurd részéről menekültünk el, mivel egyre rosz-
szabbá vált az ottani helyzet. Nem könnyű mindent hátrahagyni, mez-
telennek érzi magát az ember. Hátrahagyva egy szerető családot, szép 
emlékeket, a hagyományos ételeket és mindazt, ami az életet szebbé 
teszi. Nagyjából huszonnégyszer költöztünk Irán és más országok közt 
ingázva. Végül az anyám belefáradt ebbe, és úgy döntött, hogy elhagy-
juk Irakot, hogy végre biztonságban legyünk.

Milyen volt Dániában menekültként felnőni?
A dán menekültközpontban nehéz volt az élet. Egy ilyen helyzetben 
minden motivációdat és álmodat parkolópályára kell helyezned. An-
nak ellenére is, hogy éreztem a motivációt a dán nyelv megtanulására, 
mindig ott motoszkált bennem, hogy miért is éri ez meg, ha egyszer 
csak visszaküldenek minket Irakba. Amíg nincsenek papírjaid, minden 

tanácsot a menekültekkel kapcsolatos ügyekben, valamint menedéket 
is nyújtanak. Én a Startpoint projekt koordinátora voltam, az önkéntesek 
és a szervezet közti kapocs. A Bevándorlási Hivataltól nem messze volt 
az irodánk, ahol mintegy 250 önkéntes adott 26 nyelven információt  
a menedékkérőknek a menedékkérés menetéről és a jogaikról.

Mennyire voltak a menedékkérők tisztában a jogaikkal és  
a menedékkérés procedúrájával?
A legtöbben nem tudnak sokat a jogaikról, ami nagyban megnehezíti 
az információnyújtást. Egyszer beszéltem például egy 15 éves afgán 
fiúval, aki elsodródott a szülei mellől az út során. Dari nyelven próbál-
tam neki a menedékkérésben segíteni, a Dublini Egyezményről is be-
széltem, és hogy hogy tudja felvenni a kapcsolatot ügyvédekkel. Aztán 
rájöttem, hogy nem tudja, mit jelentenek az „ügyvéd” vagy „Dublin” 
szavak a saját nyelvén. Olyan országból jött, ahol nem engedik, hogy  
a jogait gyakorolja, nem is igazán tudta, mit jelent az, hogy 
jogai vannak. Az információátadás így elég különbö-
ző az adott embertől függően. Nagyjából kétszáz 
embernek nyújtottunk információt egy óra alatt.

Rájöttem, hogy több tréninget kell szervez-
nem az önkénteseknek a menedékkérésről, 
hogy könnyebben tudják a munkájukat vé-
gezni. Az elején nem voltak önkéntestalál-
kozók sem. Elkezdtem havonta találkozókat 
és információs esteket rendezni és szakér-
tőket is meghívtam ezekre az eseményekre. 
Nagyon fontos, hogy mivel nem jogászok 
vagyunk, nem adhatunk tanácsot, csak in-
formációt. Sokszor nehézséget jelenthet  
a tanácsadás és információnyújtás között kü-
lönbséget tenni, ezért szerveztem a trénin-
geket. Emellett közösségépítő eseményeket 
is szerveztem, közös főzést, önkéntesbulikat, 
hogy megköszönjem a nagyszerű munkát, 
amit az önkénteseink végeztek a válság alatt.



Kiválasztottak a Women’s refugee Commission 2016-os voi-
ces of Courage díjára. Gratulálunk! milyen érzés?
Az elején el se hittem, nem értettem, miért is választottak ki, hiszen 
csak a munkámat végeztem. Nem hiszem, hogy amit én csinálok, azt 
díjban mérik. Ugyanakkor nagyon izgatott voltam, hogy átvegyem  
a díjat és találkozzam ezekkel a nagyszerű emberekkel, akik szintén 
hasonló ügyekkel foglalkoznak, és tanuljak tőlük. Ez motivál arra, hogy 
a jövőben még többet tudjak tenni.

