„Egy korszak lezárása…”
(Vezetı: Kunkli Anna 2005-2007. június, Huszti László 2007. júniusdecember)
Annának a régmúltja az egyetem világába vezet vissza. Mővelıdési menedzser szakos
hallgatóként a Kossuth Egyetemen mőködı Pont Szolgáltató Irodában tevékenykedett.
Különbözı rendezvények szervezésében vett részt, mint egyetemi napok, gólyabál, állásbörze,
de a ’98-as, ’99-es EFOTT szervezésébıl is kivette a részét. ’99-ben az akkor induló Lovarda
Egyetemi Kulturális és Konferencia Központnak a vezetıje lett, majd a családalapítást
követıen pályázta meg a Mezon vezetıi posztját.
Mint ahogy az a fentiekbıl kiderült, az elızı vezetık és munkatársaik igen szép örökséget
hagytak maguk után. Mindezek ellenére még a mai napig sem világos sok fiatal elıtt, hogy mi
is az a Mezon. Ezt felismerve célul tőzte ki az iroda, hogy minél ismertebb legyen az
intézmény. Ezen állítást igazolta egy, a debreceni fiatalok körében végzett ifjúságkutatás is,
melynek eredménye szerint a megkérdezettek 22,4 %-a ismeri a Mezont.
Az elsı ilyen terv a népszerősítés érdekében a Batthyány utcai, elıttünk lévı téren egy terasz
kialakítása.
„Cél, hogy ennek kialakításával nyissunk a fiatalok felé. Ne egy bezárt ajtót lássanak, meg ne
csak plakátokat, hanem egy kicsit kijjebb hozzuk az emberek közé, s ezáltal is nyitottabbá
tegyük az irodát.”
Másik fontos cél, hogy a debreceni diákokat becsalogassuk az irodába. Erre megfelelı eszköz
a Diák Trafik, mely nem a Mezonról szól, hanem magukról a diákokról, illetve a városban
zajló ifjúsági programokról.
„Szerencsés, hogy a közvetítıje, otthont adója, koordinátora a Mezon. Így a köztudatban van,
mert nagyon sokan be-bejönnek ezért az újságért, azon kívül, hogy terjesztjük az
intézményekben. Szerintem ez is egy út hozzájuk.”
A szubkultúrák közelsége mindig is érezhetı volt a Mezonban. „Szeretnénk a hozzájuk való
utat is megtalálni, vagy találkozóhelyeiket feltérképezni a városban, bizonyos
szórakozóhelyeken. Szeretnénk hozzájuk eljutni minél jobban, ıket megszólítani. Érezzék ezek
a fiatalok azt, hogy értük is van itt valami. Nemcsak az, hogy megtalál egy szórólapot, hanem
próbálja igénybe venni azt, amit még azon kívül nyújt a Mezon.”
Az iroda fontosnak tartja az ingyenes tanácsadásokat, az igényeknek megfelelıen ennek
bıvülése is várható. „Azt gondolom, hogyha csupán egy vagy két emberen segített egy
tanácsadónk valamivel, akkor már elérte a célját.”
Az iroda 2006-tól bekapcsolódott az Ötlet Programba, melynek keretén belül önkéntesek
segítik a Mezon munkáját. Az önkéntesekkel való foglalkozásra a jövıben még nagyobb
hangsúlyt kíván fektetni az iroda, önkéntes klub tartásával, az Ötlet és az EVS önkéntesek
részvételével.
2002-ben a Mezon elsıként vált az országban szakmai-módszertani központtá. Ebben az
évben az iroda kapott egy helyiséget a Batthyány 20. alatt ennek a központnak a kialakítására,
ezáltal egy újabb kihívás elıtt áll az iroda. „Cél az, hogy valóban betöltsük ezt a szerepét
minél jobban. Erısödjön ez a szakmai vonal, mert ha úgy vesszük, akkor a városban a Mezon
a letéteményese ennek.” A belsı kialakítását követıen képzéseknek, kisebb tréningeknek,
találkozóknak ad majd helyet a központ. Ehhez kapcsolódik szorosan szakmai kiadványoknak
a készítése, nem feltétlenül csak a szakemberek, de a fiatalok számára is.

Most különösen fontos korszakához érkezett a Vekeri ifjúsági tábor, ami olyan jelentıs
felújítás elıtt áll, amilyen még nem volt egyáltalán az elmúlt években.
„Erre komolyan rá kell feküdni, hogy valóban betöltse az ifjúsági turizmusban a funkcióját,
mert teljesen megérdemelné, hogy egy ismert és elismert helye legyen KeletMagyarországnak. Ha a tábor olyan színvonalon tudna mőködni, vagy legalábbis azt a
minimális bevételi kötelezettséget tudná teljesíteni, vagy még tovább tudna lépni, akkor
komoly esély lenne rá, hogy a régió viszonylatában tényleg ismertebbé váljon. Akkor érdemes
lenne valóban pénzt fektetni abba, hogy reklámozzuk.”
Hogy miben áll még a jövıkép?
Mindenképpen a szolgáltatások bıvítésében. „Nem szabad megállni itt, ahol vagyunk, mert az
nagyon jó, hogy egy kiterjedt információs adatbázisunk van, de szerintem ez soha nem elég.
Biztos vagyok benne, hogy mindig bıvül, és bıvülnie kell.” Továbbá külföldi
cserekapcsolatokban. Külföldi szakemberekkel való találkozás, tapasztalatcsere utak az itt
dolgozók számára nélkülözhetetlenek. Marad természetesen az Európai Önkéntes Szolgálat,
2007-tıl külföldi önkéntesek fogadása is várható. „Legyen lehetıségünk minél több külföldi
tagszervezettel kapcsolatot felvenni. Velük bármiféle kapcsolatot ápolni, pl. konferenciák
szervezése által, vagy bármi más által, ami elıre mutató.” A szakmai-módszertani vonalat is
tovább kell fejleszteni azáltal, hogy szakemberek számára nyújtunk szolgáltatást. Itt vannak
továbbá a helyi információs pontok, melyeknek kiépülése a környéken gyakorlatilag a
Mezonnak köszönhetı és mai napig figyelemmel követi az iroda ezeknek a mőködését. „Arra
kell törekednünk, hogy legalább itt a vonzáskörzetünkben minél több információs pontot
alakítsunk ki. Amelyeket meg kialakítottunk, azokat folyamatosan tanácsokkal, képzésekkel,
tréningekkel segíthessük. Nagyszerő lehetıség nekünk erre a képzıközpont.” Ami a fesztivált
illeti, biztos, hogy lesz ezután is, mint ahogy az ötödik Vekeri-tó Fesztivál sikeresen le is
zajlott 2006 júniusában.
„Már a fesztivál naptárakban helye van a Vekeri Fesztiválnak. Az, hogy a Mezon irodának
ebben része van, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Plusz, akik már itt dolgoznak, azok rengeteg
tapasztalatot szereztek, és most már nagyon rutinosak is ebben, tehát nem kell elıröl kezdeni
ezt minden évben.”

