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A Dél-alföldi régió a 2007–2013-as idõszakra vonatkozó stratégiai elkép-
zeléseiben mint a „tudás és egészség” régiója kíván megjelenni. A tudását-
adás rendkívül összetett folyamatában az egyik legfontosabb mód 
a mintákból, példákból, mások tapasztalataiból történõ tanulás. Nem vélet-
len, hogy az utóbbi években, magára valamit is adó szakmai közösségek egy-
re-másra jelentették meg úgynevezett „Jó gyakorlatok” gyûjteményeiket. 

A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács, mint régiós döntéshozó testü-
let és a Mobilitás Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda, mint ifjúsági fej-
lesztõ központ hat éves mûködése során több mint kétezer ifjúsági célú
projektet támogatott, és figyelembe véve, hogy ez idõ alatt más támogatá-
si források segítségével további ifjúsági programok százai valósultak meg,
idõszerûvé vált egy olyan kiadvány megjelentetése, amely a széles közön-
ségnek is válogatást ad ezekbõl a projektekbõl.

Mindezen szükségletek és igények felismerve határozott úgy 2006. tava-
szán a DARIT, hogy támogatja a régió legjobb ifjúsági projektjeinek megje-
lentetését. A kiírt pályázaton nyertes szervezet a Tanáccsal és a RISZI mun-
katársaival együtt szerkesztõbizottságot hozott létre. A bizottság ügyelve 
a területi kiegyensúlyozottságra, az esélyegyenlõségre, támaszkodva az el-
múlt években felhalmozott tapasztalatára, a végsõkig feszegetve az anyagi és
terjedelmi korlátokat választotta ki, és kereste meg a kiadványban szereplõ
szervezeteket. 

Az Üvegház 33 szervezetet és megvalósított projektjeit mutatja be,
amelyek reményeink szerint nem csupán betekintést nyújtanak a régió if-
júsági életébe, hanem ösztönzõleg hatnak majd új projektek születésére is.
Ehhez kívánunk jó olvasást, ötletvadászatot és akár kapcsolatteremtést 
a projektek gazdáival.

Szeged, 2006. november 16.

Dr. Balogh Ádám, DARIT elnök 
Vajda Árpád, Mobilitás DARISZI irodavezetõ
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Az ÁGOTA® Alapítványt (Állami Gondoskodás-
ban Élõ és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásá-
ért Alapítvány) 2002. március 14-én jegyezte be a
Csongrád Megyei Bíróság. A bejegyzést megelõ-
zõen azonban már közel 6 éve végezte tevékeny-
ségét az alapítvány önkéntes elõfutára, az ÁGO-
TA® Önkéntes csoportja.
Évközi munka: Megalakulásunk óta számos re-
gisztrált programot valósítottunk meg az évközi
munka keretében, több mint 1000 gyermek rész-
vételével. 
Állami Gondoskodásban Élõ Fiatalok Országos
Találkozója: Az ÁGOTA® Alapítvány (országos
közhasznú nonprofit szervezet) immár 10 éve
folytatja aktívan tevékenységét az állami gondos-
kodásban élõ gyermekekért. Az ország minden
megyéjébõl, összesen76 gyermekotthon lakóit tá-
mogatjuk rendszeresen szakmai pedagógiai programokkal, élményprogramok-
kal, és egyéni segítségadással. Alapítványunk szegedi székhelyû, ám országos
tevékenységi körben mûködik, és 265 önkéntes támogatja áldozatos munkájá-
val programjaink és célkitûzéseink megvalósulását. Évközi tevékenységünk
mellett (közösségi élményprogramok heti-havi rendszerességgel) az egyik leg-
nagyobb rendezvényünk az ÁGOTA® Tábor (Állami Gondoskodásban Élõk
Országos Találkozója).

2006-ban rendeztük meg a X. Jubileumi ÁGOTA® Tábort árva gyerme-
keinknek, melyre az ország összes megyéjébõl hívtunk meg résztvevõket,
360 fõ 8-23 éves gyermeket és fiatalt. E tíz napos rendezvény során él-
ményprogramok közé ágyazott szakmai programok által nyújtottunk érté-
kes alternatívát e fiataloknak majdani önálló életükhöz. Célunk volt továb-
bá, hogy az ország távoli pontjain élõ árva gyermekek közösségre,
barátokra leljenek egymás köreiben, és így oldódjon a mindennapjaikat be-
töltõ elveszettség-érzésük és reménytelenségük.
Játszóházi programok: 2000 óta mûködtetünk Szegeden egy Éjszakai Ját-
szóházat veszélyeztetett gyermekek és családjaik számára, mely ingyene-
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sen igénybe vehetõ, tartalmas programokat kínál a betérõknek (ping-pong,
csocsó, darts, társasjáték, kézmûvesség, tini teadélután, filmklub, nevelési
szaktanácsadás, önsegítõ csoport, asztalifoci, ruha-és játékbörzék, közös-
ségi programok, egyéni támogatások), hogy a gyermekek elkallódását meg-
elõzzük. A Játszóház hetente 5 napot tart nyitva, leginkább a késõ délutá-
ni és esti órákban.
Munkatársképzések és találkozók: alapítványunk folyamatosan képezi a
nálunk tevékenykedõ önkénteseket, hisz az állami gondoskodásban élõ
gyermekek speciális nevelési szükségleteinek csak adekvátan felkészített
önkéntes tud megfelelni. (Alapítványunk önkéntes csoportjának különle-
gessége, hogy a segítõk megközelítõleg 30%-a azok közül került ki, akiket
alapítványunk korábban segített, tehát állami gondoskodásban élõ és ve-
szélyeztetett fiatalok közül. Az õ mintájuk nagyon fontos és hiteles forrás
a segített gyermekek számára.)
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A Játszóház homlokzata: az ÁGOTA® Játszóház 
Víztorony tér felõli homlokzata Szegeden, Tarjánvárosban



ÁGOTA® Kutatás: 2004-2006 között végeztük el átfogó országos kutatá-
sunkat, mely a magyar állami gondoskodásban élõ gyermekek és fiatalok
élethelyzetének minél alaposabb megismerését tûzte ki célul.
ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Módszertan: 2006-2009 között végezzük az
ÁGOTA® Kutatás eredményei, és tíz éves tapasztalatunk ötvözetébõl létrejött
Kísérleti Pedagógia Módszertanunk kikristályosítását. E módszertant a gyer-
mekvédelem résztvevõi számára szeretnénk majd továbbadni, hogy az állami
gondoskodásban élõ gyermekek társadalmi sikerességét ily módon segítsük.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2002
Tábor-elõkészítõ munkatársképzés; Állami Gondoskodásban Élõ Gyerme-
kek és Fiatalok VI. Országos Találkozója; Utógondozói program 2002.
Nyár; ÁGOTA® Asztalitenisz Bajnokság Utógondozói Program 2002. Õsz;
ÁGOTA® Munkatárs-Találkozó 2002. Õsz; Kézmûves Alkotókör az ÁGO-
TA® Játszóházban (2002-2003); ÁGOTA® Játszóházi Programsorozat;
Évközi munka élményprogram-sorozat.

2003
ÁGOTA® Ifjúsági programok (EU által is támogatott egész éves programso-
rozat 50 alprogrammal; ÁGOTA® Komplex Pedagógiai Programsorozat ro-
ma gyermekek esélyegyenlõségéért; ÁGOTA® Munkatárs-találkozó és -
képzés 2003 tavasz; ÁGOTA® Asztalitenisz és Asztalifoci bajnokság 2003
tavasz; Táborelõkészítõ Munkatársképzés; Állami Gondoskodásban Élõ
Gyermekek és Fiatalok VII. Országos Találkozója; ÁGOTA® „Életre szület-
tem” Utógondozói Programsorozat; ÁGOTA® Játszóházi Programsorozat;
ÁGOTA® Õszi munkatárs-találkozó és -képzés; ÁGOTA® Önkéntes Hétvé-
ge; Évközi munka élményprogram-sorozat

2004
Betondzsungel Program; ÁGOTA® Országos Reprezentatív Állapotfelmérõ
Kutatás Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek Körében; Önkéntes Hétvé-
ge 2004. Tavasz; Fiatalok a fiatalokért – Játszóházi Programsorozat; ÁGO-
TA® Önkéntesképzés; Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek és Fiatalok
VIII. Országos Találkozója; „Ezek a mai fiatalok!” Játszóházi Programsoro-
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zat; Iránytû Program; ÁGOTA® Pedagógiai Képzés; ÁGOTA® I. Játszóházi
Olimpia; Évközi munka élményprogram-sorozat; „Gyermekeinkért” Prog-
ram; „Okosan szeress!” Önkéntesképzési program; Parallel Képzés önkénte-
seknek; ÁGOTA® Alapítvány Információs Leporelló projekt; Mérföldkõ
Hétvége; ÁGOTA® prevenciós programsorozat

2005
ÁGOTA® Országos Reprezentatív Állapotfelmérõ Kutatás Állami Gondos-
kodásban Élõ Gyermekek Körében; Otthon a Játszóházban; Miénk a Ját-
szóház; Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek és Fiatalok IX. Országos
Találkozója; Parallel II. Képzés; ÁGOTA® Tavaszi munkatárs-találkozó;
„Segíts felelõsséggel!” Program; „…hogy ismerõssé váljunk!” Projekt;
„…khe romale kathar tume aven…” Roma kulturális projekt; „Útkeresõ
képzés” állami gondoskodásban élõknek; ÁGOTA® II. Játszóházi Olimpia;
ÁGOTA® 2006 Õszi munkatárs-találkozó; „Adj helyet a tudásnak!”
Önkéntesképzés; ÁGOTA® Játszóházi Projekt; Évközi munka élmény-
program-sorozat

2006
ÁGOTA® Országos Reprezentatív Állapotfelmérõ Kutatás Állami Gondos-
kodásban Élõ Gyermekek Körében; ÁGOTA® 2006. Tavaszi munkatárs-ta-
lálkozó és -képzés; ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Módszertani Projekt;
ÁGOTA® II. Játszóházi Olimpia; Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek
és Fiatalok X. Országos Találkozó Fesztiválja; ÁGOTA® Önkéntesképzés
2006. Nyár; ÁGOTA® Játszóházi Projekt; Évközi munka élményprogram-
sorozat

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Véleményünk szerint, legfõbb tevékenységünkbõl kifolyólag, az egyik leg-
jelentõsebb projektünk az Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek és Fiatalok
X. Jubileumi Országos Találkozó – Fesztiválja volt, hiszen évközi munkánk
mintegy összefoglalása minden évben (közismertebb nevén) az ÁGOTA®

Tábor.
A program helyszíne: Sziksósfürdõ Strand és Kemping, 6791 Szeged-
Kiskundorozsma
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A program idõpontja: 2006. augusztus 4-15.
Résztvevõk: A találkozóra 360 fõ, állami gondoskodásban élõ fiatalt hív-
tunk meg. Életkoruk 8 és 24 év között volt. A hozzánk érkezõ gyermekek
jelentõs hányada (kb. 70%) roma származású, szociálisan inadaptált, ma-
gatartászavarokkal küzd, a fiataloknak több, mint fele értelmében enyhén
akadályozott. A fiatalok mindannyian gyermek-, vagy ifjúsági otthonban
élnek, az ország 19 megyéjének 76 gyermekotthonában.
Önkéntesek: A gyermekek mellett 160, az alapítvány által kiképzett ön-
kéntes teljesített karitatív szolgálatot napi 24 órában. Az önkéntesek ma-
gas számának több oka is van: egyrészt személyre szabott gondoskodást és
törõdést csak úgy tudunk biztosítani, ha egy önkéntesre maximum három
gyermeket bízunk. Másrészt találkozónkon nem pusztán gyermekfelügye-
letet végeznek az önkéntesek, hanem nagyon intenzív nevelõi, gondozói

munkát látnak el. Mindemellett a különbözõ háttérfeladatokat, mint pél-
dául a 24 órás orvosi ellátást, programvezetést, biztonsági õrséget is ön-
kéntesek látják el.
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ÁGOTA® X. Találkozó-Fesztivál: Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek
és Fiatalok X. Országos Találkozó-Fesztiválja Szegeden – Megnyitóünnepség



A program egyedülálló elemei: Tudomásunk szerint rendezvényünk
teljesen egyedülálló a dél-alföldi régió, de még Magyarország 2006-ban
megrendezésre kerülõ, hasonló rendezvényei között. Munkánkat országos
szinten ismerik és elismerik a gyermekvédelem résztvevõi. Tudomásunk
szerint a miénk az egyetlen olyan találkozó állami gondoskodásban élõk
számára, amelyen nem vesznek részt a gyermekotthoni nevelõk, hanem 10
napra átadják nekünk a gyermekek teljes felügyeletét (ezt alapítványunk a
teljes a bizalom jeleként értékeli). Önkénteseink évek óta foglalkoznak ez-
zel a munkával, sok önkéntesünk hajdan gyermekotthonban nõtt fel, így
hiteles és hatékony segítséget tudunk adni a találkozón részt vevõ gyerme-
keknek és fiataloknak.

A program jellege: Tizenegy napos bentlakásos találkozó, ahol élmény-
programok közé ágyazott szakmai programok által szeretnénk a fiatalok-
hoz és gyermekekhez szólni, és számukra értékeket közvetíteni.

Elért eredmények: Az elmúlt évek alatt számos eredmény született e
találkozók során, ezek közül csak néhányat emelünk ki: Számtalan gyer-
meknek életéhez sikerült kapaszkodót és reményt adni. Több tehetséges
fiatal itt kapott elõször lehetõséget képességei megmutatására. Súlyos be-
illeszkedési, magatartási zavarokkal küszködõ gyerekeknek adtunk pozitív
megerõsítést, és így kedvezõ irányba befolyásoltuk személyiségfejlõdésü-
ket. Javult a gyermekek, fiatalok közötti elfogadás, tolerancia, megértés.
Több száz fiatal önálló életvezetésének megalapozásához járultunk hozzá.
Sikeresen formáltuk a pesszimista, sok kudarctól szenvedõ fiatalok gon-
dolkodását pozitív irányba. Sokak kaptak reményt arra, hogy nem feltétle-
nül az elkallódás lesz a sorsuk. Megerõsítettük õket szeretetreméltóságuk-
ban. Eddig több, mint 1200 gyermeknek tudtunk ingyenes találkozási
lehetõséget biztosítani. A találkozón a gyerekek új barátságokat, évekre
szóló jó kapcsolatokat tudtak kialakítani más gyermekotthonok lakóival,
önkéntesekkel. A találkozó javította a civil szervezetek megbecsültségét,
elfogadottságát a magyar gyermekvédelemben.

Hiszünk e fiatalok jóságában és szeretetreméltóságában. Hisszük, hogy ké-
pesek saját erejükbõl, akár egy kis segítséggel is, sikeresen beilleszkedni a tár-
sadalomba. S végül hisszük, hogy minden gyermeknek van helye a világban.
Ehhez szeretnénk mi, a szervezõk és önkéntesek minden segítséget megadni.
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VISSZAJELZÉSEK

Alapítványunk általános megbecsülésnek örvend a gyermekvédelemben.
Rendszeres kapcsolatunk van az általunk támogatott intézmények veze-
tõivel és gyermekeivel, gyakran kérnek tõlünk konkrét, egyénekre szóló
segítséget is, nem egyszer egész csoportokat, lakásotthonokat bíznak ön-
kénteseinkre. 

A Játszóház körzetében mûködõ gyermekjóléti szolgálattal közösen
megosztva segítjük a fiatalokat, aktív részesei vagyunk a körzet gyermek-
védelmi és szociális jelzõrendszerének, illetve a játszóházba bejáró fiatalok
szüleinek bizalmi támogatását is élvezhetjük, hiszen ha a gyermekeik a
délutánt nálunk töltik, biztosak lehetnek a szülõk abban, hogy nem az ut-
cán cselleng a gyerekük.

Mûködésünk során már számos civil szervezet kért tanácsot és konkrét
segítséget megalakulásához, mûködéséhez. És nem utolsó sorban említe-
nénk meg, hogy minden ÁGOTA® Tábor védnökeként több híres személy
támogatását is élvezhetjük.

Alapítványunk legnagyobb rendezvénye, az Állami Gondoskodásban Élõ
Fiatalok Országos Találkozója az, amely a leginkább felhívja a média figyel-
mét. Rendszeresen adnak hírt rólunk helyi és országos napilapok, havilapok,
helyi és országos televízió és rádióadók, Internetes portálok. Emellett alapít-
ványunknak saját szóróanyagai, valamint rendszeresen postázott, országo-
san terjesztett tájékoztató és meghívõ jellegû körlevelei is közkézen forog-
nak. Az elmúlt évek tapasztalata alapján megállapíthatjuk, hogy egyre
inkább nõ szervezetünk megbecsültsége és szakmai elfogadottsága is.

TERVEK A JÖVÕRE

Az elmúlt tíz évben, az élménypedagógiai programjainkon túl, számos más
segítségadást (az utóbbi években egyre intenzívebb szakmai segítséget is)
tudtunk közzétenni a hazai gyermek- és ifjúságvédelem területén. Két éve
(2004) az ÁGOTA® alapítója elindította azt (az egyébként alapítványunk
célkitûzései közt is szereplõ) programot, melyben létrehozni szándéko-
zunk egy „ÁGOTA® Pedagógiai Módszertant”. Ennek elõzményeként va-
lósítottuk meg a két évig tartó ÁGOTA® Kutatást, amely kutatás eredmé-
nyeinek köszönhetõen egy racionalizált ismeretalap áll a rendelkezésünkre
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a mai családból kiemelt gyermekek és fiatalok valós helyzetét és sajátos ér-
zésállapotukat illetõen. Másképpen szólva, igyekszünk strukturálni azt 
a segítségadást, amely révén közelebb segíthetjük az árva gyermekeket és
fiatalokat az Önmaguk szeretetreméltóságába vetett hit megtapasztalásá-
hoz, nehézségeik és az erre nyújtható megoldási módok realizálásához, el-
sajátításához.
Az ÁGOTA® Alapítvány hisz ezeknek a gyermekeknek és fiataloknak az
értékességében, abban, hogy az állami nevelési módhoz képest hatéko-
nyabban tudjuk Õket felkészíteni a társadalmi beilleszkedésre, s hiszünk
abban is, hogy nagy szükség van életükben a gondviselõ kegyelem megta-
pasztalására. A tíz éve megvalósított szociális és élményprogramjainkban
nyújtott támogatásunk mellett ezért fontos és sürgetõ, hogy létrehozzuk
ezt a speciálisan a családból kiemelt gyermekeknek és fiataloknak támaszt
jelentõ pedagógiai módszert.

Természetesen e célkitûzésünk mellett folytatjuk megszokott évközi mun-
kánkat az általuk támogatott gyermekotthonokban. Fenntartjuk az Állami

Gondoskodásban Élõ Gyer-
mekek és Fiatalok Országos
Találkozójának hagyomá-
nyát (2007-ben már XI. al-
kalommal rendezzük meg).
Emellett Szegeden mûködõ
Játszóházunk szolgáltatásait
szeretnénk kibõvíteni. Cé-
lunk, hogy ez elkövetkezen-
dõ években egyre több ön-
kéntest, és kortárs segítõt
vonjunk be munkánkba, és
így egyre több rászoruló
gyermekhez jussunk el se-
gítségadásunkkal.

ÜVEGHÁZ12

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

Á
G

O
T

A
®

A
L

A
P

ÍT
V

Á
N

Y

Körzeti munka Komádiban



Az egyesületet 1992-ben népmûvelõk, mûvé-
szek, tanárok, óvónõk, pszichológusok és ön-
kéntes ifjúsági munkások hozták létre. A célok
között elsõdlegesen a bajai és környékbeli gye-
rekeknek, fiataloknak szóló kulturális progra-
mok szervezése, mûvelõdési és rétegklubok
létrehozása, szakmai szervezése, valamint sza-
badidõs és szórakoztató rendezvények lebo-
nyolítása szerepel.

A kisebbek számára játszóházak és a városi
gyermeknaphoz kötõdõ rendezvények, kézmû-
ves szakkörök szerepelnek a programunkban,
míg az idõsebb korosztálynak a diákönkor-
mányzatokhoz kötõdõ képzéseket, tréninge-
ket, sportrendezvényeket szervezünk, bevonva
õket a szervezés fázisába is.

Baja város ifjúsági kulturális életének meghatározó szereplõjévé vált az
egyesület azáltal, hogy az utóbbi négy évben nagymértékben támogatta a
Bajai Középiskolai Diákönkormányzatok Szövetségének (BAKIDSZ) kez-

deményezéseit, melyek
között kortársképzések,
táborok, kapcsolatépítõ
teadélutánok és sport-
események szerepel-
nek. A fiatalokat folya-
matos informáljuk a
térség ifjúsági program-
jairól, pályázati lehetõ-
ségekrõl, de segítséget
nyújtunk pályázatok
megírásában is. 
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Email: bmszne@freemail.hu
Telefonszám: 79/326-242

Szervezet képviselõje: 
dr. Gyulai Éva

BAJAI MÛVELÕDÉSI ÉS SZABADIDÕS
EGYESÜLET

Foglalkozás
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Minden évben: játszóházak, kézmûves szakkörök
2003

szeptember – október: DÖKjó!/1 tábor diákönkormányzatosoknak
2004

szeptember – október: DÖKjó!/2 tábor diákönkormányzatosoknak
április: LökDÖKösödõ - képzés
szeptember: 24 órás foci
május: floorball bajnokság a város ifjúsági szervezeteinek, DÖKöknek
és HÖK-öknek a részvételével
december: Életünk színei/1 - utcai festés

2005. 
április: DÖKkelütöttek - képzés
május: floorball bajnokság a város ifjúsági szervezeteinek, DÖKöknek
és HÖK-öknek a részvételével
szeptember – október: DÖKjó!/3 tábor diákönkormányzatosoknak
szeptember: 24 órás foci
december: Életünk Színei/2 - utcai festés
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KIEMELKEDÕ PROGRAM

A diákönkormányzatokhoz kötõdõ képzések az utóbbi három évben ki-
emelt szerepet kaptak az Egyesületen belül. Szoros együttmûködésben
dolgozunk a BAKIDSZ (Bajai Középiskolai Diákönkormányzatok Szövetsé-
ge) középiskolás diákokból álló csapatával, támogatjuk törekvéseiket, hi-
szen az utóbbi években fokozottabban érezhetõ a kortársképzések jelentõ-
sége, ezt a korosztályt egyre inkább a kortársképzõkön keresztül lehet a
leghatékonyabban megszólítani. Tapasztalataink is azt mutatják, hogy a
2003 õszén elsõ ízben megrendezett „DÖKjó!” tábor elindított a városban
egy mozgalmat, amelybe egyre több fiatal kapcsolódik be, válik számára a
diákönkormányzatos tevékenység vonzóvá.

A „DÖKjó!” tábor egy többnapos tréning, melynek keretében nemcsak a
különbözõ középiskolákból érkezõ diákok közötti kapcsolat kialakulását
segítjük, de lehetõséget biztosítunk arra is, hogy a résztvevõk fejlesszék
kommunikációs és szervezõkészségüket, ismereteket szerezzenek a diák-
jogok, a projektmenedzsment, valamint konfliktuskezelés témakörében.

A képzés elején a résztvevõknek le-
hetõsége van egymás megismerésére,
számos ismerkedési, csoportépítõ és
szerepjátékon, gyakorlaton keresztül,
ezzel elõsegítve egy olyan csoport ki-
alakulását és megerõsödését, amely a
késõbbiekben hatékonyan tud együtt-
dolgozni olyan projekteken, amik
együttesen mozgatják meg Baja fiatal
korosztályát.

VISSZAJELZÉSEK

A szervezet törekvéseinek sikerét mi-
sem példázza jobban, mint hogy az
elmúlt négy évben sikerült kiépíteni
egy városi diákönkormányzat alapjait,
melynek keretében a diákok egyre
önállóbban és aktívabban mozgatják
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meg a diákságot, illetve hívják fel a város figyelmét a fiatalokban rejlõ ér-
tékekre. Sikerült elérnünk, hogy az ifjúságot érintõ kérdésekben a Polgár-
mesteri Hivatal egyeztetésre hívja a BAKIDSZ képviselõit, illetve pénzügyi
támogatást nyújt programjainak lebonyolításához.

TERVEK A JÖVÕRE

A már hagyománnyá váló „DÖKjó!” táborok mellett a fiatalok aktív közre-
mûködésével egyéb programok megszervezése és lebonyolítása is szerepel
terveink között. Támogatni kívánjuk a BAKIDSZ törekvéseit, legyen szó
floorball bajnokság, teadélután, utcai festés, kortársképzés megszervezésé-
rõl, és folyamatos tanácsadással kívánjuk a jövõben is támogatni érdekkép-
viseleti törekvéseiket.
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A Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társas-
kör 1969 óta mûködik. Korábban az ifjúsági kor-
osztály számára szervezte rendezvényeit, ám 
a ’90-es évek óta minden korosztály elõtt kitárta
kapuit; gazdag  kulturális és szabadidõs program-
kínálattal csábítja a város és a környezõ települé-
sek lakóit.

Feladataink közé tartozik – többek között – 
a mûsorszervezés és szolgáltatás, az ifjúsági és
gyermek korosztály körében történõ információs
és tanácsadó szolgáltatás. Továbbá nagy figyel-
met fordítunk a városi civil és diáktevékenység
kibontására, támogatására. 

Az intézményen belül mûködik a Patent Diák-
iroda, a Civil Iroda, az Áldozatvédelmi Iroda, és 
a városi Tourinform Iroda is, valamint az Ifjúsági Házhoz tartozik a Munkácsy
Emlékház, mely a tárlatvezetéseken túl rendezvények, táborok otthont adója.

Az utóbbi években koncentráltan jelent meg a közösségek, csoportok, önse-
gítõ kezdeményezések támogatása, létrejöttük, mûködésük feltételeinek segí-
tése. Megközelítõleg 30 szabadidõs csoportot mûködtet, támogat az Ifiház,
melyek között találunk képzõmûvészettel, zenével, színjátszással, mûvelõdés-
sel, kertészettel, stb. foglalkozó közösségeket, s ezek számára az Intézmény
helyet biztosít, segíti forrásaik elõteremtését, ellátja pályázati koordinációs fel-
adatait.

A csoportokon túl elsõdleges feladatunk a rendezvények, fesztiválok
szerzvezése; utóbbiak közül számos országosan, illetve határainkon túl is
ismert és közkedvelt. Néhány éve  megújult technikai és infrastruktúrális
háttérrel rendezzük színházi és táncház sorozatainkat, koncertjeinket, de
természetesen befogadó intézményként is mûködünk.

Az intézmény, mely regionális szempontból is jelentõs szerepet tölt be, kb.
200.000 látogatót fogad évente, heti átlagban 100 órás nyitvatartással.
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Szervezet képviselõje: 
Szente Béla 

BÉKÉSCSABAI IFJÚSÁGI HÁZ
ÉS ÁLTALÁNOS TÁRSASKÖR
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„Patent Iroda” – Ifjúsági és Diákiroda mûködtetése – folyamatos
Csabai Farsang, 2002 óta évente megrendezésre kerül
Közép-Békési Tavaszi Fesztivál, 2003 óta évente megrendezésre kerül
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó-területi elõdöntõk, évente
„Scherzo”-Zenés diákszínpadok találkozója, minden páros évben
„A” Osztályos Országos Társastánc Verseny,  évente
Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivál 2002-tõl, évente
100×Szép Fesztivál, Városi Gyermeknap, évente
„Táborozz velünk” – nyári napközis jellegû gyermektáborok, évente
Csalánleves Fesztivál 1997-óta, évente
ZENIT-Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó – minden augusztusban, im-
máron 20 éve
Garabonciás Napok, évente 
Szünidõzz velünk – az õszi szünetben, évente
Táncházi sorozatok (Guzsalyas táncház, Ludas Kocsma , folyamatos
Békés Megyei Mikulásfesztivál 1997-tõl, évente
Gyermekszínházi sorozat, folyamatos
Pódiumszínházi sorozat, folyamatos
Rendszeres képzõmûvészeti kiállítások, az egyik legfontosabb: „Csabai 
Szalon” – helyi képzõmûvészeti galéria – évente
Jazz Klub mûködtetése-folyamatos

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Ifjúsági témakörben: Az Ifjúsági Házon belül külön egységként évek óta Ifjú-
sági és Diákiroda mûködik. Az iroda információs és tanácsadó tevékenység ke-
retein belül segítséget nyújt többek között diákjoggal, képzési, oktatási lehetõ-
ségekkel, általános civil és ifjúsági ügyekkel, pályázati lehetõségekkel,
szabadidõs tevékenységekkel, diákmunkával kapcsolatban. Ezen kívül fontos
feladata a városi diákönkormányzati munka összefogása, koordiánlása. A Bé-
késcsabai Diákönkormányzat központjaként mûködik, melynek hatékonyabb
segítése érdekében Diákönkoormányzat Segítõ Pedagógusok Munkaközösség-
ét hívta életre 2004-ben. Nyaranta a diákönkormányzat ifjú képviselõi szaktá-
borban bõvíthetik ismereteiket. A városi Diákönkormányzat diákfórum kere-
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tében zajló érdekképviseleti, információs rendezvényén túl számos igényes
programot (pl. füstmentes bulik, továbbtanulási vásár) kínál a városban tanu-
ló diákoknak. Az úgynevezett „tiszta bulik” célja alkohol és füstmentes közös-
ségi tér, szabadidõs programok biztosítása. Diákkezdeményezések, önszerve-
zõdõ közösségek lehetõséghez juttatása a szabadidõ önálló, széles kört érintõ
megszervezéséhez. 

A Diákiroda tevékenységéhez különbözõ képzési programok is kapcso-
lódnak (pl. diákrádiós, diákjogi képzés; kortárs vezetõk felkészítése; önis-
mereti, kommunikációs tréningek).

Kulturális, értékközvetítõ sorozataink keretében az óvodás és kisiskolás
korosztály számára évek óta nagy sikerrel bérletes gyermekszínházi elõadá-
sokat szervezünk. A népi hagyományok ápolását, továbbörökítését reméljük
a „Guzsalyas” programsorozatunk keretében zajló havi rendszerességû tánc-
házaink, és népi játszóházaink megrendezésével.

A Scherzo-Zenés Ifjúsági Színpadok Országos Fesztiváljának (Pápa várossal
váltásban) kétévente vagyunk házigazdái, mely az amatõr zenés ifjúsági színic-
soportok országos szintû és rangú megmérettetése. 

A 100×Szép Fesztivál keretében a gyermeknapi rendezvényeink „bemelegí-
téseként” színes kulturális programcsokorral (vetélkedõk, tematikus kiállítá-
sok gyermekalkotásokból, zenés mûsorok) kedveskedünk. 
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Scherzo-zenés diákszínjátszó találkozó



A nyári hónapokban hagyományos szünidõs táborozási lehetõségeket
hírdetünk; színjátszás, tánc, kézûvesség, sakk, fotómûvészet, gyermekme-
sék, diákönkormányzati tevékenységek témakörökben.

A  Garabonciás Napok  a Csabai Garabonciás Alapívány rendezésében, 
a városi középiskolás diákság életében kiemelkedõ fontosságú, nagyszabá-
sú diákfesztivál, melynek lebonyolításában az Ifjúsági Ház is jelentõs sze-
repvállaló. Célja a közösségformálás, a közszereplés tanulása, és persze 
a felhõtlen szórakozás. Az egyhetes fesztivál – a város összes középiskolá-
ját megmozgatva – hagyományos menetrendszerint zajlik, programelemei
– többek között – fáklyás felvonulás, közös kampányprogramok, diákpol-
gármester választás, koncertek. A rendezvény bázisa az erre a rendezvény-
re  speciálisan kialakított  Garaboncity.

A ZENIT-Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó  az egyik legnagyobb hagyo-
mányokkal bír a megyeszékhely életében, határokon innen és túl muzsikáló fi-
atalok Zenei Ifjúsági Találkozója. Immár két évtizede számít fontos esemény-
nek a magyar fúvóstársadalomban és Békés megye zenekedvelõ közönsége
számára kedves idõtöltésnek  a nyárvégi idõszakban. A fesztivál rangos meg-
mérettetés és találkozási lehetõség a fúvósmuzsika ifjú szerelmesei számára.
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Garabonciás Napok – Diákpolgármester választás



A ZENIT alábbi  programelemeibõl évrõl évre fergeteges hangulatú fesz-
tivál kerekedik:

térzenék a város és a megye településein,
verseny a sétálóutcán elhelyezett fesztiválsátorban,
szórakoztató fúvószene a versenynapokon a zenekarok mûsorát követõen,
szólista hangszerverseny
gálamûsor és eredményhirdetés az augusztus huszadikai ünnepi mûsor ré-
szeként.

VISSZAJELZÉSEK

A békéscsabai Ifjúsági Ház országos szakmai megítélés alapján, az ország
legsikeresebben mûködõ kulturális nagyszolgáltató intézményei között szá-
mon tartott.

Rendezvényeink széles körû médianyilvánosságot élveznek, látogatott-
sági mutatóink igen pozitívak. Békéscsaba város önkormányzata – le-
hetõségeihez mérten – különös figyelemmel támogatja mûködésünket, ez-
zel is elismerve tevékenységeink fontosságát.
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Garabonciás Napok – Diákpolgármester választás



Országos, illete határon átnyúló rendezvényeink látogatottsága évrõl év-
re nõ, versennyel egybekötött fesztiváljainkat (pl. Scherzo, ZENIT) túlje-
lentkezés jellemzi, ezen programok zsûriztetését  mindig neves szake-
merek megtisztelõ közremûködésével bonyolítjuk.

Városi, régiós, és országos szintû pályázataink támogatottsága is tevékeny-
ségeink pozitív megítélését tükrözik.

TERVEK A JÖVÕRE

Az évrõl-évre sikeresen megrendezésre kerülõ, hagyományt teremtõ ren-
dezvényeink, fesztiváljaink további megrendezése.

Intézményünk 4. emeletén egy korszerû képzõ központ kialakítása, ahol a
fiatal felnõtt korosztály számára elhelyezkedésüket segítõ, hasznos tudás elsa-
játítását céloznánk meg elõadások, tanfolyamok keretében.
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Városi gyermeknap



Iskolánk, a Békés Megyei Hunyadi János Kö-
zépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Kollégium diákönkormányzata és tag-
jai minden évben oroszlánrészt vállalnak a
diákságot és az intézményt érintõ programok
szervezésében és lebonyolításában. Az utóbbi
években tendenciaként kialakult az a nézet,
hogy jobban érzik a magukat a tanulók, ha
programjaikat a saját szájízük szerint alakítják,
természetesen a realitás talaján maradva.