Mik a terveid a jövőre nézve?
Nemrég elindítottam a saját nonprofit szervezetemet Dániában, a Wo-
men Refugee Route-ot (WRR). A szervezet célja, hogy menekült nőknek 
és gyerekeknek nyújtson információt a jogaikról, a tranzitútvonalakról 
és a lehetőségeikről, mindezt az anyanyelvükön, olyan tolmácsok se-
gítségével, akik megfelelően tudják tájékoztatni őket összetett dol-
gokkal kapcsolatban is. A WRR a nemi alapú erőszak áldozatainak is 
segítséget kíván nyújtani, valamint fel szeretnénk hívni a figyelmet 
ezekre az ügyekre.

nagyon nehéz. Látod magad körül az embereket, akik válaszra várnak, 
hogy elkezdhessék végre az életüket. Ez még gyerekként is eléggé le-
hangolja az embert. A társadalomba történő integráció sem egyszerű, 
hiszen az integrációnak kétoldalinak kell lennie. A kormány általában 
arra fekteti a hangsúlyt, hogy a menekültek részéről kell jönnie, én 
viszont nem éreztem az integrációt a másik oldalról.

Úgy érezted, hogy a dán társadalom nem elég befogadó?
Miután Belgiumban éltem, rájöttem, hogy ez nem a dánok hibája vagy 
más társadalmak hibája. Egy új országban nem könnyű idegenként ba-
rátokat szerezni, de ez nem állított meg abban, hogy azt csináljam, amit 
szeretnék. Dánia fantasztikus lehetőségeket kínál például az oktatás 
területén, de a társasági élet kialakítása nem egyszerű. Menekült gyerek-
ként a gyerekek nem akarnak barátkozni veled, mert nem úgy beszélsz, 
ahogy ők, és kinevetnek emiatt. Szerencsére én nem voltam soha félénk, 
még így is beszéltem, de sok olyan emberről hallottam, akiket ez igazán 
meggátolt abban, hogy megtanulják a nyelvet. Egy idő után elengedtem 
azt is, hogy „integráljam magam”. Sokat önkénteskedem, sok embert 
ismerek és sokaknak segítek etnikai származástól függetlenül. 

azok után, hogy dániában és Belgiumban is dolgoztál mene-
kültekkel, látsz nagy különbséget abban, ahogy a két ország 
a menekültválságot kezeli?
Úgy gondolom, Dánia nagyon jó példát mutatott korábban a menekül-
tek befogadásában, és erre nagyon büszke voltam. Természetesen az 
elmúlt hónapok eseményei csalódottá tettek. Pozitív azonban, hogy 
Dániában ahogy megérkezik az ember, egyből regisztrálják, és kap szál-
lást még aznap. Belgiumban sok gondunk volt a szállásbiztosítással 
ősszel, ezrek aludtak a sátrakon kívül.

sokak szerint a menekültválság veszélyt jelent az európai ér-
tékekre és a gazdaságra. Erről mi a véleményed?
Nagyjából naponta hallok ilyen kijelentéseket. Nem hiszem, hogy az 
embereknek félniük kéne a menekültektől. A gazdaságnak rövidtávon 
talán nehéz, de később profitálhat is a menekültekből. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy bárkiből lehet menekült, vegyük csak Magyaror-
szág példáját az 50-es években. Végül is az emberek nem a semmiért 
menekülnek, biztonságban akarnak lenni. 
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az az elsődleges tényező, hogy hogyan tanulják azt, mert további pá-
lyafutásuk során ez fogja meghatározni tudásuk használhatóságát.

Projektjeik intenzívek, hatékonyak és igen kedveltek a fiatalok körében. 
Aki részt vesz ezeken, nem csupán az utazás izgalmát éli át, de kipró-
bálhat új dolgokat is, miközben felfedezi a világ sokszínűségét. Az ön-
álló élet, gazdálkodás során lehetőséget és ötletet kaphat elképzelései 
megvalósításához. Belekóstolhat egy szakmába, szélesítheti látókörét, 
új készségeket sajátíthat el, kifejtheti véleményét, a közösség részévé 
válhat, nyelvet tanulhat. Részese lehet egy igazi kalandnak, mely során 
jó ügyet szolgálva másokon segíthet, és megmutathatja, hogy mire is 
képes igazán.

