
The world as we can see it
A világ, ahogy mi látjuk

Nemzetközi Ifjúsági kezdeményezés
fácánkerti és szentivánlaborfalvi fiatalok

részvételével

2012.08.01. - 2013.01.31.



Fácánkert (Magyarország)  és Szentivánlaborfalva (Románia) fiataljai 2012.08.01. - 2013.01.31.

között egy nemzetközi ifjúsági kezdeményezést valósítottak  meg a  Fiatalok Lendületben Program

támogatásával.

A projekt címe: The world as we can see it - A világ ahogy mi látjuk              

Célja, hogy bemutassa hogyan látják a fiatalok a körülöttük lévő világot, milyen a világ a fiatalok

szemével.  A téma fotókon, kisfilmen és interjúkon  keresztül került feldolgozásra.  

A munka során mindkét településről 14-30 éves fiatalok vettek részt, akik a 6 hónap alatt jó

barátságot kötöttek egymással. Az eltelt idő alatt volt két projekt találkozó - Fácánkertben és

Szetivánlaborfalván -, sok-sok műhelymunka fotózással, kisfilm , riport és a kiadvány elkészítésével. 

Előzmények

Fácánkert (Magyarország) és Szentivánlaborfalva (Románia) között 2010 óta áll fenn

testvértelepülési kapcsolat. 2012. év tavaszán egy fiatalokból álló delegáció utazott a

testvértelepülésre, hogy megbeszéljék a lehetséges együttműködési területeket. Ekkor körvona -

lazódott , hogy egy ifjúsági kezdeményezés keretében kellene feldolgozni hogyan látják a fiatalok

a körülöttük lévő világot, saját magukat a társadalom életében, településüket, jelenüket, jövőjüket,

mindehhez felhasználva a mai kor vívmányait (fényképzőgép, videókamera, stb). A megbeszélésről

született egy kis átirat is.

„Nem is olyan régen, egy messzi-messzi kis faluban. Nyugtalanság uralkodik a Fácánkerti

Köztársaságban. A  Fővezér népe számára szövetségest keres.                                                               

Hamarosan a parányi Szentivánlaborfalva bolygó kerül a figyelem középpontjába. Míg a

Köztársaság Szenátusában véget nem érő szócsaták zajlanak az aggasztó eseményekről,a szená-

torok egy dologban egyetértenek: feltétlenül szövetségre kell lépni a kis bolygó népével,így a két

Fővezér között a szerződés megköttetik.

Hamarosan a Főkancellár titokban útnak indít  7 Jedi lovagot, a béke és az igazság őrzőit, hogy a

két világ legifjabb alattvalóit egyesítse és megalkothassák új, közös világukat…

(Fővezér = polgármester, Szenátus = képviselőtestület, Főkancellár = Fácánkert község ifjúsági

referense, 7 Jedi lovag = ifjúsági küldöttség)

Projekt bemutatása



Előkészítés
Az előzetes 2012 tavaszi találkozó alkalmával megbeszélésre kerültek azok a feladatok, amelyek
elvégzése szükséges a projekt előkészítő szakaszában, ezért nem terveztünk előkészítő találkozót.
Mindkét csoport heti rendszerességgel találkozott Magyarországon és Romániában is a lebonyo lítás
érdekében.

Lebonyolítás 

1.) Projekt találkozó 1. Magyarország    
Időpontja: 2012.08.16-20.
Helyszín: Fácánkert (Magyarország)
Résztvevők létszáma: mindkét országból 6-6 fő + 1-1 fő coach
Cél: A projektben résztvevő fiatalok találkozása. A lebonyolításhoz szükséges készségek,
képességek, információk birtokába tudjanak jutni.

2.) Műhelymunka 
Mindkét országban heti rendszerességgel, az előkészítés során megbeszéltek szerint történt a
munka. Ekkor került feldolgozásra a  téma:  hogyan látják a fiatalok a körülöttük lévő világot, saját
magukat, falujukat, jövőjüket. A témát fotón, filmen, interjúkon keresztül került feldolgozásra.

