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1./ Bevezetés, a Telki ifjúság helyzete 

Telki egy kb 4460 lelkes település1 Budapest határában a Zsámbéki-medencében. 

Megközelítőleg 600 fiatalkorú (12-21 év közötti) lakosa van2. Ez a koncepció az ő 

megszólításukat, a helyi közösség életébe való bevonásukat célozza meg, a szomszédos 

Budajenő település ifjúságával együtt.  

Az ifjúsági munka a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. 

§ (1) bekezdés 15. pontja alapján ellátandó önkormányzati feladat, a Telki Önkormányzat az 

elmúlt időben és különösen napjainkban aktívan keresi a fiatalokkal való párbeszéd 

lehetőségét. A közelmúltban átadott Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár kifejezetten 

nekik szóló előadássorozatot is útjára indított, melynek első előadója 2021. december 10. 

napján Tóth Mihály, lelkész volt. 

Településünkön intenzív cserkész- és sportélet zajlik, melynek keretében sok fiatal értelmes, 

hasznos szabadidő eltöltése megvalósul. 

A helyi fiatalság egy nagy része azonban a fenti lehetőségek ellenére nem talál magának 

programot és egy szűk csoport a falu egyik központi helyén lévő parkban, az általános iskolával 

szemben az ún. pagodában, a szabad ég alatt múlatja az idejét. Bár nem ez a jellemző, de 

sajnos nem ritkák a rongálások, a vandalizmus és a köznyugalmat, közbiztonságot sértő, 

veszélyeztető cselekmények sem, melyre kizárólag hatósági fellépés, válasz adható.3 

 

2./ Kérdőív és tapasztalatok 

2021 novemberében egy kismintás, nem reprezentatív kérdőíves felmérést végeztünk a 

fiatalok körében. 42 válaszadó volt, akik nagy része a bulizást és egyéb közösségi 

kikapcsolódási lehetőségeket igényli.  

 

 
1 2021.01.01 KSH adat 
2 https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2127-telkiben-toretlen-a-gyermekvallalasi-kedv?fbclid=IwAR2eNfJ9-
uzR5_k8-QLc5pBLTfIv4PlG0luCy9KbQCzWGVv-lmZItZEdVBg 
3 https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2573-bandazas-a-muskatli-parkban?fbclid=IwAR3HEr3pYa83T3-
8KyDPhA1CaHpz2GuHyvjHuZuQP2viEAM_T9nSWISIKXk 



Jelenleg a fiatalok tömegközlekedéssel Budapestre járnak be szórakozni, ahol a 

programkínálat széles és mindenki talál magának megfelelő lehetőséget. A bejárást azonban 

nehezíti, hogy hajnalban nincs településünkre éjszakai járat, Budakeszire lehet eljutni 

tömegközlekedéssel, onnan azonban nem minden szülő tudja vállalni az éjszakai hazafuvart. 

 

3./ Kell egy hely 

Úgy véljük, hogy a fiatalok helyzetének megértése fontos lépés, de nem elegendő ahhoz, hogy 

a velük való törődést, tényleges munkát elkezdjük.  

A fiatalok a szabadidejük egy nagy részét az online térben töltik, ez a tényező, sok egyéb, más 

tényezővel együtt azt eredményezi, hogy megszólításuk, ha nem is ellenállásba, de 

viszonylagos nehézségekbe ütközik.  

A fiatalokkal való kommunikáció során elsődlegesnek tartjuk egy saját hely megteremtését.  

A település nagy ütemű növekedésével (társasházak nagyszámú építése) még inkább 

látványossá vált, hogy szükség van egy helyre a településen belül, ahol a fiatalok összejöhetnek 

és kikapcsolódhatnak. Arra, hogy piaci alapon létrejöjjön egy ilyen hely, jelenleg kevés az esély.  

A Kodolányi János Közösségi Ház kiváló lehetőség bizonyos programok szervezéséhez, de 

szervezetlen szabadidőtevékenységre (pl csocsóra stb) sem hely, sem kapacitás nincs.  