Középiskolánk diákönkormányzatának tagjai
közül sokan aktívan részt vesznek az iskola
színház társulatában, a DUMA’színház tevé-
kenységében. A színházi tevékenység sokoldalú
lehetõséget nyújt az önismeretre, az önfejlesztésre s a kreatív kommunikáci-
ós készségek kibontására.

A színház tagjainak tevékenységét 4 szakember (2 drámatanár, 1 ma-
gán énektanár, 1 koreográfus testkultúra tanár) koordinálja, vezeti és fej-
leszti. A színház ma már több, mint 1400 fellépést tudhat maga mögött,
valamint számos szakmai elismerést. A színház szakmai kontrollját je-
lentik azok a megmérettetések, melyekre évente több alkalommal juthat
el a társulat, s ahol a zenés mûfaj legjelesebb képviselõi, országos hírû
szakemberek értékelik és díjazzák a produkciókat. Csak hogy néhányat
említsünk: Angyal Mária, Novák Péter, Kerényi Miklós Gábor, Rogács
László, Bõhm György, Tóth Zsuzsanna, Hûvösvölgyi Ildikó, Verebes Ist-
ván és még sorolhatnánk. Ezen találkozók közül is kiemelkedik a
SCHERZO (Zenés Ifjúsági Színpadok Országos Fesztiválja), melyen
1998 óta ér el a társulat rangos eredményeket, s melynek Békéscsaba és
Pápa város felváltva ad helyet. Egy felmérés alapján a SCHERZO-n szer-
zett 42 díjával a társulat az ország legsikeresebb zenés ifjúsági színpada.
Az eltelt idõ alatt 3 alkalommal érdemelték ki a jelenlegi legmagasabb
országos elismerést jelentõ abszolutóriumot, mely a fesztiválon mûködõ
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Cím: 5800, Mezõkovácsháza
Sármezey Endre u. 63.

Honlap: www.hunyadi-mkov.sulinet.hu
Email: hjgszk@hunyadi-mkov.sulinet.hu
Telefonszám: 68/550-170 

Munkatársaink és elérhetõségeik:
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató:

68/550-178
Duma Zsolt a DUMA'Színház mûvészeti 
vezetõje, a Diákönkormányzat munkáját
koordináló tanár: 30/995-9287

BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLA, 
ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS

KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATA



szakmai és diák zsûri egybehangzó véleménye alapján adható ki a legsi-
keresebbnek ítélt produkciónak.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2001
„Õrült napok” – A Crazy Theatrum és a HunyDrám Team 10 éves jubi-
leuma
Sportlétesítmények korszerûsítésének és felújításának támogatása
„Önismereti kommunikációs és drámapedagógiai tréning”

2002
„Kell egy színház”

2003
„Eurovakáció – Játék határok nélkül”

2005
„DUMA’színház – nyári drámapedagógiai, színházi, tánc- és mozgásmûvé-
szeti tréning”

2006
„Olvasópróbától a bemutatóig komplex személyiségfejlesztõ zenés színhá-
zi tréning”
„Egészség Köztársaság avagy az egészségproletárok interaktív államformá-
ja, demokratikus játék az egészséges életmód jegyében”
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Apácák – Sutya Ági, Takács Hajni, Havancsák Orsi



KIEMELKEDÕ PROGRAM

A program címe:
Olvasópróbától a bemutatóig komplex személyiségfejlesztõ zenés színházi
tréning
A tábor fõbb jellemzõi:
Fõbb célkitûzések: Komplex szakmai képzési program keretén belül biztosíta-
ni a középiskolás korú vidéki amatõr színjátszók számára a színházi élet szé-
leskörû megismerését, differenciált feladatokon keresztül a fiatalok aktivitásá-
ra építve a dramatikus technikák és konvenciók széleskörû alkalmazását, a
tánc- és mozgásmûvészet különbözõ ágainak elsajátítását, a ritmus mozgásbe-
li megjelenítését.
A színház tagjainak a következõ évadra való felkészülés alapját, az aktív pihe-
nést, a szabadidõ hasznos eltöltését, a közös munkára képes és hajlandó kö-
zösség építését jelenti a tréning.
Egyes foglalkozások átlagos idõtartamának megjelölése:
Átlagosan naponta:
2 óra önismereti gyakorlat, beszédnevelés, kommunikációs gyakorlat
2 óra színpadi gyakorlat
2 óra tánc, koreográfia, mozgás
1 óra ének- és hangképzés
1 óra rekreáció
1 óra színházi munkamódszerek, munkaformák

A program bemutatása:
A DUMA’színház társulata 16 éve
rendszeresen szervezi a nyári szín-
házi tréninget, mely hatékony for-
mája a fiatalok kreatív táboroztatá-
sának. Ez a nyári tematikus tábor
mind fizikailag, mind szellemileg
járul hozzá a diákok megújulásá-
hoz, rekreációjukhoz oly módon,
hogy egy új színházi produkciót
hív életre. A program szerves ré-
szét alkotja a középiskola pedagó-
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Mozart – Ottmár Attila, Fraisták Fanni



giai programjában szereplõ drámapedagógiai képzésnek, oly módon, hogy az
elméleti tevékenységet gyakorlati kreációval gazdagítja. Mindenképpen hasz-
nos egy ilyen program, mind a diákok, mind a vezetõ pedagógusok számára,
hiszen az elméletben tanult módszereket a gyakorlatban is alkalmazhatják és
lehetõség nyílik számukra a bemutatkozásra is. Mindebben segítségükre lesz-
nek szakmailag képzett vezetõk.

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a középiskolai kerettantervben a
drámapedagógiai képzés, amely nagy mértékben segíti a diákok életpályakez-
dését, sikeres karriertervének megalkotását.

Alkalmazott módszerek, a fiatalok bevonása
A drámapedagógia – mint módszer – alkalmazása a diákok színházi nevelé-
sében. (angolszász típusú A, B, C, D típusú dráma – G. Bolton és J. Neelands
alapján. Drámajátékok, alkalmazott drámajáték, színház, tanítási dráma)
Tanítási drámák:

1. Miért tetted? (drogprevenció)
2. Azonosság – különbözõség, avagy minden ember másképpen egyforma?

(beilleszkedés, családon belüli erõszak)
3. Ne dõlj be! (szexuális felvilágosítás)
4. A Vörös Malom (mindennapi bûnök)
Önismereti, kommunikációs, közösségfejlesztõ gyakorlatok (Gabnai K.:
Drámajátékok címû könyve alapján)
Beszédnevelés, beszédmûvelés, ének- és hangképzés (Montágh Imre: Gyer-
mekszínjátszók beszédnevelõ könyve; Fischer Sándor: a beszéd mûvészete;
Kerényi Miklós Gábor: Az énekelés mûvészete és pedagógiája címû köny-
vek alapján)
Stílusgyakorlatok, szituációs játék
Mozgáskoordináció: aerobic, társastánc, ritmikus sportgimnasztika, tánc,
streching, koreográfiák, jazz-balett
Kontakt, Graham, Alexander technikák
Térhasználat, térformák kialakítása, irányítottan vagy improvizációs formában
Marionett játék, vizualitás-manualitás, díszlet, jelmez, smink és maszk, il-
lusztráció, biomechenika.

A program és a felsorolt módszerek nagyban építenek a diákok személyes ta-
pasztalataikra, élményeikre és ötleteikre, így általuk és egyben értük valósul-
hat meg. A csoport tagjai eddigi munkájuk során is számos olyan ötlettel áll-
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tak elõ vezetõiknél, melyek igen hasznosak voltak a felsorolt tevékenységek
eredményes elõkészítésében, kivitelezésében.

VISSZAJELZÉSEK

Társulatunk, a színház és a nyári tréningek vezetõ szakemberei egyaránt a
tréning pozitív hatásáról beszélnek. A színház munkájában résztvevõ diákok a
Diákönkormányzat és a színházi élet kiemelkedõ alakjai, melynek kontrollját
tanáraik, valamint színházi szakemberek alkotják.

Pozitív visszacsatolások jelentenek a sikeres egyetemi-fõiskolai felvételeik,
valamint az, hogy az „öregdiákok” közül többen ma már hivatásként választot-
ták a színház világát. Munkájukat és eredményeiket mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy vezetõjük, Fraisták Norbert 2005-ben a Békés Megyei Közgyûlés el-
ismerését vívta ki, melynek hozadékaként iskolánkat képviselhette Franciaor-
szágban egy az európai országok diákjainak szervezett találkozón. Szintén az
elvégzett munka sikerét támasztja alá számos országos színházi szakmai díj,
valamint a pályázatok kiíróinak pozitív visszacsatolása.

TERVEK A JÖVÕRE

Diákéletünkrõl elmondható, hogy évrõl-évre nagyobb aktivitás tapasztalha-
tó a tanulók részérõl, saját kezdeményezésükre többször szerveznek önálló fó-
rumot, ahol idõsebb diákok próbálják a fiatalabbakat a minél pozitívabb isko-
lai magatartásra tanítani, nevelni, illetve ahol megbeszélik aktuális
problémáikat. Terveink között szerepel további interaktív diákprogramok
szervezése és lebonyolítása, valamint színházi fellépések, teljes színpadi pro-
dukciók bemutatása, a színházi kultúra közvetítése tájelõadásokon, vidéki
színhelyeken, országhatáron innen és túl.

A zenés színházi tréningre vonatkozóan:
Rövidtávú célok:

a felsorolt módszerek készségszintû elsajátítása és alkalmazása a színpadi
gyakorlatban és a mindennapi életben
a szabadidõ hasznos eltöltése
a táborban levõ társak segítségével közös kapcsolatok kialakítása, ezáltal
egy adott közösségbe való beilleszkedés segítése
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tanítási drámákon keresztül családon belüli erõszak, szexuális felvilágosí-
tás, drogprevenció, egészséges életmódra nevelés. Mindez a diákok egész
életébe, mindennapjaiba beépülõ tevékenység, amely egyaránt irányul a ve-
zetõk és a tanulók ismereteinek bõvítésére, korszerûsítésére, a fizikai és
pszichoszociális környezet erõsítésére, a tanulók személyiségfejlesztése ér-
dekében.
Közösségfejlesztés

Hosszútávú célok:
színházi produkciók eredményes bemutatása
a személyiség, az egyéniség egészséges fejlõdése (az életkori sajátosságok
figyelembe vételével tudatosan létrehozott készségfejlesztõ lehetõségek
összessége, amellyel az egyén viselkedése az elõre meghatározott cél irányá-
ba elmozdítható)
ön- és társismeret, valamint a szocializáció fejlõdése
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Zenés színházi tréning – fitball edzés



A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület 1987 óta tevékenykedik aktívan a
Dél-alföldi régióban. Fõ mûködési területeink
a természet- és környezetvédelmi projektek,
akciók mellett a környezeti nevelés és a civil
érdekképviselet. Az egyesület 370 egyéni tag-
gal, és közel 600 további tagcsoporti taggal
rendelkezik, ez utóbbiak egy-egy oktatási in-
tézményen belül mûködnek, a csoportot veze-
tõ tanárok irányításával. A tagság aktív magját
pedagógusok, és az érintett tudományterüle-
tekhez tartozó Universitas dolgozók adják, de
a különbözõ programok kapcsán az utóbbi
években e tagsági kör folyamatosan kibõvült. 
A CSEMETE két terepi bázishellyel rendelke-
zik: a Bugaci Oktatóközponttal és a Kömpöci
Oktatóközpont és Meteorológiai Mérõállomás-
sal. Programjaink legfõbb fórumai a www.csemete.com honlap, valamint
két folyamatos megjelenésû kiadványunk, a CSEMETE Hírlevél és a Dél-
alföldi Környezetvédelmi EU Hírlevél. Az egyesület 1998 óta mûködteti a
lakossági kapcsolattartásban és a projektek irányításában nagy segítséget
nyújtó Környezeti Tanácsadó Irodáját.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Elérhetõ jövõ – esély pályázati program (2005–2006); CSEMETE Környe-
zeti Tanácsadó Iroda Mûködtetése (2001–2004); CSEMETE Eurórégiós
természetkutató tábor (2005); Biotermék szállítói rendszer kiépítése Sze-
geden (2003–2004); Európai mobilitási hét (2002); Természetvédelmi
programok a Maros mentén (2003–2004); CSEMETE Kék Túra vándortá-
borok (2001–2006); Szeged kerékváros – kerékpáros programok (2003–
2004); REC városi környezetünk zöldítéséért (2003); Környezetbarát ház-
tartások, Zöld Családok (2003–2004); Víz világnapi rendezvények elõkészí-
tése (2001–2006); Szeged Autómentes Nap (2002–2003); Szent István téri
Víztorony rehabilitációja, 3. komponens (2004–2006); Vándortábor gyalog
és két keréken (2005); Energiahatékonyságot népszerûsítõ kampány
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TCím: 6720 Szeged, Arany János u. 1.
Honlap: www.csemete.com
Email: csemete@csemete.com
Telefon/fax szám: 62/424-392

Munkatársaink:
Dr. Ilosvay György ügyvezetõ elnök
Bojtos Ferenc irodavezetõ
Szekeres Szilvia: pénzügyi elõadó
Csikós Csaba, Hackler Erik, Tóth 
Mónika, Vidovenyecz Vivien 
programkoordinátorok

CSEMETE TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET



(2002–2003); Civil koordináció és projektsegítés a Dél-alföldön (2002–2004);
Környezettudatosság fokozása Szegeden (2001–2002); A CSEMETE 15 éve 
jubileumi tanulmánykötet (2002–2003); Regionális civil koordináció
(2004–2005); CSEMETE Tanácsadó Iroda mûködtetése (2005); Lakossági
szemléletformáló kiadványok (2004–2005); CSEMETE környezeti tanácsadó
tevékenysége (2005); Csemete természetvédelmi õrjárata Dél-alföldön (2003–
2004); Szeged szennyvíztisztítása és szennyvízcsatornázása PR (2002–2006);
CSEMETE természetvédelmi programjai a Tisza hullámterében (2005).

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Egyesületünk 1998-ben nyitotta meg a lakossági Tanácsadó Irodát azzal 
a céllal, hogy a környezettudatos magatartással, a környezeti kérdésekkel
kapcsolatos információk áramlását hatékonyabbá tegye, illetve összefogja 
a dél-alföldi régió természet- és környezetvédelem iránt elkötelezett embe-
reit, szervezeteit; koordinálja munkájukat, törekvéseiket, a felmerülõ prob-
lémák megoldásában segítséget nyújtson. 

1997 óta folyamatosan végzünk ál-
talános környezeti tanácsadói tevé-
kenységet a Környezeti Tanácsadó
Irodák Hálózatának tagjaként. 
Célunk, hogy a meglévõ szakmai

háttér, adatbázis, munkaerõ és inf-
rastruktúra fenntartásával, fejleszté-
sével ez minél színvonalasabb, haté-
konyabb legyen, és a legszélesebb
körben elérje a lakosságot, melynek
eredményeképpen az emberek kör-
nyezettudatosságának javulását re-
méljük. Ennek érdekében fontosnak
tartjuk szóróanyagok terjesztését
többszöri alkalommal, amelyen

egyesületünk elérhetõségei, nyitvatartási rendje kerül feltüntetésre, illetõ-
leg amely felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy hova fordulhat a termé-
szet- és környezetvédelmi témájú problémáival. A cél nem minden esetben
az adott probléma megoldása, sokkal inkább a kapcsolat létrejöttének elõ-
segítése azzal a hivatallal, szervezettel, amely megoldja a problémát.
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Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az évek során növekvõ tendenciát mu-
tat a telefonos, személyes, és elektronikus levélben történõ megkeresések szá-
ma. A különbözõ témájú elektronikus levelezési listák létrehozása lehetõvé te-
szi, hogy még szélesebb körben – és gyorsabban – eljussanak az információk 
a lakossághoz. A megkeresések a legkülönbözõbb környezet- és természetvé-
delmi témákban fordulnak elõ, melyek megválaszolásában a legnagyobb szak-
mai segítséget az alábbi szervezetektõl kaptunk: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Stratégiai Irodája, Kiskunsági Nemzeti Park Szegedi
Igazgatósága, Szegedi Vadaspark, Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság
(ATIVIZIG), Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelõség, Móra Ferenc
Múzeum, Szegedi Tudományegyetem JGYTFK Biológia Tanszék, Szegedi Tu-
dományegyetem TTK Ökológiai Tanszék. Ezen kívül a KÖTHÁLÓ tagszerve-
zeteinek szakemberei nyújtanak hatékony segítséget egy-egy témában.

Fontos számunkra, hogy a környezet- és természetvédelem iránt érdek-
lõdõk minél szélesebb körben tudjanak tájékozódni az õket érdeklõ kérdé-
sekben, ezért folyamatosan bõvítjük Zöld Könyvtárunkat szakkönyvekkel,
ismeretterjesztõ kiadványokkal, és egyéb kölcsönözhetõ információs anya-
gokkal (CD, video, dia, hanganyag). Nagy figyelmet fordítunk a szakmai is-
meretbázis kialakítására, ami az irodai alkalmazottak számára is kiemelke-
dõ fontosságú, hiszen a lakossági tanácsadás során csak így lehet gyors,
alapos és szakmailag helytálló segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak.
Szeretnénk, ha ezek az adatbázisok minél több, egyszerû és érthetõ infor-
mációt nyújtanának a használójának.

A fenti programelemeket egyszerre több pályázati forráshoz fordulva tudjuk
finanszírozni, váltakozó sikerrel, de reméljük egységes szolgáltatási színvonal-
lal. Tevékenységeinkkel szeretnénk a köztudatban tartani, hogy a környezet-
és természetvédelem problémáinak megoldása mindannyiunk felelõssége, de
az ifjúság érdekeltsége a jövõt illetõen mindenki másénál nagyobb. Ennek ér-
dekében programjainkba az általános iskolától kezdve a felsõfokú intézménye-
kig egyre több fiatalt igyekszünk bevonni.

VISSZAJELZÉSEK

A CSEMETE 2002–2003-ban saját programján belül bonyolított le egy la-
kossági kérdõíves felmérést, amely a mûködési területünkön élõk környezeti
érzékenységét detektálta, s ez érintette a zöld szervezetekkel, így az egyesület-
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tel kapcsolatos tapasztalataikat is. 2004-ben ugyanígy saját programon belül a
hazai zöld mozgalmon belül mértük fel a viszonyokat, míg 2005-ben a környe-
zetvédelmi tárca felmérésben szerepeltünk, ahol az országos felmérés alapján
a lakosok 7%-a említés szintjén, 5%-a ténylegesen rendelkezett ismeretekkel
a szervezetrõl. Ez a vidéki zöld szervezetek közt elsõ helyet jelentett ismertség
tekintetében. 2006-ban a Magyar Természetvédõk Szövetsége hivatásos köz-
vélemény-kutató céggel végeztetett mélyinterjúkkal kombinált felmérést,
amelynek épp az elõzmények nyomán a CSEMETE is alanya volt. A szervezet
megítélésérõl, programjainak sikerességérõl legegzaktabb módon az említett
négy felmérés ad tanúságot.

TERVEK A JÖVÕRE

Jelen pillanatban épp a Bugaci Oktatóközpont új oktatóépületének átadása,
és a régi épület felújítása zajlik. Környezeti nevelési munkánk eredményessé-

gének fokozására egy harmadik oktatóközpont
felállítását tervezzük, amely a Maros-zugban
mûködne a Porgány partján, s elsõdlegesen a
fenntartható tájhasználatra mutatna a diákok és
gazdálkodók számára egyaránt emészthetõ for-
mában jó példákat.
A szervezet elõtt álló jelenlegi legnagyobb kihí-

vás a Természet- és Környezetvédelmi Szerveze-
tek XVII. Országos Találkozójának megszervezé-
se, amelyre 2007 március 15-18 kerül sor, a
Dél-alföldön három nagyvárost érintve helyszín-
ként, s amelyre körülbelül 800 résztvevõt vá-
runk, több mint 400 civil szervezet részérõl. 
Az ehhez kapcsolódó financiális és szervezési fel-
adatok az elkövetkezõ idõszakra lekötik a 
CSEMETE energiáit, de a program hozadéka-

ként reméljük egy kicsit a Dél-alföldi régióra tudjuk irányítani a szakmai közvé-
lemény figyelmét. Folyamatában már megkezdett, és legfontosabbnak tartott
tevékenységi irányunk pedig a tárgyévben is kibontásra kerülõ tagsági kapcso-
lattartó program, valamint az utánpótlás-nevelés – ez utóbbi keretein belül im-
már több száz olyan diák tevékenykedik különbözõ egyesületi projektek kere-
tén belül a városban, amelyek már visszatérõ vendégei programjainknak.
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1992. március 14-én alakult Jánoshalmán egy
baráti találkozót követõen. Ez alkalommal
megalakult az Erdélyiek Dél-Magyarországi
Egyesülete. 2001. március 17: kilenc év tevé-
kenység után az egyesület fennmaradása volt
napirenden. Hosszas vita után a közgyûlés 2/3
többségi szavazattal az egyesület további mû-
ködése mellett döntött, új néven: az Erdélyi
Hagyományokért Egyesület. 2002-ben elindí-
tott egy hosszú távú programot „Ifjúság az If-
júságért” címen, mely magába foglalja Ifjúsági
hálózatok kiépítését, találkozók, táborok, sze-
mináriumok, konferenciák szervezését.

Az egyesület közhasznú tevékenységi köre:
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Gyermek- és ifjú-
ságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Kulturális tevékeny-
ség. Környezet és természetvédelem. Ifjúsági információs és tanácsadó
szolgáltatás. Adatfeldolgozás és ügynöki szolgáltatás. Pályázatírás, me-
nedzselés és képzések szervezése az ifjúsági szervezetek részére. Humán
erõforrással való gazdálkodás, képzések szervezése, a hátrányos helyze-
tûek felzárkóztatása, munkalehetõségek közvetítése, a társadalmi integ-
ráció elõsegítése. Ápolja az anyanyelvet, irodalmi találkozókat és táboro-
kat szervez a Duna-Körös-Maros-Tisza Euró Régióban élõ magyar ifjúság
részére. Segíti és menedzseli a Kistérségi és Települési Ifjúsági Hálózat
(KITTI HÁLÓ) mûködését.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2001
Jánoshalmán hatodik alkalommal szerveztük meg hagyományainkhoz híven a
Hagyományõrzõ Irodalmi Tábort 15-18 éves jánoshalmi, erdélyi és vajdasági
fiatalok részvételével; augusztusában hagyományõrzõ találkozó jánoshalmi és
vajdasági részvétellel; Szabadkán megalapoztuk a Bácskai Ifjúsági Hálót.
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Szervezet képviselõje: 

Bajkó Károly

ERDÉLYI HAGYOMÁNYOKÉRT EGYESÜLET



2002
Az elsõ Észak–Dél Bácska ifjúsági találkozó Jánoshalmán, 120 fiatallal;
Március 15-én megszerveztük az egyesület 10 éves jubileumi találkozóját
Jánoshalmán; Megszerveztük a csókai énekkar vendégszereplését Jánoshal-
mán és Bácsalmáson; Zentagunakason 400 fiatal elõtt ismertettük az „If-
júság az Ifjúságért” programot; Találkozó az aradi és temesvári fiatalokkal,
ismertettük az ifjúsági programot; Hetedik hagyományõrzõ, irodalmi és
kommunikációs tábor Jánoshalmán; Ifjúsági találkozó Baján 260 résztvevõ
Bács-Kiskun, Csongrád, Arad megyékbõl és Délvidékrõl. Ezen a találkozón
kidolgoztuk a DKMT eurorégió Ifjúsági HÁLÓ irányvonalát; Ifjúsági HÁ-
LÓ találkozó Újvidéken 50 fiatal részvételével; Ifjúsági találkozó
Törökkanizsán és Szabadkán; Elkészül a web oldalunk www.ehe.hu címen
és benne a KÖZÖS ÚT újsággal; Elsõ Euró Régiós találkozó Jánoshalmán
250 résztvevõ, 43 településrõl. Arad, Temes, Bihar, Bács-Kiskun, Csongrád
megyékbõl és Délvidékrõl

2003
Nyolcadik képzõmûvészeti tábor, jánoshalmi, erdélyi és délvidéki résztvevõk-
kel; szeptember 26-28 között elsõ Duna–Körös–Maros–Tisza eurórégiós ifjú-
sági konferencia Jánoshalmán, ahol több mint 100 résztvevõ 38 településrõl
Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Arad, Temes, Hunyad megyékbõl és Délvidék-
rõl vet részt. A konferencia eredménye a Kistérségi és Települési Ifjúsági Háló
(KITTI HÁLÓ) kiépítésének kezdete.

2004
Egyesületünk 2004-ben is folytatta az „Ifjúság az Ifjúságért”  programot, mely
magába foglal számos kistérségi ifjúsági hálózat kiépítését a Duna–Körös–Ma-
ros–Tisza eurórégióban. Felvállalta (KITTI HÁLÓ) kiépítését, menedzselését
és a koordinációs iroda mûködését; Hódmezõvásárhelyen egy képzést szervez-
tünk, melyen a DKMT eurórégió mindhárom régiója (Dél-Alföld, Bánság és
Vajdaság) képviseltette magát. Kidolgozásra került az Európai Bizottság által
kiadott Fehér Könyv irányelveit; találkozó Kisjenõn a helyi és környékbeli fia-
talokkal, mely alkalommal megszületet az ötlet a Körösközi Ifjúsági Háló meg-
alakulására; konferencia Aradon, melyen mindhárom régió a DKMT eurórégi-
óból képviselve volt. Ez alkalommal elfogadásra került a KITTI HÁLÓ SzMSz
és megalakultak a régiónkénti Ifjúsági Koordinációs Bizottságok; Július 15-18
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egy 15 tagú csoport részvett az V. Zentai Nyári Ifjúsági játékokon, melyrõl szá-
mos új kapcsolattal és tapasztalattal tértünk haza.

2005
Március DKMT eurórégiós találkozó Baján; április találkozó az aradi ifjú-
sággal; május részvétel a bánáti ifjúsági találkozón Temesváron; részvétel
a nyári ifjúsági játékokon Zentán; „Képességfejlesztõ, közösségépítõ gye-
rektábor” Kunfehértón; DKMT eurórégiós Mûvésztelep Jánoshalmán;
„Guruló Kistérség” program Bács-Kiskun megy kistérségei között; „Szemi-
nárium Ifjúsági Információ és Tapasztalatcsere” DKMT eurórégiós szinten
Jánoshalmán; Ifjúsági találkozó „Társadalmi értékeink” Az ifjúság demok-
ráciára való nevelése, a média káros hatásai a demokráciára, Jánoshalmán
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KITTI Háló



2006
Szegeden DKMT eurórégiós találkozó; Bugac „Szeminárium Ifjúsági Informá-
ció és Tapasztalatcsere” DKMT eurórégiós szinten; „Képességfejlesztõ, közös-
ségépítõ gyerektábor” Kunfehértón; „Guruló Kistérség” program Bács-Kiskun
megy kistérségei között; szeptember: Jánoshalma Kistérségi Ifjúsági Egyesület
megalakulása; Jánoshalma „Szeminárium Ifjúsági Információ és Tapasztalat-
csere” DKMT eurórégiós szinten; Kiskörös Bács-Kiskun megyei ifjúsági kép-
zés; Temesvár, Bánsági régió ifjúsági képzés

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Guruló Kistérség projektet két alkalommal (2005, 2006) szerveztük meg
Bács-Kiskun megyében. A projektet kísérleti jelleggel terveztük, az eredmény
pozitív hatást váltott ki ezért szeretnénk folytatni, új elemekkel gazdagítani és
kiterjeszteni a dél-alföldi régióra is.
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2006 április Bugac KITTI Háló Szeminárium „Csoport dinamika”



A „Guruló Kistérség” projekt Bács-Kiskun megyei ifjúsági szervezetek
közötti önszervezõdõ kezdeményezés. A projekt célja a kistérségek közöt-
ti, fiatalokra alapozott együttmûködés erõsítése, a tapasztalatcsere, amely
egy közös szervezésû kerékpártúra keretein belül valósult meg. Lehetõség
nyílott a fogadó településeken az ifjúsági szervezetek bemutatkozására, az
érintett kistérségek kulturális életének megismerésére, információk és ta-
pasztalatok átadására. 

A programot a következõ Bács-Kiskun megyei kistérségek központjaiban
szerveztük: Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskö-
rös, Kalocsa, Baja, Bácsalmás és Jánoshalma. A programban több mint 100 
fiatal kapcsolódott be 21 településrõl, lehetõség nyílott a településeken zajló 
ifjúsági munka megismerésére, tapasztalatcserére és a helyi kulturális hagyo-
mányok megismerésére. A program során számos kapcsolat alakult a fiatalok
és a kistérségek között. Lehetõség nyílott a jó tapasztalatok megismerésére,
mely pozitívan hatot a gyengébb ifjúsági munka átgondolására. Új ötletek szü-
lettek a kistérségek közötti együttmûködésekre (pl.: közös táborok, képzések,
szabadidõs programok, vetélkedõk.)

A program keretén belül minden településen szerveztünk kerekasztal be-
szélgetéseket a következõ címen: Ifjúsági érdekvédelem és az ifjúság demokra-
tikus jogainak biztosítása a településen. Kérdõív segítségével számos negatív
jelenséget fedeztünk fel. Sajnálatos eredmények születtek: a résztvevõk 84%-a
szerint településeiken nincsenek biztosítva az ifjúság  demokratikus jogai, az
önkormányzatok nem vonják be az ifjúságot a döntéshozatali folyamatokba.
Az eredmények arra késztetnek, hogy ez ügyben közösen kell  fellépjünk, a po-
zitív változás érdekében. Szeptember 9-én Jánoshalmán került megrendezésre
a Guruló Kistérség program záróértékelésére. A program hatására pozitív je-
lenségként említjük elsõként Jánoshalmán szeptember 9-én megalakult a Já-
noshalma Kistérségi Ifjúsági Egyesület. A kistérségi ifjúsági összefogás elsõ el-
nökének Agócs Andreát választották Jánoshalmáról, alelnök Puskás Péter lett
Mélykútról.

Az öt tagú elnökség szeretné, hogy a jánoshalmi kezdeményezés példa érté-
kû lenne a dél- alföldi régióban. A kiértékelõ találkozót egy fergeteges buli
zárta a No Name Band közremûködésével.
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VISSZAJELZÉSEK

A Guruló Kistérség program keretében készített kérdõíves felmérés szerint a
résztvevõk 96% pozitívnak ítéli meg a programot és szükségesnek tartja a kis-
térségi összefogást.
Az egyesület programjairól számos helyi, megyei és határon túli újság pozitív-
nak minõsíti tevékenységünket, és szükségesnek tartja kezdeményezéseinket. 

TERVEK A JÖVÕRE

A Guruló Kistérség projekt kiterjesztése a dél-alföldi régióra.
A DKMT eurórégió határon túli régióiban a „Szórvány Lánc” program be-
indítása és a települések hálózat formájában való összefogása.
A Kistérségi és Települési Ifjúsági Hálózathoz (KITTI Háló) csatlakozott if-
júsági szervezetek részére ifjúsági képzések szervezése.
Ifjúsági és Gyerekklub hálózat kiépítése közösségépítés, képességfejlesztés
céljából.
A KITTI Hálón belül szakmai hálózatok kiépítése a DKMT eurórégióban.
Ifjúsági közösségi tér kialakítása (helység biztosítás, eszköz beszerzés)
EU források nagyobb mértékû kiaknázása.
Segíteni az ifjúság önszervezõdését települési és kistérségi szinten. 
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2006 április Bugac KITTI Háló Szeminárium 
„A természet szépsége”



16 évvel ezelõtt, 1990-ben 158 kecskeméti állam-
polgár hozta létre az Európa Jövõje Egyesületet.
Az egyesület alapvetõ célja, hogy elõsegítse az eu-
rópai népek közeledését, egymás kultúrájának
jobb megismerését és elfogadását a gyermekek és
fiatalok  találkozása révén. E célból az egyesület
kétévente megrendezi az Európa Jövõje Nemzet-
közi Gyermek- és Ifjúsági Találkozót Kecskemé-
ten. A találkozóra Európa miden országából hí-
vunk csoportokat. 

A meghívott csoportoktól azt kérjük, hozza-
nak magukkal nyelvi akadály nélkül átadható
ajándékot, vagyis mutassák be kultúrájukat,
dalaikat, táncaikat, szokásaikat. A külföldi
résztvevõket magyar családok fogadják és a kö-
vetkezõ évben a fogadó magyar gyerekek és 
fiatalok látogatnak el a vendégek országába. 
Az állampolgárok kezdeményezését már az induláskor felkarolta és támo-
gatta Kecskemét városa és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is. 

Az eddigi kilenc Európa Jövõje Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozón
a kontinens 36 országából, 136 településrõl mintegy 10 000 gyerek és fiatal is-
merhette meg Kecskemétet és környékét, élvezhette az itteniek vendégszere-
tetét, pillantott be a magyar kultúra egy szeletébe. Voltak már vendégeink
Amerikából, Japánból, Dél-Koreából, Új-Zélandról is. 

Az egyesület 1998-ban az Év Nonprofit Szervezete Címet nyerte el, ebben az
évben pedig Brüsszelben vehette át az egyesület képviselõje az Európai Civil
Díjat, melyet egyedüli magyar szervezetként kapott meg.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Európa Jövõje Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozók  2000, 2002,
2004, 2006
Régiók Fiataljai a Jövõ Európájáért középiskolás 4 országos tréning 2001-
2006
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Cím: 6000 Kecskemét, 
Kápolna u. 24. Pf.: 312.

Honlap: www.csipero.hu
Email: csipero@axelero.hu
Telefon/fax: 76/484-010
Szervezet képviselõje: 

Farkas Gábor

EURÓPA JÖVÕJE EGYESÜLET



„Babel” Nemzetközi Középiskolás tréning 2005, 2006
Európa Napok 2002
Nemzetközi csereprogramok 2001, 2003, 2005 – alkalmanként 25-30
csoport

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Az Európa Jövõje Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozók eddigi
története igazolta, hogy a közös Európába vezetõ út nagykövetei lehetnek
a gyerekek és fiatalok, akik elõítéletektõl mentesen nyitottak a másság fe-
lé. A találkozók alatt bebizonyosodott, hogy Kecskemétet nem véletlenül
nevezték már a század elsõ harmadában is a gyermekek városának. A gye-
rekek, a mosoly nyelve nemzetközi, ezen az alapon születnek – a múlt tük-
rében bátran állítható – életre szóló barátságok, ami a gyerekeken keresz-
tül közelebb hozza egymáshoz a felnõtteket is. 