3.) Projekt találkozó 2. Románia
Időpontja: 2012.11.29.-12.02.
Helyszín: Szentivánlaborfalva (Románia)
Célja: a projekt során összegyűjtött információk rendszerezése, a projekt film, fotókiállítás és interjú
gyűjtemény összeállítása.

4.) Projekt széles körben való  megismertetése
A 2. Projekt Találkozó során összeállított kiadvány 2013. január hónapra készült el, melyből mind-
két csoport egyenlő arányban kapott, hogy el tudják juttatni a  az érdeklődő szervezeteknek,
művelődési házaknak, ifjúsági információs pontoknak. Az elkészült kisfilm és fotókiállítás bemutatásra
került mindkét településen.

Programterv



Szentivánlaborfalva (Santionlunca) Romániában található kistelepülés Kovászna megyében. A falu

két település egyesítésével jött létre. Szentiván a nevét Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt

középkori templomáról kapta. Laborfalva a nevét (a monda szerint) onnan vette, hogy helyén a

szomszédos Komolló vár munkásrabszolgái laktak (a munka latin neve "labor").       

Itt tevékenykedik 2011. májusa óta a Szentivánlaborfalva Ifjúsága (Szi@) ifjúsági szervezet.                              

A szervezet megalakulása óta számos közösségi programot szervezett, önkéntes munkában

tevékenykedik, sport programokon vesz részt. Kialakításra került egy ifjúsági terem is, amely két

kezük munkáját dicséri. A tervek között szerepel, hogy egyesületi formában tovább dolgozzanak a

falu fejlődése  és az ifjúság érdekében.

A szentivánlaborfalvi fiatalok



A Fácánkerti Ifjúsági Klubot  14 és 30 év közötti fiatalok alkotják.                                                               
A csoporttagok már a projekt kezdete előtt egy közösséghez tartoztak, éppen ezért a közös munka
mindig jó hangulatban, gördülékenyen folyik.
A csoport tagjai heti rendszerességgel tartanak összejöveteleket, részt vesznek a települési
rendezvényeken, programokon.

(Fiatalok lendületben…)

A fácánkerti fiatalok



2012.08.16.
15.00 Program és munkamódszerek megbeszélése, szabályok lefektetése, előzetes felmérés 

ki miért vesz részt a programon, Jégtörők – ismerkedő játékok
16.30 Műhelymunka I. - Vitafórum - „A világ, ahogy a fiatalok látják”
19.00 Vacsora
20.00 Kulturális foglalkozás – ismerkedés Fácánkerttel, 

2012.08.17.
8.00 Reggeli
9.00-12.00 Műhelyfoglalkozás  II. - az FLP világának megismerése, - Ismerkedés a projektben 

használt eszközökkel .
12.00 Ebéd
13.00-16.00 Műhelyfoglalkozás III. - Kiscsoportos foglalkozások
16.00-17.00   Találkozás a helyi döntéshozókkal, bekapcsolásuk a programba,
19.00 Vacsora - Flekken vacsora
20.00 Interkulturális este - Szentivánlaborfalva bemutatkozása kürtöskalács sütéssel

2012.08.18.
8.00 Reggeli
9.00-12.00 Műhelyfoglalkozás IV. - Kreatív foglalkozás, melynek során a  résztvevők Mural 

painting technikával festik meg azt hogyan látják a fiatalok a világot. 
13.00 Ebéd 

Délután: Tolna Kékfestő múzeum, Szekszárd Béla tér - Vármegyeháza,
Mézeskalács Múzeum, Kilátó, fürdőzés Fadd-Domboriban

2012.08.19.
8.00 Reggeli

Délelőtt szabadprogram
12.00 Ebéd
13.00- 19.00 Projekt sátor és az elkészült festett háttér felállítása a Fácánkerti Falunapon, az érdek-

lődők megismertetése a projekttel és a Fiatalok Lendületben Programmal. A rendez-
 vényen folyamatosan megkérdezésre került a programra érkezők véleménye arról, 
mit gondolnak a mai fiatalokról, milyennek látják lehetőségeiket, jelenüket, jövőjüket, 
szerintük milyennek látják a fiatalok a világot minderről filmfelvétel, fotó és interjú 
készült.
Különböző játékokba is bevonásra kerültek az érdeklődők, kvíz kérdésekre felelhettek,
megismerhették a projektben résztvevőket, a partnerszervezetet Szentivánlaborfalvát 
(Románia).

