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A Pécsi Tudományegyetem Bölcsé-
sze! udományi Karán, a fi lozófi a 
szakon végeztem, és már tanulmá-
nyaim befejezése elő!  eldöntö! em, 
hogy részt veszek egy önkéntes 
programban. Mindenképpen az 
interne! el, s általában a kommu-
nikációval szere! em volna foglal-
kozni. Különösen érdekelt a téma, 
mivel időközben rendszergazda 
képze! séget szereztem, és némi 
tapasztalatot is a honlap-szerkesztésben. Szere! em 
volna felhasználni nyelvismereteimet, és megismer-
kedni más országok, népek kultúrájával. Ezért aztán 
kerestem egy küldő szervezetet, majd elküldtem az 
önéletrajzomat és motivációs levelemet néhány, ön-
kénteseket fogadó külföldi szervezethez. Megismer-
kedtem egy olyan lehetőséggel, amely pályáza! al el-
érhető minden 18 és 30 éves kor közö! i fi atal számára, 
aki szeretné kipróbálni magát egy olyan új helyzet-
ben, mint amilyen a külföldön végezhető önkéntes mun-
ka. Mindehhez az önkéntesség keretében végzendő 
érdekes és fontos témájú projektre, egy küldő s egy 
fogadó szervezetre, valamint némi szerencsére van 
szüksége. Az én esetemben a küldő szervezet a pécsi 
Központi Hallgatói Szolgáltatói Iroda, a fogadó szervezet 
a Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de 
la Culture et Maison pour Tous de l’Aube (Aube megyei 
I$ úsági- és Kulturális és Művelődési Házak Szövetsé-
ge), pályázatuk pedig a „Kommunikáció fejlesztése” 
volt. Mindez az Európai Önkéntes Szolgálat (European 
Voluntary Service – EVS) keretében zajlo! .

Miután kiválaszto! ak arra, hogy önkéntesként 
egy évig Franciaországban dolgozzak, 2010 májusá-
ban részt ve! em a Mobilitás Országos I" úsági Szolgálat 
felkészítő, indulás elő! i táborában. I!  közel harminc 
olyan fi atallal voltam együ!  az ország különböző te-
lepüléseiről, akik szintén külföldi önkéntes munkára 
vállalkoztak. A táborban először változatos módsze-
rekkel ismerte! ék velünk az önkéntesség lényegét, 
például az önkéntesek jogairól, köteleze! ségeiről, 
az önkéntesnek járó biztosításról beszélge! ünk, de 
a szerepjátékok segítségével is hasznos tapasztalato-
kat szereztünk.

Mintegy nyolc hónapos oda-vissza levelezés és a 
tábor után, nagy örömömre júniusban a franciaor-
szági Troyes városa melle! i fogadó szervezethez ke-

rültem. Székhelyük kis irodájában 
egy korábbi önkéntest, egy spanyol 
leányt válto! am fel. Mindenki na-
gyon kedvesen fogado! , interneten 
is köszöntö! ék a megérkezésemet. 
Az első pár napon az igazgatónál 
és feleségénél laktam, majd elfog-
lalha! am a rendelkezésemre bo-
csáto!  lakást, amelyben megvolt 
mindaz, amire szükségem volt. 
Az o! létem ala!  a szervezet segí-