Alapvetõen fontosnak tartjuk, hogy az egyesület tevékenységébe minél
több ún. „hátrányos helyzetû” gyermek kapcsolódhasson bele, az anyagi-
ak, és egyéb feltételek hiánya ne legyen kizáró ok a részvételre. Ezt az el-
vet az elmúlt 16 évben az egyesület kiemelten kezelte mind a magyar,
mind a külföldi gyermekek irányában. Így vesznek részt nagy számban a
programokon intézeti gyermekek, romák, s ezres nagyságrendûre tehetjük
a szegény sorsú határon túli magyar gyermekek részvételét is a találkozó-

kon (Erdély, Ukrajna, Szlovákia, Vajdaság).
A találkozó rendezvényeivel azt a célt

szolgáljuk, hogy egymás megismerésén túl is-
merjék meg Magyarországot, a magyar nép
történetét, kultúráját, értékeit, a magyar csa-
ládok életét. Már hagyomány, hogy a találko-
zót színpompás nyitó és záróünnepség fogja
keretbe. A találkozó alatt a gyerekek megis-
merkednek az Alföld természeti ritkaságaival,
ellátogatnak egy lovas tanyára, Ópusztaszer-
re, valamint a fõvárosba is, ahol fejet hajtanak
a magyarság történelmi emlékei elõtt. 

2006. július 9-16-a között rendeztük meg a
kilencedik „Csiperó” találkozót. Az esemény
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ma már Európa egyik legnagyobb gyermekkulturális rendezvénye. 25 ország 40
településérõl 1200 gyermek és fiatal volt Kecskemét és a környezõ települések
vendége. A gyermektalálkozó több ezer magyar családot érint közvetlenül, de
rajtuk kívül az érintett települések szinte teljes lakosságára hatással van. 
A programokon ezrek vesznek részt, és a szervezést is egy egész önkéntes
hadsereg segíti.

A találkozó ideje alatt több mint 100 közönségrendezvényt tartottunk ame-
lyek közül kiemelkedik a nyitó- és záróünnep tízezres közönséggel, valamint a
Piknik-nap a Csalánosi parkerdõben.

Kecskeméten a találkozó kilenc napján délelõtt és délután a vendégcsopor-
tok mutatták be „ajándék mûsoraikat”, a magyar és európai kézmûvesség for-
télyaira tanítják mesterek a gyerekeket, kreatív programok sorozatát valósítot-
tuk meg. Esténként több ezres résztvevõvel Európa zene és tánckultúrájának
interaktív bemutatóit szórakoztatták a közönséget. Szakmai programok is ki-
egészítik a rendezvényt. 

„Bábel” címmel német, olasz, lengyel és magyar fiatalok tolerancia szeminá-
riumát rendeztük meg. Az „Euro-futuroscop” programunkon finn, francia, né-
met, cseh, lengyel és magyar szakemberek tanácskoztak az európai kultúra
sokszínûségérõl és nemzeti egyediségérõl, és a fiatalok életében betöltendõ
szerepérõl.

A „Csillagszemû” táborban immár hagyományosan 30 határon túli magyar
óvónõ szakmai képzését segítjük.   

A találkozóról folyamatosan bõvülõ tartalommal a www.csipero.hu honla-
pon lehet tájékozódni.
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VISSZAJELZÉSEK

Legjelentõsebb visszajelzés az a több, mint másfél évtizedes segítség és ten-
niakarás, mellyel a kecskeméti és környékbeli családok százai csatlakoznak
programjainkhoz. Hazai és nemzetközi szinten is több kitüntetés, magas elis-
merés jelzi, hogy egyesületünk munkája folyamatosan nemzetközi színvonalú.

Fontos visszajelzés, hogy pártállástól függetlenül az elmúlt 16 év minden
kormánya, megyei közgyûlése és városi testülete támogatója volt az egye-
sületnek.

Az egyesület 2005. októberében tartott 15. éves születésnapjára 16 ország-
ból, 27 településrõl érkeztek barátaink, s természetesen több száz kecskeméti
és környékbeli barátunkkal köszöntötte az egyesületet. 

TERVEK A JÖVÕRE

Az egyesület a továbbiakban is fontos szerepet kíván betölteni a hazai és
nemzetközi civil életben. Rendezvényeinken, képzéseinken kívül tagjaink 
szerepet vállalnak az NCA Országos Tanácsában, regionális döntéshozó testü-
letében, valamint a DARISZI munkájában is. Szakmai segítséget nyújtunk a
hozzánk forduló civil szervezeteknek, mûködtetjük – 1994 óta – a Bács-Kiskun
Megyei Civil Szervezetek Házát, számtalan fõiskolás, egyetemista gyakorlóhe-
lye vagyunk, egyesületünk tevékenységérõl évente több szakdolgozat születik.
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A Garai Ház Alapítvány 1992-ben jött létre azzal
a céllal, hogy hátrányos helyzetû, illetve lelki ne-
hézségek között élõ – elsõsorban fiatalok, és
gyermekek – számára gyógyító hetek szervezé-
sét végezze, valamint hátrányos helyzetû 
csoportok – különösen a helybeli értelmi fogya-
tékosok otthonának lakói – társadalmi esély-
egyenlõségét elõsegítse.

1993-tól az alapítvány egy kézmûves foglalkoz-
tatót mûködtet Garán, ahol gyertya, boríték és
merített papír készítés, valamint agyagozás és ne-
mezelés folyik. Ebben a mûhelyben dolgoznak a
Garai Ház Alapítvány Tarka-Barka Lakóotthoná-
nak lakói napi hat órában. 

1999 decemberétõl mûködik az alapítvány
Tarka-Barka Lakóotthona Baján. A ház 8 értelmi
fogyatékos fiatalnak nyújt végleges otthont. A lakóotthon egy keresztyén kö-
zösség színtere is. A sérültekkel a segítõik is együtt élnek egy közösségben.
Így a lakóotthonunk:

keresztyén közösség, amelynek szívében az értelmi fogyatékos személy áll
a közösségi élet helye, ahol családias, testvéri légkörben megosztjuk egy-
mással a munkát, a fájdalmakat és örömöket
jel, mely létével hirdeti, hogy a sérült ember élete érték, lehet velük egy
úton haladni és együtt növekedni
otthon, mely beilleszkedik a lakókörnyezetbe, ahol  a segítõk együtt élnek
a sérült fiatalokkal
munkahely, ahol a különbözõ lehetõségek közül mindenki megtalálja a sze-
mélyes növekedéséhez legmegfelelõbb tevékenységet 

A lakóotthon fenntartásával az alapítvány olyan közfeladatot lát el,
amelyrõl törvény rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy ön-
kormányzatnak kell gondoskodnia. Ez alapján 2000-ben kiemelten köz-
hasznú fokozatba sorolták.
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Cím: 6500 Baja, Õsz u. 15.
Email: garaihaz@mail.datanet.hu
Telefonszám: 79/321-996
Munkatársaink: Sasi  Judit 
Veress Irma

GARAI HÁZ ALAPÍTVÁNY



A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Felelõsség Fogyatékosság Tolerancia (FFT) (2004)
Tarka-Barka Nap (2004)
Értelmi fogyatékosok lakóotthonát mûködtetõ civil szervezetek tapasztalat-
cseréi (2005)
Határon túli értelmi akadályozottakkal foglalkozó civil szervezetekkel való
kapcsolatépítés, tapasztalatcsere (2006)

KIEMELKEDÕ PROGRAM

A  József Attila Mûvelõdési Központ és Ifjúsági Ház és a Garai Ház Alapít-
vány Tarka Barka Lakóotthona „Felelõsség Fogyatékosság Tolerancia” címû
programját, a bajai középiskolák együttmûködésével, a Dél-alföldi Regionális
Ifjúsági Tanács anyagi támogatásával hajtottuk végre. 

Célunk a fogyatékos és egészséges fiatalok közös programjával és kölcsönös
megajándékozásával a programon keresztül az volt,

Hogy a káros elõítéletek falát lebontsuk, 
A fiatalok figyelmét felhívjuk a fogyatékos élet értelmére, szépségére. 
Hogy megláttassuk, hogy a tolerancia, a felelõsség vállalás nélkül a fogya-
tékkal élõ emberek segítõ kezek nélkül maradva nem képesek önállóan és
elfogadható módon, elérhetõ egészséggel a társadalomban élni .

ÜVEGHÁZ44

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

T
A

R
K

A
-B

A
R

K
Á

K

Tarka-Barka Nap



N
yu

gat-
Hogy a fogyatékkal élõknek szükségük van egészséges emberek támogató
környezetére, jelenlétére
Hogy a fogyatékosok nélkül az egészséges társadalom szegényebb lenne
Hogy a fogyatékosok nélkül nem, vagy nehezen látnák be, hogy mekkora
kincs az egészség, mennyire meg kell becsülni. 
A fogyatékosok társadalomba való integrációja

Hosszú távú célunk, hogy a programban résztvevõ középiskolások olyan tar-
tós kapcsolatot alakítsanak ki sérült társaikkal, ami a program befejezése után
is maradandó és életre szóló barátságok alakuljanak.

A program kezdetén a 4000-es lélekszámú bajai középiskolásokkal készítet-
tünk egy kutatást, melyben célunk volt megtudni, hogy találkoztak- e már fo-
gyatékos személlyel, milyen ismereteik és milyen attitûdjeik vannak a fogyaté-
kosokkal kapcsolatban.

Igyekeztünk úgy felvezetni a témát, hogy semmiképpen ne legyen sokkoló
azok számára, akik még talán soha sem találkoztak a fogyatékossággal. Ennek
érdekében bevezetésnek szántuk a kérdõívet, mely mintegy segített elkezdeni
gondolkodni. Ez követõen tablókat helyeztünk ki az iskolákba, mely bemutat-
ta a fogyatékosokat, életüket,
életkörülményeiket, ünnepei-
ket, munkájukat Következõ lé-
pésként az iskolában interaktív
játékos felkészítõ foglalkozást
tartottunk dramatikus elemek-
kel az érdeklõdõk számára.
Úgy találtuk, a fiatalokat na-
gyon megérintették ezek a té-
mák és kellõen fölkészültek a
találkozásra. 

Ezután jöhetett létre tehát 
a találkozás a fogyatékosok és
az egészségesek között, mely
elsõsorban vendégség és kö-
zös munka volt a középisko-
lákban (agyagozás, korongo-
zás, papírfestés, gyertyaöntés
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fodrászkodás, kulturális mûsor) egymás kölcsönös megajándékozásával. 
A játékos felkészítõkön 25-60, a találkozásokon 30-100 diák vett részt. 

Az iskolai programok befejeztével egy összegzõ alkalmat tartottunk, melyre
meghívtuk a korábbi alkalmakon résztvevõket, akik beszámolókat tartottak a
közös élményekrõl. Ezen az alkalmon közel 200 diák vett részt.

VISSZAJELZÉSEK

Többször kaptunk szóbeli, de írásos visszajelzést is. E visszajelzések pozitív
irányultságúak voltak. Az is nagyban megerõsít munkánk pozitív töltetében,
hogy évente  (ugyanarról a fõiskoláról) jönnek hozzánk gyakornokok, akikbõl
sok esetben barát válik, aki már, mint barát jár vissza intézményünkbe.

Továbbá az is megerõsít és jó visszajelzés, hogy a helyi intézmények is meg-
kerestek, hogy  tanulóiknak biztosítsunk gyakorlati lehetõséget.

TERVEK A JÖVÕRE

Kapcsolatépítés, határon túli ci-
vil szervezetekkel való kapcso-
latépítés, erõsítés. Az alapítvány
mûhelyének (amely jelenleg a Ba-
jától mintegy 20 km-re lévõ Garán
mûködik) Bajára való költöztetése
és fejlesztése. Önkéntesek fogadá-
sa és a velük való aktív kapcsolat-
tartás. És nem utolsó sorban az ér-
telmileg akadályozott fiatalok
életének élhetõbbé tétele. Ez úgy a
mindennapi, mint a jövõbeni ter-
veink közé sorolható.
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A Grund Ifjúsági Csoport alapja egy önszerve-
zõdõ, alulról kiinduló kezdeményezés, a Grund
Ifjúsági Fesztivál. A fesztivál elindítói, szerve-
zõi, segítõi között vannak azok a helyi fiatalok,
akik jelenleg a csoport magját képezik.

Alapjában véve nem lehet külön említeni sem
a Grund Ifjúsági Fesztivált, sem a Grund Ifjúsági
Csoportot, hiszen esetünkben jól körvonalazó-
dik, hogy a szükséglet, a fiatalok igénye milyen
generáló erõvel bír. Ezt mi sem igazolja jobban,
minthogy a szükséglet hívta életre a fesztivált,
majd a közös munka, az azzal járó közösségi élet
és közösségi gondolkodás kvázi önmagától kör-
vonalazta azoknak a csoportját, akik ma a non-
formális csoporthoz tartoznak. 

A Grund Ifjúsági Fesztivál egy ember fejében
született, azonban mára sorra csatlakoznak a ren-
dezvény mellé – nemcsak a településrõl, Hajósról, hanem ma már a környezõ,
sõt a távolabbi városokból is – azok, akiket megérintett az a közösségi gondol-
kodás, mely alapjában véve nem csak a rendezvény létrehozója, generálója, de
egyféleképpen célja is. 

Fontosnak tartjuk a közösség
fejlesztését. Úgy gondoljuk, hogy
ebben a kultúraközvetítés lehet 
a legmegfelelõbb eszközünk.
Fontosnak tartjuk, hogy kezde-
ményezéseinkben az egészen pi-
ciktõl a fiatal felnõttekig minden
korosztály megtalálja az értékes
szabadidõ eltöltési lehetõséget.
Fontosnak tartjuk, hogy kezde-
ményezéseink a fiatalok számára
közösségi színtérként funkcionál-
janak. Ha csoportunknak, kezde-

Cím: 6344 Hajós,  Fácános u. 120.
Honlap: http://grund.atw.hu
Email: bartabeni@gmail.com
Telefonszám: 70/5498-303
Alapító aktivistáink és elérhetõségeik:
Barta Attila: 70/3339-834
Czifra Péter: 70/5108-526
Kübler Anikó: 20/5918-853
Béres Gergely: 20/2540-708
Csík Olivér: 20/3565-717
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A Grund Alkotótelepen sokak keze között
formálódott az agyag.



ményezéseinknek egy-két gondolatot keresnénk mottóként, az az önszervezõ-
dés és autonómia, az együttmûködésen alapuló közös feladatvégzés lehetne.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Grund Ifjúsági Fesztivál, 2005.
Grund Ifjúsági Fesztivál, 2006.
Játszó-tér kézmûves délután, 2006.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Grund Ifjúsági Fesztivál
A rendezvény fontossága abban rejlik, hogy Hajós nagyközségben, mint

lokalitásban megfogalmazódott a fiatalok azon szükséglete, ami nem egysze-
rûen egy rendezvényre irányult, hanem egy közös részvételen alapuló tevé-
kenységre. Olyanra, mely felöleli érdeklõdési körüket. Olyanra, melyen a fia-
talok egytõl egyig házigazdák lehetnek, ahol kinyilváníthatják elképzeléseiket,
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megfogalmazhatják ötleteiket, részt
vehetnek az elõkészítéstõl a lebonyo-
lításig minden egyes fázisban. Fontos-
nak tartjuk a fiatalok részvételére ala-
pozást, ugyanis az ifjúságnál, mint
célközönségnél senki nem lehet kom-
petensebb az igényeik, szükségleteik,
gondolkodásuk tekintetében. Termé-
szetesen az animátori, mozgatói sze-
repet be kell betölteni, de a közösségi
tevékenységen, kvázi a kalákamunkán
kell, hogy a hangsúly legyen.

A rendezvényt 2005-ben indítot-
tuk útjára. Az akkor még szûk szer-
vezõi csapat nehéz feladattal találta
szemben magát, egy „neve nincs te-

lepülésen egy neve nincs fesztivált” kezdeményeztünk. Tenniakarásban
nem volt hiány, azonban pénzben annál inkább, ezért a falu vállalkozóit ke-
restük meg, hogy támogassanak bennünket, fiatalokat, hogy ezt az elképze-
lésünket megvalósíthassuk. Az anyagi támogatást megkaptuk. Ekkor már
körvonalazódni kezdett, hogy az önkormányzatban nem fog osztatlan sikert
aratni a Grund. Végül is anyagi támogatást nem, de a rendezvényhez a hely-
színt mégis biztosították. 

A Grundban egy olyan való-
ban mûködõ közösségi szín-
teret álmodtunk meg, ami ér-
tékeket közvetít. Ezért kezdõ,
fiatal, ambíciózus zenekaro-
kat kerestünk, s elkezdtük az
ifjúsági kerekasztal beszélge-
téseinket, amire a szakembe-
reken kívül az érintettek is
meghívást kaptak.

A Grund Ifjúsági Fesztivált
idén is megtartottuk, de most
már sokkal népesebb szervezõi
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Az alkotótelep arcfestõi még vidámabb
arcokat varázsoltak a Grundra

Fotósunk a tõle megszokott rendhagyó
alkotásaival, egy rendhagyó „grundos” helyszínen.



gárdát tudhatott a rendezvény maga mellett. Az elõzõ évi anyagi támogatók
tábora is nõtt, ezzel fejezték ki a helyi, s már a vidéki vállalkozók is azt, hogy
igényét látják a rendezvénynek. Sajnos az önkormányzat, élén polgármeste-
rünkkel idén nem támogatta kezdeményezésünket, sõt, annak egyenesen „ke-
rékkötõje” volt. A rendezvény elõtti héten értesített bennünket, hogy nem áll
módjában a korábban kérésünknek megfelelõen felajánlott falu központot a
rendezvényhez biztosítani. Itt újra a helyi gazdasági tõke birtoklói léptek fel a
rendezvény mellett, s egy magánkézben lévõ volt TSZ. területet ajánlott fel
egy vállalkozó a rendezvény helyszínének.

Idén már igazi grund volt a Grund Fesztiválon. A tavalyihoz képest idén
már önállóan jelentkeztek a zenekarok az ország minden pontjáról. Széle-
sebb palettán jelent meg az ifjúsági kerekasztal beszélgetés. Újabb
kerekasztalt indítottunk, amin a téma a falukutatás volt. Idén célközönség-
nek tekintettük a családosokat és a kicsiket is, ezért pódium elõadásokat,
kézmûves bemutatókat is tartottunk. 

TERVEK A JÖVÕRE

Terveink között szerepel a kezdeményezéseink további fenntartása, fej-
lesztése, valamint mobil közösségi színtér létrehozása.
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A Grund multikulturális színpadán a fellépõ 
hat zenekar egyike, a Meztelen Ebéd.



A HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Iroda Kecskemét Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának ifjúsági szolgálata. Olyan humán-
szolgáltató intézmény, mely a fiatalok tájékoz-
tatásának és informálásának tekintetében
alapellátás jellegû szolgáltatást nyújt – elsõsor-
ban – a város 12-28 éves korosztálya számára.

Alacsonyküszöbû intézményként az iroda
munkatársai törekszenek arra, hogy ügyfeleik
lehetõleg azonnal, várólista nélkül, a legtelje-
sebb és legszélesebb körû segítséget kapják.

A fiatalok autonómiájának tiszteletben tartá-
sa, valamint a teljes és hiteles információ érde-
kében a szolgáltatás mindennemû ideológiától,
pártoktól és egyházaktól függetlenül mûködik,
bárki számára ingyenesen hozzáférhetõ és tel-
jes körû anonimitást biztosít.

Mûködésének tartalmi követelményei megfelelnek a hazai és nemzetkö-
zi ifjúságsegítõ munka standardjainak: tevékenységét az Európai Ifjúsági
Információs Charta, valamint a Magyarországi Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Irodák Szakmai és Etikai Kódexe szerint végzi.

Az intézmény tagja és módszertani központja a Magyarországi Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének (HAYICO), valamint ré-
sze az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Ügynökség (ERyICA)
mára több mint 7500 szolgálatot magába foglaló európai irodahálózatának.

Szakfeladat, tevékenység
A HELPI célja segítséget nyújtani a fiataloknak a mindennapi életük során

felmerülõ problémáik megoldásában, információs igényeik kielégítésében.
Feladata az ifjúság számára ingyenesen hozzáférhetõ, közérdekû, szabad-
idõs, kulturális és egyéb, a helyi igényekhez igazodó információszolgáltatás,
illetve jogi, iskolai, pályaválasztási és életvezetési tanácsadás biztosítása. 
Tevékenységén keresztül segíti az egyének és (segítõ) intézmények összeta-

Cím: 6001 Kecskemét, 
Széchenyi sétány 2-4. földszint Pf.: 328.
Honlap: www.helpi.hu
E-mail: helpi@helpi.hu
Telefon és fax: 76/475-022
Ügyfélszolg.: munkanapokon 12-18 óráig
Infotel: 76/412-020 
(ügyfélszolgálati idõben)

Munkatársaink:
Szabó Csaba Intézményvezetõ:

szabo.csaba@helpi.hu 
Buknicz Éva Orsolya HELPI szakmai vezetõ:

buknicz.eva.orsolya@helpi.hu
Borda Balázs ELEVEN klubvezetõ

borda.balazs@helpi.hu
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HELPI Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda



lálkozását, valamint a fiatalok autonómiájának kialakulását: azt, hogy képe-
sek legyenek felelõsséget vállalni önmagukért.

A szolgáltatás rövid története
Az intézmény 1989-es alapítását követõen 1990 májusától kezdte meg

nyilvános mûködését. 1995 októberéig Kecskemét belvárosában, az Erkel
Ferenc u. 2. szám alatti ingatlanban szolgáltatott, ahonnan ifjúságpolitikai
okok miatt a település legnagyobb városrészébe, a 35 000 fõs lélekszámú
széchenyivárosi lakótelepre, a Széchenyi sétány 2-4. szám alatti ingatlanba
költözött.

Az elmúlt 15 évben mindvégig szakmailag önálló intézmény maradt.
Erõs társadalmi támogatottsággal és civil kapcsolatokkal rendelkezik, me-
lyet innovatív programjaihoz fel is használ. 2002 májusa óta a Magyaror-
szági Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége (HAYICO)
Szakmai Módszertani Központja. 

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

IRODUSSZEIA – helyi szolgáltatásfejlesztés / 2001.
Nemzetközi Ifjúsági találkozó, Finnország / 2002
ÉLET Útmutató – az önálló életvitel kézikönyve / 2003-
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A HELPI nyitóoldala a weben



ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér /2004-
Ifjúsági információs és tanácsadó szolgálatok Magyarországon – háló-
zatfejlesztés / 2004.

Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Kecskeméten / 2005–2006.
eHELPI – webes tartalomfejlesztés / 2006.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

A fiatalokban rengeteg hasznos energia, lendület, ötlet van, amely ráadá-
sul a felnõttek, a közösség örömét, elismerését szeretné elérni – még ak-
kor is, ha sokszor éppen ellenkezõ elõjelû csomagolásba van rejtve. A mai
fiatal sokkal képzettebb, mint a tegnapi. Sok fontos területen (pl. informa-
tika, alkalmazott tudományok) jóval több újító gondolata lehet, mint egy
mai felnõttnek. Szabadabb, önállóbb, kevésbé tûri az egyenlõtlenséget, az
elnyomást, az igazságtalanságot. Csupa pozitív tulajdonság – és csupa
frusztráló tapasztalat a felnõtt társadalomnak.

Ha teret akarunk engedni a fiatal önállóságának, akkor valóban és egé-
szében teret kell adnunk: azaz biztosítani kell helyet, eszközöket, informá-
ciót, tudnivalót, valamint döntési lehetõséget, felelõsséget számukra. E fel-
ismerés mentén kezdtek a világon elõtérbe kerülni a fiatalok informálását,
tájékoztatását, közösségi szerepvállalását segítõ szolgáltatások.
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Élet útmutató – Az önálló élet kézikönyve



Kecskemét széchenyivárosi lakótelepén közel 35.000 ember él, a telepü-
lés lakosságának harmada. A városrész szociális körülményei rosszak. Kü-
lönösen a gyerekek és a fiatalkorúak a veszélyeztetettek. Hiányzik a köz-
mûvelõdési alapstruktúra, a vendéglátóipari egységeken kívül alig akad
hely a fiatalok számára, ahol hasznosabban tölthetnék idejüket. Felértéke-
lõdött a közterület szerepe (játszótereken, parkokban csoportosulnak, de-
viancia megjelenik a nyílt utcán. A lakóteleprõl hiányoznak azok az ifjúsá-
gi csoportok, pozitív személyiségformáló közösségek is, melyek színterei
lehetnének a gyerekek szocializációjának.

Ifjúsági Közösségi Tér
A helyi önkormányzat intézményeként mûködõ HELPI Ifjúsági Informáci-

ós és Tanácsadó Iroda 1995-ben költözött a belvárosból a Széchenyivárosba.
A lakótelepi helyzettel szembesülve hamar kiderült, hogy az intézmény ala-
pító okiratában foglalt individuális szolgáltató tevékenysége (információ-
szolgáltatás, tanácsadás) messze nem elégíti ki a helyi igényeket – a lakóte-
lepi fiatalok elsõsorban közösségi térnek, találkozópontnak használták az
intézményt.

A HELPI 10 éven keresztül saját intézményi forrásaival és a vele együttmû-
ködõ civil szervezetek segítségével próbálta kielégíteni a jelentkezõ többletigé-
nyeket. 2005-re nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég idõben strukturálni az in-
tézményben zajló tevékenységeket, térben is el kell különíteni a
szolgáltatásokat egymástól. Ekkor fogalmazódott meg egy önálló intézményi
egység gondolata.

A helyi TÉR Ifjúságsegítõ
Egyesülettel közösen projektterv
született egy alacsonyküszöbû
(könnyen, önkéntesen, ingyene-
sen hozzáférhetõ) közösségi tér
kialakítása céljából.

A fejlesztési terv egy olyan vé-
dett intézményi környezet létreho-
zását tûzte ki célul, mely minden-
kor a látogató fiatalok kulturális
hátterére épülõ tevékenységeknek
ad otthont – a helyi sajátosságok-
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hoz és igényekhez alkalmazkodni ké-
pes szolgáltatásokkal. A közösségi tér
mûködtetését lehetõség szerint ala-
csony költséggel, a professzionalitás és
az önkéntes munka sajátosságainak
ötvözésével, a felhasználó fiatalok ak-
tív bevonásával terveztük. 

11 -> ELEVEN
A HELPI, széchenyivárosi mûködé-

sének 11. évében, Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzatának tá-
mogatásával foghatott hozzá a
Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi
Tér kialakításához. Az intézmény a
szolgáltató helyet a Széchenyi sétány
11. szám alatti bérelt ingatlanban
hozta létre. 

Már az elsõ munkafázistól érvényesült az a célkitûzés, hogy a felhaszná-
ló fiatalokkal közösen történjen a szolgáltatás megszervezése: az ingatlan
felújítását és a helyiségek tervezését a Prince's Trust Alapítvány angol ön-
kéntesei helyi fiatalokkal közösen végezték el. Tiszteletükre – és mert ma-
gyarul is találó, kedves, dinamikus szót jelöl – kapta a hely a nevét: ELE-
VEN Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér.

2005 novemberétõl – az ELEVEN ünnepélyes birtokbavételétõl – lépés-
rõl lépésre kerültek bevezetésre újabb és újabb szolgáltatási elemek a kö-
zösségi tér mûködésébe. Ezek folyamatosságát pályázati és szponzori tá-
mogatásokból igyekszik megoldani az ELEVEN-t fenntartó HELPI Ifjúsági
Iroda. 

Az önkormányzattól céltámogatásként kapott forrás ugyanis csupán a
bérleti díj és a rezsiköltségek kifizetésére elegendõ.

ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér szolgáltatásai
Napközbeni és éjszakai játszóház
Közösségi és táblás játékok, asztalitenisz, csocsó, filmnézés, zenehallga-
tás, dumaparti
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Az ELEVEN munkatársai
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Tankör
Iskolai felzárkóztatás, készségfejlesztés
Netkuckó
Közösségi internetezés
Kézmûves foglakozások
Használati és dísztárgyak készítése természetes anyagokból
Alkotómûhely
Street art és graffity négy fal között
Szakmai fórumok, csoportfoglalkozások
Helyiséghasználat ifjúsági csoportoknak, szakmai szervezeteknek

VISSZAJELZÉSEK

PRO IUVENIBUS SANIS – Az Egészséges Fiatalokért helyi közéleti díj
/ 2004

Az év EURODESK partnere – MOBILITÁS / 2005

TERVEK A JÖVÕRE

INFOHEGY Országos Ifjúsági Adatbázis / 2007–
KIRAKAT Pláza Információs Szolgálat / 2007–
Felkeresõ szolgáltatások fejlesztése / 2007–
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Faktúra alkotómûhely



Az intézmény alapvetõ mûködési elvei:
a gyermekek és fiatalok kulturális-közösségi
szocializációjának elõsegítése a mûvelõdés
eszközeivel, kultúraközvetítés a korosztályi
sajátosságok figyelembevételével. Nyitottság,
érdeklõdés, befogadói attitûd kialakítása a
kulturális értékek, közösségi hagyományok
iránt oly módon, hogy a folyamatban résztve-
võk aktivitása, alkotóképessége is megnyilat-
kozzék.
az önálló életvitel kialakítását segítõ ismeretek
nyújtása, készségek fejlesztése: hiteles formá-
ban – hiteles emberek által.
a helyi társadalom szabadidõs, kulturális, kö-
zösségi kezdeményezéseinek támogatása.
személyességet, kulturáltságot közvetítõ kör-
nyezet kialakítása (terek és gesztusok).
a mûvelõdés, szórakozás, társas élet közösségi formáinak, tartalmainak gaz-
dagítása a célcsoport (gyerekek, fiatalok, családok, pedagógusok) részvéte-
lével.
sokrétû együttmûködés a civil közösségekkel, társintézményekkel, szerve-
zetekkel az erõforrások összegyûjtése, a helyi társadalmi támogatottság ér-
dekében.  

Az intézmény munkája stabil, kialakult mûvelõdési formákon nyugszik, me-
lyet évente megújuló tartalmat tesznek idõszerûvé:

az iskolai oktató- nevelõmunkát kiegészítõ szabadidõs ismeretterjesztõ,
mûvészeti és játékprogramok, mûveltségi vetélkedõk, rendhagyó órák, osz-
tálykirándulások 
a kézmûves mûhelyek tárgyalkotó foglalkozásai
képességfejlesztõ szakkörök, mûvészeti csoportok
mûvészeti találkozók, fesztiválok, kiállítások
hétvégi, családi jellegû rendezvények, kirándulások
ifjúsági közéleti és szórakoztató programok
egészségmegõrzõ programok
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Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

Honlap: www.kio.hu

Email: ifjusagi@kio.hu

Tel.: 76/481-686, 481-523

Munkatársaink és elérhetõségeik: 

Józsa Katalin igazgató: 

jozsakata@kio.hu

Habuda Ibolya igazgatóhelyettes:

habuda@kio.hu

Vargáné Farkas Ágnes gazdasági vezetõ:

varganeagnes@kio.hu

Csenki Csabáné Otthon mozi vezetõje:

turiedit@kio.hu

Oláh Edit Parádfürdõi Ifjúsági Tábor vezetõje:

o.edit@kio.hu 70/331-8158

KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON



az Otthon Mozi art mozi jellegû mûködése, gyermekszínházi és hangver-
seny, koncert programjai
szünidei programok, nyári táborok
a Parádfürdõi  Ifjúsági  Tábor üzemeltetése

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2001
Alternatív tanítási órák megvalósításához; Versmondók Találkozója; Európai
Filmhét; Közép- és Fõiskolások könnyûzenei fesztiválja; Képrõl Képre Rajz és
Animációsfilmes Kör; „Színházi nevelési napok”; Eszközfejlesztés; „Indulj egy
úton…!”; Globálisan gondolkodj, lokálisan cselekedj; PatyomKINO Filmklub
I. félév; Art mozi támogatás; Játékanimátorok képzése; Mûvészeti „Fantázia”
Alkotótábor; „Fantázia”   Mûvészeti Alkotótábor.

2002
Diákgaléria; Forgószínpad; Globáli-
san gondolkodj; Hírös mesterek…;
Japán napok; Katona és Arany; Mûvé-
szeti találkozók, fesztiválok; Diákest;
Malomkerék; Beszélj és embertársam
vagy; Versmondók találkozója; Ani-
mációfilmes Mûhely; Több funkciós
közösségi tér kialakítása; Muzsikáló
udvar.

2003
Diákgaléria; Hetedhét Magyarország;
Szakmai konferencia; Az intézmény-
ben mûködõ mûvelõdési közösségek támogatása; Falu a városban; Forgó-
színpad; Itt lett belõlem ember!; Tükörtermi hangverseny; Nyári táborok.

2004
Mese, zene, játék; Érdekeltségnövelõ pályázat; Táncházak; Tükörtermi
hangverseny; Animációfilmes Mûhely; A fiatalok mentális egészsége; Vi-
déki Art-mûsorsáv támogatása.
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2005
Mese, zene, játék; Otthon Mozi nyitó programja; Országos gyereknap; Hang-
leolvasó berendezés; Eszközfejlesztés; Regionális találkozók; Otthon Mozi kö-
zönségkapcsolatok; Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó; Környezet-
védõ és Mûvészeti Közösségek tábora; Mûvészeti közösség, tábor; Doromb
fesztivál; Art mozi szelektív támogatására I.félév; Mese, zene, játék; Varázsla-
tos ünnepvár; Art mozi szelektív támogatására II.félév; Fiatal Filmesek.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Több jelentõs projektrõl írhatnánk tevékenységünk bemutatásaként, de az
alábbiakban azt emeljük ki, amely intézményünk munkájából a legnagyobb ke-
resztmetszetet adja. A projekt mûvelõdési közösségek és a hozzájuk tartozó
rendezvények támogatását célozta, így itt mind táborok, mind pedig egy-egy
közösség éves tevékenysége jól szemléltethetõ volt. 
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A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó találkozó 
Bács-Kiskun megyei fordulója egyik elõadásán 2006 tavaszán



A Kecskeméti Ifjúsági Otthonban mûködõ mûvelõdési közösségek tevé-
kenységére  és  az  ehhez kapcsolódó nyári táboroztatásra 2 200 000 Ft támo-
gatást kaptunk. 2005 májusától 2006 április végéig az alábbi közösségek mun-
káját, és táborozását segítette a támogatási összeg:
1.Musical stúdió
2.Zenekuckó és tábora
3.Vándorbot Báboskör és tábora
4.„Sziazoli” Diákszínpad                                                                          
5.Kecskeméti Dramatikus Játszókör
6.Bikkfa kézmûves tábor
7.Fantázia mûvészeti alkotótábor
8.Természetbúvár tábor
9.Képzõmûvészeti Mûhely és alkotótábor
10. Diák színjátszó kör

VISSZAJELZÉSEK

A programok résztvevõi, a táborokban lévõ gyerekek, valamennyi együttmû-
ködõ partner elégedettségét fejezte ki a rendezvények, táborok megvalósítását
illetõen. Errõl reprezentatív felmérés adatai szolgáltak bizonyságul. 