Önkéntesként európában
„Az önkéntesség megtanított arra, hogy kitartó legyek, és ha falba ütkö-
zöm, keressek más utat. Egyre inkább hiszem azt, hogy az itt végzett mun-
kámnak értéke van, és álláshoz, még több baráthoz, még több megbecsü-
léshez fogok jutni általa.” (Lengyel Csilla, EVS önkéntes Portugáliából) 

Az Egyesület 2001 óta nagyjából 150 fiatalt küldött hosszú távú Eu-
rópai Önkéntes Szolgálatra. A legjellemzőbb országok, ahová önkén-
teseik mennek: Skandinávia, Portugália, Spanyolország, Olaszország, 
Franciaország, Németország.

Az önkéntesség egy igazi önismereti utazás. A résztvevők személyi-
ségfejlődésen mennek keresztül, melynek során olyan képességekre,  

FEdEZd FEL A ViLáGOT ÉS 
TALáLJ önMAGAdRA!

n  tupI zsóFIa

szeretnél világot látni? szeretnéd megismerni önmagadat és 
a határaidat? szeretnéd megmutatni mire vagy igazán képes? 
akkor a Fiatalok a vidékért egyesületnél van a helyed!

FIve
A Fiatalok a Vidékért Egyesület – röviden FIVE – azzal a céllal jött lét-
re, hogy elősegítse a fiatalok nemzetközi mobilitási projektek általi, 
iskolán kívüli tanulását.  Ez egy független és világnézeti ideológiáktól 
mentes, alulról építkező, nonprofit egyesület, amelyet gödöllői agrár-
hallgatók hoztak létre még 1999-ben. 

Ma, a 21. században egyre több tehetséges fiatal van, akik arra várnak, 
hogy valaki felismerje őket és segítsen tehetségük kibontakoztatásá-
ban. A FIVE úgy gondolja, hogy a fiatalok egyik legfőbb szükséglete ez. 
Éppen ezért a formális oktatás mellett megteremtik számukra azokat  
a lehetőségeket, amelyekből tanulhatnak, és megmutathatják a világ-
nak, hogy valójában mire is képesek.

Olyan tanulási céllal rendelkező projekteket valósítanak meg, amelyek 
gyakorlatiasak és konkrét fizikai kimenetük is van, gyerekekre vagy 
fiatalokra irányulnak, az egészséges és aktív életmódra nevelnek, tisz-
telik a hagyományokban rejlő tudást és értéket, ugyanakkor töreksze-
nek az újragondolásra és az újításra. Mindezt úgy, hogy sosem feledik 
alapértéküket, amely a vidéki életformát, az önellátó gazdálkodást,  
az öngondoskodó szemléletet és a kisközösségek nélkülözhetetlensé-
gét tartja szem előtt.

projektek, melyek közelebb hoznak egymáshoz és a világhoz
Ahány ember, annyi féle érdeklődési kör, de mindegyikben van egy  
közös momentum, méghozzá a TUDÁSVÁGY. Az egyesület másodlagos-
nak tartja, hogy a résztvevőik mit tanulnak a projektek során, inkább  
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ismeretekre bukkanhatnak, amiket korábban nem tudtak saját maguk-
ról. A legfontosabb, hogy a kint eltöltött idő során lehetőséget kapnak 
arra, hogy ráleljenek életcéljaikra és olyan készségekre tegyenek szert, 
melyekkel mindezt el is tudják majd érni, meg tudják valósítani álmai-
kat és végső soron érvényesülni, boldogulni tudjanak az életben.