te!  a beilleszkedésben, az önkéntes munkám inté-
zésében, egyszóval mindenben. A fogadó szervezet 
biztosíto! a a lakáson túl az ellátást is. Kapcsolatba 
kerültem különböző iskolák, i$ úsági rendezvé-
nyek, fesztiválok szervezőivel, és az úgyneveze!  
animátorokkal is. Részt vehe! em egy francia nyelvet 
– különböző szinteken – oktató tanfolyamon, ahol 
többek közö!  kínai diákokkal (is) megismerkedtem. 
A megérkezésem után, már június végén, egy ötna-
pos franciaországi önkéntesképző táborba küldtek, 
ami egy Montpellier közelében fekvő helységben, 
Vic la Gardiola-ban működö! . I!  számos, külön-
böző nemzetiségű, Franciaországban önkéntesként 
dolgozó fi atallal találkozha! am. Volt közö! ük uk-
rán, török, olasz és angol is. Egy interkulturálisnak 
neveze!  este programja során mindenki bemutato!  
egy éneket/táncot vagy játékot, amely saját országá-
ban közismert. Én az „Adj király katonát!” nevezetű 
játékot ismerte! em meg társaimmal. A tábor ala!  is 
folytatódo!  a francia nyelvtanulás, a tájékoztatás, 
illetve önkéntes projektjeink kölcsönös bemutatása. 
Nagy szerencsénkre a szállásunk alig tíz méterre 
volt a tengertől, így naponta többször kisétálha! unk 
a partra, s persze fürdésre is juto!  idő. 

Ezt követően a lakásomhoz közeli székházban 
elkezdtem a teljes munkaidőben végze!  önkéntes 
munkámat. Teltek a hónapok, s közben további két 
felkészítő-oktató táborban ve! em részt más önkéntes 
fi atalokkal együ! , akik különböző országokból ha-
sonló projektekre érkeztek. O! létem ala!  három fő 
projekt munkálatain dolgoztam. A „Rádiós projekt” 
keretében egy minden hónap harmadik szerdáján 
adásba kerülő másfélórás rádióműsort készíte! ünk. 
Ez lehetőséget nyújto!  számomra a különböző fesz-
tiválokon, főként zenei találkozókon való részvétel-
re, melyek közül a „Festival en Othe” (Othe település 
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fesztiválja) és a „Festival les Eurythmies” (Euritmiák 
fesztivál) voltak a legjelentősebbek. Interjúkat ké-
szíte! ünk az előadókkal, így volt szerencsém meg-
ismerkedni a francia zenei élet néhány kiemelkedő 
alakjával, s látha! am, hogyan is zajlik egy fesztivál 
Franciaországban. A „Route du champagne” (A pezs-
gő útja) rendezvényen is részt vehe! em, amelyen 
megismertem a régió specialitását. 

A „Filozófi ás projekt” gyerekeknek szóló, életko-
rukhoz alkalmazkodó könnyíte!  bevezetés volt a 
fi lozófi ába. „Goûter philo”-nak is (fi lozófi ai kósto-
lónak – a szerk.) nevezték. A gyerekcsoportban egy-
egy rövid történet – tanmese – segítségével irányí-
to! uk a beszélgetést a fi lozófi a valamely alapvetése 
felé, hogy azt ők is könnyen megérthessék. Az ilyen, 
viszonylag elvont témájú beszélgetések megkönnyí-
téséhez készíte! ünk – a szervezet helyi gyakorno-
kával közösen – egy társasjátékot. Ebben különböző 
fi lozófi ai kérdésfelvetéssel találkozha! ak, melyek 
sokszor nagyon egyszerűek, de mégis elgondolkod-
tatóak voltak.

O! létem ala!  harmadikként – saját projektem-
ként – egy Európai Uniós témájú társasjáték elveit 
és ismeretanyagát dolgoztam ki. Célja az volt, hogy 
játékosan és szórakoztatóan tanítson meg néhány 
alapismeretet az EU tagállamairól a különböző élet-
korú gyermekeknek. Az anyaggyűjtéshez többek 
közö!  felve! ük a kapcsolatot a nagykövetségekkel, 
illetve szervezetekkel, tájékozató anyagokat kértünk 
a társasjáték elkészítéséhez. A térképeket, kártyákat, 
zászlócskákat a francia gyermekekkel együ!  készí-
te! ük el. Közösen rajzoltuk be Európa vaktérképén 
az országhatárokat, a fővárosokat, s együ!  színeztük 
ki az egyes országok zászlaját. A játék során a részt-
vevőknek összesen hat kártyás kérdésre kelle!  vála-
szolniuk, s a nyertesnek ismernie kelle!  például az 
ado!  ország egy nevezetes történelmi személyiségét 
(így például Magyarországról Mátyás királyt), tud-
nia kelle!  valamely híres emberének nevét (pl. Ma-
gyarországról Liszt Ferencét), valamint a határos ál-
lamok, vagy tengerek nevét. Sikerrel játszo! uk a 8-10 
évesekkel, és más településre is meghívtak, hogy az 
o! ani programszervezőkkel ismertessem a játékot.