TERVEK A JÖVÕRE

Minõségbiztosítási projekt kidolgozása
Parádfürdõi Ifjúsági Tábor fejlesztése
Az intézmény munkatervében megfogalmazott célterületek további fejlesz-
tése (Városi Diákönkormányzati munka megújításának segítése, „Szertelen
diáknapok” drogprevenciós programsorozat megvalósítása, önszervezõdõ
közösségek támogatása)
Otthon Mozi mûködésének további fejlesztési tervei
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Egyesületünk a jelenlegi, intézményesült formá-
ban viszonylag rövid múltra tekint vissza, a Gyu-
lai Bíróság 1999. március 1-jével vette nyilvántar-
tásba. Egyesületünk alapító tagjainak száma 11
fõ, szimpatizánsaink, önkéntes segítõink száma
37 fõ, életkorukat tekintve 10-70 éves korosztály-
ok képviselõi.

A Madarak és Madarászok önszervezõdõ ifjú-
sági csoportunk tagsága által érintett korcsoport
a 10-25 éves korosztály, melynek létszáma 34 fõ. 
A szervezet jelenlegi tagságát alkotó közösség vi-
szont hosszú évek óta igyekszik megõrizni szû-
kebb környezetünk, Kevermes, tágabb térségünk
Dél-Békés megye és a Dél-Alföld hagyományait, 
a népi kultúra írásos és tárgyi emlékeit.

Az azonos célokért tevékenykedõ emberekbõl
szervezõdött társaság minden tagja fontosnak
tartja a múlt emlékeinek, tradícióinak ápolását, s a jövõ nemzedékekhez való to-
vábbítását a mai kor emberén keresztül.
Egyesületünk kiemelt területnek
tartja az alap- és középfokú oktatás-
ban és az azon kívül résztvevõk is-
meretanyagának bõvítését a helytör-
téneti, életmódtörténeti, kulturális
hagyományok, a környezet és termé-
szetvédelem, ornitológia vonatkozá-
sában egyaránt.

Fontosnak tartjuk a nem formális
nevelési módszerek alkalmazását a
mindennapi tevékenységünk során.

Kezelünk, fenntartunk és bemuta-
tunk egy több ezer tárgyból álló
hely- és életmód történeti gyûjte-
ményt. Ezekre alapozva képzéseket,
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Cím: 5744 Kevermes, Jókai 14.

Email: kehofa@freemail.hu

Telefonszám: 68/434-380

Munkatársaink és elérhetõségeik: 

Bozó Vilmos elnök: 

68/434-380

Bozó Vilmosné Sági Olga titkár 

68/434-380

KEHOFA EGYESÜLET

A gyüjtõ munka alapjai. Elméleti ismeretek 
átadása a szekcióknak.



szakmai rendezvényeket, kiállításokat szervezünk. Ifjúsági programokat, tábo-
rokat, nemzetközi ifjúsági cseréket koordinálunk, bonyolítunk. Versenyeken,
szakmai megmérettetéseken képviseltetjük magunkat. Eredményeinket szak-
mai lapokban publikáljuk, kiadványokban tesszük elérhetõvé.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2001
„Képes Ház” I. ütem felújítás
Eszközbeszerzések (2001–2006)
évente „Föld adta sors” honismereti tábor
évente állandó kiállítás a „Képes Ház”-ban
évente idõszaki kiállítások
heti rendszerességû szakmai munka, projektek gondozása a helytörténet,
honismeret, ornitológia területén
évente Honismereti Napok
évente „Cseresznye Napok”
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Madárvédelmi projektek

2004
Ifjúsági szálláshelyek, közösségi terek kialakítása

2005
„Hidak” projekt Nemzetközi Ifjúsági Csere
Madarak és Fák napja helyi, régiós, országos ornitológiai versenysorozat
(Országos döntõben 9. hely)
Madarak és Madarászok kiadvány

2006
„Partnerség” projekt Nemzetközi Ifjúsági Csere
Madarak és Fák napja versenysorozat (országos döntõ 2. hely) 
„Föld adta sors…” kiadvány

KIEMELKEDÕ PROGRAM

2001. „Képes Ház” felújítása. Közösségi terek, kiszolgáló infrastruktúra ki-
építése, lehetõvé téve a több irányú ifjúsági, szakmai munka eredményes, ha-
tékony folytatását. Kiépült a „Bázis”.

2005. „Hidak” projekt. Nemzetközi ifjúsági csere program bonyolítása. A há-
rom oldalú csere során fogadószervezetként láttuk vendégül a romániai,  szlo-
vákiai és magyarországi partnereink által delegált fiatalokat és ifjúsági segítõket.

A program során a szlovák, román, magyar földrajzi területrõl érkezõ fi-
atalok kutatómunka, interjú, beszélgetés, alkotó tevékenység, szerepjáték,
a gyakorlatban történõ megtapasztalás során megismerhették egymás 
kultúráját, szellemi, tárgyi örökségét, a mindennapi élet valóságát, azok
közötti hasonlóságokat és különbözõségeket. A Hidak projekt tevékenysé-
geiben az interkultúrális tanulás révén kialakult az együttmûködés, a köl-
csönös megértés, elõtérbe kerültek az európai értékek, tudatosult az Euró-
pához való tartozás érzése, a több kultúra egyidejû jelenléte, a helyi
közösség kulturális értékmegõrzõ szerepe.
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A „Kevermesi Kertészség” történetének kutatásán, elemzésén keresztül ösz-
szehasonlítani Magyarország, Románia, Szlovákia területein felfedezhetõ kul-
turális hasonlóságokat, különbségeket. 

A csere során célunk volt olyan közösség megteremtése, melyben felébred
az igény az együttmûködésre az interkulturális tanulás elveinek érvényre jut-
tatásával, a nem formális tanulási módszerek alkalmazásával.

Az európai értékek képviselete során elõtérbe kívántuk helyezni a demokrá-
cia, a környezet- és természetvédelem kérdéskörét.

A projekt európaiságát olyan közös tevékenységsoron kívántuk erõsíteni,
mely során  minden szervezõt és résztvevõt bevonunk az adott feladat kivite-
lezésébe. Akik elsõsorban tapasztalataikon keresztül, aktív részvételükkel sa-
játították el azokat az élethez nélkülözhetetlen készségeket, ismereteket, érté-
keket, melyek elengedhetetlenek  céljaik megvalósításához. 

A csereprogram keretében a fiataloknak lehetõségük nyílt összehasonlí-
tásokat tenni, párhuzamokat vonni a képviselt földrajzi területek, valamint
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Népek táncai. Táncház a „Képes Ház”-ban.



a fogadó Kevermes történelme, kultúrája, a lakosok szokása, hagyományai,
dalai, játéka, mindennapjai között. A meglévõ, megõrzött ismeretek átadá-
sakor, az írott, épített, tárgyi és természeti emlékek, örökségek, értékek
felkutatásakor megismerhették egymást, közös élményeket  szerezhettek,
képességük, tehetségük kibontakozhatott. 

Így az iskolarendszeren kívül a szünidõben hasznos személyiségfejlesztõ
elfoglaltságban volt részük. Létezõ értékeket képviseltek, egymástól tanul-
tak, kapcsolatokat teremtettek.

Ismeretlen tájegységrõl szereztek tudomást, melynek kulturális, termé-
szeti értékeit, örökségét befogadták, elfogadták.  
A közösen megfogalmazott cél: pozitív viszonyulást kifejezni a történelmi
korok eseményeihez, szereplõihez azok játékos formátumú nyomon köve-
téséhez az alkotókedv  és a fantázia kibontakozása mellett.

A csere alatt közösen kiválasztott témákat tanulmányoztak szekciókban,
vegyes kiscsoportokban oly módon, hogy közben megismerhessék egymás
kultúráját.

VISSZAJELZÉSEK

Szervezetünk munkáját a szakmai szervezetek (Megyei Honismereti Egyesü-
let, Országos Honismereti Szövetség, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgató-
ság, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Orosházi Határõr
Igazgatóság, stb.) elismerik, a mindennapi munkánkban folyamatosan évrõl-
évre támogatnak.

Programjainkon készült elégedettségi kérdõíveink tanulsága szerint a
rendezvényeinken résztvevõk  újszerû, pozitív élményeket élhetnek át, szí-
vesen térnek vissza hozzánk. Önkéntes munkájukkal is segítik tevékenysé-
günket. Elismerésüket a külföldön és a hazai médiákban megjelenõ publi-
kációikban is kifejezésre juttatják.

Úgy ítéljük meg, hogy az éves rendszerességgel megvalósított rendezvé-
nyeinken megjelentek számának növekedése, az általuk nyújtott önzetlen
segítség egyértelmûen a munkánk pozitív megítélésének fokmérõje.

Számunkra azonban a legfõbb elismerés az eddigi programjainkon részt-
vevõ több száz gyermek és fiatal vidámságtól, életörömtõl csillogó tekinte-
tében tükrözõdik. Ez ad erõt és kitartást munkánk továbbviteléhez.
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TERVEK A JÖVÕRE

Folytatni a megkezdett programjainkat:
Helytörténeti, honismereti gyûjtõmunka, gyûjtött anyag rendezése, fel-
dolgozása
Állandó kiállítás bõvítése
Idõszaki kiállítások, bemutatók, szakmai rendezvények szervezése
„Képes Ház” II. ütem felújítása, kiállítóhelyek rekonstrukciója
Eredményeink publikálása
Ifjúsági munkánk továbbfejlesztése
Táborok munkájának
továbbvitele
Ifjúsági cserék folytatá-
sa, kiszélesítése
Partneri  kapcsolataink
elmélyítése, új partner-
ségek kiépítése
Nemzetközi kapcsolata-
ink elmélyítése
Európai Önkéntes Szol-
gálat projekt elõkészíté-
se, a fiatalok felkészítése
A helyi és térségi fiata-
lok kezdeményezésére
tevékenységi körünk
bõvítése (természetvé-
delem, ornitológia terü-
leteinek mind mélyebb megismerése, megismertetése
Önszervezõdõ közösségünk a „Madarak és Madarászok” munkájának
további támogatása, fejlõdésük elõsegítése, eddig elért eredményeikre
épülõ terveik megvalósításának mentorálása. Munkájuk infrastruk-
túrális hátterének biztosítása.
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Ismerkedés az Uniós normákkal. 
Tapasztalatszerzõ kiránduláson.



A Kelebiai Ifjúsági Egyesület 2003. augusztus 11-
én alakult tizenhét alapító taggal. Az akkor meg-
fogalmazott célok közül a legfontosabb az volt,
hogy képviseletet nyerjenek a kelebiai fiatalság
érdekei településünkön, és élhetõbbé tegyük
Kelebiát számukra. Már kezdetekkor nagyon jó
kapcsolatot alakítottunk ki a helyi mûvelõdési
házzal, így tevékenységünkhöz a hely is adott
volt. Évrõl évre egyre aktívabban résztvettünk 
a kelebiai közéletben, szorosan együttmûködve 
a helyi mûvelõdési házzal, klubokat is indítot-
tunk, ezzel gazdagítva a fiatalok szabadidõ eltöl-
tési lehetõségeinek tárházát. A mûködésünk fo-
lyamán arra törekedett az egyesület vezetõsége,
hogy felismerje az egyesület tagságában rejlõ
szellemi energiákat, többleteket, és ezeket igye-
keztünk kamatoztatni településünk javára. Így
jött létre Kelebia Község honlapja, melyet egy bemutatóvideó levetítésének ke-
retei között adtunk át ünnepélyesen Kelebia Község 79. születésnapi rendez-
vényén, de alapítottunk egy design csapatot is, akik nonprofit módon igyekez-
nek minõségibbé tenni a település kiadványait. 2006 tavaszán különbözõ
kapcsolatok révén bejártuk a környezõ településeket azzal a céllal, hogy fel-
mérjük a fiatalság helyzetét tágabb környezetünkben. Ennek a munkának az
eredménye lett 2006 júliusában a DINSZT (Dél-alföldi Ifjúsági Nonprofit Szer-
vezetek Társasága) megalakulása, melyrõl nem kis örömünkre számos írott és
elektronikus média is hírt adott. Jelenleg az egyesületünk azon dolgozik, hogy
helyben elindíthassuk, és aktív részesei lehessünk a Kelebia Televíziós csator-
nának, továbbá Térségi Ifjúsági Házat szeretnénk létrehozni.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2003
A mai napig: a község évi 15 rendezvényén való aktív szervezõi részvétel

Cím: 6423 Kelebia, 
József Attila u. 91.

Honlap: www.kelebia.hu 
Email: kie@emitelnet.hu 
Tel.: 76/454-210; 30/337-0476

Munkatársaink: 
Szegedi Szabolcs
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2004
„EU Majális” emlékmû készítése, átadása
Aranykéz Gyermekfalu
I. Kelebiai Kárpát Fesztivál fõszervezõi
A „Kelebia Online” honlap ünnepélyes átadása községünknek

2005
községi „Kisszínpad” létrehozása
„Underground” klubhelyiség létrehozása
II. Kelebiai Kárpát Fesztivál fõszervezõi
Kelebiai Vasutas Emlékhely rendbehozatala, átadása

2006
Ingyenes „KIE Naptár 2006” a község lakosainak
Térségi Ifjúsági Egyeztetõ Fórum megrendezése
elindul a „KIE Online” (www.kieonline.fw.hu)
elindul a falu lakosainak ingyenes „KIE Hírlap”
A Dél-alföldi Ifjúsági Nonprofit Szervezetek Társaságának megalakulása
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Május 1-i Anyáknapi meglepetés 2005-ben. Az elõadás után felengedtünk egy
lufiból készített (2,5 m magas) rózsát és egy szintén lufival felemelt vásznat

amin „Boldog Anyáknapját! KIE” felirat volt olvasható.
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Sok olyan projektet sikerült véghezvinni, amirõl azt gondoljuk, hogy nagy je-
lentõséggel bír. De ami ezek közül is talán a legjelentõsebb, az a DINSZT élet-
re hívása. A projekt azzal indult, hogy körbejártuk a környezõ településeket és
együttmûködve az ottani önkormányzatokkal segítettük õket abban, hogy lét-
rehozzák az ifjúsági egyesületeiket. Folyamatosan tanácsokkal láttuk el õket
mûködés tekintetében és örömmel tapasztaltuk, hogy hamar önállósodtak
ezek a civil szervezetek. A következõ fázis az volt, hogy megrendeztük az ezen
szervezetek vezetõségeit és az adott községek polgármestereit vendégül látó
Térségi Ifjúsági Egyeztetõ Fórum elnevezésû rendezvényt. Ezzel a fórummal
az volt a célunk, hogy elõkerüljenek az ifjúságot érintõ térségi problémák mind
az ifjúság, mind a települések vezetõségei felõl. El kell mondjuk, hogy a ren-
dezvény több eredménnyel zárt, mint amennyivel számoltunk. Azon felül,
hogy megfogalmazódott a DINSZT létrejöttének igénye, javasolták a községi
polgármesterek, hogy a térség kulturális rendezvényének a helyszíne is Kelebia
legyen, hiszen a Kárpát Fesztivál érdemeit és a szervezõk mentalitását tartják
követendõnek térségi szinten. A fórumot pedig (egy sikeres Mobilitás pályázat
segítségével) a „DINSZT Tábor 2006” követte. Egy négy napos tematikus tá-
borról van szó, amely helyet adott a Balotaszállási Ifjúsági Egyesület, a
Gyálaréti Ifjúsági Egyesület, a Kelebiai Ifjúsági Egyesület, a Kisszállási Ifjúsági
Egyesület, az Öttömösi Fiatalok Szövetsége, a Szegedi Ifjúsági Egyesület és a
Tompai Ifjúsági Egyesület tagjainak. A tábor harmadik napján került sor a
DINSZT hivatalos megalakulására is, de ezen felül számos hasznos elõ-
adásnak és hangulatos közösségi foglalkozásnak lehettek részesei a tábor
részvevõi.
A DINSZT megalakulását követõ lépés a vajdasági fiatalokkal való kapcsolat-
felvétel. Történtek már elõzetes megbeszélések, de a végeredménynek egy
Nemzetközi Ifjúsági Szövetség megalakítását tervezzük.

VISSZAJELZÉSEK

Több helyrõl is érkeztek hozzánk visszajelzések a munkánkról, és megelége-
désünkre ezek túlnyomórészt pozitív reakciók. A helyi lakosság maximálisan
támogatja az egyesületünket, hol egyetértéssel, hol szellemi vagy pénzbeli tá-
mogatással. Alapvetõen azt várják a szervezetünktõl, hogy mérsékelje a fiata-
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lok elvándorlását községünkbõl. Be kell vallani, nem kis feladat, de amit csak
tudunk, megteszünk az ügy érdekében. A térségbõl mind a vezetõk mind az
ott élõ fiatalok pozitívan nyilatkoznak a munkánkról, és megelégedéssel köz-
lik felénk, hogy nagyon örülnek neki, hogy össze akarjuk fogni a térségi fiata-
lokat. Legnagyobb meglepetésünkre arról is beszélhetünk, hogy a média is je-
lentõsnek tulajdonítja munkánkat, hiszen egyre több és többféle sajtóban
halljuk, olvassuk, vagy látjuk vissza magunkat és az eredményeinket.

TERVEK A JÖVÕRE

Mint azt már a fentiekben említettük, a célunk, hogy egy Nemzetközi Ifjú-
sági Szervezetet hozzunk létre, és ebbõl kifolyólag minél magasabb fórumokon
képesek legyünk a fiatalok érdekeit védeni, képviselni. Célunk továbbá, hogy
egy Térségi Ifjúsági Házat hozzunk létre, de az elképzeléseink között szerepel
az is, hogy egy olyan szellemi bázist, csoportot hozzunk létre, amely célul tû-
zi ki, hogy a térségben generáló szerepet töltsön be a fiatalok által kezdemé-
nyezett vállalkozások elindításában – gondolva itt arra, hogy a térség ifjúság-
vándorlásának a fõ oka a munkanélküliség. Természetesen ez nem megy
másként, csak ha bevonjuk az önkormányzatokat is ebbe a folyamatba, éppen
ezért szoros együttmûködést igyekszünk kialakítani a fiatalság és a vezetõsé-
gek között.
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A II. Kelebiai Kárpát Fesztiválat szervezõ csapat stábértekezlete a nem
sokkal elõtte nyílt Underground Ifjúsági Pincében polgármesterekkel)



A Kincskeresõk Egyesülete 1991. december 7-én
alakult meg Kecskeméten. Tagjai az ország kü-
lönbözõ településein  élõ pedagógusok, könyvtá-
rosok és szülõk. Az egyesület alakulásától kezd-
ve alapvetõ céljának tekinti a gyerekek kulturális
tevékenységének szervezését, olvasási szokásaik
alakítását, anyanyelvi kultúrájának fejlesztését.
Kiemelt figyelmet fordítunk a Kincskeresõ-moz-
galom és a mesemondás hagyományainak meg-
õrzésére. Pályázatok, vetélkedõk hirdetésével,
országos táborok, találkozók szervezésével te-
remtünk lehetõséget a tapasztalatcserére, kap-
csolatfelvételre, módszertani ötletek átadására,
kulturált idõtöltésre.

„Kincset keresni jó, megtalálni öröm, megtar-
tani hasznos” – írta egyik országos játékunk
résztvevõje Miskolcról. A Kincskeresõk Egyesü-
lete az elmúlt másfél évtizedben azon fáradozott, hogy együttmûködve a vá-
ros kulturális intézményeivel, elsõsorban a Katona József Könyvtárral, több
száz kisgyereknek kínáljon érdekes és hasznos elfoglaltságot. Meseország la-
kói, a Táltospróba, a „Könyves kalandok”, az „Európa csodái”, országos játé-
kok résztvevõi, és az országos Kincskeresõ-táborok lakói valamennyien meg-
tapasztalhatták a közös játék, az együttes alkotás örömét, s reméljük, ma már
õk is tudják, hogy kincset keresni jó, megtalálni öröm, megtartani hasznos.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Meseországi barangolás – Mesemondó gyerekek találkozója (1979 óta)
Táltospróba – Kisiskolások megyei mesevetélkedõje (1997 óta)
Európa csodái – Az Európai Unió tagországait bemutató országos játékso-
rozat (2001 óta)
Könyvek között – Országos mûvelõdési játékok évente változó tematika
szerint (1990 óta)
Országos Kincskeresõ-tábor (1993 óta)

Cím: 6000 Kecskemét, 
Piaristák tere 8.

Email: kmarta@kjmk.hu
Telefonszám: 76/500-559

Munkatársaink és elérhetõségeik: 
Koleszár Márta
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KIEMELKEDÕ PROGRAM

Országos Kincskeresõ-táborok
Mára már több százra tehetõ azoknak a száma, akik szép élményeik kö-

zött õrzik a nyári Kincskeresõ-táborok hangulatát. 1976 óta minden esz-
tendõben sor kerül az irodalomszeretõ fiatalok nyári találkozójára. Zánka,
Mártély és Szeged után kecskeméti kincses tíznapok következnek. A tábo-
rozó gyerekek évrõl évre jól kihasználják azt a gazdag természeti és kultu-
rális adottságot, amelyet a Duna-Tisza köze jelenthet számukra. 1993 óta
550 gyerek érkezett Kecskemétre, hogy részt vegyen a Tábori Kincskeresõ,
a „CSIPER-O.K.” kiadványok írásában, illusztrálásában és szerkesztésé-
ben, hogy kipróbálja tehetségét a Ripacsok foglalkozásain, vagy bizonyítsa
játékosságát a Gézengúzok között. 

Az ország távoli településeirõl érkezõ gyerekek értelmes alkotómunká-
val, nagyon vidáman töltik a vakáció tíz napját. A tábor találkozóit, kirán-
dulásait, meséit, játékait évrõl évre egy-egy gondolat köré csoportosítjuk.

Táborunk eseményeit úgy állítjuk össze, hogy minden nap legyen alka-
lom a közös gondolkodásra, a kiscsoportos munkára, a játékra, a pihenés-
re is. Közben felkeressük a kecskeméti közgyûjteményeket, kulturális in-
tézményeket, a város érdekes helyeit. Kísérõink, vendégeink, elõadóink
mindig az adott témához kitûnõen értõ szakemberek, akikkel mára rend-

szeres munkakapcsolatot ala-
kítottunk ki. Azt tapasztaljuk,
hogy a Kincskeresõ-táborba
érkezõ gyerekek mindenre
nyitottak, örömmel fogadják
az újabb és újabb ismereteket,
élményeket.

Kétévente azonban nem
csak az ország Kincskeresõi
érkeznek Kecskemétre. Tábo-
runkkal egy idõben kerül sor
az Európa Jövõje Nemzetközi
Gyermek- és Ifjúsági Találko-
zóra is. Hagyományaink sze-
rint Kincskeresõ-táborunk la-
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Mesemondó gyerekek a kacsalábon forgó kastélyban
(2006)
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kói írják, fordítják, szerkesztik és illusztrálják a „CSIPER-O.K.” címû gyer-
mekújságot, melyet a fesztivál minden résztvevõje magával vihet hazájába.

A Kincskeresõ-táborban a tartalmi munka mellett azt is nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy a gyerekek megtanulják és gyakorolják az emberi együtt-
élés szabályait. Ehhez igyekszünk megteremteni és megtartani a rendet és
a rendszerességet:

A Kincskeresõ-táborok elmúlt 30 éves története során sokféle hagyományt
teremtettünk. A gyerekektõl elõzetesen bemutatkozó levelet kapunk; tábori
jelképeink vannak, amelyeket szívesen használnak a fiatalok; mindenki meg-
tanulja a tábori népdalt; saját készítésû rajzocskákból készül tábori tabló; s a
Kincskeresõ-falon napról napra rögzítjük a velünk történteket.

Kedves szokássá vált az is, hogy a nyári alkotómunkában igen eltérõ élet-
korú gyerekek vesznek részt, ami sajátos hangulatot ad a júliusi napoknak.
A 14 éven felüli fiatalok több éven keresztül gyerekként élték meg a Kincs-
keresõ-táborok eseményeit, élményeit. Többségük ma középiskolás, néhá-
nyan egyetemi, fõiskolai hallgatók. Õk azok, akik segítik kisebb társaik be-
illeszkedését, a felnõttek munkáját, a Kincskeresõ-értékek továbbadását.
Idén is számítunk véleményükre, javaslataikra, ötleteikre.

Bízunk benne, hogy táborunk évrõl évre hozzájárul ahhoz, hogy a ma-
gyar fiatalok – és rajtuk keresztül családtagjaik is – megértsék, hogy ho-
gyan õrizhetõek meg értékes nemzeti hagyományaink úgy, hogy közben
kultúránk sajátos színeivel gazdagítjuk Európát. Örülnénk ha a gyerekek-
bõl olyan felnõttek válnának, akiknek sikerül megtalálniuk azt az utat, me-
lyen saját javukra fordíthatják európaiságukat.

VISSZAJELZÉSEK

Gyermekprogramjaink értékeléséhez, a részvevõk visszajelzéséhez szá-
mos érdekes, vidám, elgondolkodtató és tanulságos formát alkalmazunk
évrõl évre. A Kincskeresõ-táborok befejezésekor például erre a kérdésre
keressük a választ: Milyen kincseket találtál a Kincskeresõ-táborban? Íme
néhány vélemény:

„Hogy milyen kincseket találtam? Barátságot, szeretetet, megértést, más
népekkel való ismerkedést, számomra különleges tárgyakat, humort, az al-
kotás örömét, sikert, lehetõséget az önállóságra, játékot, dalokat, táncokat,
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gondoskodást, kompromisszumot, szórakozást, jókedvet. Felújítottam a
régi emlékeket, megnézhettem sok érdekes kiállítást, gyakorolhattam
nyelvtudásomat, jártam szép épületekben, emlékezetes templomokban.”

Jacobi Viktória – Kapuvár (2002)

„A sok-sok itt talált kincset nem is lehet leírni, hisz nem csak tárgyak,
hanem látottak, érzések. Mindenesetre a többi Kincskeresõtõl kapott ked-
vesség, barátság nem merül feledésbe. A gyerekcsoportok mûsorai, ripor-
toknál nyújtott kedvessége, nyíltsága, maga az újságírás mély nyomot
hagytak bennem. De a milliónyi közös program, tevékenység, rejtvény is
nagyon szórakoztató volt. Nem is beszélve a saját kis „titkocskáinkról”…
Mind-mind kincs, akárcsak a többi élmény, amit évekkel ezelõtt szereztem
szintén itt, Kecskeméten! Nagyon jó itt lenni!”

Sinka Zsuzsanna – Dorog (2000)

„Sok új barátra tettem szert. A kirándulások élményei, a csoportos fog-
lalkozások, az esti altatók, a cikkek elkészítése mind tovább dagasztják,
immáron harmadik esztendeje, kincses tarisznyámat. Nagy élmény volt
megismerkedni a környezõ országokból érkezett gyerekekkel, érdekes volt
bepillantani kultúrájukba. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem, és
szívesen vennék részt jövõre is a kincskeresõk alkotó munkájában.”

Csaplár Lilla – Lábatlan (2002)

TERVEK A JÖVÕRE

A Kincskeresõk Egyesület több mint egy évtizede sokféle színes programot
kínál a gyerekeknek. Közösségi játékainkat évrõl évre újabb elemekkel bõ-
vítjük, bevonva a megye és az ország távoli településeit is.  Változatos te-
matikájú rendezvényeinken eddig az ország több mint kétszáz településé-
nek intézményei vettek részt, közülük sokakat személyesen is
köszönthettünk a nagy találkozóknak, ünnepi pillanatoknak helyet adó Ka-
tona József Könyvtárban. A következõ években szeretnénk folytatni és új
elemekkel bõvíteni évtizedes múlttal rendelkezõ játékainkat bízva abban,
hogy egyesületünk egyedi és értékmegõrzõ tevékenysége messzemenõkig
hozzájárul a gyerekek és fiatalok életének tartalmasabbá, szebbé tételéhez.
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A Királyhalom Tanyai Turisztikai és Kulturális
Egyesületet olyan tanyán élõ emberek alapítot-
ták, akik fontosnak tartják a tanyai hagyományok
átörökítését az utódokra, és a még létezõ tanyai
kulturális örökség megmentését. Az egyesület
közössége egy volt tanyai iskola, a Királyhalmi 
Iskola köré szervezõdik; ez a szervezet szellemi
bázisa, kulturális központja. Az egyesület vezetõ-
je a klebelsbergi hagyományokat követve, mint
„önkéntes tanyai tanító” ott él családjával együtt
az iskola tanítói lakrészében, civil foglalkozása
mellett programokat szervez, a szervezet mûkö-
déséhez szükséges forrásokat kutatja fel. A tanyai
egyesület 2004-ben megalapította Mórahalom el-
sõ népfõiskoláját, a Királyhalom Tanyai Népfõis-
kolát, emellett egy önkormányzati beruházással megvalósított internetes in-
formációs szolgáltatást úgynevezett. „telekunyhót” is üzemeltet, mely köré az
elmúlt néhány év alatt egy tanyai fiatalokból álló közösség is szervezõdött, akik
„Délifi” címmel ifjúsági lapot szerkesztenek.

Cím: 6782 Mórahalom, 
3. körzet tanya 61.

Email: kiralyhalom@morahalom.hu
Telefonszám: 62/544-253
Munkatársaink: 
Rácz Attila, Brunner János

ÜVEGHÁZ 75

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

Királyhalom Tanyai Turisztikai 
és Kulturális Egyesület

Indul a lovastúra



A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
Királyhalom Tanyai Népfõiskola alapítása és az oktatás elindítása
Dél-alföldi Ifiújság Regionális Ifjúsági Kiadvány megjelentetése

2005
„Itt vagy akarsz valamit, vagy elvisz a szél a homokkal együtt” – Ifjúsági élet
a Homokháti Tanyavilágban ismertetõ kiadvány
„Legyünk együtt egymásért!” – Ifjúsági Integrációs Program

2006
Regionális Ifjúsági Újságíró és Diákönkormányzati Találkozó
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A népfõiskolai elõadássorozatot a Királyhalom Tanyai Turisztikai és Kul-
turális Egyesület indította el 2004. február 17-én a Mûvészeti és Szabadmû-
velõdési Alapítvány támogatásával, ahol a tanyai lakosság szinte minden kor-

osztálya képviseltette magát és számos
tudományág neves egyetemi és fõisko-
lai oktatóinak elõadását hallgathatták
meg az érdeklõdõk. A tanyai település
és életforma által meghatározott mûve-
lõdési, ismeretszerzési lehetõségek a
kulturális intézményektõl való nagy tá-
volságok következtében napjainkban is
meglehetõsen korlátozottak. A tanyai
közmûvelõdés egyetlen intézményes
formája, a tanyai iskola az 1970-es évek
végére az iskolakörzetesítések követ-
keztében gyakorlatilag megszûnt. Az is-
meretszerzési, mûvelõdési lehetõségek
a tanyai lakosság fiatalabb generációival
együtt a faluközpontokba, városokba
költöztek. Az 1989-es rendszerváltozás
után egy újabb, a tanyavilágba való ki-
költözési hullám vette kezdetét, amely 
a kezdeti fellendülés után mára már
egyre inkább csökkenõ tendenciát mu-

tat, leginkább a fiatalabb, gyermeket nevelõ családok körében. Ennek oka
nem is annyira az infrastrukturális háttér hiányosságaiban, mint inkább 
a kulturális, közösségi terek létezésének hiányában rejlik.

A Királyhalom Tanyai Turisztikai és Kulturális Egyesület megalakulása
óta egyre nagyobb sikerrel integrálja a tanyai közösséget az újjáélesztett ta-
nyai iskolában, Mórahalom város külterületén. A népfõiskolai programunk
során lebonyolítandó elõadások jellegüket tekintve olyan tematikára épül-
nek, amelyet az itt élõ emberek igényei szerint állítottunk össze. A tema-
tikus tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy szûkebb la-
kóhelyünk, Királyhalom igen gazdag történeti múlttal rendelkezik, amely
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Új barátnõk



mindenképpen méltó arra, hogy tudományos igényességgel és részletes-
séggel ismertessük meg az itt élõ emberekkel.

VISSZAJELZÉSEK

Szervezetünk, munkájának köszön-
hetõen, egyre többször szerepelhe-
tett a helyi és az országos médiában
is. Szinte az ország minden terüle-
térõl pozitív visszajelzéseket kap-
tunk, népfõiskolai rendezvényün-
ket többen látogatták a megye
távolabbi településeirõl is.

TERVEK A JÖVÕRE

A szervezet jövõbeni tervei közé tartozik a népfõiskolai program folyama-
tosságának biztosítása, valamint a tanyán élõ emberek társadalmi és kul-
turális hátrányainak csökkentése; a fiatalok megtartása.
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Új „barátok”

Közösségfejlesztõ játékok tanulása



Egyesületünk 1995-ben alakult a Kondorosért
aktívan tenni akarók kezdeményezésére, a he-
lyi szükségletekre építve. Kezdeti céljaink:
Kondoros tisztán tartása, parkosítás, virágosí-
tás voltak, melyek az évek folyamán kibõvül-
tek, átalakultak. Községi szintû kulturális ren-
dezvények szervezése által szemléletformálást
kívántunk elérni. A három szektor összefogása
által a település kitörési pontjait feltérképez-
tük, melyek ismeretében települési szintû tu-
risztikai marketingstratégiák kerültek kidolgo-
zásra ehhez kapcsolódó fórumok, programok,
rendezvények szervezésével.

1996 óta mûködtetjük Szlovák–Magyar Táj- és
alkotóházunkat.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Regionális szintû nagyrendezvény: Kondorosi Kukorica Napok
Községi szintû rendezvények: Mikulásjárás, Nyári szabadtéri játékok, táborok
Táj- és alkotóházi rendezvények: Tájházi, játszóházi foglalkozások; teleház
mûködtetés; szociológiai felmérés
Nemzetközi rendezvény. Nemzetközi Fafaragó Tábor

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Kondorosi Kukorica Napok
A projekt küldetése: „Hagyományokra épülõ jövõ”

A hagyományok: mint a helybeli paraszti társadalom mezõgazdasági és az e
köré épülõ kulturális és néprajzi hagyományai; illetve a magyarság hozott és
alkalmazott hagyományai.
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Cím: 5553 Kondoros,
Ady Endre utca 12.

Email: kondorositelehaz@freemail.hu
Telefonszám: 66/388-160

Munkatársaink és elérhetõségeik: 
Závogyán Magdolna

Kondorosi Faluszépítõ Baráti Társaság



A jövõ: mint a technikai, tudományos és informatikai robbanás eredménye-
ként a mezõgazdaságban is jelentkezõ jövõ; illetve az a tudás és információ,
melynek szükségessége és birtoklása elengedhetetlen egy-egy szervezet to-
vábbélése, így a település turisztikai fejlõdése érdekében is.