A gyermek ösztönös törekvése arra, hogy magának „házat” készítsen, egyértelműen 

összefüggésbe hozható az énje erősítésével. Egyrészről az alkotás folyamata a „hatóképesség” 

megélését jelenti, másrészről a kész kuckó saját testhatárainak fizikai megjelenése lehet. Ha 

többen készítik, a csoporthoz tartozás érzése lelkesíti a gyerekeket és a felnőttvilágtól való 

elkülönülés. Egy igazi kuckó fontos jellemzője az is, hogy biztonságos, meleg félhomályban 

lehet meghúzódni benne. A kiskori kuckók továbbfejlődése az a zug, amit a kamaszok 

készítenek – ami már a saját intimitás védelmét szolgálja. Hagyjuk hát, hogy a kamaszok 

átrendezzék a szobájukat, hogy a legbelső sarkában elbarikádozzanak maguknak egy zugot, 

elemi szükségletük ezt tenni.4 Ahogy elemi szükséglet lehet egy saját, közös hely is.   

Csak ha elértük a fiatalokat, az után következhetnek a már a párbeszéd során felmerülő 

igények mentén szervezett, nekik címzett programok, hiszen amíg nem tudjuk, hogy 

ténylegesen mi az amire behívható egy fiatal, addig minden a felnőttek, segítők részéről 

felmerülő ötlet sikere esetleges. Komolyan vesszük a Semmit rólunk nélkülünk! – elv 

gyakorlati megvalósítását. 

A hely biztosítása érdekében 2021. december 7. napján írásban megkerestük az 

önkormányzatot, hogy a 2089 Telki, Fő utca 12. (régi orvosi rendelő) épületet ne értékesítse, 

a más célú hasznosításáról dönteni szíveskedjenek, mert abban egy ifjúsági közösségi teret 

szeretnénk működtetni. 

 
4 https://mindennapipszichologia.reblog.hu/a-kuckozas-rejtelmei 



Amennyiben a hely adott, az ifjúsági közösségi térben a fiatalok megszólítása könnyebbé válik. 

A fiatalok proaktívan részt vállalhatnak a köztér felépítésében, hiszen elnevezhetik a helyet, 

kialakíthatják saját munkával a saját maguknak szánt teret, létrehozhatják, kezelhetik az online 

térben is a hely saját profilját. 

Az ifjúsági közösségi tér indulásakor pénteken és szombaton tartana nyitva, 16:00-20:00 vagy 

18:00-22:00 között, igazodva a fiatalok igényéhez. A szükséges felügyeletet a település 

önkéntesei: idősebb kortársak, szülők, vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, 

megbízott szociális munkás látná el.  

Az ingatlan a nyitvatartási időn kívüli hasznosításáról gondoskodnánk azáltal, hogy szombat 

délelőtt és koradélután próbatermet biztosítanánk a helyi fiatalok zenekarainak. 

Felmerült igény alapján egy-egy helyiségben a polgárőrség kapna helyet. 

 

4./ Az üzemeltetés szolgáltatás-tartalma 

Az ifjúsági közösségi tér minimális infrastruktúrával elkezdheti a működését, néhány babzsák, 

egy csocsó, székek, asztal, egy mikró és internet elérés (hotspot) a szükséglet. Ez az igény - 

ismereteink szerint - tökéletesen találkozik a fiatalok elképzelésével. 

Felmerült ötletként egy szabad polcos mini könyvtár az érintett korosztály számára, a 

Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárosa, Fucskár Erika teljes támogatásáról 

biztosított minket. Ezen kívül szeretnénk a köztérbe társasjátékokat is betenni, a telki 

társasjáték klub támogatásával.  

A kertben összecsukható pingpong-asztal is helyet kapna. Fatáblákon folytatnánk a graffitis 

programot. A közösségi ház támogatása esetén újraindítanánk a filmklubbot. 