A három projekten kívül szükség szerint frissítet-
tem a fogadó szervezet honlapját. Kérésükre kétféle 
blogot is írtam – természetesen franciául. Miközben 
a projektek folytak, a megérkezésem után fél évvel, a 
fogadó szervezetem közvetítésével egy újabb felké-
szítő-önkéntesképző táborban ve! em részt – ezú! al 
Bretagne-ban. I!  tízen voltunk Belgiumból, Ukraj-
nából, Macedóniából, Lengyel-, Magyar- és Német-
országból, s mindenki a saját projektjét képviselte. 
A táborvezetők egyenrangú társnak tekinte! ek 
minket, s ők is bekapcsolódtak „köreinkbe”. Maga a 
program is ígéretes volt: projektjeink kölcsönös meg-
beszélése, tapasztalatcserénk melle!  é! eremre is ju-
to!  időnk, ahol megkóstolha! uk a híres bretagne-i 
palacsintát, ami tényleg nagyon fi nom. (A gombás-
sonkás-tejfölös-petrezselymes változata, a crêpe 

forestière melle!  persze sok másféle helyi különle-
gesség is szerepelt az étlapon). Ellátoga! unk a kö-
zeli „presqu’île Renote”-hoz, s gyönyörködhe! ünk 
a természet szépségeiben. Az sem elhanyagolható, 
hogy szállásunk ismét pár méterre volt a tengertől. 
Noha a fürdésre sajnos a novemberi hűvös idő mia!  
nem adódo!  lehetőség, ám az időjárás így is kedve-
ze! . Az egyik táborvezető viccesen meg is kért min-
ket, hogy terjesszük: a híresztelésekkel ellentétben, 
Bretagne-ban mégsem esik állandóan az eső.

Az önkéntes munkám idején a fogadó szervezet 
gondoskodo!  arról a lehetőségről is, hogy a francia 
nyelv és kultúra minél több sajátosságát megismer-
hessem. Ezek az alkalmak számomra módszereik-
ben és témájukban is érdekesek voltak. Néhányszor 
például „színházi képzésen” vehe! em részt, ahol 
hasonló fi atalokkal együ!  a színpadi módszerek 
munkánk során való alkalmazási lehetőségeit tanul-
tuk, s kisebb jeleneteket is előadtunk. Egy főzőtan-
folyamon is volt szerencsém részt venni, ahol fi nom 
francia ételeket készíte! ünk. Közreműködésemmel 
megkóstoltuk a magyar gulyást is.

Munkámról, a szervezet projektjeiről többször tu-
dósíto!  a helyi média: az újság és a honlap.

*
Az önkéntességgel töltö!  év ala!  hasznos munkát 

végeztem a település és szűkebb környezete i$ úsá-
gi szervezeteinél-intézményeinél, ugyanakkor szá-
momra is sokat nyújto!  szakmailag, emberileg ez a 
tizenkét hónap. Nemcsak én ismertem meg francia 
munkatársaim életét, munkamódszereit, rendezvé-
nyeit, környezetét, hanem általam ők is árnyaltabban 
ismerték meg Magyarországot, a magyar kultúrát, a 
magyar konyhát. (Épp o! létem ala!  történt a hazai 
vörösiszap-katasztrófa, s a hírek hallatán különösen 
sokan érdeklődtek felőlünk.) Remélem, hogy a sze-
mélyes példámon keresztül jó tapasztalatokat sze-
rezhe! ek rólunk, magyarokról.

Harsányi Krisztina


