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Nem hiszem, hogy bárkinek is el kellene mondani, mit jelent a „like” angol szó. 
Még azoknak sem, akik egy mukkot sem tudnak angolul, hiszen nap mint nap 
találkozunk vele az egyik közösségi oldal népszerű szolgáltatása révén. A 
Békéscsabai Diákönkormányzat (DÖK) mindazonáltal most új értelmet adott a 
kifejezésnek.
A LIKE, azaz a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye a megyeszékhely fiataljainak, 
fiataljaival kerül megrendezésre. Hogy mit is takar pontosan maga a rendezvény, 
arról Balázs Dóra DÖK-elnököt, valamint Horváth Dániel és Tóth Gergely 
alelnököket kérdeztem.
Hogy indult, miről szól a LIKE?
Balázs Dóra: Ez úgy kezdődött, hogy a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) 
kiírt egy pályázatot, amire mi, a Békéscsabai Diákönkormányzat pályáztunk és 
nyertünk 100 ezer forintot. A célunk, hogy egy kicsit megmozgassuk Békéscsaba 
ifjúságát, és hogy egy kis kultúrát vigyünk az életükbe. Ezt úgy szeretnénk 
megvalósítani, hogy a sétálóutcán a Kinizsi utcáig fiatal művészek sorakoznak 
majd fel 2011. április 22-én, délután 13 órától. Itt 16 óráig a művészeknek 
lehetőségük lesz alkotni, amit az érdeklődők megtekinthetnek, de egyben egy 
festőversenyt is szervezünk, amelynek keretében egy szakmai zsűri fogja 
értékelni a munkákat.
Emellett előzetesen és a helyszínen is várunk fotókat, amiket szintén egy szakmai 
zsűri értékel majd, és amelyeket a helyszínen ki is állítunk, illetve egy kiállítást is 
szervezünk a rendezvényt követően.
Milyen programok várják majd az érdeklődőket?
Balázs Dóra: Lesz egy színpadunk, ahol már negyed kettőtől táncosok lépnek majd 
fel a lehető legszerteágazóbb stílusokban, majd délután 3 órától amatőr 
békéscsabai zenekarok veszik át a helyüket egészen este 7 óráig. Emellett egész 
nap kirakodóvásár vár majd mindenkit, a kicsik pedig játszóházban tölthetik el az 
időt.
Egyszeri rendezvényről van szó, vagy gondolkodtok a jövőben is hasonló 
rendezvényen, esetleg egy rendszeresen megrendezésre kerülő LIKE-on?
Horváth Dániel: Igazából a pályázati kiírás úgy szólt, hogy hosszú távú céljai is 
legyenek a benyújtott pályázatoknak, ennek jegyében kerül megrendezésre 
például a már említett kiállítás, de a fellépő együttesek is kapnak majd több 
lehetőséget az Elefánt Blues Club-ban. A többszöri alkalom természetesen 
felmerült bennünk, de igazából még nem gondolkodunk rajta, nincsenek konkrét 
tervek, nyilván az idei rendezvény tapasztalatai döntik el a jövőt. Ami azonban 
biztos, hogy továbbra is pályázni fogunk minden ilyen és ehhez hasonló 
pályázaton – nagyobb összegre is –, így egyáltalán nem elképzelhetetlen a dolog, 
egyelőre azonban a mostani rendezvény szervezése és zökkenőmentes, minél 
színvonalasabb lebonyolítása a legfontosabb feladat.
Ha már nagyobb összegű pályázatot említettetek, adódik a kérdés, hogy mire 
elég, illetve elég-e most ez a 100 ezer forint?
Tóth Gergely: A rendezvény nagyobb költséggel járó részeit szerencsére 
ismerősök és szponzorok által sikerült megoldanunk, így például a színpad és a 
technika a Békéscsabai Kulturális Központ (Ifiház) jóvoltából áll a 



rendelkezésünkre, de Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata is sokat 
segített, például azzal, hogy a területfoglalási és-használati engedély díjat 
elengedte. Emellett az árusok önköltséggel jönnek, a fellépők pedig a 
bemutatkozási lehetőségért lépnek színpadra, tehát nekünk igazából csak a 
fellépők és a művészek ellátásával, valamint a szervezési feladatokkal és a 
kiállítással járó költségeket kell állnunk.
Jövő héten Városi Ifjúsági Parlament. Napirenden lesz-e a rendezvény?
Balázs Dóra: Tervben volt, hogy lesz ilyen szekció, de ki kellett vennünk a 
napirendi pontok közül, mert a VIP ugye április 13-án, a LIKE pedig április 22-én 
lesz, tehát sokkal hamarabb el kellett kezdenünk szervezni a LIKE-ot. Így pedig – 
legalábbis reményeink szerint – a VIP napjára már minden fontosabb részletben 
kész terveink lesznek, azaz nagyobb ötleteket már nem tudnánk megvalósítani, 
illetve a meglévő szerkezeten már nem tudnánk módosítani. Ha nem lennének 
ilyen közel az időpontok, akkor szerettünk volna egy csapatot létrehozni minden 
iskolából, hogy biztosan eljusson minden középiskoláshoz a hír, de igyekszünk ezt 
így is megoldani.
Mi a magunk részéről ebben minden segítséget megadunk és köszönjük, hogy a 
rendelkezésünkre álltatok, a LIKE-on pedig természetesen ott leszünk és 
beszámolunk róla.
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