Az Egyesület a jelentkezéstől fogva szoros kapcsolatot ápol az önkén-
tesekkel. Teljes körű segítséget és információt nyújtanak számukra az 
EVS-szel kapcsolatban, legyen az egyéni tanácsadás, önéletrajz, moti-
vációs levél írása, vagy épp a kiutazással kapcsolatos tudnivalók.

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával 2014-ben számos fej-
lesztés született, amelyek még inkább megkönnyítik az EVS önkénte-
sekkel való együttműködést és felkészítést. Olyan segédletek állnak 
rendelkezésre, amelyek további segítséget nyújtanak a fiatalok számá-
ra, hogy elkészítsék első bemutatkozó dokumentációjukat, és lépésről 
lépésre kalauzolják őket az EVS világában a programmal való első talál-
kozásuktól egészen a hazaérkezést követő tevékenységekig.  Az Egye-
sület minden önkéntesét személyesen követi nyomon az EVS projekt 
ciklus teljes időtartama alatt. A nyomon követés heti rendszerességű 
kapcsolattartást jelent.

Váltsd valóra az álmod, keresd a Fiatalok a Vidékért Egyesületet!

EVS KALAndOK hAnGOKOn, 
KÉpEKEn áT  

n  tupI zsóFIa 

az evs önkénteskedés több, mint egy utazás. ez maga a ka-
land, ahol olyan ajtók nyílhatnak ki, amelyre senki sem gon-
dol. Kapcsolatokra, barátokra, igazi csodákra találhatunk, ha 
igent mondunk az ismeretlenre és a Hang-Kép egyesület adta 
lehetőségekre.

Hang-Kép Egyesület és a társadalmi felelősség 
Az ember életében számos esemény meghatározó lehet, amely befo-
lyásolhatja gondolkodásunkat, mindennapi életünket, de még a jövőn-
ket is. Nem csak az a fontos, hogy önmagunkat kifejezhessük, hanem 
hogy legfontosabb üzeneteinket is eljuttassuk a nagyvilág számára. 
Ehhez viszont szükség van olyan szervezetekre, akik egyrészt az infor-
mációk közvetítésében segítenek, másrészt pedig kulcsot adva a ke-
zünkbe megismertetnek minket az ismeretlennel, ahol igazi kalandok 
várnak ránk.  Ha igazán ezt szeretnénk, akkor nincs más dolgunk, csak 
felülni a vonatra és elmenni Debrecenig, ahol a Hang-Kép Egyesület 
megvalósíthatja mindezt.

Az Egyesület 2000-ben jött létre és elsősorban tömegkommunikáci-
óval foglalkozik. Aki ellátogat hozzájuk, megismerkedhet a nyomta-
tott és az elektronikus sajtó, az online média, a nyilvános beszéd és 
az ismeretterjesztő hang- és képanyagok elkészítésének fortélyaival,  
a kezdetektől egészen a végtermékig. A fiatalok közelebbről is megta-
pasztalhatják, hogy milyen a média világa, miközben gyakorlati tudásra 
tesznek szert, amely a későbbi tanulmányaik és munkájuk során igazi 
előnyt jelenthet számukra.

Nem utolsó sorban pedig lehetőség van önkénteskedésre, hiszen   
a Hang-Kép Egyesület 2006 óta az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) 
fogadóhelye is, 2009-től pedig küldő szervezetként is tevékenykedik. 
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Ahogy ők fogalmaznak: „A nagyrészt debreceni kötődésű munkatársak-
ból álló egyesület az utóbbi évben bővült partiumi, kárpátaljai, francia, 
és észt tanoncokkal, akik önkéntes munkájukkal európai kulturális és 
közéleti megközelítéseket csempésztek be az alföldi lokálpatriotizmusára 
büszke csapat világszemléletébe.” 

„Hallasd a hangodat!”
Az EVS program keretében az itt dolgozó fiatal önkéntesek rádióműso-
rokat, televízióműsorokat, valamint rövid animációkat készítenek. A té-
mák sokszínűek, elsősorban a kulturális azonosságok és különbözősé-
gek, a helyi illetve a nemzetközi ifjúsági munka területére fókuszálnak.

