
Volt egyszer egy pályázat… 
 

 

Ezt a kis írást elkezdeni legalább olyan nehéz, mint amilyen volt a pályázatok elbírálása. 

Dilemmáimat szaporítja, hogy köt(ne) a testületi döntés, de elárulom, hogy a döntésben én 

voltam az (egyik) ellenvélemény. Talán nem ró meg a tisztelt megyei klubtanács, ha a testüle-

ti vélemény mellett itt lesz az enyém is. . 

A pályázat kiírásánál alapvető szempont volt, hogy szakítsunk az eddigi, általános jellegű 

pályázati keretekkel, mert ez rendkívül megfoghatatlanná válik a kluboknak s nehézzé teszi az 

értékelést is. Így lett ebből célpályázat. (Szerintünk.) 

Az országos klubtanácshoz írt pályázat szelleme kötelezett bizonyos célok megfogalmazá-

sára, ezért választottuk az ismert három témát. Van a pályázat szövegében egy kulcsszó: 

komplex. Jelent ez minimum annyit, hogy mindhárom témát fel kell dolgozni, a maximum 

pedig a csillagos ég, a komplex megfogalmazásban (Lásd Értelmező Szótár: "Több különböző 

elemből, tényezőből [bonyolultan] összetett.") 

Huszonegy pályázat érkezett s elolvasásuk sok-sok kínos kérdést vetett fel. Vajon mégis-

csak rossz volt az egész, becsületes munkánk ellenére? Netán komolytalanul "próbáltak sze-

rencsét" néhányan (hátha "bejön")? Esetleg a megyei klubtanács értékelése is vakvágányra 

futott? Elképzelhető, hogy végül olyanok arra kaptak tízezreket, ami nem is volt célja a pályá-

zatnak? Vajon hol voltak a területi klubtanácsok, akiknek ott kellett volna lenniük a pályáza-

tok születésénél, de – figyelembe véve a rövid határidőt – legalábbis a helyi értékeléseknél? 

Summázva: miért éreztem (éreztük néhányan), hogy valami van, de egyáltalán nem az igazi, s 

nem tudok (tudunk) nyugodt szívvel továbblépni, újabb dolgaink felé? Mi okozhatta azt az 

óriási félreértést, ami kiviláglik a pályázatokból? 

Elnézést, tisztelt Olvasó, nem akarok drámát írni. Ami volt – immár negyedéve – elmúlt. A 

megyei klubtanács döntött, s a pénzt a nyertes klubok talán már el is költötték. Érthetővé válik 

azonban eddigi kínlódásom-töprengésem, ha elmondom, hogy a megyei klubtanács is igen 

hosszantartó vajúdással szülte meg kompromisszumos döntését. Az eddigi kérdések ugyanis 

nagyon élesen vetődtek fel mindkét ülésen. Igen, mindkettőn, merthogy egy nem lett elég, 

éppen a problémák megvitatása miatt. 

No de ideje lenne már néhány szót végre a pályázatról is szólni. Ehhez azonban idézzük fel 

a három témakört: 

1. A klub környezetében meglevő szabad terek hasznosítása, vagy a klub kialakult (új) 

speciális tevékenységének továbbfejlesztése (stabilizálása). Pl.: filmklub, magnós kör, 

stb. 

2. Új szórakozási formák - új logikai játékok készítése - új tevékenységi formák. (Aján-

lott irodalom: Varga A. Tamás: A klub, mint aktivizáló környezet). 

3. Rendszeres kapcsolat valamilyen közösséggel. 

A pályázók döntő többsége a szabadtéri munkában látta a nagy lehetőséget. E téma feldol-

gozási színvonala igen eltérő. A székkutasiak hat sorban fogalmazták (?) meg erre vonatkozó 

szándékukat. 

Kiemelkedő - mondhatni profi - tervet készített viszont a hódmezővásárhelyi Szivárvány-

klub. Részletes és pontos költségvetést készítettek elképzelésükhöz. Külön öröm, hogy ter-

vüknek hihető tartalmi háttere van. A másik két téma feldolgozatlansága azonban kizárta őket. 