A működésünk alapelve a hierarchiamentesség, amelyre a fiatalokkal közös munka, időtöltés 

minden vonatkozásában nagy figyelmet fordítunk. Mind a felnőtt – fiatal, mind a fiatal – fiatal 

relációban egészséges mellérendeltségi, partnerségi viszony kialakítására, megőrzésére 

törekszünk. 

A szolgáltatás alacsony küszöbű, igénybevételre, belépésre ösztönző voltát erősíti, hogy 

kizárólag a telki vagy budajenei lakóhely és a közösen kialakított házirend elfogadását szabjuk 

feltételül.   

Elfogadjuk, ha a fiatalok jól érzik magukat a szervezetlen, rendezetlen viszonyok között is, a 

belső folyamatokba nem kívánunk feltétlenül beavatkozni. 

Hogy legyen alkalom mégis közösséggé kovácsolódni, egy finom gesztussal nyitvatartási 

időben alkalmanként gondoskodunk egy egyszerű, közös vacsoráról (pl. zsíros kenyér, tea, 

szalonnasütés). A közös étkezés élménye alapvető közösségszervező tényező. 

 

 



 

5./ Megcélzott eredmények 

Az ifjúsági közösségi tér nem fogja egy az egyben felváltani a pagodát, vagy a budapesti 

szórakozóhelyek látogatásának igényét, de jó közelítéssel állíthatjuk, hogy egy alternatívát 

jelent majd. 

A köztérbe behívott fiatalokkal elkezdhető a szociális munka, ismerkedés, igényfelmérés, 

melynek alapján programok, események szervezhetők, tovább színesítve a település pezsgő 

kulturális életét. 

Várjuk, hogy a kapcsolat kialakul, megerősödik felnőtt – fiatal, önkormányzat – fiatalkorú 

állampolgár vonatkozásban. A most felkínált lehetőség újabb igényt és közös teendőket 

inspirál. Ha a fiatalok vállalják a riporteri teendőket, amennyiben arra lehetőséget kapnánk, 

interjút készítenénk polgármester úrral.  

Nem utolsósorban szeretnénk kezdeményezésünkkel erősíteni a fiatalok településünkön 

szerzett kedvező tapasztalatai által a szülőhelyhez való kötődést, a lokálpatriotizmust. 

 

6./ Az üzemeltetés műszaki és anyagi vonatkozásai 

Egy mosdót szeretnénk használni, a vezetékek szigetelése mellett gondoskodnánk a téli 

üzembiztos működés feltételeinek megteremtéséről. 

Nyitvatartási időben szükségünk van víz, villany ellátásra, fűtésre. 

Mindezek költségeit a helyi közadakozásból és pályázatokból származó alapítványi bevételből 

finanszíroznánk. 

 

7./ Egyéb kapcsolatok 

Tervünk, hogy a jelenleg is kiváló kapcsolatot ápoljuk tovább a Telki Önkormányzattal, hiszen 

a közösségi házban vagy a pajtában már most is adottak a fiataloknak szervezhető 

programokra a lehetőségek. Megkeressük és felvesszük a kapcsolatot a Budajenei 

Önkormányzattal. 

Együttműködünk a helyben működő egyéb civil szervezetekkel és szerveződésekkel. 

 

8./ Konklúziók, zárszó 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, polgármester urat, hogy amennyiben lehetőségük van 

támogassák kezdeményezésünket. Ismerjük az önkormányzati költségvetés adatait5, tudjuk, 

érteni véljük, hogy milyen kihívásokkal néz szembe az önkormányzat. Az a megfontolás 

 
5 https://www.telki.hu/docs/e-hivatal/rendeletek/penzugyi/2_2021.pdf 



azonban amelyet a programunk képvisel, úgy gondoljuk messze túlmutat a filléres gondokon, 

a fiatalok és egész közösségünk érdekét szolgálja. 