Rövidtávú cél: a program országos hírnévre emelése. A régióban a folyama-
tos, egymásra épülõ õszi programok megléte – idegenforgalom a régióban tar-
tása (Szilva napok, Kukorica napok, Kolbász fesztivál)

A célok eléréséhez alkalmazott eszközök:
szakmai szimpóziumok – kutatók, termelõ és feldolgozó egységek
szakmai kiállítás és vásár – a termelõk és feldolgozó vállalatok
szakmai bemutató – határszemle, fajtabemutató
kukoricatörés – hagyományõrzõ diákprogramok
népi kézmûves foglalkozások – játszóházak kukoricából
tökfelvonulás – helyi hagyományok felelevenítése
kulturális rendezvények – neves elõadómûvészek fellépésével
gasztronómiai bemutató és verseny – kukoricás ételek
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A Kondorosi Kukorica Napok rendezvény három fõ gondolat köré épül: 
hagyományõrzés, kultúra, szakmai programok.



K
ö
zép

-
A projekt célcsoportja

Szakmai rész:
kukoricával foglalkozó német, osztrák és magyarországi mezõgazdasági vál-
lalatok
vállalkozók, a régióban élõ õstermelõk
felsõfokú intézmények tanulói (Gödöllõi-Debreceni Agrártudományi Egye-
tem, Szarvasi Fõiskolai Kar tanulói)

Hagyományõrzés:
a dél-alföldi régióban élõ általános és középiskolások
civil szervezetek

Kulturális program:
testvérvárosi kapcsolatokra épülõ külföldi turisták (német, szlovák)
a régióban élõk (óvodások, általános és középiskolások, felnõtt és nyug-
díjas réteg)
mindazok, akik más programokon is bevonásra kerülnek
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A mezõgazdasági vállalkozók, vállalatok számára bemutatkozási lehetõséget 
biztosítottunk, ezentúl szakmai szimpóziumon vehettek részt.



VISSZAJELZÉSEK

Szervezetünk tevékenysége a helyi, sõt más településen mûködõ civil
szervezet számára hasznos, s a visszajelzések alapján szükségük van a se-
gítségünkre.

Rendezvényeink iránt nemcsak helyi, de regionális, sõt országos szinten is
nagy az érdeklõdés.

TERVEK A JÖVÕRE

Kondoroson egy Civil Közösségi Ház felépítése a célunk, ahol helyet bizto-
sítanánk a nagyszámú civil szervezetnek és az õ hatékony segítésük.
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A színpadon ismert mûvészek és mûvészeti csoportok léptek fel.



Körösnagyharsány az ország keleti perifériáján,
Békés megye észak-keleti részén, a Sebes-Körös
bal partján, a román határtól egy kilométerre
helyezkedik el. A település többszörösen hátrá-
nyos helyzetû. A falu lakosságának 30%-a 60 év
feletti nyugdíjas. A munkanélküliség nálunk
magasan meghaladja az országos átlagot. Sok 
fiatal szakmai végzettsége után sem tud elhe-
lyezkedni. Körösnagyharsány közel 750 fõs kis-
település – közvetlenül a román határ mellett,
félreesve fõbb útvonalaktól, illetve nagyobb vá-
rosoktól – súlyos hátrányokkal küzd, halmozot-
tan hátrányos helyzetben van, aminek következ-
tében túl nagy az információtechnológia és a
létezõ kultúra közötti rés, amely áthidalhatatlan
szakadékká szélesedve reménytelenné teheti az
itt élõ emberek felzárkózását.

A Körösnagyharsányért Egyesület azzal a céllal jött létre 1998-ban, hogy a
település közösségi életét új alapokra helyezze és fejlessze. Új közmûvelõdési
formákat terjesszen és megoldja a fiatalok elvándorlásának problémáját. 
Megteremtjük a gyermekek, fiatalok szabadidejének eltöltéséhez a kedvezõ fel-
tételeket. Támogatjuk a perifériára került embereket, hátrányos helyzetû gye-
rekeket, fiatalokat. Õrizzük hagyományainkat és a fiataloknak szervezett prog-
ramjainkba a népi kultúra azon elemeit építetjük be, amelyek igazodnak a
fiatalok életkori sajátosságaihoz és a mindennapi életet gazdagítják.

Meggyõzõdésünk, hogy a fiataloknak szüksége van arra, hogy a nemzetét él-
tetõ hagyományokat megismerje, ezekrõl pozitív élményeket szerezzen és
ezáltal hiteles, követendõ mintákat kapjon. A gyerek családtagjaival, társaival
olyan külsõségekben, tartalmukban visszatérõ élményeket él át, amelyek ott-
honához, szülõföldjéhez kötik; életre szóló útravalót kap.

Tevékenységeink a következõk: résztveszünk a falu kulturális életének kiala-
kításában és lebonyolításában, sportesemények szervezésében. Egyeztetjük 
a lehetõségeket az emberek és a közösségek napi szükségleteivel, a munkával,
a tanulással, a szórakozással.

Cím: 5539 Körösnagyharsány, 
Kossuth tér 8.

Teleház címe: 5539 Körösnagyharsány,
Rákóczi u. 42.

Email: knhtelehaz@bekes.hungary.net
Tel.: 66/499-005; 66/499-076

30/317-7071
Egyesület elnöke, Teleház vezetõje:

Gyõriné Mokrán Ilona
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Körösnagyharsányért Egyesület



Már eddigi tevékenységünk során is szerveztünk tanfolyamokat, mellyel le-
hetõséget biztosítottunk olyan perifériára került embereknek, akik a középis-
kola elvégzése után nem tudtak elhelyezkedni, illetve megszûnt elõzõ munka-
helyük. Számukra számítástechnikai tanfolyamot szerveztünk, igyekeztünk,
hogy tudásuk piacképes legyen és informatikai jártasságuk megállja a helyét a
mai világban. 

Településünk információs helyzete 1998-ban rendkívül hátrányos volt. Az
Egyesület 1998-ban pályázott Teleházra, mely helyi közösségek számára cent-
rális helyen lévõ kommunikációs központot biztosít, mely lehetõséget ad a te-
lepülés valamennyi lakosának, vállalkozásának és civil szervezetének a szá-
mukra szükséges információk beszerzésére. Célunk az volt, hogy ez a
telekommunikációs eszközökkel felszerelt intézmény lehetõvé tegye a kistele-
pülések lakói számára a bekapcsolódást az országos, illetve nemzetközi háló-
zatba és a közösség gazdasági, társadalmi felemelkedését.

A gyermekre, ifjúságra koncentrálva alakítjuk minden évben a programjain-
kat. Már hagyománnyá nõtte ki magát az a program, mellyel minden évben 10-
12 alkalommal játszóházat alkotunk és ajándékokat, meglepetéseket készítünk
alkalmakra, ünnepekre. 

Az év során 3-4 nagy falu-
szintû programban veszünk
részt: Falunap, Határnyitás,
Fesztivál szervezése, valamint
a Bocskai nap szervezése.

Gyermekeknek nyári tábort,
szabadidõs napokat, télen 
játszódélutánokat, sportverse-
nyek szervezünk. Együtt várjuk
a Mikulást, és karácsonyfa alá is
kerül mindig valami.

A mi gyermekeink már halmozottan hátrányos helyre születtek, hiszen itt
nincs munkalehetõség, a szülõk nagy része munkanélküli, jövedelempótló 
kiegészítõ illetményt kap. Sok a cigány kisebbségi gyermek, akiknek szintén
nehéz az anyagi helyzetük. Õket és hátrányos helyzetû társaikat karoljuk fel és
az arra rászoruló embereket. A rendezvényeink nagyon sokrétûek: a környe-
zetneveléstõl az egészséges életmódra nevelésig, az Eu-s ismeretek elsajátítá-
sától, a játszóházak-és táncházak megszervezéséig terjednek, de szervezzük 
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Közösen táncolnak az olasztelki és a harsányi gyerekek
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a faluújságot, valamint résztvettünk már távtanulási tevékenységben, a felnõtt-
képzést is minden évben megszervezzük számítástechnikai ismeretek oktatá-
sával. Egy kis település civil szervezetének munkája igen sokszínû. Sajnos tele-
pülésünkön egyre több fogyatékkal élõ gyermek és fiatal van. Igyekszünk nekik
is tartalmas szabadidõs tevékenységeket biztosítani. 

Több éven keresztül segítettünk idõs embereknek abban, hogy elõkert-
jeiket gondoztuk, lenyírtuk elõttük a füvet. A Soros Alapítvány pályázatán
nyert gépekkel tehettük ezt meg.

Jelenleg civil szervezetünk az iskolában kap helyet, mely otthonos körül-
ményt, meleget biztosít számunkra. Az iskola felújításával egy teljesen új he-
lyiséget kapunk. A faluban célunk, hogy minden civil szervezetet, könyvtárat,
teleházat, népdalkört, egy helyre gyûjtsünk, így kialakulhat hamarosan egy
Multikulturális központ, ahol minden közösségi érték együtt van. 

Évek óta szervezünk Kézmûves tábort a gyermekeknek, ahol közel 100 gyer-
mek fiatal dolgozik kreatívan, járja az együttélés, a tolerancia, és a kommuniká-
ció sokszor nem könnyû útjait. Fõ tevékenységünk a hátrányos helyzetû gyerme-
kekkel, fiatalokkal való törõdés, érdekképviselet, szabadidõs, szociális,
környezetvédelmi tevékenységek szervezése.

1999-ben nyitottuk Teleházunkat. A Teleházban évek óta felnõttképzést is
szervezünk, ha igényt és pályázati felhívást találunk. A képzéseken számítás-
technika alapképzést, valamint elektronikus gépírást tanítunk tanulóknak. 

A gyerekeknek Comenius Logot, kreatív kommunikációt oktattunk a
DEMNET segítségével, mindkét évben (2000–2001) pályáztunk és nyertünk.
A második évben már együtt dolgoztunk a programban az ELTE mentoraival.
Felügyeltük, segítettük az új pályázók munkáját.

2002-ben a gyerekekkel részt vettünk a kihívás 2000 címû Web-játékban,
valamint saját honlapot (iskolait) készítettünk az ELTE programjában.

A program célcsoportja tehát a szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek és
fiatalok. Ebben a községben, ahol már évek óta forráshiányos a település ön-
kormányzata, csak kevés lehetõség jut kulturális szabadidõs tevékenységek
szervezésére, bár a képviselõtestület mindent meg tesz ennek érdekében. 

2005 decembere óta FIP pontként is mûködik Teleházunk.
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A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Kiadvány megjelentetés: Harsányi Fiatalok;
Két képeslap kiadása a faluról; 
Képzés:  Egy Demokratikus Európáért Címmel;
Számítógépes projekt a gyerekeknek;
Ezüstnet a nyugdíjasokkal.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

„Otthon az, ahonnan elindul az ember”
Népmûvészeti, hagyományõrzõ program

A program célcsoportját olyan gyermekek és fiatalok alkották, akik halmo-
zottan hátrányos helyzetben élnek. Körösnagyharsány 700 lelkes kis 
falu, ahol az önkormányzat forráshiánnyal küzd. Sem az iskola, sem a szülõk
nem tudják segíteni gyermekek iskolán kívüli szabadidõs tevékenységét.

Szerettünk volna egy olyan programot létrehozni, mely fontos célja: a
néphagyományok ápolása, az együttnevelés, a tevékenységközpontúság.

Szeretnénk gyermekeinknek tartalmas útravalót adni, mint a mesebeli
vándornak, aki a világjárás elõtt rendszerint hamuban sült pogácsát visz
útravalóul tarisznyájában. Néha esztendõkig csipegeti, máskor seregnyi
embert vendégel meg vele, mégsem fogy el, míg céljához nem ér. Fontos,
hogy a magyar kultúra csodálatos gazdagsága a hosszú útra, az életünk
egészére szóljon.

A program sajátossága, hogy a nevelést a néphagyomány-ápolás érzelem-
re ható eszközrendszerével gazdagítja. Hat a gyerekre, alakítja a családok
szemléletmódját, egy emberléptékû kapcsolatrendszerben mûködik.

A program folyamatába a népi kultúra, a népmûvészet azon elemeit épí-
tettük be, amelyek igazodnak a gyerek életkori fejlõdési sajátosságaihoz és
a mindennapi életét gazdagítják.

Meggyõzõdésünk, hogy a gyerekeknek szüksége van arra, hogy a nemze-
tét éltetõ hagyományokat megismerje, ezekrõl pozitív élményeket szerez-
zen, és ezáltal hiteles, követendõ mintákat kapjon. A gyerek, amikor csa-
ládtagjaival, társaival olyan külsõségekben, tartalmukban visszatérõ
élményeket él át, amelyek otthonához, szülõföldjéhez kötik, életre szóló
útravalót kap.
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A gyerek játéka, ami örömet és boldogságérzetet ad, jól ötvözhetõ a nép-

hagyomány-ápolással, a természetszeretettel. Mindez alkalmanként kiegé-
szül a család aktív közremûködésével.

A program másik célkitûzése volt, hogy a cigánygyermekek integrációját
elõsegítsük. A gyermekek csoportos foglalkozások keretében közösen ta-
nulnak, végzik játékos, gyakorlatias feladataikat. Tanulják egymás iránti
toleranciájukat, tanulják meg egymás tiszteletét, a másság értékeinek meg-
becsülését. A program tevékenységközpontúságra, eredményességre tö-
rekszik az integráció során.

A népi hagyományok gazdag tárházából a gyerekek korának megfelelõ,
számukra örömteli ingereket, élményeket adó és cselekvésre késztetõ ele-
meket válogattunk.
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Kicsik és nagyok is készítettek kopjafákat
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A mindennapok népszokásõrzõ tevékenységei közül a programban azok kap-
nak helyet, amelyek a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz va-
ló kötõdést, a felnõttek és gyermektársak megbecsülését állítják elõtérbe.

A gyerekek megismerik a hagyományos cigány népi foglalkozásokat. A ci-
gány népi mesterségek megismerése során büszkeség tölti el a cigány gyerme-
keket, amely közelebb viszi õket gyökerük megtalálásához. A programban a
néprajzi elemeket is felelevenítenénk, mind a magyar-, mind a cigánykultúrá-
ban.

A természetes anyagok közelsége motiválja a gyerekeket. A gyerek kí-
váncsiságából fakadóan nyúl a természetes anyagokhoz: az agyaghoz, gyap-
júhoz, fonalhoz, bõrhöz és fához. Az anyagok állandó jelenléte cselekvésre
készteti, fejleszti az alkotóképességét. Az elkészült tárgyak népi gyermek-
játékszerek tovább motiválják a tevékenységét, gazdagítják a játékát, alko-
tásra kész emberré teszik. A program során a közoktatási intézmény, a ci-
vil egyesület, a roma önkormányzat, a községi önkormányzat szorosan
együttmûködik. Ennek során sok közös rendezvényen vesznek részt közös
célokkal, egy ügyön dolgoznak. Kapcsolatuk szorosabbá, teljesebbé válik.

Szívesen írókázták a gyerekek a mézeskalácsot



Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink a program során a magyar népi
mûveltség területeivel megismerkedjenek, hiszen rajtunk és rajtuk áll, mi-
ként alakul a sorsa ennek a nagy múltú örökségnek a jelenben és a jövõ-
ben, az Európai Unióban.

Célunk, hogy ne csak észrevegyék a szépet, hanem õk is tegyenek érte.
Minden tevékenységükben törekedjenek a szépre, a nemesen egyszerûre, a
tiszta kivitelezésre, a jó ízlésre. Az esztétikai igényesség, pedig maga után
vonja az életvitel igényességét, a munkateljesítés pontosságát, a társadal-
mi együttélés szabályozottságának igénylését és az abban való emberi
helytállást.

A népi kultúra értékeinek újrafelfedezése, bemutatása, ápolása, a megbe-
csülésre való nevelés hozzájárulhat egy jövendõ békésebb otthonosabb vi-
lág megteremtéséhez.

A legfontosabb módszer a csoportos foglalkozás az integrált munka te-
rületén. A csoportokban fontos az egyéni vélemény, a tolerancia készség
kialakítása. Egymás tudásának elismerése, elsajátítása. A másság értékei-
nek felismerése. 
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A fürdõzés felejthetetlen élmény volt



Fontos a program céljainak megvalósítására törekvés, a gyermekek ered-
ményességének növelése. A különbözõ népi-mesterségek elsajátítása.

A különbözõ tevékenységi területek elméleti hátterét, történetét, megis-
merve térünk át a programelemek gyakorlati részére, a kettõt folyamato-
san összhangban, párhuzamosan végezzük. Minden foglalkozás tematiká-
jában ott van a népismeret, az identitástudatot erõsítõ, az egészséges
életmódra nevelõ gondolat, minden esetben tevékenykedésbe ágyazva (raj-
zolás, festés, tárgykészítés közben).

Több technikával és mûvelettel igyekszünk megismertetni a gyermekeket,
mert a sokféle technika ismerete lehetõséget ad a választásra. A tanultak kö-
zül gyermekeink mindig a nekik legjobban megfelelõt, a legkedvesebbet vá-
lasztják ki. Így a szabadidejüket is hasznosan, értelmesen, aktívan tölthetik el.

VISSZAJELZÉSEK

Akik látják mennyit dolgozunk, azoktól elismerést, akik csak a sikereinket,
azoktól irigységet, akik irigylik az örömünket, azoktól megvetést. De a leg-
fontosabb: a gyerekektõl sok mosolyt és kedvességet.

TERVEK A JÖVÕRE

Ha fáradtak vagyunk, azt mondjuk semmi, de ha újra feltöltõdünk, akkor
az elmúlt év programjaihoz hasonlóan tenni akarunk a hátrányos helyzetû
gyermekekért és fiatalokért.
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A bográcsozás kedvelt fõzési forma



A Kulturális és Szabadidõs Egyesület 1998-ban
alakult, 1999-tõl bejegyzett közhasznú szerve-
zet. Bordány község egyetlen közhasznú civil if-
júsági szervezete. Tagjainak száma 45-50 fõ kö-
zött mozog. Az egyesület célja elsõsorban az
ifjúság – mint társadalmi réteg – összefogása, ko-
ordinálása, érdeklõdési körének felkutatása,
megfogalmazása, igényeik felmérése Bordány-
ban és térségében. Szabadidõs és szórakoztató
programok szervezése számukra a kultúra, a
sport, a hagyományõrzés, a természet és a kör-
nyezetvédelem terén. Az egyéni készség, képes-
ségek fejlesztése a közösség érdekében, a fiata-
lok ismereteinek bõvítése képzésekkel, szakmai
programokkal. A Kulturális és Szabadidõs Egye-
sület az ifjúsági érdekérvényesítés terén együtt-
mûködik a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzattal és más helyi, kistérségi és regionális szervezetekkel. 

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Teleház Információs és Szolgáltató Központ létrehozása és mûködtetése
2000 áprilisától folyamatosan
A b.i.l.d. nevû települési információs kiadvány szerkesztése és megje-
lentetése 2000-tõl folyamatosan (havonta 600 példányban).
A Közösségi Önsegélyezõ Rendszer (KÖR) bordányi adoptálása és mû-
ködtetése 2000-tõl folyamatosan
A Bordányi Amatõr Színjátszó Kör megalapítása és mûködtetése – 2002
Eurodesk helyi iroda mûködtetése – 2005
„Szúnyoglövõ Tábor – újabb fiatalok partraszállása” –  2001; 2002; 2003;
2004; 2005 (ifjúsági tematikus táborozási program, elsõsorban hátrányos
helyzetû fiatalok számára)
Faluvédõ fiatalok Bordányban  –  2001; 2002; 2003; 2004; 2005 (nyári
napközis és faluvédõ táborok)
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Cím: 6795 Bordány, Park tér 1. Pf.: 13.
Honlap: www.telecity.hu
Email: bordany@telehaz.hu
Telefonszám: 62/588-131
Fax: 62/588-130
Munkatársaink: 
Börcsök Roland, 
Kiss-Patik Péter, 
Tanács Gábor

Kulturális és Szabadidõs Egyesület 



Kistérségi Információs kiadvány a bordányi Eurodesk iroda, a Bordányi
Ifjúsági Információs Pont és a Teleház Információs és Szolgáltató köz-
pont tevékenységének népszerûsítésére. – 2005 
YOUTH „Játszd el a gondolataid – interkulturális hidak építése”  – 2005
(nemzetközi ifjúsági csereprogram)
A Közösségi Önsegélyezõ Rendszer (KÖR) internetes hozzáférhetõsé-
gének biztosítása a kistérség teleházai, ifjúsági irodái számára – 2006

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Egyesületünk eddigi legjelentõsebb, legnagyobb költségvetésû projektje
egy nemzetközi ifjúsági csereprogram volt, amelynek a „Játszd el a gondo-
lataid – interkulturális hidak építése” nevet adtuk.

Még 2004 szeptemberében „Határmenti Ifjúsági Együttmûködés” cím-
mel szervezett mûhelymunkát a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjú-
sági Szövetsége és a Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Irodája. A román és magyar ifjúsági szervezetek részvételével zajló rendez-
vény célja az Ifjúság 2000–2006 Program nyújtotta lehetõségek áttekinté-
se volt. A partnerkeresõ és projektfejlesztõ szeminárium végére négy pro-
jektvázlat született, amelyek közül az egyik a mi projektötletünk volt:
támaszkodva a román és magyar kulturális és ifjúsági egyesületek életére
egy közös interkulturális program megvalósítása mellett döntöttünk. Saj-
nos a román partner idõközben visszalépett a programtól, azonban a pro-
jektötletbõl egy kész program született „Játszd el a gondolataid – interkul-
turális hidak építése” címmel.

Projektünk látókörébe elsõsorban olyan fiatalok kerültek, akik falun, ta-
nyán élnek, iskolai tanulmányaik mellett szabadidejükben fõként a mezõgaz-
daságban, családi gazdaságokban dolgoznak. Szociális körülményeik nem biz-
tosítják számukra sem a folyamatos önképzést, sem a hasonló korú
fiatalokkal való közös programokban való részvételt.

A 2005. augusztus 22–29. között Bordányban zajló nemzetközi ifjúsági
csereprogramunk célja az volt, hogy a résztvevõ litván, bolgár és magyar 
fiatalok megismerjék egymás kultúráját, szokásait, hagyományait, különös
tekintettel azokra a népcsoportokra, akik szociális vagy földrajzi okok mi-
att hátrányos helyzetûek az adott országokban. Az ismeretátadáson kívül
célkitûzésünk volt, hogy a résztvevõk megtanulják azt, hogy hogyan alakít-
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hatnak ki kapcsolatot környezetük más kulturális csoporthoz tartozó, eset-
leg más nyelvet beszélõ tagjaival; illetve megértsék, mit jelent az európai-
ság és milyen lehetõségeket rejt magában az eltérõ kultúrával rendelkezõ
csoportokkal való együttmûködés. A munkanyelv angol volt, de nagy
hangsúlyt kaptak az egyéb verbális és nem verbális kommunikációs formák
is. A program végére egy színpadi produkciót kellett létrehozniuk, amely-
nek minden lépését önállóan, egymásra támaszkodva valósítottak meg a
szövegkönyv írásától a díszletek elkészítéséig. Az elkészült színdarabot a
nyílt zárónapon mutatták be a helyi közönségnek.

A program sikeres volt. A 2005-ben létrejött, és a projektnek köszönhe-
tõen megerõsödött együttmûködések tovább erõsödtek. Az idén mind a
litván, mind a bolgár partnerünk újabb nemzetközi programokat szerve-
zett, amelyekbe egyesületünk tagjai is be tudtak kapcsolódni.
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„Játszd el a gondolataid”



VISSZAJELZÉSEK

A programjainkkal kapcso-
latos visszajelzések többnyire
pozitívak mind a résztvevõk, a
szakmai partnerek, mind pe-
dig a külsõ szemlélõk részé-
rõl. Projektjeink nagy része
támogatásokból valósul meg,
így a különbözõ kuratóriumok
támogatásait elismerésként
nyugtázzuk. 

TERVEK A JÖVÕRE

Mindenképpen szeretnénk a meglévõ projektjeinket folytatni, kiemelt fel-
adatnak tekintve a nemzetközi kapcsolatok további fejlesztését, ápolását.

2007-tõl újabb nemzetközi ifjúsági csereprogramok, képzések megvaló-
sítását tervezzük, valamint bolgár, cseh, finn, görög, litván és portugál
partnereinkkel megkezdjük egy három éves, úgynevezett „mega projekt”
kidolgozását is.

A sikeres akkreditációnknak köszönhetõen 2007 áprilisától nemzetközi
önkénteseket fogadunk, akik a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban, il-
letve az egyesület önszervezõdõ csoportjaiban segíthetik, színesíthetik a
szakmai munkát.

Szeretnénk továbbfejleszteni az irodánkat, mind alapterületben, mind
felszerelésekben is bõvíteni a közösségi tereket. A fejlesztést elsõsorban a
bõvülõ szolgáltatásaink, az újonnan létrejövõ közösségek, és az új kezde-
ményezések indokolják.

Terveink között szerepel egy úgynevezett „Youth bus” beindítása is,
amely a mórahalmi kistérség településeire juttat el ifjúsági, európai uniós
információkat.

Hosszú távú céljaink között szerepel egy ifjúsági közösségi központ ki-
alakítása és mûködtetése.
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„Interkulturális hidak építése”



Egyesületünk 1998-ban alakult, de hivatalos
szervezetté történõ bejegyzése elõtt, már
évekkel  korábban is mûködött. Tagságunk
létszámának életkora 14-35 éves korig terjed.
Az egyesülethez tartozó 35 fõ közül nem
mindenki településünkön él, hanem vannak
köztünk kunszentmiklósiak, dunavecseiek,
dunaújvárosiak, kulcsiak, dunaegyháziak is.
A legtöbben az ország nagyvárosaiban tanu-
lunk, ezért közös programjainkat a hétvégék-
re és a szünidõkre szervezzük.

Szervezetünk a havonta rendezett taggyûlé-
seken hoz határozatokat a mûködéssel kapcso-
latban felmerült problémákról.

Célunk a környék fiataljainak összegyûjtése,
valamint kulturális igényeinek kielégítése. Ter-
mészetesen rendezvényeinken nem csupán fia-
talok vesznek részt, hanem látogatja azokat az idõsebb generáció is.
Ugyanez jellemzõ programjaink szervezésére, melybe igyekszünk minél
több embert bevonni településünkrõl és kistérségünkbõl. A társadalmi és
kulturális élet több területén is jelen vagyunk.

Már 1989-ben megalakult a 894. számú Kaszap István cserkészcsapat,
amely ma is sikeresen mûködik, számos cserkészversenyen ragyogó ered-
ménnyel öregbítette településünk hírnevét. Részt veszünk a regionális és
az országos cserkészrendezvényeken. Csapatunk három õrssel, képzett
õrsvezetõk irányításával mûködik heti rendszerességgel. 

Nemzeti ünnepeinkre rendszerint történelmi témájú mûsorokkal készü-
lünk (pl. október 23., március 15.), valamint a témában jártas közéleti sze-
mélyiségeket, szakembereket kérünk fel ünnepi beszéd megtartására.  

Mûsorainkban aktív szerepet vállal egyesületünk zenekara, a Ladik zene-
kar. Természetesen nem csak ünnepi alkalmakkor és nem csak Apostagon
lép fel együttesünk, hanem a környezõ települések közösségi alkalmain is
részt vállalunk a kultúra terjesztésében. Tagjaink sem csak apostagiak, ze-
nélnek köztünk dunaújvárosiak, kulcsiak stb… .
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Kapcsolat: Zakar Zoltán

Ladik Ifjúsági Egyesület



Mivel a környéken sajnos kevés a szórakozási lehetõség, ezért rendsze-
resen teaházakat szervezünk, melyekre neves elõadókat hívunk meg, akik
ifjúságvédelmi (mentálhigiénia, társas kapcsolatok), vagy kulturális té-
mákban tartanak érdekes elõadásokat. 

Úgy tapasztaltuk, hogy a zenének, elsõsorban a könnyûzenének nagy ha-
tása van a mai kor fiataljaira. 1996-tól minden év nyarán megrendezzük az
országosan is ismertté és elismertté vált Országos Könnyûzenei Fesztivá-
lunkat: a Ladik Fesztivált. Ebben próbáljuk meg ötvözni az elõzõ évek ta-
pasztalatait, a fellépõ zenekarok koncertjei mellett szabadidõs programok-
kal is várjuk az idelátogató fiatalokat. A rendezvény alkalmat ad arra, hogy
tovább szélesítsük ismeretségi körünket, hiszen az ideérkezõk az ország
minden területérõl, sõt Erdélybõl, Kárpátaljáról is látogatják rendezvé-
nyünket.  Amellett,  hogy   minél   nagyobb látogatottság elérésére törek-
szünk a szervezõmunkába is sok fiatalt igyekszünk bevonni.

Mindemellett remek kapcsolatban állunk településünk vállalkozóival, 
cégeivel, valamint a non-profit szektorban mûködõ számos szervezettel. 
Ezt mutatja, hogy rendezvényeinket az elõbb említett szervezetekkel karölt-
ve, az õ segítségükkel rendezzük.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2002
VII. Országos Ladik Fesztivál, Ladik Nagytábor, Vezetõi tréning, stb…

2003
VIII. Országos Ladik Fesztivál, Ladik Nagytábor, Önismereti tréning, 

2004
IX. Országos Ladik Fesztivál, Ladik Nagytábor, Önismereti tréning, 

2005
X.Országos Ladik Fesztivál, Ladik Nagytábor, Navigáló: Ifjúsági veze-
tõképzõ, 

2006
XI. Országos Ladik Fesztivál, Ladik Nagytábor, Navigáló: Ifjúsági veze-
tõképzõ,
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KIEMELKEDÕ PROGRAM

Legjelentõsebb programunk az Országos Ladik Fesztivál. Ebben az év-
ben 11. alkalommal rendeztük meg ezt az eseményt. A mintegy 2000 ven-
dég az ország minden területérõl, de a határainkon túlról is érkezik a 3 na-
pos rendezvényre. A három nap alatt 15 együttes lép fel a szabadtéri
színpadon a teaházban, valamint az apostagi Európa Nostra díjas Faluház-
ban. Az együttesek a magyar keresztény könnyûzene ismert és elkötelezett
hívei. A zene mellett természetesen lehetõség nyílik a résztvevõk számára
ismerkedésre és egyéb alternatív programokra. A fesztivál ideje alatt a ze-
nei programok kiegészítõi a teljesség igénye nélkül a következõk:

Teaházas beszélgetések,
Táncház,
Éjszakai „Bulikoncert” a Közösségi Házban
Éjszakai elmélkedések,
Játékház asztali csocsóval, asztalitenisszel és egyéb társasjátékokkal,
Szabadtéri malac- és kecske sütése nyárson
Bogrács-party
Strandfoci,
Apostag körút hintóval,
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Ladik Farsang 2006



Célunk elsõsorban a fiatalok megszólítása a zene nyelvén keresztül. S hogy
e programunk elismert, azt jelzi, hogy egyházmegyeileg levédett.

A fesztivál finanszírozását több forrásból oldjuk meg. A legjelentõsebb
és évek óta a legmegbízhatóbb forrást a DARIT nyújtja, melyet ezúton is
köszönünk. Emellett számtalan kis-, közepes- és nagyvállalkozó áll a ren-
dezvény mellé. S hogy országosan egyházi körökben is elismerést vált ki
rendezvényünk, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Magyar Katoli-
kus Püspöki Kar Ifjúsági Bizottsága is támogatja fesztiválunkat.

Célunk a fesztivál jövõjének biztosítása mind szakmailag, mind anya-
gilag. Ennek érdekében a településen élõ fiatalabb generációt folyamato-
san bevonjuk a szakmai munkába, hogy néhány éven belül õk vegyék át
a rendezvény szervezését és hogy ezzel biztosítsuk a számunkra oly ked-
ves rendezvényünk folytonosságát. 
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A fárasztó portyán végre egy kis pihenés



VISSZAJELZÉSEK

A kistérségben az egyik legmeghatározóbb Ifjúsági Egyesület a miénk.
Köszönhetõen a kitartó munkának, az összetartásnak, valamint egyesü-
letünk zenekarának a Ladik egyesület az elmúlt években több tucat te-
lepülésen vállalt ifjúságépítéssel kapcsolatos munkát, melyeknek áldá-
sos eredményét ma is élvezhetjük. Így visszajelzéseket fõként ezekrõl a
településekrõl kapunk.

TERVEK A JÖVÕRE

Legfõbb cél: evangelizáció. Az elmúlt években a figyelem teljesen elterelõ-
dött a hagyományos, keresztény vallásról. Elõtérbe kerültek a sokkal divato-
sabb keleti filozófiák. A kereszténység az emberek szemében már a múlt.
Mindenki úgy képzeli el, hogy már csak idõsebb nemzedék keres a templom-
ban menedéket. Mi azt szeretnénk megmutatni a világnak, hogy a keresz-
ténység egy vagány, soha el nem évülõ intézmény, amelyben minden kor-
osztály megtalálja a számítását. Az egyik leghatásosabb „fegyverünk” a
zene, ehhez társul a jókedv és a sok játék. Az egyesület tagjai életükkel
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Az Országos Ladik Fesztiválon fellépett a keresztény
könnyûzenében elismert Gável Testvérek nevû zenekar



is igyekeznek példát mutatni, hiszen ugyanúgy tagjai vagyunk a társadalom-
nak, mint a többi ember. Nem vonjuk ki magunkat a környezetünk életébõl.

A fiatalok megmozgatása: Ez a másik nagyon fontos célunk. Ennek érde-
kében több mindent is megpróbáltunk. Egyik legrégebbi, ilyen irányú tö-
rekvésünk a cserkészet. Hosszú éveken keresztül ez volt a legeredménye-
sebb. Az egész egyesület ebbõl nõtte ki magát. Sok mai tag is
kiscserkészként kezdte. Sok gyerek megfordult a kezünk alatt. Sok odafi-
gyelést, törõdést és elfoglaltságot kaptak. Persze nem mindenki lesz cser-
kész. Nagyon sok hittanos rendezvényünk is van. Minden évben megren-
dezzük a környezõ települések hittanosait is érintõ találkozót, melynek
célja az egység megalakítása. Egy nem régi kezdeményezésünk az úgyne-
vezett szombati közi, mely lényegében ugyanaz, mint a pénteki csak sok-
kal több játékkal. Ez fõleg a fiatalabbaknak szól. A szabadidõ közös eltöl-
tésén és az együtt végzett munka örömén alapul.