19.00 Vacsora
20.00 Záró mulatság helyi fiatalokkal

2012.08.20.
Projekt Találkozó zárása, értékelőlapok kitöltése további feladatok megbeszélése, 
pénzügyi feladatok elvégzése - Hazautazás

I. projekt találkozó Fácánkert
2012. augusztus 16-20.



A projekt-sátor
védelmében

Kezdődik
a munka...

Őrizzük a
titkos receptet



Mindkét településen műhelymunka keretében kerültek feldolgozásra az alábbi témák

1.’’ Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”

Szentivánlaborfalva:

„Ez a téma eléggé tág fogalom, mivel értelmezhetjük

vallásilag és megélhetőségként is. Vallási értelemben

ezt mindenki ismeri, így a megélhetőség fogalmát

előnyben részesítettük. Pár embert megkérdeztünk, és

arra a következtetésre jutottunk, hogy egyre nehezebb

megélni ebben a kis faluban, és ezt sajnos mi, fiatalok

is egyre inkább kezdjük megtapasztalni. Ez annyira

nem is meglepő, mert az országban is eléggé szűkös a

megélhetőség. Témáink közül ez volt a legelső, ezért

izgatottan készítettük az interjúkat, fotókat és a

videókat.”

Fácánkert:

„Vallási értelemben számunkra ez a mondat azt is

jelenti, hogy ne akarjunk többet birtokolni a tényle ges

szükségleteinknél. Sajnos ezt a jótanácsot ma nem

igazán fogadjuk meg, és sokszor az anyagi javak

mérhetetlen hajszolása az emberi kapcsolatok sérü -

lés éhez, nem ritkán a családok széthullásához vezet.

Megélhetési oldalról szemlélve a témát a fia ta lo kat

leginkább a hamarosan rájuk váró munkakere sés

foglalkoztatja, hiszen a településünkön élők zöme

vagy egyáltalán nem talál magának munkahelyet,

vagy ingázni kényszerül.” 

Műhelyfoglalkozások



Fácánkert: „Mivel csoportunk minden
tagja született fácánkerti, ezért ez a téma
nagyon érzékenyen érintett bennünket.
Minden hátránya ellenére nagyon sz-
eretjük a településünket, és az interjúk
készítése során közelebb is kerültünk
hozzá, jobban megismertük múltját,
értékeit, a régi szokásokat. A jelent te kint -
ve itt megbecsülve érezzük magunkat,
mert sok lehetőségünk van különböző
prog ramokon, szakkörökön, képzéseken
részt venni akkor is, ha sokan közülünk
nem élnek ezzel. A fiatalok közös ségé nek
összetartásán viszont lenne mit javítani…”

Szentivánlaborfalva: „A "Kicsiny falum, ott születtem én" című téma volt számunkra az egyik
legérdekesebb, mivel kicsit kiszabadulva a jelenből, beleélhettük magunkat a múltba, mindez
köszönhetően a falu öregjeinek, akik botránkozva beszélnek nekünk a jelenről, viszont boldogan
gondolnak vissza az "ő idejükre", s mesélnek az akkori szokásokról, hagyományokról, szórakozási
lehetőségekről. Ez alatt számtalanszor elemlegetik, hogy közel sem olyan volt, mint most. Néha
még mi is szeretnénk, hogy abban az időben élhessünk .” 

