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Bemutatkozásodat segítő kérdések
I. Gondolj arra az időre, amit eddig a szervezetben töltöttél. Gondolj egy kiemelkedő időszakra, amikor teljesen
bevonódtál és örültél, hogy a szervezet tagja lehetsz. Oszd meg ezt az élményt/történetet, ami bemutatja ezt a
tapasztalatot. (Rendelkezésedre álló karakterszám: 2500):
Legszebb időszakom az IFU-val kapcsolatban a 2000-es évek első fele, amikor rendszeresek voltak a külföldi
hegymászós/via-ferrátás túrák, amiken jelentős számban vettek részt az akkori IFU-sok. Tiroli szilveszter,
franciaországi kirándulás, alpesi via-ferráták mind-mind nagy élményt jelentettek. Abban az időben vettük igénybe
rendszeresen a JEKA-házakat, ami egy fogalom azok számára, akik ismerik ezt a rendszert. A szállás tipikus
turistaszállás, persze a helyi ízlésvilágnak megfelelően, és a szállásadók minden nap hozták a friss hozzávalókat az
aznapi menühöz. Az adott napi étkezésekért az előre kisorsolt csapat volt felelős, akik a többieket „szolgálták ki”,
persze jó értelemben. Persze verseny azért volt, hogy ki tud a többi csapatnál jobb színvonalon „élelmezni”. Ilyen
élménydús és kedvező árú szállásokat vettünk igénybe Tirolban, Franciaországban és Horvátországban.
Az akkori élmények hatására – és mivel senki más nem vállalta fel- kezdtem az elmúlt években újra via-ferrata
túrákat szervezni, hogy a mostani fiataloknak is lehessenek olyan élményeik, mint nekem voltak. Voltunk
Ausztriában a Rax-on, Olaszországban Cortina D’Ampezzóban és tavaly a szlovéniai Júliai-Alpokban.
II. Megválasztásod esetén, az IFU új elnökségének tagjaként, az öt év egyikében te leszel az egyesület elnöke. Írj
három szalagcímet, és hozzá a cikket felvezető szöveget, amelyek abban az évben megjelenhetnének az IFU-ról az
újságban. (Rendelkezésedre álló karakterszám: 3x503)
1. Jubileumi, XX. Bartina-túrát rendez az IFU;
Immár 20. alkalommal szervezi meg az Ifjúsági Unió Szekszárd a Bartina-teljesítménytúrát, ami az egyik
legnépszerűbb létszámú gyalogos teljesítménytúra az országban. A megújult szervezésnek köszönhetően fejlődött a
nevezési és érkeztetési rendszer, illetve korszerűbb lett az indulók számára biztosított indítási csomag. A szervezők
ismét rekordszámú résztvevőre, 1600 fő feletti létszámra számítanak, már csak az időjárás kell, hogy kegyeibe
fogadja a lelkes rendezőket.
2. Búcsú a Remete-csurgónál, az IFU is részt vesz a főzőversenyen;
A 2014-ben, az IFU aktív részvételével felújított Remete-csurgónál ismét búcsút tart a Fősővárosi Kör, ahova sok
szeretettel várja a főzőversenyre nevező csapatokat. Információink szerint az IFU is részt vesz az idei főzőversenyen,
ahol az elkészült étkekkel az egyesület tagjain kívül a 15:00 és 16:00 óra között tartandó ételosztás keretében a
megjelenő érdeklődőket is várják.
3. Fiatalok az IFU által szervezett előadáson;
Az Ifjúsági Unió Szekszárd (röviden IFU) mindig szívén viselte – az Alapszabályában lefektetett célja is – a fiatalok
fejlődését, társadalmi szerepvállalásuk kialakítását, demokráciára nevelését. A múltban elért ezirányú sikeres
programjaikat folytatva, idén is megcélozzák a felnövekvő generációt, hogy a civil társadalmat megismerve,
gondolkodó, a jövőt szem előtt tartó nemzedék nőhessen fel. Ennek első állomása lesz a május 25-én, a Placcon
tartandó bemutató, ahol az IFU vezetői a programjukat részletesen bemutatják a tanárok, a diákönkormányzat
képviselői és persze a diákok részére.
III. Alapszabályunkban lefektetett célokat közösen határoztuk meg. Gondold végig, hogy téged melyikek motiválnak
a legjobban? Válaszd ki közülük azt az egy célt, mely elérését a leginkább szeretnéd előmozdítani! Mutass be három
olyan tevékenységet, amely irányításod alatt sikeresen szolgálja a kiválasztott cél elérését. (Rendelkezésedre álló
karakterszám: 3x503)
Kiválasztott cél az alapszabályból: Az egészségtudatos életmód népszerűsítése, a testi, lelki és szociális jólét egyéni
és közösségi fejlesztése a szabadidősport és a közösségi élet, valamint az egészséges környezet kialakításának
támogatásával.