A fiatalok összefogása: A minden évben megrendezésre kerülõ fesztivál a
legnagyobb megmozdulásunk. Ennek célja minél több fiatal megmozgatása.
Szeretnénk hasznos és tartalmas programot biztosítani az érdeklõdõknek és
fellépési lehetõséget biztosítani a tehetséges keresztény együtteseknek.
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A tábor programjai közül az egyik legkedveltebb: a kézmûvesség



A „Mûvelt Cigányifjúságért” Alapítvány
1998-ban kezdte meg a mûködését. Fõ célki-
tûzése a roma fiatalok továbbtanulásának se-
gítése, ezáltal közvetve segítve a munkanél-
küliség csökkentését a helyi és regionális
viszonylatban egyaránt. Mindezek mellett
kulturális és hagyományõrzõ tevékenységet
is folytat.

Gyermekeknek szervezett programjaink egy
része az iskolai elõrehaladást, a jobb tanulmá-
nyi eredményeket elõsegítõ, felzárkóztató
program. Ilyen program volt a 2006. február
28-án lezárult Tanoda program. 

A gyermekprogramok másik része azokat a
szabadidõs programokat jelenti amelyek elõse-
gítik a hagyományos ünnepekrõl való megem-
lékezést, illetve megismertetik a gyerekekkel a
kulturális szabadidõs tevékenységet. Ennek megfelelõen tehát Nõnapot,
Farsangot, Húsvétot, Anyák napját, stb. szervezünk, valamint olyan kultu-
rált szórakozási lehetõségeket biztosítunk, mint színház-, múzeum-,
könyvtár látogatás, állatkerti kirándulás, túra és táborozás. 

A felnõttek részére kü-
lönbözõ munkaerõpiaci
képzéseket (nehézgépke-
zelõi, könnyûgépkezelõ,
ABC eladó, varró munkás
tanfolyamot) szerveztünk
a helyi és regionális szintû
munkaerõpiaci igények-
nek megfelelõen. A képzé-
sek eredményeit tükrözi,
hogy folyamatosan bõvül a
jelentkezõk érdeklõdõk
száma. 

Cím: 5502 Gyomaendrõd, Fõ u.80.
Email: mucial@bekesnet.hu
Telefonszám: 66/581-020 

66/581-021

Szervezet képviselõje: 
Dógi János
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A „Mûvelt Cigányifjúságért” Alapítvány

Drámajáték



A korábban említett munkaerõpiaci képzéseink, mellett szervez-
tünk/szervezünk továbbá roma nyelvtanfolyamot, számítógépes oktatáso-
kat felnõttek és gyermekek számára egyaránt. 

2001-óta Teleházként is mûködünk, ami funkcióját tekintve a lakosság
egésze részére igénybe vehetõ szolgáltatásokat (fénymásolás, fax küldés és
fogadás, valamint ingyenes internet használat) foglal magába.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2000
január 1-tõl Jogvédõ Iroda. 
január 1-tõl Teleházként mûködünk. 
Az Autonómia Alapítvány támogatá-
sával felzárkóztató programok szer-
vezése, lebonyolítása.
2001-es évet követõen minden évben
megrendezésre került a Nemzetközi
Cigányzenész és Tánctalálkozó,
Gasztronómiai Nappal egybekötve.

2002
Képzés szervezése a romaszervezetek vezetõi részére.

2003
januárban az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatá-
sával varrómunkás képzés, valamint varroda létesítése.

2004
elindult a Tanoda elnevezésû programunk. 

2005
decemberben kezdte meg mûködését a Foglalkoztatási Információs
Pont (FIP)

2006
februárban HEFOP 3.5.3 sz. projekt keretében induló „Lépj egyet elõre”
munkaerõpiaci képzés szervezése.
márciusban indult számítógépes tanfolyam felnõttek részére a Városi
Családsegítõ Központtal együttmûködve. 
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KIEMELKEDÕ PROGRAM

Tanoda
Gyomandrõdön az igen nagy munkanélküliség kihat a családok életére is:

sokan, elsõsorban a képzettebbek hajlanak a migrációra, vagyis elhagyva a
szülõvárosukat megpróbálnak az ország más pontján, megyeszékhelyeken
munkát vállalni. Ennek következtében a városban többnyire a kevésbé kép-
zettek, illetve képzetlenek maradnak. 

Ez azért is jelent nagy problémát, mert így nincs, illetve kis létszámú az
a társadalmi réteg, ami húzóerõt, mintát jelenthetne. A Tanoda progra-
munk ezt a hiányt pótolja. 

Mivel a munkanélküliség nagy anyagi terheket ró a családokra, ami to-
vább növeli a hátrányos helyzetû gyerekek létszámát. A családok a kény-
szerû helyzetébõl fakadó leküzdéséhez tud segítséget nyújtani a program,
valamint olyan lehetõségekhez juttatja a gyerekeket, melyet/melyeket a
családok nem tudnak – valamilyen okból – biztosítani. 

A legfõbb célkitûzése a projektnek a hátrányos helyzetû gyerekek esélye-
inek növelése az iskolai boldogulásban, a továbbtanulásban, mert ez az
alapja a munkaerõ-piaci esélyek növelésének, ami megkönnyítheti a társa-
dalomban való beilleszkedést. 

Konkrét célkitûzéseink között szerepelt: 
minél több hátrányos helyzetû gyermek vegyen részt az általunk szerep-
lõ programban, 
csökkenjen a gyermekek körében az iskolai lemorzsolódás aránya,
növekedjen a hátrányos helyzetû tanulók érettségit adó intézmények-
ben való továbbtanulásának az aránya. 

Célcsoport:
Közvetlen célcsoport: a hátrányos helyzetû, elsõsorban roma gyermekek. Õk
azok, akik az iskolában már a kezdetektõl hátrányban vannak a többséghez
képest, hiszen más kulturális és legtöbbjük más szociális háttérbõl érke-
zett. A hátrányok kiküszöbölését az iskola nem, vagy nem teljes egészében
tudja fölvállalni, segítség nélkül viszont nehéz a fölzárkózás. 
Közvetett célcsoport: elsõdlegesen a szülõk, a pedagógusok, de ide sorolhatók a
közvetlen célcsoporttal valamilyen formában foglalkozó szakemberek is. 
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A projekt régióban kifejtett eredményei és hatása: 
Szélesedett a tanulási, mûvelõdési lehetõségek száma a városban,
Csökkent a hátrányos helyzetbõl adódó lemorzsolódások száma, 
Nõtt a hátrányos helyzetû gyerekek körében is a továbbtanulók aránya;
Javultak a továbbtanuló hátrányos helyzetû gyerekek munkaerõpiaci lehe-
tõségei,
Csökkent a tanulásnak, mûvelõdésnek köszönhetõen a hátrányos hely-
zetû, elsõsorban roma gyermekekkel szembeni elõítélet.

VISSZAJELZÉSEK

Nagy örömünkre szolgál, hogy a lakosság egyre nagyobb része veszi
igénybe az általunk nyújtott szolgáltatásokat (pl. ügyintézési feladatok),
ami arról biztosít bennünket, hogy szükség van a szervezetünk, Közösségi
házunk mûködésére. 

A megvalósított projektjeink rendkívül eredményesek (pl. Tanoda prog-
ram, Munkaerõpiaci képzések) 

Továbbá együttmûködünk civil szervezetekkel, önkormányzatokkal,
iskolákkal és folyamatosan újabb projektek kidolgozásán, megvalósítá-
sán dolgozunk.

TERVEK A JÖVÕRE

A jövõben szeretnénk tovább folytatni a már elkezdett projekteket, mun-
kákat. De természetesen a már folyamatban lévõ feladatok mellett szeret-
nénk a lehetõségekhez mérten Európai Uniós forrásokat lehívni, valamint
újabb pályázatokban részt venni.

Tanoda program 
Képzések, tanfolyamok szervezése 
Ifjúsági találkozók szervezése 
Hagyomány kultúra megõrzése
Minél több fiatalt szeretnénk bevonni a munkába 

ÜVEGHÁZ104

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

M
Û

C
IA

L
  

 



A Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza (NEO)
1991-ben alakult, 1992-es cégbírósági bejegy-
zéssel. Célunk olyan egymást segítõ közösség
formálása, amelyben a családsegítés mellett
nagy hangsúlyt kap az ifjúsági és gyermekprog-
ramok szervezése. Programjainkat csoportba
soroljuk: a családi együttlétet szolgáló, a csalá-
dok segítését szolgáló és az egyesület mûködé-
sét segítõ programok. Mindezek mellet mun-
kánk hangsúlyos része értékeink közvetítése a
társadalom felé. Bemutatni a nagycsaládok ér-
tékteremtõ tevékenységét, érdekeik képvisele-
tét és érdekvédelmét. 

A NEO tagja a Kárpát-medencei Családszer-
vezetek Szövetségének (KCSSZ), a Civilek
Együtt A Kistérségért (CEAK)szövetségnek. 

2001. május 1. óta a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete Dél-alföldi Regionális irodáját mûködteti egyesületünk.

Együttmûködünk  a városban mûködõ társ civil szervezetekkel, városi
programok lebonyolításában veszünk részt közösen a Mûvelõdési Házzal. 

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2002
Regionális Gyermeknap Orosháza-Bogárzó

2003
Regionális Ifjúsági Aktivista és vezetõképzõ

2004
Ifjúsági Magyarságtábor (partnerségben társszervezõként)

2005
Ifjúsági Magyarságtábor (partnerségben társszervezõként)
NOE Õszi Találkozó Gyopárosfürdõ (Országos rendezvény. Több mint
4000 résztvevõ, 2000-nél több gyermek!)
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Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.
Email: ne.oroshaza.@mail.datanet.hu
Tel.: 68/473-965, 

30/486-1219, 
30/327-5188

Vezetõ: Hanesz János

Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza



2006
Ifjúsági Magyarságtábor (partnerségben társszervezõként)
Civil Expó Orosháza
Kárpát-medencei Családszervezetek és Családmozgalmak Szemináriuma
Városi Gyermeknap és Családi Vetélkedõ a Mûvelõdési Házzal közös
szervezésben

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2005 évi Õszi Találko-
zója Orosháza-Gyopárosfürdõn.. 
NOE Õszi Találkozó
Orosháza-Gyopárosfürdõ, 2005. augusztus 27.

Borongós hetek után még a nap is mosolygott Orosháza-Gyopáros-
fürdõre augusztus 27-én az ott összegyûlt nagycsaládos sokadalomra. 

Az eredetileg egy naposra hirdetett
rendezvényre már pénteken érkez-
tek csoportok az egész országból,
sõt a Vajdaságból is. Szombaton az-
tán folyamatosan jöttek a külön-
buszok, 800 fõvel különvonat is ér-
kezett. Ezután kezdetét vette a
rendezvény sokrétû programja.
A megnyitó kulturális programja
után ki-ki kedvére látogathatta a
különbözõ érdekességet kínáló
sátrak programjait.
Láthattak zenére komponált be-

vetési gyakorlatot a Határõrség bemutatásában. Tömegesen látogatták a
kézmûves sátrakat: készíthettek babát mákgubóból, csuhéból és rongyból.
Alkothattak kedvükre szalmából, agyagból vagy akár  mézeskalácsból.

A Vöröskeresztes sátorban  mesterséges légzést lehetett adni a bábunak, 
az egészségügyieknél vércukrot, vérnyomást és testzsír tömeget mértek.
Az ÁNTSZ korosztályos tanácsadásai és színvonalas anyagai vonzották a
családokat. 
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A MÁV sátránál hangulatos fotók készültek a vasutas-sapkás, tárcsás

lurkókról; lufifújástól a fejtörõig, festés-színezésig, fogytak az apró ajándé-
kok mind itt, mind a rendõrségi sátornál. 

A nagy izgalommal várt veterán motorok nyergei sohasem álltak üresen;
az ügyesek lufivá vált libákat terelgethettek, a bátrak pedig véradáson ve-
hettek részt. Közben a kemencében több száz kemencés langalló sült,
amelybõl minden család kapott kóstolót, majd a jégkrémes kocsi megjele-
nése váltotta ki a mintegy ezerötszáz kisgyermek izgalmát.

A családok ügyesen osztották be az idejüket, hogy minél több játékos fel-
adatot végezzenek el, hiszen ez a „családi útilapu” komoly díjazással vég-
zõdött. 
Mások pedig a helytörténeti vetélkedõ kérdéseire adandó válaszért járták
lelkesen a várost vagy böngészték a programfüzetet (…vagy már elõre ké-
szültek az internetrõl…).

A ragyogó napsütésben önfeledten fürödtek kicsik és nagyok az Élmény-
fürdõ „élményeiben”, vagy játszottak a fürdõ csodálatos fa játszóterein;
volt vízibiciklizés majd séta a tó körül. 

Este táncház és tábortûz zárta
a programot. 

Akik másnap is maradtak, a vá-
ros kultúrtörténeti nevezetessége-
ivel ismerkedtek, de a Rágyánszki
Arborétum sem panaszkodhatott
a látogatók hiányára.

Orosháza, Gyopárosfürdõ és a
város nagycsaládos egyesülete  sze-
retettel fogadta és látta vendégül
mind a 4200 idelátogató nagycsaládos vendégét az ország minden részébõl.

VISSZAJELZÉSEK

Szervezetünket a NOE egyik jól mûködõ egyesületeként kezeli. Így ke-
rültünk be a Kárpát-medencei Családszervezetek és Családmozgalmak évi
kétszeri szemináriumára rendszeres résztvevõnek. A régióközpontok ki-
alakításánál is a jól mûködõ szervezetek  pályázhatták meg ezt az 1 fõ fize-
tett állással járó lehetõséget. 

ÜVEGHÁZ 107

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

N
E

O
 

Kis kulturális mûsor



Városi szinten évek óta egyre több felkérést kapunk a Mûvelõdési Ház-
zal közösen lebonyolítandó városi rendezvények megszervezésére. 

Érdekképviseleti munkánkban 12 éve önkormányzati képviselõnk van az
Önkormányzati testületben. 

TERVEK A JÖVÕRE

A jövõben is nagy hangsúlyt fektetünk az egyesületi utánpótlás, fiatalítá-
si folyamat fenntartásán. Az egyesületen belül ifjúsági tagozat létrehozásá-
ra készülünk. Közösségi összetartásuk megerõsítésére ifjúsági tábor szer-
vezésére készülünk jövõre is. 

A regionális ifjúsági aktivista és vezetõképzéseket továbbra is szorgal-
mazzuk. Sajnos, ezévben technikai okok miatt elállni kényszerültünk a
képzéstõl, de bízunk a jövõ más lehetõségeiben. 

Programszervezésünkben eddig is fontos rész volt a gyermekprogramok
szervezése, játszóház, kézmûves foglalkozások, amit a továbbiakban is
folytatunk. 

Továbbra is tevõlegesen bekapcsolódunk a városi és országos progra-
mokba. Képviseltetjük magunkat mindazokon a fórumokon, amelybe be-
választva vagy meghívással részt vehetünk. Együttmûködünk a társ civil
szervezetekkel és a munkánkra számító intézményi rendszerekkel is. 
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„Ha bizonyos lépéseket nem merünk megtenni, 
az nem azért van, mert azok nehezek.

Azért nehezek, mert nem merjük megtenni õket.”
(Seneca)

A Nagyító programot 1995-ben indítottuk el
németországi példa alapján. A program célja a
résztvevõ fiatalok személyiségének és közösségé-
nek fejlesztése, illetve a résztvevõk arra való buz-
dítása, hogy merjenek és akarjanak önálló, gon-
dolkodó emberekké válni, olyanokká, akik saját
véleménnyel és célokkal rendelkeznek, és azokért
küzdeni is képesek. 

1999 õszétõl alapítványi formában országos
közhasznú szervezetként mûködünk.

Fõ tevékenységünk (lásd legfontosabb pro-
jekt); hétvégi bentlakásos tematikus képzések szervezése kamaszoknak. 
Témáink: önismeret, kommunikáció, pályaorientáció, szenvedélybetegségek,
tolerancia, reklám, szerelem. 

A képzések szervezõi önkéntesek: fiatal szakemberek valamint fõiskolai és
egyetemi hallgatók. Évente két alkalommal egyhetes intenzív csoportos szer-
vezetfejlesztési és módszertani továbbképzést szervezünk számukra. Budapes-
ten helyi csoportunk mûködik. Erdélyben és Partiumban szakmai programok-
kal támogatjuk a helyi középiskolásoknak Nagyítós képzéseket szervezõ
partnereinket. További határon túli és nemzetközi programban veszünk részt.

Konferenciánk összefoglalói mellett két kiadványunk is kapható még: 
Nagyító Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése - módszertani és játékgyûj-
temény
Ifjúsági csoportvezetõk gyakorlati kézikönyve 

A Nagyító név két jelentést is magában hordoz: egyrészt képzéseinken egy-
egy témát veszünk nagyító alá, másrészt tapasztaljuk, hogy a résztvevõk és
szervezõk is nagyobbak lesznek a Nagyító által. 
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Cím: 6722 Szeged, 

Kossuth sgt. 29. II. emelet 210-211

Honlap: www.nagyito.hu

Email: nagyito@nagyito.hu

Telefonszám: 62/451-662

Munkatársaink és elérhetõségeik:

Gesztes Olympia elnök: 

nagyito@nagyito.hu

Vikor Csaba irodavezetõ: 20/329-4854

csaba@nagyito.hu 

Szûcs István képzési referens: 

szucsi@nagyito.hu

Antal Melinda gazdasági referens: 

melinda@nagyito.hu

NAGYÍTÓ – KÖZÉPISKOLÁSOK ISKOLÁN KÍVÜLI
KÉPZÉSE ALAPÍTVÁNY



A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2000-tõl folyamatosan megújuló projektek:
Hétvégi iskolán kívüli személyiség és közösségfejlesztõ képzések középis-
kolásoknak Magyarországon (évi 8-12 bentlakásos képzési hétvége) 
Továbbképzés önkénteseknek (évi 2×5-7 nap bentlakásos) témák: Szociál-
terápiás szerepjáték, Önismereti módszertani, Kommunikációs módszerta-
ni, Táncterápia 1 és 2., Relaxáció, Pszichodráma, Témacentrikus Interakció
1 és 2., 

2002-tõl folyamatosan megújuló projektek
Új önkéntesek számára saját élmény képzés. Cipõfûzõ (évi 2-4 hétvégi kép-
zés az egyetemi városokban)

2003-tól folyamatosan megújuló projektek
Nagyítós estek Budapesten (havi rendszerességgel)

További projektek:

2000
Németországi tanulmányút (5 nap)
Kiegészítés vagy hiánypótlás? avagy Konferencia az iskolák és a civilszerve-
zetek együttmûködésérõl (150 fõ résztvevõ, Szeged) 
IRKA címû diák kéthavilap (1000 pld. 2000–2002)

2001
Kiegészítés vagy hiánypótlás? – konferencia kiadvány
Nagyító vezetõi trénerképzés – Outdoor módszertan 

2003
Tudás a társadalomban – iskolán kívüli képzéssel foglalkozó trénerek
találkozója 
Házon Kívül – Ifjúsági Munka a Társadalomban – Dél-alföldi ifjúsági talál-
kozó (konferencia 2003 – Szeged – 120 résztvevõ)
Nagyító  – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – módszertani és játék-
gyûjtemény 2. javított kiadás  
Tanulmányút Németország (6 nap)

2004
Házon kívül – konferencia kiadvány 
Training for Outschool Education (4 országos szeminárium) 

ÜVEGHÁZ110

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

N
ag

yí
tó



É
szak

-A
lfö

ld
Könyvkiadás: Mewaldt – Gailius: Ifjúsági vezetõk gyakorlati kézikönyve,
magyarnyelvû kiadás 500 pld.

2005
konzorciumi partnerként Phare kábítószer megelõzési projekt
Román-magyar tapasztalatcsere – a Nagyító és a szatmárnémeti iskolán kívü-
li képzési szervezet között (képzõk közös képzése, diákhétvégék látogatása)
Képzõk-képzése a Nagyító vezetõ trénereinek továbbképzése és men-
torálása.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

A Nagyító Alapítvány legjelentõsebb projektje(i) a hétvégi, személyiség- és
közösségfejlesztõ tematikus képzések középiskolásoknak. (évi 8-12 alkalom-
mal – 1995 óta mintegy 100 ilyen képzésre került sor)

Egy-egy képzés péntek délutántól vasárnap ebédig tart, ez egy rövidtávú
tanulási modell, amely egyetlen hétvége alkalmával adott erõs impulzus ál-
tal hat a fiatalokra. A résztvevõk osztályok, diákönkormányzatok, egyházi
csoportok. A programok helyszínei nyugodt, kultúrált, szállást és étkezést
biztosító (képzési) házak az ország több pontján (Megbékélés háza Reformá-
tus Konferenciaközpont – Berekfürdõ, Zöldfás Katolikus Ifjúsági Központ –
Szeged, stb.) A képzések témáját a résztvevõk választják ki témakínálatunk-
ból: Önismeret, Kommunikáció, Pályaorientáció, Reklám, Tolerancia, Eszté-
tika, Szenvedélybetegségek
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Hétvégi programjainkra pályázati úton jelentkezhetnek a résztvevõk. A nyer-
tes résztvevõket minden esetben elõzetesen felkeressük, és az adott csoport
igényeinek és szükségleteinek megfelelõ programot állítunk össze. Mindez
csoportmunka eredménye, 6-8 szervezõ készít elõ és bonyolítja le. Lényeges
számunkra, hogy fejlõdni tudó és akaró emberek csoportban dolgoznak a kö-
zépiskolásoknak szóló képzésekért, együttmûködésük és személyük magában
is példa. A képzés elsõsorban kiscsoportokban folyik, a csoportokat két cso-
portvezetõ (fiú, lány) irányítja. 

A Nagyító módszereit tekintve a kiscsoportos, élményszerû feldolgozás ke-
rül elõtérbe. Az egyes témákban való elmélyedésen túl célunk olyan képessé-
gek és készségek kialakítása, fejlesztése, amelyekre a szokásos iskolai keretek
között csak ritkán nyílik lehetõség (pl.: csoportmunkára való készség, tervezé-
si képesség, célorientáltság, döntési képesség, kommunikációs készség). 
A képzések során arra törekszünk, hogy a témát minél több szempontból ve-
gyük „nagyító alá”, a résztvevõket, pedig a szellemieken túl érzelmileg is meg-
érintsük. A szerzett benyomások nemcsak az egyén szintjén hatnak, hanem
hozzájárulnak a résztvevõ csoportok közösséggé formálásához is.
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A Nagyító felemel
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VISSZAJELZÉSEK

A Nagyító Alapítvány minden programja után visszajelzéseket kér és kap a
résztvevõktõl. Szinte kivétel nélkül minden középiskolásoknak szóló képzés fõ
hozadéka a résztvevõknek a következõ: „Jobban megismertem önmagamat és
társaimat!” A résztvevõk számára katartikus élményt jelent találkozni olyan
helyzetekkel, amelyekben nem a szokásos módon oldják meg a helyzeteket,
amikor mindenki szóhoz juthat, és fontossá válik a véleményük, hogy õszin-
tén figyelnek rájuk.

Úgy gondolom, sokkal nagyobb lett az osztályhoz való bizalmam. Ponto-
sabb lettem, valamint nyitottabb. Sok élményt szereztem, meglepõ dolgokat
tapasztaltam. Egyet kiemelnék, ami fontos számomra, az pedig az önbiza-
lom... „Úgy gondolom, valamilyen mértékben változtatott rajtam ez a pár
nap, talán lehet azt mondani, jobb ember lettem a segítségetekkel. Örülök,
hogy eljöhettem.”

„Jó volt »felnõttgyereknek« lenni. Mert már nagyon régóta nem játszottam...
rengeteg új élménnyel gyarapodtam. Elviszek ezen kívül még toleranciát, amit
eddig csak fogalomként ismertem. Megértés – nyugalom. Megtanultam a má-
sikat meghallgatni.”
„Megtanultam a másikra jobban odafigyelni. Komolyabban veszem a csapat-
munkát. »Rájöttem, hogy az osztályfõnök is egy ember.« Ha valakivel nem ér-
tek egyet, nem csak veszekedni és vitatkozni lehet, hanem megbeszélni is.”

A kísérõ pedagógusok általában arról számolnak be, hogy a résztvevõk
egymással elfogadóbbak lettek és a változást kollégáik is tapasztalják. Né-
hány tanárnak ugyanakkor nehéz feldolgozni, hogy a hétvégi képzésen kí-
sérõként és nem résztvevõként vesznek részt.

„A hétvégérõl sok mindent hoztuk magunkkal, és itt nem csak a tárgyi
emlékekre gondolok (faliújság, emlékbe eltett bizonyítékok arról, hogy
igenis igyekszünk megérteni a másikat). Bizonyos dolgok átszivárogtak a
mindennapjainkba. Nem számít gondnak empatikusabban gondolkodni a
másikról. Velem szemben is többször álltak ki egymásért, kulturáltan
meggyõzve igazukról. Néhány társukat korábban »leírták«, most úgy érzem
ez változóban van.” 

A Nagyító csaknem 100 önkéntesébõl igen aktívan közremûködik harminc,
akik a honlapon is bemutatkoznak. Számukra saját szakmai és emberi fejlõdé-
séhez járul hozzá a Nagyító.
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A Nagyító kiadványai iránt propaganda nélkül is folyamatosan nagy az ér-
deklõdés. Könyveinket az ifjúságsegítésben résztvevõk mellett, több fõiskolai
és egyetemi oktató is használja.

TERVEK A JÖVÕRE

Küldetésünk:
A Nagyító Alapítvány tuda-
tosan és felelõsen végez
személyiség- és közösség
fejlesztést az ifjúság hasz-
nára és a nagyítósok örö-
mére, épülésére, valamint
szakmai mûhelyt teremt az
ifjúságsegítõk számára ma-
gyarlakta területeken alá-
zattal Isten dicsõségére.
Folyamatosan: 

A középiskolásoknak szó-
ló hétvégi képzési progra-
mok évi 10-16 folytatása
2006 õszétõl:

Az önkéntesek között a módszertani és az alap értékeinkrõl szóló beszélge-
tések egyensúlyának megteremtése.

2006 vége:
Tanulmánykötet a Nagyítóról és az iskolán kívüli képzésekrõl

2007-tõl: 
Középiskolásoknak szóló programjaink komplexitásának növelés (hosz-
szabb együttmûködések)
Kortárssegítõi konferencia
Pedagógus továbbképzési programok
Az önkéntesek továbbképzési rendszerének tökéletesítése

2008-ra: 
A hálózati mûködés megerõsítése
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A Nagyító átmozgat



Az Örömmel és hittel a cserkészetben Ala-
pítvány célja a Magyar Cserkészszövetség
(MCSSZ) VIII. Kerületében folyó gyermek és
fiatalok nevelõ munkájának támogatása
szakmailag és ennek megvalósításához szük-
séges tárgyi eszközök biztosítása, az anyagi
források gyûjtésének elõsegítése. 

Az Alapítvány és a VIII. Cserkészkerület mû-
ködési területe kiterjed az egész dél-alföldi ré-
gióra (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megye).
Megközelítõleg összesen 25 cserkészcsapat te-
vékenységét fogja össze. A régió nagyobb váro-
saiban és kisebb-nagyobb falvaiban mûködnek,
nagyon különbözõ létszámmal és anyagi hát-
térrel. A területen körülbelül 700 cserkész él
és dolgozik. Az Alapítvány teremti meg a szak-
mai és anyagi lehetõséget az anyagi háttér adta
különbözõségek kiegyenlítésére és a szakmai munka színvonalas elvégzé-
séhez.

Az Alapítvány és a cserkészkerület feladata, a csapatok keretében nem
megoldható cserkészmunka megszervezése és lebonyolítása. Ilyen feladat
például az információk áramoltatása hírlevelek és honlap segítségével, ve-
zetõk képzése, illetve továbbképzése. Az alapítvány ezen kívül igyekszik
minden cserkészkorosztály számára színes programot szervezni és támo-
gatni.

Segítjük a középiskolás korosztály programjainak megvalósítását, jó kap-
csolatokkal rendelkezünk a nem cserkész fiatalok körében is, és õket is
várjuk programjainkon. 

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Kerékpárral az Alföldrõl a Mecsekbe: 2001
Cserkész õrsvezetõképzõ tábor: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
A Nagybugaci Cserkészház fejlesztése: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
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Cím: 6000 Kecskemét, Jókai u.1.
Email: szabo@kkt.piar.hu
Telefonszám: 76/481-746

Kapcsolat: 
Szabó István elnök: 30/279-2226

ÖRÖMMEL ÉS HITTEL A CSERKÉSZETBEN ALAPÍTVÁNY



Cserkész Hírlevél: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Kecskeméti Cserkész és városi gyermeknap: 2004, 2005, 2006
Bugaci Cserkésznapok: 2005
Nagytábor a Gerecsében: 2006
Tábori zsebkönyv és füzet: 2006
Számtalan kirándulást és túrát bonyolítottunk le az elmúlt 5 évben.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Nagytábor a Gerecsében
A VIII. Cserkészkerület csapatainak közös nagytábora

Még 2003-ban jött a gondolat, hogy a legkönnyebben egy közös nagytá-
bor szervezésével kapcsolhatnánk be a csapatainkat még aktívabban a kö-
zös munkába. Úgy gondoltuk a szervezési munka során kialakuló formális
és informális kapcsolatok jelentõsen javíthatják a szervezetünkön belüli
kommunikációt. A közösségi élmény pedig megteremtheti a további növe-
kedéshez szükséges közös alapot az elkövetkezõ négy évre.
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A 2006-os esztendõre azért esett a választás, mert a 2007-es cserkész vi-

lágtalálkozóra Angliába 150 vezetõvel és kortárssegítõvel utazunk. 
A célunk egy olyan program lebonyolítása volt, mely erõsíti a VIII. cser-

készkerületben mûködõ csapatok között az együttmûködést. Megerõsíti és
további tagokkal gazdagítja a meglévõ vezetõi közösséget, mely még több
gyermek számára képes élvezetes és ösztönzõ programokat szervezni. 
A Nagytábor az egyedül álló természeti adottságoknak köszönhetõen – 
római kõbánya, mészkõ barlang, sziklafal, 50 éves bükkerdõ – olyan emlé-
kezetes táborozásban volt része a gyerekeknek, amire egész életükben szí-
vesen fognak emlékezni. Ezt segítették a cserkészprogramok – akadályver-
senyek, hadijáték, meseerdõ, métabajnokság – a kézmûves programok,
valamint a programjegyes napok – lovaglás, sziklamászás, íjászat, bar-
langászás – amikor olyan programokon vehetnek részt a gyerekek ame-
lyekkel máskor nem találkozhattak.
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Barlangászni jó



A program egy elõre jól kidolgozott keretmesére épült, mely az idõben
visszarepítette a résztvevõket Hunyadi János korába. Minden mozzanata a tá-
bornak ennek megfelelõen történt. Több mint 600 fõ vett részt a programon.
Ízelítõ a tábor programjaiból:
Tábornyitó szertartás:
1446. júliusi országgyûlés, amelyen Magyarország kormányzójává válasz-
tottuk Hunyadi Jánost, aki beszédében az országot fenyegetõ török sereg
elleni szervezkedésre és harcra hívta az ország népét. 

A törökök elleni harcra való felkészüléshez hozzátartozott az ország ha-
tárainak megerõsítése. Így minden magyarnak elsõdleges kötelessége volt,
hogy megerõsítse a magyar határt, tehát építkezésbe fogtunk. Kialakítot-
tuk az altáborokat, védmûveket, magasleseket, kerítéseket.  

Programjegyes két nap (táncház, teaház, méta)
A megérkezett V. László magyar király a bandériumokkal. A király csa-

tában szerzett gyõzelme örömére ünnepi játékokat rendelt el. A játékok
táncos mulatsággal értek véget.
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Éljen a Királyi pár



Ezek között: kézmûves falu, akadálypálya (janicsárkiképzõ), méta-baj-
nokság, sziklamászás is szerepelt.
Közös vásár, métadöntõ
A vásár fõbb látnivalói voltak:
1. Török sátor

2. Cigány jósda
3. Kocsma
4. Ügyességi nép játékok (erõjá-

tékok, kötélhúzás, szögbeve-
rés, rönkön állva harc, kakas-
viadal, patkódobálás)

5. Lovagi torna
6. Csapatverseny
7. Íjászat
8. Elõadás (misztériumjáték)

Hunyadi egyik nagy csatájáról
9. Elõadás: hastáncbemutató
10. Janicsárok harci bemutatója
11. Sportesemény: a métadöntõ
12. Cserebere, ahol lehetõség

van a tábori holmik cseréjére
13. Záró tábortûz, fogadalomtétel 
Ez az esemény volt egyben a tá-
bor hivatalos lezárása. A tábor-

ban jelen lévõ újonc cserkészek ekkor kapák meg a zöld nyakkendõt.

VISSZAJELZÉSEK

Hosszú évek munkája alatt számtalanszor kaptunk pozitív visszajelzése-
ket, bátorítást és sok-sok jó szót. Ezek igazolták, hogy a nehézségek elle-
nére érdemes kitartani és érdemes folytatni az építkezést. A programjain-
kért nem csak a résztvevõk voltak hálásak, hanem szûkebb és tágabb
környezetük is. Fontos visszajelzésként értékeljük, hogy a nálunk, a cser-
készetben felnövõ fiatalok felnõttként is részt vesznek programjaink szer-
vezésében és lebonyolításában családjukkal együtt. Ez annak köszönhetõ,
hogy meggyõzõdtek értékeink és céljaink helyességérõl és idõtállóságáról.  
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2006-os Gerecsei Nagytáborunk emblémája



TERVEK A JÖVÕRE

Ahhoz, hogy szakmai terveinket végre tudjuk hajtani mindenkép bizto-
sítanunk kell a szervezeti hátteret, annak személyi, anyagi és tárgy feltét-
eleit. Ha ezek rendelkezésre állnak, akkor tudjuk folytatni eddigi sikeres
munkánkat és a megkezdett projektek folyamatos lebonyolítása mellett
újabb fejlesztéseket is meg tudunk valósítani. Továbbra is folytatni kíván-
juk a következõ projektjeinket: Õrsvezetõképzõ, Cserkész Hírlevél, egyéb
alkalmi kiadványok, Városi Cserkész és Gyermeknap, Nagybugaci Cser-
készház fejlesztése, eszközfejlesztések, kirándulások, túrák, táborok, nem-
zetközi találkozókon való részvétel.       
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Nagy tábor, nagy tábortûz



Röszkei kaláka hagyományörzõ és teleház köz-
hasznú egyesületének célja: 

a kulturális örökség megóvása, 
a helyi hagyományok, népszokások megõr-
zése, ápolása.
helytörténeti kutatás elõsegítése;
tájház alapítása és üzemeltetése;
hagyományõrzõ rendezvények szervezése;
helyi hagyományok megõrzését szolgáló kul-
turális, kiadói tevékenység.
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, isme-
retterjesztés
kapcsolattartás más, az egyesülési jog alapján
létrejött társadalmi szervezetekkel (kivéve a
párt- és politikai kapcsolatokat), folyamatos
tapasztalatcsere megvalósítása
falusi vendéglátás elõsegítése;
határon túli kapcsolatok ápolása;
területfejlesztés.