Az Egyesület küldő és fogadó szervezetként megteremti azt a teret, 
ahol a résztvevők nem csupán az utazás izgalmát élhetik át, de kipró-
bálhatnak új dolgokat is, miközben felfedezik a világ sokszínűségét és 
önmagukat. A résztvevők a nemformális tanulás keretében, kiváló szak-
emberekkel együttműködve ötletet kaphatnak az elképzeléseik megva-
lósításához. Különböző ifjúsági és kulturális eseményeken fotózhatnak, 
a közösségi média platformjain oszthatják meg a tanultakat, önálló 
projekteket is készíthetnek és belekóstolhatnak az újságírás, a rádió-
zás és a szerkesztőség munkafolyamataiba. Ezen felül szélesíthetik 
látókörüket, új készségeket sajátíthatnak el, kifejthetik véleményüket,  
a közösség részévé válhatnak és nem utolsó sorban  nyelvet tanulhatnak.

Az Egyesületnek több partnere van az Európai Unió tagállamaiban.  
Eddig kb. 20 főt fogadtak, és nagyjából 40 főt küldtek ki a program 
keretén belül. A szervezet a kezdetektől fogva teljes körű segítséget 
és információt nyújt a jelentkezők számára. Legyen az egyéni tanács-
adás, önéletrajz, motivációs levél megírása, felkészítő képzés vagy épp 
a kiutazással kapcsolatos információ nyújtása. Folyamatosan tartják 
a fiatalokkal a kapcsolatot és miután hazatértek, igyekeznek minden 
helyi programba is bevonni őket, ahol nem csupán kamatoztatni tudják 
tudásukat, de tovább is fejleszthetik azt.

az önkénteskedés színfoltjai
Az Egyesület honlapján számos önkéntes pozitív véleményét olvashatjuk:

„A projektem keretében rövid filmeket, videókat és különböző helyi és 
nemzetközi ifjúsági eseményeket bemutató audiovizuális termékeket ké-
szítettem. Részt vettem a Mobilitárs magazinműsor készítésében, ami az 
észak-alföldi régió ifjúsági szervezeteit mutatta be. Sok referenciamunká-
val (médiatermékkel) térek haza, ami igen hasznos lesz, hiszen ezen a te-
rületen szeretnék munkát vállalni.” (Fórizs Attila, EVS önkéntes, Románia)

„Egy francia és magyar művészek közötti cserét szerveztem. Ennek ré-
sze volt az ötletek összegyűjtése, a művészek felkutatása, a kiállítóterek 
megszervezése, egyeztetés a partnerekkel, az utazás megszervezése és  
a projekt ideje alatti tolmácsolás és fordítás. Amikor hazamegyek Fran-
ciaországba, én is szeretnék alapítani egy egyesületet.” (Pierre Baudchon, 
EVS önkéntes, Franciaország).

Keresztesi Andrea az Egyesület elnöke és EVS koordinátora elmondta, 
hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak a fogadó országokkal. Fontosnak 
tartják a kölcsönös partneri viszonyt. Eddig a résztvevőktől is pozitív 
visszajelzéseket kaptak. Az önkéntesség egy igazi önismereti utazás. 
Akár az itt eltöltött idő, akár a kinti idő során a fiatalok lehetőséget 
kapnak arra, hogy rátaláljanak életcéljaikra és olyan képességek bir-
tokába jussanak, melyekkel mindezt el is tudják majd érni, meg tudják 
valósítani álmaikat és végső soron érvényesülni, boldogulni tudjanak 
majd az életben.

Andrea szerint a legfontosabb, amit figyelembe kell vennie a jelent-
kezőknek: „Tevékenységet válassz, ne országot. Olyan lesz az EVS-ed, 
amilyennek te szeretnéd tenni, sok múlik rajtad.”