Tulajdonképpen ez volt a legegyértelműbb s a megfoghatóbb. Ezért is történt meg, hogy több 

klub csak ezzel foglalkozott. 

A második témakör már összetettebbnek számított, így sok félreértés is történt. Valószínű, 

hogy klubosaink a pályázat olvasása közben megálltak a bevezető szavaknál: "A szabadidő 

hasznos és tartalmas eltöltése...". 

 



Sem a továbbiakat, sem az ajánlást nem vették komolyan észre. Így aztán jobbnál-jobb - 

éves programok születtek. Néhány minőségileg és mennyiségileg is kiemelkedik a sorból. Pl.: 

Balástyán olyan munkaprogram állt össze, amelynek megvalósítása könnyen kiváló klubbá 

teheti őket. De híjával van a konkrét követelménynek. Tehát úgy több a kiírásnál, hogy nincs 

benne a pályázat témája. Egy szót sem szól pl. az új logikai játékok készítéséről. Apropó, já-

ték! Az volt az érzésem, mintha a klubok komolytalan feladatnak vették volna játékparkjuk 

felújítását (ha van). Nagyon fontosnak tartom, hogy a meglevő játékok mellett ott legyenek a 

szellemet is igénybe vevők. Az ajánlott irodalom 24 ilyet tartalmaz. Ez több, mint némelyik 

klub összes – haszontalan – játéka. S akkor még nem is beszéltem a közös elkészítés hasznos-

ságáról. Hát ennyit játékról - komolyan. 

Végül harmadik témaként a közösségi kapcsolat, úgy is mint újabb félreértési lehetőség. 

Több klub ugyanis esélyeinek növelését abban látta, hogy minél több közösséggel alakítson ki 

kapcsolatot s ezt dokumentálta is. Csak a legfontosabb hiányzik: a rendszeres kapcsolat. Az 

sem baj, ha csak eggyel. Mitől hiszik a klubvezetők, hogy jobb 8-10 csoporttal – törvénysze-

rűen csak felszínes – kapcsolatot tartani? Persze volt, aki a témát így intézte el: "Közös or-

szágjáró kirándulás KISZ alapszervezetekkel" (Derekegyház). 

És amiről még nem szóltam: néhány klub még véletlenül sem érintette a három témakört 

(Hódmezővásárhely, Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola). Vajon ők mire akartak pályázni? 

Akadt olyan is, aki csak úgy beküldte (jó vagy rossz) munkatervét (pl. FŰTŐBER – Csong-

rád). Többen általános jellegű bajaik leírásával próbáltak pénzhez jutni (Kistelek). 

Mi volt mégis a pályázat haszna, tanulsága? Huszonegy klub dolgozott, törte a fejét, s va-

lami született. Munkájuk eredménye mindenképpen továbblépési lehetőség, hiszen rajtuk is 

múlik, mikor és mennyi valósulhat meg elképzeléseikből. 

A megyei klubtanács pedig láthatta: még konkrétabban, egyértelműbben kell feladatokat 

adni. De: – segíteni kell a problémák megoldásában is... 

Szerkesztőtársaim mondták (könnyű a kibicnek), hogy valami pozitív mintát is kellene ad-

ni… nos nekem már csak annyi erőm maradt, hogy elképzeljem szuperpályázatunk filmjét, 

amelyben csodálatos képek örökítik meg a Szivárvány klubparkját, ahol az új játékok szabad-

téri méretű prototípusaival játszanak lányok és fiúk, s végül a kockákon a makói Medicor-

klub tagjait látom, amint éppen a Kun Béla általános iskola ötödikeseivel farsangi bálon mu-

latnak. 

Álljon hát itt befejezésül – kommentár nélkül – a nyertesek neve: 

Balástyai Ifjúsági Klub 50 000 Ft 

Hódmezővásárhelyi Ifjúvezetők Klubja 30 000 Ft 

Szegedi ATIVIZIG Klub 20 000 Ft 

Makói MEDICOR Klub 20 000 Ft 