Az Európai Unióval és az ifjúsággal kapcsolatos feladatok:
Európai Uniós információszolgáltatás és képzések
ifjúsági programok, képzések, tréningek szervezése
ifjúsági önkormányzat megalapítása, munkájának koordinálása
az ifjúsági szervezetek fejlesztése, segítése

A vidék gazdasági fejlesztése érdekében, azaz a közösségi kezdeményezésen
alapuló LEADER+ intézkedéshez kapcsolódó feladatok ellátása:

elõsegíteni a vidéki közösségek életminõségének és gazdasági jólétének
javítását
a természeti és kulturális értékek védelmét
a társadalmi-gazdasági különbségek okozta problémák elleni harcot
a perifériák és a vidéki területek felzárkózását
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Cím: 6758 Röszke, Felszabadulás u.  87.
Honlap: www.telehaz.roszkenet.hu
Email: telehaz@roszkenet.hu
Telefon: 62/573-870
Fax: 62/573-870

Munkatársaink:
Borbásné Márki Márta – elnök
Molnárné Vér Ágnes – ifjúsági referens
Perlakiné Ács Mária – LEADER 

pályázatkezelõ
Szécsi Andrea gazdasági vezetõ

RÖSZKEI KALÁKA HAGYOMÁNYÖRZÕ ÉS
TELEHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET



elõsegíteni a hosszú távú vidékfejlesztési stratégiák kialakítását
elõsegíteni a helyi közösségek kezdeményezõ-képességének fejlesztését
elõsegíteni az eredeti ötletek megvalósulását
hozzájárulni a fenntarthatósághoz

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2001
Összehangolt információkért a vidékfejlesztés szolgálatában (FVM –
vidékfejlesztési célok támogatására)

2003
Civil szervezetek közötti kistérségi partnerség elõsegítése

2004
Korunk követelménye az ifjúság érdekérvényesítõ képességének növelése:
ifjúsági önkormányzat létrehozása Röszkén (támogató: DARIT)
Partnerségben az ifjúságért (GYISM)
Civil szervezet mûködési költségeire (NCA)
Komplex háló program (Munkáért Alapítvány)

2005
Focizzunk együtt: Barátságos kistérségi kispályás ifjúsági labdarugó bajnok-
ság (DARIT)
Röszkei fiatalok a filmek világában (DARIT)
Határon túli képzési az egyenszilárd szervezeti mûködés és hatékony for-
rásszerzési tehnikák elsajátítására Szerbia-Montenegro vajdasági települé-
sei civil szervezetienek (NCA)
Valahol Európában – Valahol Röszkén (Ifjúság 2000-2006 Program)
Teret a fiataloknak! (ICSSZEM)

2006
Képzés fiataloknak forrásszerzési technikák elsajátítására (DARIT)
Jelenlét címû ifjúsági kiadvány (DARIT)
Civil szervezet mûködési költségeire (NCA)
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Felkarol-lak! (ICSSZEM)
Civil szervezetek humánerõforrásának bõvítése (OFA)

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Valahol Európában – Valahol Röszkén
A projekt egy 3 részbõl álló komplex programsorozat. A három rész jól

elkülöníthetõ egymástól, azonban szervesen össze is kapcsolható. Elsõ lé-
pésként Röszke területén, egy elhanyagolt játszótéren, helyi fiatalok kez-
deményezésére kialakítottunk egy biciklis akadálypályát, gumiabroncsok-
ból, téglákból. Ennek a középpontját egy 9×6 m széles szabadtéri színpad
adja, amely gyakorlatilag része a biciklis
pályának, mert a színpad egyik oldalán
nem lépcsõ, hanem felhajtó, rámpa van. 
A Színpadon elsõként a Valahol Európában
címû musicalt mutattuk be. Igazi közössé-
gi összefogással valósulhatott meg a pro-
dukció, a település apraja-nagyja kivette a
munkából a részét. Az elõadást közel 600
lelkes szülõ, nagyszülõ, barát, ismerõs,
szomszéd elõtt mutattuk be és fergeteges
sikert arattunk. Leírhatatlan az a közösségi
élmény, amit nem csak a résztvevõk, de a
nézõk is tapasztaltak. A musical egy világ-
hírû film alapján készült, hûen követtük az
eredeti mû cselekményeit, a II. világháború
után utcára került, számkivetett árvák kál-
váriáját. A kivetettekkel, a hátrányos hely-
zetûekkel, a megváltozott világban önma-
gukat keresõkkel szolidaritást vállaló, a
humánum alapértékeit felmutató a mûvé-
szet, a zene megváltó erejében hívõ alapmû
a magyar módra vállalható európaiság nagy erejû megfogalmazását adta. 
A produkció értékteremtõ és hagyományõrzõ szándékkal készült. Lehetõ-
ségeinkhez mérten, mindenképpen szeretnénk a kialakult közösséget meg-
tartani, újabb és újabb programokkal segíteni munkájukat.
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A gonosz katonák lelõttek egy éhezõ
gyereket, aki éppen krumplit lopott.



Az elõadás után egy emberjogi képzést tartottunk a résztvevõknek, mindez-
zel segítve a színdarab megértését, feldolgozását.

A program eredményességéért számos embernek mondhatunk köszönetet,
de legfõképpen anyagi hozzájárulásával a Mobilitás (Ifjúság 2000-2006 Prog-
ram) és Röszke Község Önkormányzata volt nagy segítségünkre.

Milyen volt a visszhang? Szeretnék idézni egy számunkra nagyon kedves
levélbõl:

„Április végén Röszke község minden lakója meghívást kapott a Röszkei
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattól a Valahol Európában címû musical elõ-
adásának megtekintésére. Május elsején megindult a kíváncsiskodó sereg. 
A csepergõ esõ sem riasztott el senkit. Az igazi CSODA fél 8-kor kezdõdött,
amikor a hangtechnika, az árnyék és a fényjelenségek kápráztattak el bennün-
ket. A szereplõk, akik II. világháborús emlékekkel nem rendelkeztek, átéléssel,

jó mozgással, szép beszéd és ének-
hanggal szerepeltek. Jogosan hangoz-
tak el a kérdések a nézõk soraiban:
»Ez a gyerek röszkei? Ki tanította
õket, hogy ilyen bátran, ügyesen mo-
zognak, beszélnek, énekelnek a szín-
padon?« Bizony itt minden gyerek, 
ifjú és felnõtt röszkei volt. Ezért 
a produkcióért mindenkinek gratulá-
lunk! Ilyen lenyûgözõ elõadás
Röszkén még nem volt! A legmegha-
tóbb számomra az volt, hogy a kicsi
és nagy „színészek” az elõadás végén
összeölelkezve köszöntötték egy-

mást. Ennek a közösségnek tovább kell élni, gyarapodni, a község gyönyörû-
ségére! Sok sikert kívánok: Márki Antalné nyugdíjas pedagógus.”

TERVEK A JÖVÕRE

Egyesületünk a már említett musical elõadást szeretné mindenképpen tájoltat-
ni, kistérségi és határon túli településeken bemutatni. De terveink között sze-
repel egy másik színdarab színpadi produkciójának elkészítése is, szintén a he-
lyi fiatalok aktív részvételére számítva.
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Simon Péter karmester kenyeret és szalonnát
hozott az éhezõ gyerekeknek. (A kép nem az
elõadáson, hanem az egyik próbán készült.)



A Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztõ
és Médiaközpont Közhasznú Társaság progra-
mok megszervezésével, szórakoztató rendezvé-
nyek, koncertek, táncos összejövetelek, elõ-
adássorozatok, pódium-mûsorok, mûvészeti
kiállítások szervezésével, lebonyolításával szí-
nesíti a helyi fiatalok szabadidõs tevékenységét. 

Tevékenységi területeink:

A Helyi Ifjúsági Szolgáltató Iroda feladatai:

a város fiataljainak információhoz juttatása,
kezdeményezéseik támogatása 
a Városi Diákönkormányzat munkájának
koordinálása 
a fiatalok életével foglalkozó intézmények, egyének és nonprofit szerve-
zetek találkozási lehetõségének megteremtése 
szabadidõs programok, képzések, tréningek, konferenciák szervezése 
a Szeged MJV Önkormányzaton folyó, a gyermek és ifjúsági korosztályt
érintõ munka szakmaiságának fejlesztése 
a korosztály speciális helyzetébõl fakadó problémák hatékony kezelése 
az érdekegyeztetés lehetõségének biztosítása 
a gyermeki és tanulói jogok érvényesülésének segítése 
szakértõ részvétel a korosztályt érintõ döntések elõkészítésében és
meghozatalában 

Az Esélyek Háza munkájának célja:
a szociálpolitika és az ehhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek,
intézmények civil szervezetek tevékenységének segítése; együttmûködé-
sük, kapcsolataik fejlesztése különbözõ szolgáltatásokkal; a felsorolt terüle-
teken új módszerek, ellátási formák tanulmányozása, elterjesztése, a nyu-
gat-európai tapasztalatok, hasznosító eljárások adaptálásnak elõmozdítása.
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Cím: 6721 Szeged, Felsõ Tisza-part 2.
Honlap: www.ih.szegedvaros.hu
Email: info@ih.szegedvaros.hu
Telefonszám: 62/423-638
Fax: 62/423-641
Munkatársaink:

Boros Gyula Ügyvezetõ igazgató
Magyar Szabolcs – ifjúságsegítõ 
Tölcsér Tímea – ifjúságsegítõ
Törõcsik Anikó – ifjúságsegítõ

SZEGEDI IFJÚSÁGI HÁZ KULTURÁLIS, FEJLESZTÕ ÉS
MÉDIAKÖZPONT KHT.



EGO címû havi diákmagazin kiadása, melyet önkéntesek készítenek.
Terjesztésére szegedi és a Szeged környéki települések középiskoláiban
kerül sor. A Médiaközpont másik pillére a Tisza Rádió, melyet ugyan-
csak önkéntes fiatalok mûködtetnek. 
A Szegedi Ifjúsági Ház akkreditált képzõhely. Az elmúlt években több
esetben volt oktatási, képzõi tevékenység helyszíne (OKJ-s képzések,
pályázatíró és projektmenedzsment képzések, diákvezetõ képzések).
Munkatársai között többen rendelkeznek tréneri tapasztalatokkal ( Ifjú-
ság 2000-2006 Program; KOMPASZ; ifjúsági csere; EVS indulás elõtti
képzés, ifjúsági vezetõ képzés, diákújságíró tréning, stb.)
A Szegedi Ifjúsági Napok – melynek ugyancsak az Ifjúsági Ház a fõ szer-
vezõje – a dél-alföldi régió legnagyobb zenei fesztiválja, mely nem csak
a magyar, hanem a határon túli fiatalok kulturális életének is legjelen-
tõsebb nyárvégi színfoltja.
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A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2002
Csongrád megyei, Országos, Nemzetközi Médiatalálkozók 
Vakáció Akció 
Halmozottan hátrányos helyzetû, elsõsorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása
50 év feletti nõk munkaerõ-piaci esélyeinek javítása 

2003
Szegedi Ifjúsági Napok
Csongrád megyei, Országos, Nemzetközi Médiatalálkozók 
Vakáció Akció 
Halmozottan hátrányos helyzetû, elsõsorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása
Középpontban a nõk – akcióprogram a nõk esélyegyenlõségének megte-
remtésére és élethelyzetének javítására
50 év feletti nõk munkaerõ-piaci esélyeinek javítása 

2004
Diákvezetõ képzés
Szegedi Ifjúsági Napok
Csongrád megyei, Országos, Nemzetközi Médiatalálkozók
Ifjúsági Centrum
Helyi Ifjúsági Szolgáltató Iroda
Generációs Fórum
Ifjúsági mûsor a Tisza Rádióban 
Vakáció Akció 
Ifjúság 2000-2006 Program 1-es alprogram
Ifjúság 2000-2006 Program 2-es alprogram 
Ifjúság 2000-2006 Program 3-as alprogram
Középpontban a nõk – akcióprogram a nõk esélyegyenlõségének megte-
remtésére és élethelyzetének javítására
Válsághelyzet kezelés Szegeden 
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2005
Szegedi Ifjúsági Napok
Csongrád megyei, Országos, Nemzetközi Médiatalálkozók
II. Dél-alföldi gyermek- és ifjúsági együttmûködési kiállítás és fórum 
Vakáció Akció  
Ifjúság 2000-2006 Program 2-es alprogram 
Válsághelyzet kezelés Szegeden 
Szociális gazdaság erõsítését segítõ szakemberek képzése
„Befogadó munkahelyekért” – fogyatékos emberekkel szembeni mun-
káltatói szemléletváltás elõsegítése

2006
Szegedi Ifjúsági Napok
Csongrád megyei, Országos, Nemzetközi Médiatalálkozók
Vakáció Akció  
Ifjúság 2000-2006 Program 2-es alprogram 
Szociális gazdaság erõsítését segítõ szakemberek képzése
Lehetõségek Egyenlõsége - Tudás - Klaszter létrehozása a dél-alföldi ré-
gió hátrányos helyzetû kistérségeiben 
Projekt a Roma nõk Integrációjáért Makó kistérségben 

KIEMELKEDÕ PROGRAM

A Szegedi Ifjúsági Ház 2002-tõl mûködtet Ifjúsági Irodát, aminek
tanácsadások szervezése és információk szolgáltatása volt a fõ feladata.
Ebbõl az irodából fejlõdött ki az a kezdeményezés, ami megvalósítójává
vált a Helyi Ifjúsági Szolgáltató Iroda projektnek 2004-2005-ben, melynek
fõ feladata lényegében nem változott: az ifjúság igényeinek megfelelõ
minõségi információ biztosítása volt:

képzésekrõl
EU-s és hazai pályázatokról pályázati lehetõségekrõl
Európai Önkéntes Szolgálatról, az Ifjúság 2000-2006 Programról
a korosztályt érintõ törvényekrõl és jogszabályokról
szállás és egyéb utazásokhoz kapcsolódó információkról
aktuális programokról és a szabadidõ hasznos eltöltéséhez szükséges
lehetõségrõl
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sportolási és munkalehetõségekrõl
a helyi, regionális és országos oktatási, szociális és egészségügyi szol-
gáltatókról
segítõ és krízisellátó helyekrõl
a város ifjúsági stratégiájáról
szakértõkrõl, elõadókról
az Önkormányzat a korosztályt érintõ döntéseirõl illetve ezek terve-
zetérõl
illetve a szükségleteknek megfelelõen mindenrõl

Akkor és azóta is, más forrásokból pszichológiai, pályaorientációs, jogi
tanácsadásokkal is segítjük a város fiataljait. 

Ezen túl az Iroda tevékenységébe tartozik az alap- és középfokú tanintéze-
tekkel való szoros együttmûködés, vetélkedõk és iskolai rendezvények (pl.
Szegedi Ifjúsági Kvíz) szervezése, és a nevelõmunka segítése, kezdeményezé-
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seik támogatása, valamint a fiatalok életével foglalkozó intézmények, egyének
és nonprofit szervezetek találkozási lehetõségének megteremtése. 

Segítettük és koordináltuk a város fiataljainak önmaga választotta
demokratikus vezetõségét – a Szegedi Diákönkormányzatot – és a civil
szervezetekbõl alakult a fiatalok érdekében tevékenykedõ Generációs
Fórum néven mûködõ Helyi Ifjúsági Tanácsot.  

VISSZAJELZÉSEK

A visszajelzéseket több szinten kapunk.  Rendezvényeink látogatottsága
az egyik mérõszám, mely alapján pozitív képet alakítottunk ki. Koncertjeink
célcsoportja igen változó, ezért a nézõszámunk is az, de nagyrendezvényeink

látogatottsága mindig az elvárásoknak
megfelelõen alakul. Vetélkedõinken 
a város iskoláinak jelentõs része képvi-
selteti magát, s bár az eredménnyel
sajnos nem mindenki elégedett, az 
élménnyel mindenki gazdagodik és a
fiatalok, a csapatok csak pozitív visz-
szajelzéseket adnak. Szolgáltatásaink
népszerûek, látogatottak, munkatársa-
ink segítségét, folyamatosan kérik és
várják partnereink (civil szervezetek,
intézmények, magánszemélyek, fiata-
lok), amelybõl azt szûrtük/szûrjük 
le, hogy a feladatainkat megfelelõen
végezzük, jó úton járunk.

TERVEK A JÖVÕRE

2007 januárjában az épület teljes rekonstrukciója elkezdõdik és kb. 6 -
8 hónapra a Ház bezár vagy csak részlegesen üzemel. Jövõbeni tevékenysé-
geirõl, szolgáltatásairól a változó lehetõségek miatt még nincsenek konk-
rét tervek, de az biztos, hogy mind a kulturális, mind az ifjúsági területen
végzett munkáját a szervezet folytatni kívánja és fogja.
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A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesü-
lete az egyre növekvõ igények miatt jelenleg
három támogató szolgálatot mûködtet. (SZMA
Támogató Szolgálat, Mozgássérültek Támoga-
tó Szolgálat, Alternatív Támogató Szolgálat)

A támogató szolgálatok feladata törvényileg
meghatározott, mûködésének lényege, hogy a
mûködési területén élõ fogyatékkal élõ embere-
ket hozzásegítse az önállóbb élethez. Ezt három-
féle segítséggel kell megvalósítani: a szállítószol-
gálat, a személyi segítés, és a tanácsadás révén.
Az egyes támogató szolgálatok e szolgáltatásokat
biztosítva alakíthatják ki saját arculatukat.

A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egye-
sülete 2001-ben alapította meg a dr. Altorjay
István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intéz-
ményét. Az intézmény halmozottan sérült és egyéb fogyatékossággal élõ
gyermekek fizikai ellátását és mentális fejlesztését végzi. A szakmai mun-
ka során a fõ cél: a gyermekek tanulási lehetõségeinek fejlesztése, önálló
életre való felkészítés, személyre szabott rehabilitációs kezelés, rendszeres
mozgatás, mozgás, szociális környezetbe való beilleszkedés kialakítása.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2003 óta Nemzetközi Fogyatékosok Hete címû rendezvénysorozat
megszervezése
2005 óta boccia labdajáték szervezése minden hónapban országos szin-
ten, mert fontosnak tartjuk a mozgáskultúra kialakítását a sérültek kö-
rében is.
2005 óta folyamatosan, igény szerint „tolerancia nap” tartása oktatási
intézményekben a másság elfogadása érdekében, mert célunk, hogy a
gyermekek minél fiatalabb korban találkozzanak a mássággal, pozitív él-
ményeket szerezzenek és megismerhessék a sérültek életmódját.
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Cím: 6725 Szeged, Veresács u. 17/b
Honlap: www.szma.ngo.hu
Email: szma@ngo.hu
Tel. : 62/444-897 (Iroda) 
Tel.: 70/332-8990 (Fekete Albertné, 

elnök) 
Fax: 62/444-897 

SZEGEDI MOZGÁSSÉRÜLTEK ALTERNATÍV
EGYESÜLETE



2006 óta úszásoktatás, terápiás célú lovaglás, a Vadasparkban élõ álla-
tok megtekintése és megismerése zoo-pedagógus segítségével a halmo-
zottan sérült gyermekek és családtagjaik számára.
Akadálymentes pihenõház építése halmozottan sérült gyermekeknek,
mert fontosnak tartjuk, hogy a kikapcsolódás és a szabadidõ hasznos el-
töltése a halmozottan sérülteknek, és családtagjaiknak is elérhetõ le-
gyen, anyagi helyzettõl és sérültségi foktól függetlenül.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

A különbözõ sérültséggel élõk számára létfontosságú, hogy meglévõ
mozgáskézségüket a lehetõségeikhez mérten szinten tartsák, illetve fej-

lesszék. Egyesületünk ezt tartotta
szem elõtt akkor, amikor tíz évvel
ezelõtt útjára indítottuk a kerekes-
székek és kerékpárok ügyességi
versenyét. Célunk az volt, hogy mi-
nél szélesebb körben ismerjék és
szeressék meg a sportolásnak ezt 
a különleges formáját, és a sérültek
a verseny után se hagyjanak fel a
rendszeres mozgással Az évek múl-
tával igény mutatkozott a rendez-
vény kibõvítésére, ezért öt éve
rendszeresen szervezünk kulturális
programokat is, három éve pedig
további sportágakat is (boccia,
ülõröplabda)  felvettünk a már

meglévõk mellé. A sikereinknek köszönhetõ, hogy 2003-tól már nemzet-
közi minõsítéssel rendezhetjük versenyünket. 

Feladatunknak tekintjük,  hogy a sport és a kultúra segítségével csök-
kentsük a sérültek és az egészséges emberek közt tátongó szakadékot, s
egyúttal lehetõséget adjunk hazánk és a környezõ országokban élõ fogya-
tékosoknak, hogy ismét próbára tehessék erejüket ügyességüket.

A verseny lényegesen elõsegíti a „mozgásos” rehabilitációt, a társada-
lom tudatformálását, Magyarország jó hírnevének megõrzését. Belváro-
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sunkban az ide látogató sérültek már akadálymentesen közlekedhetnek,
megtekinthetik a város nevezetességeit, igazi turistaként érezhetik magu-
kat, mert nincsenek a szállodájukhoz kötve. 

A jobb felkészülések érdekében kondicionáló termet mûködtetünk. Ál-
landó kapcsolatot tartunk fenn a kerékpározni vágyók érdekében a Buda-
pesten mûködõ „Közös Erõvel” Fogyatékosok és Társaik Sportegyesülettel
(õk segítik a kerékpárosok versenyét). 

A verseny színhelye Szeged, de az évek során túlnõtt a helyi események
szintjén: elõbb országos, majd nemzetközi méreteket öltött.

Az 1999. évi versenyen több mint 300-an vettek részt, 2000-re ez is to-
vább bõvült: augusztusban már (a német és az osztrák versenyzõkön kívül)
román és lengyel sérültek is indulnak a több mint 500 résztvevõ mellett. 
A 2001-es versenyre már több mint 800-an érkeztek. 2002-ben 8 országból
érkeztek sérültek. A versenyzõkkel és nézõkkel együtt 800 és 1000 között
volt a résztvevõi létszám. 2003-ban ismét számos külföldi résztvevõ vett
részt versenyeinken a nézõk létszáma ismét 1000 körül mozgott, a verseny-
zõk pedig kb. 250-en voltak. 2004-ben a már megszokott magas nézõszám
mellett 280 versenyzõt láttunk vendégül városunkban. 2005-ben kb. 850
volt a versenyzõk száma, ebben az évben is hasonlóan magas résztvevõ
számmal zajlott a verseny

A verseny kerekes-székes ügyes-
ségi részében 5 kategória van: elekt-
romos kerekesszék, kézi hajtású ke-
rekesszék ép felsõ végtagúaknak,
kézi hajtású kerekesszék négy vég-
tag bénultaknak, gyermekek verse-
nye és vendég kategória. A verseny
másik ága: mozgássérültek kerék-
páron 5 kategóriában: speciális két-
kerekû, tricikli, „Handcycle”, há-
romkerekû kerékpár, tandem.
Hagyományunkhoz híven a nézõk,
családtagok is indulhatnak a kije-

lölt pályán, hogy felmérjék erejüket a kerekesszékben, triciklin, „Handcycle”-
n, hogy megtapasztalják, milyen elindítani, megállítani a kerekesszéket, vagy
éppen megfordulni vele. Ezzel felismerhetik, hogy nem is olyan könnyû négy
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keréken közlekedni, és belátják az akadálymentesség fontosságát is. Boccia
versenyeinken rendszeresen részt vesznek a sportág hazai bajnokai, és az
általunk meghirdetett 5 kategóriában (Egyéni BC1, BC2, BC3, BC4, Hazai)
mindig szoros versenyek alakulnak ki.

A legfiatalabb versenyszámunk az ülõröplabda, melybõl 2004-ben elõ-
ször rendeztünk nemzetközi versenyt. E sportág azért is volt jó választás
mert a szabályok lehetõséget adnak, az ép versenyzõk részvételére, ez pe-
dig jó alkalom hogy a sérült és az „egészséges” emberek közelebb kerül-
hessenek egymáshoz

A program célja, hogy rendezvényünkön minél több sérült és egészsé-
ges versenyzõt láthassunk vendégül. 

VISSZAJELZÉSEK

A támogató szolgálat által ellátottak száma egyre bõvül. Igyekszünk a
növekvõ igényeket minél teljesebben kielégíteni. A legtöbb igénylõ a szál-
lító szolgálat munkáját veszi igénybe. Sok a jelentkezõ a szabadidõs prog-
ramokra, amelyeket akadálymentes környezetben valósítunk meg. A visz-
szajelzések pozitívak. 

TERVEK A JÖVÕRE

Önálló Életvitelt Elõsegítõ Központ szolgáltatásának kiterjesztése.
Nappali ellátást nyújtó fogyatékos intézmény megnyitása.
Több szabadõs program szervezése.
A mozgáskultúra minél szélesebb körben történõ kiterjesztése, sport-
versenyek szervezése.
Rászorulók igényeinek maximális kielégítése.
Hatékony együttmûködés, és jelzõrendszer kialakítása nonprofit szek-
tor többi szereplõjével, valamint az állami intézményekkel.
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Egyesületünk célja: aktív szerepvállalás az ifjú-
sággal kapcsolatos problémák feltárásában, meg-
elõzésében és kezelésében. Szemléletmódunk
alapvetõen mentálhigiénés, ezzel széleskörûen
értelmezett prevenciós tevékenységünket szeret-
nénk hangsúlyozni. Meggyõzõdésünk, hogy az
egészséges, személyiségében érett, konfliktus-
helyzeteit kezelni tudó fiatalok kevésbé lesz-
nek veszélyeztetve, mint az életre kellõen nem
felkészített társaik, így széles értelemben vett
egészségnevelõ tevékenységünk sikereként
életcéljaikat megtaláló és megvalósítani képes
egyénekként válhatnak társadalmunk hasznos
tagjaivá.

Szolgáltatásaink:
A fiatalok által hívható krízis telefon mûköd-
tetése, az 1990-ben alapított Szegedi Tini –
Telefon Lelkisegélyszolgálat mûködésének
biztosítása. (80/820-011)
Kortárssegítõ képzés
Egészségnevelés, családi életre nevelés
Drogmegelõzés széles spektrumban
Kortárssegítõ tevékenység a SZIN-en

Egyesületünkben pszichológusok, orvosok,
pedagógusok, szociális munkások, közép- és
felsõoktatási hallgatók (mint kortárssegítõk)
együttes tevékenységével valósítjuk meg cé-
lunkat. Ez a munkacsoport az Egyesület szol-
gáltatásai biztosítása során forrott egységessé a
Szegedi Tini-Telefon Lelkisegélyszolgálat mû-
ködésének évei alatt. 
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Munkatársaink:
Ágoston Magdolna, 
Dr. Szabó Csilla, 
Schádné Zámolyi Judit
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A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2002 
lelkisegély telefonszolgálat mûködtetése önkéntesekkel; kortárssegítõ
képzés; egészségnevelés, családi életre nevelés

2003
lelkisegély telefonszolgálat mûködtetése önkéntesekkel; kortárssegítõ
képzés; egészségnevelés, családi életre nevelés, Szegedi Ifjúsági Napo-
kon civil sátor és segítõ aktivisták közremûködése

2004
lelkisegély telefonszolgálat mûködtetése önkéntesekkel; kortárssegítõ
képzés; egészségnevelés, családi életre nevelés, Szegedi Ifjúsági Napo-
kon civil sátor és segítõ aktivisták közremûködése; drogmegelõzés

2005
lelkisegély telefonszolgálat mûködtetése önkéntesekkel; kortárssegítõ
képzés; egészségnevelés, családi életre nevelés, Szegedi Ifjúsági Napo-
kon civil sátor és segítõ aktivisták közremûködése; drogmegelõzés
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2006
lelkisegély telefonszolgálat mûködtetése önkéntesekkel; kortárssegítõ
képzés; egészségnevelés, családi életre nevelés, Szegedi Ifjúsági Napo-
kon civil sátor és segítõ aktivisták közremûködése; drogmegelõzés;
nemzetközi kapcsolatok bõvítése Erdélyben, Temesváron kortárssegítõ
képzés, Marosvásárhelyen Félsziget programban részvétel drogmegelõ-
zéssel, tanácsadással

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Szervezetünk mûködteti az 1990 óta létezõ Tini-Telefon Lelkisegélyszol-
gálatot, amely a 62-es és 63-as vonalas telefonról a hívó számára ingyenesen
elérhetõ.  Ahhoz, hogy jól képzett önkéntes ügyeletesek várják a vonal végén
a hívókat, alapképzésben kell biztosítani a fluktuáció miatt kiesetteket, és a
fejlõdés érdekében, a csoportkohézió javítására is évente rendszeresen to-
vábbképzéseket tartunk az ügyelõink számára.
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Ügyelõink fiatal önkéntesek. Közülük kerülnek ki azok is, akik általá-
nos és/vagy középiskolákban az egészségmotiváció fejlesztõ munkába be-
kapcsolódnak.

Kortárs segítõképzés  
Cél: kortárssegítõk képzése
Célcsoport: olyan fiatalok, akik pozitív mintanyújtó szereplõi környezetüknek.
Tartalma: Az átmeneti élethelyzetek krízisei esetén kedvezõ, ha a bajban
lévõ olyan segítõkre talál, vagy olyan segítõk találnak rá, akik hatékony tá-
mogatásukkal képessé tehetik arra, hogy lehetõségeit kitágítva hatékonyan
tudja kezelni problémahelyzeteit. 

Ez a segítõ munka kiképzett, jól funkcionáló kortárssegítõk által való-
sítható meg. A kiképzõ csoportban részt vettek szemléletmódja, segítõ at-
titûdje, probléma érzékenysége változik, könnyebben meglátják az élette-
rükben azokat a gondokat, konfliktusokat, krízisben levõ személyeket,
akikhez hozzáértõ módon fordulva személyesen is hatékony segítséget
tudnak nyújtani. Ezek a személyes mintanyújtások, személyes segítségek
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az életük minden helyzetében érvényesülõ magatartásformákká válhatnak,
ezáltal a pozitív mintaként leképezõdhetnek kortárscsoportjaik más tagja-
iban is. A kiképzettek egy részére (akik a kiválogatás során megfelelnek a
feltételeknek) a szolgáltatásaink biztosításában számítunk. 

Eredményei: olyan fiatalok mûködtetik önkéntes munkában már 1990-tõl
a lelkisegély telefonszolgálatot, akik ezeken a képzéseken képzõdtek. Kö-
zülük sokan segítõ szakma felé irányultak, néhányan a tanulmányaik befe-
jeztével segítik a szolgálat munkáját, részt vesznek az Egyesület egyéb pro-
jektjeiben.

Már évek óta mi is bekapcsolódtunk a drogmegelõzési tevékenység-
be is. Kortárssegítõ képzéssel segítjük a középiskolai munkát, illetve
rendszeresen biztosítjuk a konzultációs lehetõséget. Az elmúlt évben
drogmegelõzéssel kapcsolatos hétvégi képzésben részesült több osztály-
csoport, illetve iskolai diákönkormányzati vezetõk csoportjai. Képez-
tünk olyan kortárs tanácsadókat végzõs fõiskolai hallgatók részére, akik
majd jövõbeli iskolai munkahelyükön fogják hasznosítani az itt tanulta-
kat. Tartottunk fejlesztõ foglalkozásokat szülõ-pedagógus vegyes cso-
portoknak, amelyek közül az egyik olyan sikeres volt, hogy a szülõk az-
óta önkéntes munkával drogmentes ifjúsági szórakozóhelyet (klubot)
teremtettek a településükön, és az mindennapos nyitvatartással mûkö-
dik, rendszeres programok biztosításával.

A középiskolai kortárssegítõk és koordináló tanáraik számára szervez-
tünk olyan tapasztalatcserére lehetõséget adó bentlakásos továbbképzést,
amelyen bõvíthették tudásukat és eszköztáraikat az iskolai kortárs segítõ
munkájukhoz.
Cél: felhívni a figyelmet a drogkipróbálás kockázataira, illetve a szenve-
délybetegségek kialakulására. 
Célcsoport a 10-24 éves korosztály, illetve érdeklõdõ szülõk, pedagógusok. 

Fõ tevékenységek:
Kortárscsoport képzés keretében középiskolások felkészítése történik
kortárssegítõ munkára.
Szülõk és pedagógusok ismerkedhetnek a szenvedélybetegségekkel és a
segítségnyújtási formákkal.
Próbálozunk határon átívelõ programok beindításával.
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A program során a segítõk és a tanácsadók részére biztosítjuk a szuper-
vízió lehetõségét, hogy a terepmunka során felmerülõ problémáik meg-
oldást nyerjenek.

VISSZAJELZÉSEK

A programjainkon résztvevõ fiatalok pozitív visszajelzéseket adnak, azon-
ban az az igazi pozitív visszajelzés számunkra, hogy a résztvevõk három-
negyed része a segítõ szakmák felé mozdul el.

TERVEK A JÖVÕRE

Szolgáltatásaink továbbfejlesztése, kínálatunk gazdagítása a célcsoporttal
való még személyesebb találkozások irányába is. Csongrád megyére kiter-
jedõ kortárs segítõ hálózat kialakítása és mûködtetése, eredményes kap-
csolat fenntartása más segítõ szervezetekkel. Külföldi partnerkapcsolatok
szélesítse, tapasztalat- és módszer csere.
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A Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Iroda Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület
1991-ben alakult non-profit, kiemelten köz-
hasznú szervezet. 

Az információszolgáltatás és a tanácsadás az
iroda elsõdleges tevékenysége. A fiatalok az el-
sõdleges csoport, melynek érdekében az iroda
mûködik Az iroda helyi igényekhez igazodó spe-
ciális szolgáltatásokat alakít ki, illetve végez.

Célunk, hogy bármely fiatal bejöhessen,
bármilyen problémával. Az iroda rugalmasság-
ra, sokoldalúságra törekszik. A tematikusan
gyûjtött, pontos, naprakész információk szaba-
don, diszkrimináció nélkül, díjtalanul hozzá-
férhetõek. 