Tevékenységek:
1. Az I. pontban már említett via-ferrátás, hegyvidéken túrázós programok
2. Az elmúlt 1-3 évben kicsit elhanyagolt tájékozódási túraverseny népszerűsítése, ami annak idején sokunkat
segítette a térképolvasás, tájékozódás megismerésében és nem kell megijedni a „verseny” szótól, hiszen egészen
könnyű, kiránduló kategóriák is vannak, ahol kiemelten a szabadidő hasznos eltöltése a cél, nem az idővel és
konkurens csapatokkal történő küzdelem. Ezekhez nem kell nagy szervezés, csak el kell jutni a szervezők által
megjelölt helyszínekre, így könnyen tudunk rászervezni résztvevőket az adott eseményre.
3. A közösségi életre gondolva mindenképp fejleszteni kellene a tagságot jobban megmozgató, csak az
összejövetelért magáért szervezett programokat. Kevés ilyen program van és ott is többnyire csak a máskor is aktív
tagok jelennek meg. Ilyen a majális, grillparti és az időnkénti közös főzések. Ilyenkor igazából mindenki azt
csinálhatna amit szeretne, ami jólesik (és persze az másokat nem zavar), társasjáték, zöldprogramok (íjászat,
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szabadtéri játékok).
IV. Mit tekintesz az IFU legfőbb értékének? Miért fontos ez számodra? Hogyan tudnád ezt közvetíteni mások
számára? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1500)
Az IFU legfőbb értéke szerintem az összetartozás érzése, a közösség megteremtése, amire szükség esetén mindig
lehet számítani. Igaz persze, hogy szinte minden az utolsó percben áll össze kerek egésszé, de akkor összeáll és
megvalósul az eltervezett tevékenység. Az ilyen összetartozást erősítő eseményeket kell rendszeressé tenni, és
felkelteni rá az igényt azokban is, akik ezt most még nem érzik teljesen magukénak.
V. Milyen egyesületi működési keretet - iroda, munkatárs, klub, honlap… - látnák megfelelőnek? Milyen forrásokból
képzeled fedezni a működtetés költségeit? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 2000)
Az iroda szerintem fontos részévé vált az IFU-nak, ami különböző keretek között már több, mint 10 éve létezik. Ezt
véleményem szerint nem szabad feladni, továbbá a legalább egy, esetleg részmunkaidős munkatárs is fontos a
jövőben is. A honlap alapvető, viszont a Facebook népszerűségével egyre kisebb jelentőségű, amivel én nem értek
egyet és fontosnak tartom a friss információk megjelenését a honlapon is. A közösségi hálózat (ok) jövője kérdéses
(2018.04.03.).
A források megteremtése az utóbbi években egyre nagyobb problémává vált a megszűnő pályázati lehetőségek és a
teljes civil társadalmat érintő negatív folyamatok hatására. Lehetséges forrásnak a nagy rendezvényeink (pl. BartinaTT) szponzorációjának erősítését látom jelen pillanatban, amit a 2018-as Bartinánál már el is kezdtünk és elég szép
sikert értünk el.
VI. Ha egy csettintéssel megváltoztathatnál valamit a mai IFU-ban, mi lenne az az egy dolog? Mi lenne jó ebben a
változásban? Miért és miként változtatnál rajta? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1500)
Az országban és sajnos az IFU-ban is jelen levő érdektelenséget, fásultságot szüntetném meg. Régen sokkal
kevesebb minden állt rendelkezésre, kevesebb technikai feltétel, ezért ezeket a lelkesedés és a jó ötletek pótolták.
Ez persze kortünet, de csettintéssel azért megváltoztathatnám.
VII. Mit gondolsz, mi az elnökség legfőbb feladata? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1000)
Az elnökség feladata természetesen az, hogy a tagság jóváhagyásával illetve döntési helyzetben a tagság egészének
szellemiségének megfelelően képviselje az IFU értékeit az alapfeladatok és azon túlmutató tevékenységek
végrehajtásával az Alapszabálynak és az SZMSZ-nek megfelelően. Ez így túl hivatalos mondat lett, de végül is valami
ilyesmit kellene csinálnunk, ami nem tűnik bonyolultnak, de sajnos általában nem jut rá annyi energia, mint kellene.