2. „Kicsiny falum, ott születtem én”



Az utóbbi évtizedekben egyebek
mellett az udvarlási szokások is
tagadhatatlanul átalakultak Míg
régen aggódó anyai tekintetek
óvták - védték a lány „tisztességét”
addig manapság már az sem ritka,
hogy  a szülők csak a lánykérést
követően ismerik meg a leendő
férjet. 
Azt gondolhatnánk, hogy így a
házasságkötés előtt sokkal jobban
megismerik egymást a fiatalok,
így kevesebb lesz a félresikerült
frigy, ez azonban sajnos nem így
van. 

Egyre több a széthullott család, a
válás. 
Lassan teljesen megszűnik az egy -
más iránti tisztelet és a leg kisebb
kellemetlenség is elég, hogy a
felek feladják, nem szíve sen
vállalnak felelősséget egymásért.

3. „Szerelemre hangolva”



Szentivánlaborfalva:

”Egyrészről átok, mert a mostani világban a fi-
atalság legnagyobb része inkább elzárkózik a
külvilágtól, ül a számítógép előtt és Facabook
függő. Ahelyett, hogy kimozdulna és a bará-
taival töltené azt az időt, amit facebookozásra
szán. A legtöbb ember ezért érzi egyedül magát.
Másrészt áldásnak is nevezhetjük, mert kapcso-
latot teremthetünk olyan emberekkel, akiket
ezidáig nem ismertünk. Távoli barátokkal,
rokonokkal tarthatjuk a kapcsolatot. Ezért nem
mondhatjuk azt, hogy a Facebook csak átok,
vagy csak áldás. …” 

Fácánkert:

„ A Facebook a világ  egyik legnagyobb is-
merettségi hálózata, mely napjainkat nagymér -
tékben befolyásolja. Fiatalok, középkorúak,
idősebbek is egyaránt használják, melynek
számtalan negatív és pozitív hatása is van.
Projektünk a következőképpen próbálta megkö -
ze  líteni: az emberek véleményére voltunk kí -
ván csiak, hogy szerintük a Facebook áldás vagy
átok. Áldás, mert kapcsolatot tudunk tartani a
közeli és a távoli ismerősökkel is, és köny -
nyebben tudunk információhoz jutni. Átok,
mert minden személyes dolgot kiírnak, ami nem
tartozik másra, függővé tesz és gyakran a
párkapcsolatokat is tönkre teszi”. 

4. ”Facebook, áldás vagy átok”



2012.11.29.
Délután  a projekt találkozó programjának és módszereinek megbeszélése

15.00-18.00 Kiscsoportos műhelyfoglalkozás - Film műhely, Fotó műhely Kiadvány műhely.
A projekt során összegyűjtött anyagok - videófelvételek, fotók, interjúk - rend -
szerezésre és válogatásra kerülnek. A kiválogatott anyagokból elkezdődött a projekt 
záró kisfilm, fotókiállítás és interjúgyűjtemény összeállítása.

19.00 Vacsora

2012.11.30.
8.00 Reggeli
9.00-12.00 Előző napi műhelymunka folytatása - projektanyagok készítése
12.00 Ebéd
13.00-15.00 Műhelymunka folytatása

Uzon község polgármesterének és a helyi tanácsosoknak a látogatása a műhelyben. 
A projekt témájáról vitafórum a helyi döntéshozókkal.

19.00 Vacsora
20.00 Találkozó a helyi fiatalokkal

2012.12.01.
8.00 Reggeli

Délelőtt kirándulás a környékben, hely látnivalók megtekintése
12.00 Ebéd
13.00-18.00 Műhelyfoglalkozás
18.00 Vacsora
20.00 Interkulturális este - Fácánkerti est babgulyással és mézeskaláccsal

2012.12.02.
Projekt találkozó zárása,
értékelése, további feladatok
megbeszélése.
Hazautazás.

II. Projekt Találkozó
Szentivánlaborfalva

2012. november 29. - december 2.



„ Enyhe novemberi napon vágott neki kis csapatunk a nagy útnak…türelmetlenül és izgalomtól

túlfűtve vártuk az utazást, a megérkezést, a viszontlátást! Kora este ültünk buszra. Irány Budapest,

a főváros! Miután megérkeztünk, a sok csomaggal nehéz léptekben trappolva a föld alá lépcsőz -

tünk…Jöhetett a Metró….a nagy kék kígyó! Megjött a szerelvényünk…nyílottak az ajtók s hatalmas

emberzuhatag áradt kifelé….s pont akkora kart befelé…de közben már hangzott a felhívás…Tessék

vigyázni az ajtók záródnak…Bumm! Kis brigádunk a kék szörny gyomrában….megálló megállót

követett ..Aztán jött a miénk …az ajtó szétnyílt…kipattantunk… irány tovább .. Keleti pályaud-

var….mozgólépcső .. hatalmas embertömeg….. s kisvártatva újra a „felszínen voltunk”. Séta

közben arcon simított a nagyváros mérhetetlen nyomora… mindenütt kéregetők, koldulók… „ Csak

pár forintot!” - mormolták, könyörgő hangon…. végig futott a fejemben, hogy én hozzájuk képest úr

vagyok, kiváltságos mivel épp most készülök egy csodás helyre egy szép útra… ahogy elsétáltam

mellettük, azért zsebembe kutattam apró után…. de nem találtam!

Beléptünk a Keleti pályaudvar acélboltozatos várótermébe…..Megkerestük a vágányt ahonnan a

vonat indult… a kocsit…majd felszálltunk…ezt követően elfoglaltuk a kupénkat… Szűk - akkor

még - meleg, áporodott szagú, kis hat személyes odú volt. Csomagjainkat elpakoltuk és

leültünk…megpróbáltuk felvenni a hely adta lehetőségek szerint a legkényelmesebb pozitúrát…

beszélgetésbe kezdünk…aztán kisvártatva apró lökés…. Elindultunk!  ….

...Végre Brassó!!! Leevickéltünk a vonatról már-már szimbiózisban lévő csomagjainkkal. Peronon

már vártak ……

...Elértük utunk célját: Szentivánlaborfalva, Pakucs Panzió! A kocsiból kiszállva kedves kis fo-

gadóbizottság várt minket. Rövid kézfogás és puszilkodás után bevezettek a panzióba, megmutatták

mi, merre található. az, hogy ki kikkel vagy kivel lesz egy szobában már előre le volt beszélve, így

ez nem okozott problémát.

Miután elfoglaltuk szobáinkat lassan érkeztek a számunkra már a nyárról ismerős arcok. Édes volt

a viszontlátás, jó érzés. Ezt követően átsétáltunk az ifjúsági házba. Az épületen már látszott az idő

munkája. Beléptünk. Az ajtóval szemben a falon magyar zászló, az ajtótótól jobbra cserépkályha,

mellette jó nagy adag hasított fa. Körben asztalok, sarokban kis üveges szekrény, középütt pedig

egy ping-pong asztal. Az egyik asztalon számítógép. Körbe székek. Leültünk. ekkor már olyan fi-

atalok is voltak, akik nyáron nem voltak Fácánkertben. Megbeszéltük napokra levetítve bokros

teendőink, kiosztottuk a személyenkénti feladatokat…”

Utazás Szentivánlaborfalvára



Csipet csapat

Fiatalok
lendületben ...

Surviver

Fotó-műhely



Első csoportkép:
még mindenki
lelkes :)

Pincetetőn

Surviver

András a főszakács



A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság és a Mobilitás véleményét,

mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg.

Elérhetőségek:

Szentivánlaborfalva Ifjúsága  - Szi@
Cím: Románia,  Fő utca 48/a      527137

Vezetője: Gábor Lehel

Telefonszám: 0040-749298524

E-mail: lehel_gabor@freemail.hu

Fácánkerti Ifjúsági Klub
Cín: Magyarország,  7136 Fácánkert, Árpád u 12

Vezetője: Kiss-Toronyi Brigitta

Telefonszám: 0036-74440130

E-mail: facankert@facankert.hu

www.facankert.hu

A vonat nem vár…