Szakemberek segítségével jogi, pszichológi-
ai-életvezetési, pályaorientációs, illetve egyéb egyéni problémákban személy-
re szóló tanácsadást ajánlunk fel a fiataloknak. További célunk a kulturális
élet terén a fiatalok alkotási, bemutatkozási lehetõségeinek bõvítése, közös-
ségteremtõ kezdeményezések felkarolása, amely egyben fontos eszköz a pre-
venció terén is. 

Irodánk a hét munkanapjain várja az érdeklõdõket Szegeden a Dózsa
György u. 5. szám alatti irodában.

Alapvetõ tevékenységi területek:
1. Információ-szolgáltatás
2. Tanácsadások
3. Klubok
4. Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)
5. Munkaerõ-piaci programok
6. Egyéb szolgáltatások és tevékenységek
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Cím: 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 5.
Honlap: www.szitiszeged.hu
Email: ifi_iroda@szitiszeged.hu,

szitiegyesulet@szitiszeged.hu
Telefonszám: 62/420-310, 62/424-314

Munkatársaink és elérhetõségük: 
Szabóné Janó Gabriella, egyesületi alelnök

62/424-454
Bednár Ágnes, irodavezetõ, 

62/420-310, 62/424-314
Mencser Zsolt, ifjúságsegítõ, 

62/420-310, 62/424-314
Varga Brigitta, ifjúságsegítõ, 

62/420-310, 62/424-314

SZEGEDI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ
IRODA KULTURÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET



A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Tartós munkanélküliek munkaerõ-piaci reintegrációját támogató pro-
jektek (2001-2004, OFA, Csongrád Megyei Munkaügyi Központ)
„Start” 18-25 év közötti, hátrányos helyzetû munkanélküliek munka-
erõ-piaci integrációját támogató projekt (2002-2004, PHARE)
Fogyatékkal élõ és/vagy megváltozott munkaképességû munkanélküli-
eknek szóló projekt (2004, 2005, 2006, OFA) 
Többgenerációs munkanélküliséggel küzdõ családokat segítõ projekt
(2004-2005, OFA) 
SZITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda mûködésének és szolgál-
tatásainak fejlesztése (2004, GYISM)
„Sansz” alternatív munkaerõ-piaci esélynövelõ projekt (2004, HEFOP)
„Útravaló” készségfejlesztõ program az élethosszig tartó tanulás elõse-
gítésére (2005, NFI)
SZITI Aktív Nap (2004, 2005, 2006, ICSSZEM, SZMJV Önkormányzat)
Ifjúság 2000-2006, EVS küldõ pályázatok (2002-tõl folyamatosan, GYISM)

KIEMELKEDÕ PROGRAM

A projekt címe: „Start” komplex
képzést és védõfoglalkoztatást ötvözõ
projekt mentálhigiénés szolgáltató
háttérrel hátrányos helyzetû, 10 fõ, 18-
25 év közötti munkanélkülinek

A projekt célkitûzései: Szegeden és
vonzáskörzetében élõ, halmozottan hát-
rányos helyzetû, 18-25 éves, munkaerõ-
piacon kevés eséllyel induló, tartósan
munkanélküli fiatalok közül kiválasztott
10 fõ foglalkoztathatóságának növelése
(szakképzettség megszerzése után fog-
lalkoztatásuk révén), a térségben a tartós
munkanélküliség, ezáltal a devianciák

számának csökkentése, a peremhelyzetre kerülés megelõzése.
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A projekt megvalósításának helyszíne: Szeged
A projekt  megvalósításának kezdete: 2002. november 1.
A projekt  megvalósításának vége: 2004. szeptember 30.
A projekt  fõ tevékenységei: 

Kiválasztás (10 fõ)
Motivációs tréning, kulcsképességek fejlesztése
Kertész-parkápoló képzés (460 órás, OKJ-s vizsga)
Védõfoglalkoztatás (12 hónap, 8 órás munkaidõ)
Mentálhigiénés szolgáltatások: pszichológiai és jogi tanácsadás, mentál-
higiénés csoportfoglalkozások, szabadidõs programok, szociális munka,
ügyintézésben segítség, 6 havi továbbfoglalkoztatás, utánkövetés 

(Együttmûködõ partner, foglalkoztató: Szegedi Temetkezési Kft.)
Projekt eredményei: 10 fõ OKJ-s vizsgát tett, 8 fõ elhelyezkedett az utófog-
lalkoztatás után.

VISSZAJELZÉSEK

Az évek során egyre több ember keresi fel irodánkat, egyre többen ismerik
szolgáltatásainkat, munkánkat. A pozitív visszajelzéseket elsõsorban azon
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Szabadidõs program fiataloknak



tudjuk lemérni, hogy egyre több fiatal keres fel bennünket más ügyfelek
ajánlásai alapján, akik korábban már igénybe vették szolgáltatásainkat. 
Az intézményi kapcsolatrendszerünk egyre bõvül, a velünk együttmûködõ
szervezetek ügyfeleik részére rendszeresen ajánlják irodánkat, szolgáltatá-
sainkat, tanácsadásainkat.

TERVEK A JÖVÕRE

A meglévõ szolgáltatások folyamatos mûködésének biztosítása, fejlesz-
tése, bõvítése, új szolgáltatások bevezetése.
Európai Önkéntes Szolgálat ismertségének növelése, további önkénte-
sek toborzása, önkéntes szolgálatuk megszervezése.
Ifjúsági programok megvalósítása.
Ifjúsági kezdeményezések felkarolása, támogatása.
A SZITI Aktív Nap évenkénti megrendezése.
Ifjúságot érintõ fórumokon, konferenciákon való részvétel. 
További munkaerõ-piaci programok megvalósítása (HEFOP, OFA).
Infrastrukturális fejlesztés. 
Kapcsolati hálózat bõvítése.
Az SZTE-EFK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék szociális
munkás hallgatói számára a jövõben is szakmai gyakorlati helyként kí-
vánunk mûködni.
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II. SZITI Aktív Nap – sportverseny



Az informális szervezet tagja a Tisza-Maros
Szög kistérség öt településén (Újszentiván,
Tiszasziget, Szõreg, Deszk, Kübekháza) élõ
16-22 éves fiatalok. Az informális szervezet 6
aktív tagot számlál, akik az általuk szervezett
programok során, kortársaik bevonásáért fele-
lõsek.

A Tisza-Maros Szög Kistérség Ifjúsági Ön-
kormányzatainak tagjai 2004 novemberében
összefogásban kezdték el az ifjúsági munkát a
kistérségben. Célul tûzték ki, hogy települése-
inken közösségi programokat szerveznek, illet-
ve évenként legalább egy közös projektet való-
sítnak meg.

2005-ben az Ifjúság 2000–2006 Program pá-
lyázatának, illetve az Európa Tanács támogatásá-
nak köszönhetõen az öt település aktív ifjúsági önkormányzatos tagjai egy
uniós támogatású projektet valósíthattak meg. Tisza-Maros Szög Kistérség If-

júsági Önkormányzatainak tag-
jai, akik 2005 nyarán DAKIT
(Dél-alföldi Kistérség Ifjúsági
Önkormányzatainak Társulása)
névvel alakult meg. Ez a szer-
vezet jelenleg informális cso-
portként mûködik, Újszentiván
Önkormányzatának gondozá-
sában – az önkormányzat által
biztosított ifjúsági irodában.

A DAKIT tagjai hátrányos
helyzetû kistelepüléseken élõ
16-23 éves fiatalokból álló in-
formális szervezet. 
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Cím: 6754 Újszentiván, 
Felszabadulás u. 7.

Email: evavary@vipmail.hu
Telefonszám: 62/277-023

Kapcsolat: 
Váry Éva

SZÖG – TISZA-MAROS SZÖG IFJÚSÁGI
ÖNKORMÁNYZATAINAK EGYÜTTMÛKÖDÉSE

Vándorlók projekt vándorkiállítását 
sajátkezûleg készítettük



Aktívan dolgozunk azért, hogy a helyi ifjúsági életet felélesszük, progra-
mokat szervezünk kortársainknak, akik 2005. óta felfigyeltek a munkánk-
ra, hiszen az elõzõ Ifjúság 2000–2006 Program projektünk – Ifjúsági Kez-
deményezés, Vándorlók címmel nem kis meglepetést hozott településeink
közéletébe. A program következtében többen érdeklõdni kezdtek irán-
tunk, a munkánk iránt, azóta vannak új tagjaink is.

Csoportunk tagjaink olyan fiatalok, akik már Szegedre járnak középis-
kolába, viszont helyi szinten tevékenyen részt vesznek a közösségi életben,
és kortársainknak helyi szinten szolgáltatunk információt az Ifjúság
2000–2006 Programról, valamint a településeken zajló kulturális progra-
mokba kapcsolódunk be. Igyekszünk minden minket érintõ tréningre, tá-
jékoztató napra eljutni, hogy a jelenlegi informális csoportunk minél gyor-
sabb ütemben tudjon fejlõdni.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2005
„Vándorlók” projekt – Ifjúság 2000–2006 Program támogatásával

2006
„Euro-Ring” – Ifjúság 2000-2006 Program támogatásával
„Honfoglalók” – DIA támogatásával
„Szöget ütött” – DARIT támogatásával

KIEMELKEDÕ PROGRAM

„Euro-Ring” – az elsõ nemzetközi ifjúsági csere a Tisza-Maros
Szögben.

2006 februárjában adtuk be a pályázatunkat a Mobilitás-hoz. A projekt-
ben 5 ország fiataljai vettek részt: lengyelek, litvánokk, spanyolok, mál-
taiak, és mi, a magyar csapat. Országonként 6 fiatal és egy felnõtt kísérõ.

A csere 2006. augusztus 11-tõl augusztus 22-ig tartott, helyszíne 
a kübekházi Abigél Hotel volt, melynek azért volt különös tekintetben je-
lentõsége, mert a projekt témája az esküvõi szokások, és ez volt a legalkal-
masabb helyszín a kistérségünkben, mely teljes mértékben illeszkedett 
a projekt témájához.
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A projekt általános célja az volt, hogy más uniós országokból érkezõ fi-
atalokkal közösen dolgozzunk fel egy témát, melynek segítségével szélese-
dik a látókörünk, tapasztalatokat, új kapcsolatokat szerzünk.

A projekt konkrét célja, hogy egy magyar esküvõi szokásokat bemuta-
tó gyûjteményt hoztunk létre, amely fotókkal, videó anyaggal színesítve
prezentálja a még élõ esküvõi és lakodalmas szokásokat. Erre azért van
szükség, mert a településeinken élõ kortársaink egyre kevésbé vannak tisz-
tában a hagyományainkkal és ez által a magyarságuk is egyre kevesebbet
jelent. Ezt a gyûjteményt többek közt arra használjuk fel, hogy más nem-
zetek fiataljainak bemutassuk a kultúránkat mindezt interaktívan és írásos

formában is bemutatjuk, hozzáférhetõvé tesszük.
A közös programnak köszönhetõen, mi is megismerhettük az õ hagyo-

mányaikat, sõt ki is próbálhattuk a szokásaikat, megkóstolhattuk a nem-
zeti ételeiket – tehát a cserének köszönhetõen nem csak megismertünk
négy új kultúrát, de meg is tapasztalhattuk azokat. 

A projekttõl azt vártuk hatásként, hogy helyi fiatalok, más országok fi-
ataljaival dolgozva kedvet hoznak a helyi kortársainknak is a hagyomány-
õrzéshez, ifjúsági munkához, önkéntességhez.
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az elsõ ifjúsági cserénk...



Ez a projekt bizonyítékává vált annak a feltételezésünknek, hogy fel le-
het a hagyományõrzést fiatalosan is dolgozni, közérthetõvé tenni a korosz-
tályunk számára, sõt megszerettetni – ezáltal a hagyományõrzés nem egy
távoli dolog lesz többé, hanem egy hasznos kaland, amelynek az a lényege,
hogy megismerjük, tiszteljük saját kultúránkat, és általa más országokét is.

Konkrét célunk, hogy a kiválasztott témában megfelelõ tudást szerez-
zünk úgy, hogy közben nyitottá válunk a partnerországok kultúrája felé.

A kutatómunkának köszönhetõen többet megtudtunk a saját hagyománya-
inkról, büszkén prezentáltuk valamennyi hagyományunkat, valamint a csere
folytán az európai öntudatot segítette elõ a közös munkának köszönhetõen az-
által, hogy a közös programok ideje alatt a közös munka, illetve a szabadprog-
ramokon jobban megismerhettük egymást, és egymás kultúráját, önkéntele-
nül is idegen nyelveket tanultunk. Illetve a témának köszönhetõen, alkalmunk
nyílit a közös szokások felfedezésére, megtapasztalására is.  

A projekt során aktív kapcsolatot építünk ki a településeinken élõ he-
lyi közösséggel, hiszen a tõlük kapott információkon túl, személyes kap-
csolatokat is kialakítottunk az idõsebb korosztállyal, akik készségesen me-
séltek a saját, vagy családjukban történt esküvõi szokásaikról.

A projekt egyik leglátványosabb a 35 fiatal által elõkészízett és elõadott
„Népek Esküvõje” címû színdarab, mely az ifjúsági cserén résztvevõ orszá-
gok esküvõi szokásainak egyvelegét tartalmazta.

VISSZAJELZÉSEK

Helyi szinten sok elismerésben volt részünk a nemzetközi projekt után, de
sajnos a regionális terjesztésû újsággal nem találjuk a közös nevezõt, nem
közlik le a híreinket, bár több alkalommal is felkerestük õket; így a helyi
újságokban próbáljuk publikálni a programjainkat.

TERVEK A JÖVÕRE

2007-ben ifjúsági önkormányzatos választásokat kell kitûzni, ennek az elõ-
készületi munkálataival foglalkozunk jelenleg, illetve további nemzetközi
projekteket szeretnénk megvalósítani, mert az augusztusi ifjúsági cserénk
után úgy éreztük, hogy ezt nem lehet abbahagyni, hiszen olyan hihetetlen
élményekhez jutottunk, melyeket a program segítsége nélkül, talán soha-
sem tapasztalhattunk volna meg.
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A Táliber Közhasznú Alapítvány 2004 májusa
óta mûködik. 

Az alapítvány legfõbb célja, hogy segítse a
gyermek és ifjúsági korosztályt, szervezeteiket,
a családokat. 

Az alapítvány központja a békéscsabai Ifjú-
sági Ház Patent Diákirodájában van. Önálló
közösségi teret még nem mûködtet, az Ifjúsági
Házzal kötött együttmûködési megállapodás
értelmében térítésmentesen használhatja az
intézmény helyiségeit, közremûködve azok
korszerûsítésében, felszerelésében.

Az alapítványt önkéntesként olyan fiatalok
segítik, akik az elmúlt évek során betekintést
nyertek az ifjúsági munkába (diákönkormányza-
ti tagok, ifjúsági szervezetek tagjai, HÖK tagok)
vagy résztvevõi voltak olyan programoknak, me-
lyeken az alapítvány is közremûködött.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT

PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

„Jelenlét – Jövõkép” III. Dél-alföldi Re-
gionális Gyermek- és Ifjúsági Együtt-
mûködési Fórum és Kiállítás – 2005
Mesetábor óvodás és kisiskolás gyer-
mekek számára 2006
„Játszótéri nyár” programsorozat –
2006
A békéscsabai gyermek- és ifjúsági
párbeszédrendszer mûködtetésében
partneri együttmûködés az Ifjúsági
házzal 2006
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Cím: 5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 2. (Ifiház)

Email: taliber@freemail.hu
Telefonszám: 66/323-417
Fax: 66/449-336

Kapcsolat: 
Zsótér Mária

TÁLIBER KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

„JELENLÉT-JÖVÕKÉP” 2005



KIEMELKEDÕ PROGRAM

„Játszótéri nyár”

Programsorozatunkkal azokat a békéscsabaiakat célozzuk meg, akikrõl
nagy valószínûséggel tudjuk, hogy életmódjukból, kulturális szokásukból
eredõen a nyári szünidõben kevés (színvonalas) kulturális programra jut-
nak el. Viszont a közösségi élet színterének is számító játszótereken szíve-
sen vesznek részt az oda kitelepült programokon. Célközönségünk: kis-
gyermekes szülõk, nagyszülõk, általános iskolások, lakótelepi informális
közösségek, s rajtuk keresztül családtagjaik.

A játszótereken tartott szabadidõs foglalkozások ötletét saját szülõi ta-
pasztalatunk adta.

Célunk az, hogy megmutassuk, szülõi és civil kezdeményezésre a ját-
szótereken élménydús közösségi élet alakulhat ki. Ezzel nem a már kiala-
kult kisebb közösségeket, baráti csoportokat, szokásokat kívánjuk felülír-
ni, hanem ezek mellett a nyári szünetben néhány alkalommal a szokásos
délutáni játszótéri idõpontban (17.00-20.00) valami mást is kínálni. 
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Játszótéri nyár 2006



Programunk mottója is lehetne legfõbb elhatározásunk: kevés pénzbõl, an-
nál több ötlettel, szeretettel jelen lenni a játszótéren azalatt a három óra
alatt, hogy a hagyományos szórakoztatási formák mellett (helyett?) új, a
pozitív értékekre irányuló, értékteremtõ tevékenységre ösztönzõ, a gyer-
meki képzeletre építõ programot „alkossunk” együtt a gyermekekkel.

Mivel a programot tiszta, nem szemetes környezetben szeretnénk tar-
tani, megkezdése elõtt a szükséges területen szemétszedést tartunk. Ezzel
is lehetõséget mutatunk a játszótérhasználóknak abban, hogy milyen egy-
szerû is lenne gyermekeink számára gondozott környezetet teremteni. Saj-
nos a szemétszedésben eddig egyedül maradtunk. 

VISSZAJELZÉSEK

Kisléptékû programjaink adják a résztvevõknek és az önkéntes közremû-
ködõknek is a legnagyobb élményt. A visszajelzések közvetlenek, a progra-
mok során azonnal megerõsítenek bennünket szándékainkban.

ÜVEGHÁZ 151

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

T
álib

er A
lap

ítván
y 

Játszótéri nyár 2006



TERVEK A JÖVÕRE

Óvodás és kisiskolás gyermekek számára napközis jellegû táborok szerve-
zése, melyeknek célja a természetes mûveltség alapjainak megismertetése
a korosztállyal, s rajtuk keresztül a szülõkkel, valamint a szülõk számára
mentálhigiénés, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadással, igény szerint
szülõ csoportok indításával.

„Játszótéri nyár” projekt beindítása: középiskolás fiatalokból szervezett
animátor csoporttal a nyár folyamán békéscsabai játszótereken játékos
programok szervezése, s „játszótéri kommandóval” a terek állapotmegõr-
zése. A projekt része a fiatalok felkészítése, az értékelési szempontok ki-
dolgozása, a program folyamatos értékelése, s a program fenntarthatóságá-
nak biztosítása.

Mentálhigiénés szemléletû programok kidolgozása több témakörben
általános és középiskolás osztályfõnöki órákra, diákönkormányzatok szá-
mára, melyeket pályázat útján térítésmentesen vehetnek majd igénybe egy-
egy alkalommal az osztályfõnökök, diákönkormányzatok. (A program ki-
dolgozásában együttmûködõ partner a Diákönkormányzatot segítõ
pedagógusok munkaközössége.).

ÜVEGHÁZ152

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

T
ál

ib
er

 A
la

p
ít

vá
n

y 

Játszótéri nyár 2006



Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatunk
1996 óta mûködik.

Testületünk jelenleg 24 képviselõbõl, 8 re-
ferensbõl (média, pályázati, klub, EU, regioná-
lis GYIÖK, DÖK, Közgyûlési, iroda), jegyzõ-
bõl, két alpolgármesterbõl és egy ifjúsági
polgármesterbõl áll. Célunk, hogy Hódmezõ-
vásárhelyen a szervezési, a közigazgatási, eljá-
rásokat értõ, az egymás közötti együttmûkö-
dést elsajátító, az akadályokat meghaladni és
megoldani tudó nemzedék nõjön fel. A város-
ban élõ és vagy tanuló fiatalok érdekeinek vé-
delme, részükre programok szervezése és a he-
lyi hagyományok ápolása. Kéthetente pénteken
testületi ülést tartunk, a közbeesõ pénteken
pedig klubokat szervezünk, melyek képzõ; is-
meretbõvítõ, valamint játszós klubok. 

Állandó munkakapcsolatot tartunk fenn Hódmezõvásárhely MJV Ön-
kormányzatával, több helyi civil szervezettel, a régióban mûködõ ifjúsá-
gi önkormányzatokkal/szervezetekkel, valamint a DARISZI-vel.
Programjaink: az Önkormányzattal és más szervezetekkel közösen lebo-
nyolított programok (Városi Karácsony, Juniális), a város fiataljai részé-
re szervezett programjaink (Pl.: Mikulás buli, Városi Gyereknap), illetve
testületi programok képviselõink számára (Testületi Karácsony, képzé-
sek, táborok).

A VGYIÖ tevékenysége nem csak városunkra korlátozódik, regionális
és országos szinten is kezdeményezõ szerepet vállalunk a fiatalok közéleti
aktivitásának elõmozdításában (regionális fórumok, Országos Diákönkor-
mányzati Találkozók) és fejlesztésében.

A programok jelentõs része szórakoztató, de ismeretbõvítõ és egyben
fejlesztõ is. Egyhetes felkészítõ táborunkba tervezzük meg a testület prog-
ramjait, valamint a leendõ képviselõket és az iskolai DÖK tisztségviselõket
készítjük fel a feladatok hatékony ellátására.
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Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, 
Szántó Kovács János u. 7.

Honlap: www.vgyio.hu
Email: vgyio@freemail.hu
Telefonszám: 62/241-750
Tisztségviselõink és elérhetõségeik:
Nagy Enikõ Ifjúsági polgármester:

70/513-5413
Bálint Andrea Jegyzõ: 70/619-4769
Felnõtt segítõ: 20/805-9213

VÁROSI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT
HÓDMEZÕVÁSÁRHELY



A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Farsangi buli 2001, 2002, majd Valentin nap 2003-2004
Majális 2001-2004
Gyereknap 2001-2005
Felkészítõ Tábor 2001-2005
Mikulás buli 2001-2005
Országos Diákönkormányzati Találkozó 2002-2005
Regionális Találkozók 2002, 2004-2005
DART Közgyûlések 2002-2005
Drogprevenciós Kortárssegítõ Képzés 2003
Európai Uniós Véleménynyilvánító Szavazás 2003
Ifjúsági Polgármester Találkozó 2004
DKMT Közgyûlés 2004
Nemzetközi Játékkiállítás és Vásár St. Gallenben 2002-2004
Mesetábor 2001-2005
Városi Ifi-Buli 2004-2005
Kérdõíves felmérés az Ifjúsági Sport és Szabadidõközpontról 2005

A fentieken kívül számtalan programon és projektben vettünk részt
közremûködõként városi szinten.

A testületi tagok számára rendszeresen szerveztünk név- és szülinapi
bulikat, ballagókat búcsúztató bulit, értékelõ tábort, és testületi kará-
csonyt. Ezen programok nagyban hozzájárultak a képviselõk közösséggé
formálásához.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Európai Uniós Véleménynyilvánító Szavazás
Az Amerikai Egyesült Államokban gyakorlat, hogy a választásokkal egy idõben
megkérdezik a fiatalok véleményét is, hogy szerintük ki képviselné jobban
õket. A fiatalok ugyanúgy szavazhatnak, mint a felnõttek csak a választás ered-
ménye nem számít bele a felnõtt szavazatokba. 

Ifjúsági önkormányzatunk kezdeményezésére a Dél-alföldi régióban Hód-
mezõvásárhelyen, Orosházán és Sándorfalván hirdettük meg a fiatalok köré-
ben az Európa Uniós vélemény-nyilvánító szavazást Magyarországon elsõ al-
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kalommal. 2003. április 9-én járulhattak az urnákhoz a 14-18 év közötti állam-
polgárok, hogy kinyilvánítsák véleményüket egy, az õ életüket is jelentõsen be-
folyásoló kérdésben. Az ifjúsági szavazás híre megjárta egészen az országos
médiát is, hiszen az RTL-Klub is tudósított az eseményrõl. Hódmezõvásárhely
Olvasóköreiben, valamint az Ifjúsági Parkban alakítottunk ki a kilenc szavazó-
kört, ahol a városunkban élõ és/vagy tanuló fiatalok szavazhattak arról, hogy
szerintük Magyarország belépjen-e az Európai Unióba vagy ne. A választási és
szavazatszámláló bizottságokban képviselõinken túl, az Ifjúsági Park és az ol-
vasókörök dolgozói és tagjai is tevékenykedtek. A szavazás ideje alatt ismerte-
tõ programokat tartottunk az Ifjúsági Parkban, majd este egy „EU-buli”-val
zártuk a napot. A véleménynyilvánító szavazás eredménye mind a három tele-
pülésen megegyezett a felnõtt választás eredményével.

VISSZAJELZÉSEK

A testület tevékenységérõl a visszajelzések folyamatosak, az aktuális prog-
ramnak vagy projektnek megfelelõen változatos formában és módon jelentkez-
nek. Az Önkormányzattal, a helyi médiával és az iskolákkal rendszeres és –
mondhatni – napi kapcsolatban állunk. Kölcsönösen informáljuk egymást a
VGYIÖ tevékenységérõl. A média beharangozókat jelentet meg, tudósít a
programokról. A Közgyûlés bizottságainak üléseire eljárunk, a bizottságveze-
tõket félévente meghívjuk a testületi üléseinkre, ahol tájékoztatjuk õket, véle-
ményüket, segítségüket kérjük. Évente beszámolót készítünk az Önkormány-
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zat felé. Az iskolákkal a képviselõinken és a patronáló pedagógusokon keresz-
tül állandónak mondható az információcsere. Végül a legfontosabb visszajel-
zés: a programon résztvevõk véleménye. Általános gyakorlat, hogy kikérjük a
véleményüket – a programtól függõen néha kérdõív formájában is –, s azokat
a következõ rendezvény tervezésénél figyelembe is vesszük. Összegzésként el-
mondhatjuk, hogy a VGYIÖ tevékenységével kapcsolatosan igen kedvezõ visz-
szajelzéseket, elismeréseket kapunk.

TERVEK A JÖVÕRE

Hódmezõvásárhely Ifjúságáért Egyesület: Egy régi tervünket szeretnénk
még ebben az évben realizálni, egy egyesületet létrehozni, mely hosszú távon
biztosítja a VGYIÖ mûködési feltételeit. Így lehetõvé válik a testület független-
sége, fõként anyagi téren. Ezen kívül számtalan új lehetõséget látunk az egye-
sületi formában.

Regionális szervezet: Már több mint egy éve dolgozunk egy regionális szin-
tû együttmûködési forma megalkotásán. Szorosabbá, rendszeresebbé akarjuk
tenni az ifjúsági önkormányzatok együttmûködését. Így újabb lehetõségek
nyílhatnak, pl. pályázati vagy a közös projektek, képzések, táborok terén. 

Iroda: A Polgármesteri Hivataltól kapott helyiséget szeretnénk még haté-
konyabban kihasználni. Fogadóórák, képzések, beszélgetések, elõadások sze-
repelnek a tervek között.

Érdekképviselet erõsítése: A VGYIÖ „örökzöld” területe ez, melyet nem le-
het eléggé kiemelten kezelni. Sajnos itt ütközünk a legtöbb „falba”, nehéz le-
küzdeni az iskolák, a hivatal ellenállását. Nem adjuk fel, továbbra is keressük
a kedvezõ lehetõségeket, formákat, pl. pályázatok, felkészítések, fórumok se-
gítségével.

Nemzetközi projektek: 2005-ben részt vettünk egy nemzetközi ifjúsági
cserén Németországban. Az ott szerzett pozitív tapasztalatok alapján elhatá-
roztuk, hogy mi is nekivágunk egy projektnek, a helyi hagyományok és népi já-
tékok témakörben.

Hagyományos programok folytatása: Szeretnénk megújítva továbbvinni a
már hagyományosnak tekinthetõ programjainkat.

Pályázatok: A fentiek megvalósításában és a testület mûködésében elen-
gedhetetlenül szükséges a sikeres pályázatok elkészítése. Erre gyakorlati kép-
zésekkel készítjük fel a képviselõinket.
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Az önmagát a Véga csillagról elnevezõ országos
civil szervezet 1978-ban alakult meg, ellenzéki
szervezetként, tizenévesek és huszonévesek
részvételével. Országos központja Dél-kelet Ma-
gyarországon található, Szentes városában. Hat
regionális központja van, hatvannégy csoporttal,
melyekben jelenleg mintegy kétezren tevékeny-
kednek. A felnõtt segítõk száma 120 fõ körül
van, melybõl ketten minimálbéres alkalmazott-
ként, a többiek pedig önkéntes segítõként látják
el vállalt feladataikat.

A Szövetség célja az autonóm polgári lét ki-
alakításának segítése, a társadalmi béke kialakí-
tásában való közremûködés, a természeti kör-
nyezet megóvása, a harmonikus természeti és
lakóhelyi környezet kialakítása. Célja továbbá a
tagjai, valamint a segítségért hozzáforduló gyer-
mekek és fiatalok érdekeinek védelme, az ifjúsági közélet kialakulásának, fej-
lõdésének segítése, együttmûködve a helyi civil szervezetekkel, önkormány-
zatokkal és kormányzati szervekkel. 

A VE-GA Gyermek és Ifjú-
sági Szövetség helyi csoport-
jai nem-formális képzéseket
szerveznek pedagógusoknak
és más felnõtt segítõknek,
illetve tizenéves vezetõknek
és segítõknek. Táborokat
szerveznek gyerekeknek és
fiataloknak, ezen belül hát-
rányos helyzetûeknek és
külföldi magyar fiataloknak. 

Az európai integráció ér-
dekében, 2000-ben kezd-
tük meg a nemzetközi
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Cím: 6600 Szentes Kossuth L. u.17.
Honlap: www.ve-ga.hu
Email: koromek@freemail.hu
Telefonszám: 63/312-313

Munkatársaink és elérhetõségeik: 
Korom Pál

VE-GA GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG

Szemétgyûjtés a magyartési
természetvédelmi területen 



együttmûködések kiépítését hazai és külföldi szervezetekkel és most lát-
juk elérkezettnek az idõt arra, hogy ezek gyakorlati projektekben is meg-
valósuljanak.
A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Alternatív Játszóházi Program elindítása (2001)
„Drogproblémák, ifjúsági problémák, etikai problémák” konferencia
Szolnokon (2001)
Kortárssegítõ képzés a korosztályi devianciák kezelésének segítésére
(Harmincórás képzéssorozat – 2002)
Romániai magyar tizenévesek és magyarországi tizenévesek rendezett
problématérképének elkészítése és összehasonlító elemzése (2002–2006)
„Mese-kurzus” (Animátor képzés sorozat – 2003)
TUTA-Szentes (A „Tudás a társadalomban” konferencia sorozat szente-
si konferenciája – 2003)
Diák problémafeltáró és kezelõ tréning (Tizenéves kortárssegítõk kép-
zése – 2004)
Magyartési Tábor Központ tetõhéjazatának cseréje és a hozzákapcsoló-
dó munkák elvégzése (2004–2005)
Kortárssegítõk képzése – alapozó kutatások végzése a tizenéves élet-
módról és szokásokról (2005)
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„Cipõadogatós” játék  



Paprikás békacombok avagy sztereotípiák és a valóság tanulmányozása
a francia és a magyar kultúrában. (Az EU által támogatott csereprogram
magyarországi fordulója – 2006.)

Folyamatos hosszútávú bázis-projekt az ún. „SZIDÖK projekt” (a Szen-
tes kistérségi gyermek és ifjúsági közéletfejlesztési projekt), amelyrõl ki-
emelten írunk.

Szintén folyamatosan végzünk gyermek és ifjúsági táboroztatást, éven-
te mintegy 500-600 fõnek.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetségnek a rendszerváltás után meg-
kezdett legkiemelkedõbb projektje az 1992. évben elkezdett Szentes kis-
térségi gyermek és ifjúsági közéletfejlesztési projektrendszer.

A tizenéves közéletfejlesztési koncepciót a VE-GA egy szakértõi köre
munkálta ki egy év alatt, széleskörû vitára bocsátva azt.

Ehhez új elméleti alapvetés, új – úgynevezett segítõi – pedagógiai szisz-
téma kidolgozására volt szükség. A konkrét megvalósítást tíz évre, gondo-
san tervezett lépcsõkben gondolták el.

Az elsõ négy évben az anyagi, jogi és intézményes feltételeket kívánták
megteremteni. További két évet szántak egy városi gyermek, ifjúsági és fel-
nõtt segítõi „kerekasztal” kialakítására, fejlesztésére azzal a céllal, hogy
megteremtõdjenek egy városi tizenéves önkormányzat megválasztásának
és mûködésének feltételei. Annak konszolidálódására további négy évet
szántak.

A koncepciót Szentes Város Önkormányzata elfogadta, támogatta és a
projekt-rendszer e koncepció szerint valósult meg 2002. évig, amikor is ki-
dolgozásra kerültek a továbbfejlesztés útjai és módozatai.

A folyamat keretében valósult meg a program bázisaként a Szentesi Vá-
rosi Diák Pince, a Magyartési Tábor Központ, mint képzési és táboroztatá-
si központ, valamint a „Törõdés” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány,
mint független támogató. Ennek a folyamatnak az eredményeként alakult
meg 1996-ban a Szentesi Gyermek és Diák Kerekasztal (a GYIKA) illetve
1998-ban a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK), amely sa-
játos kisebbségi önkormányzatként 2001. évtõl hivatalosan is bekapcsoló-
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dott Szentes Város Önkormányzata munkájába, önálló fejezetet kapva az
Önkormányzat SZMSZ-ében. Ezt az alapozta meg, hogy Szentes Város Ön-
kormányzata és a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség közhasznú szer-
zõdést kötött. Ennek keretében az Önkormányzat átadta vállalt ifjúsági
közéletfejlesztési feladatait a VE-GÁ-nak, a VE-GA pedig megbízta egyik
szakértõjét az ifjúsági referensi feladatok ellátásával.

A SZIDÖK képviselõtestületének jelölésébe az intézményi önkormány-
zatok mellett a korosztályi civilszervezetek teljes köre bekapcsolódhat, a
választási körzetek az iskolák.

A  SZIDÖK által menedzselt Alternatív Játszóház programjának továb-
bi tizenkettõ csoportosulás részese, amelyeknek elsõsorban fiatal felnõttek
a résztvevõi.

A fenti folyamatrendszernek is köszönhetõ, hogy Szentes városban tizen-
öt olyan teljes egészében illetve többségében gyermek és ifjúsági civil szer-
vezet és csoport van, amelyik tudatosan végez közéleti és közéletfejlesztési
tevékenységeket. Ezekben több, mint ötszáz fiatal (12-26 éves) vesz rend-

ÜVEGHÁZ160

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

V
E

-G
A

Kortárssegíto képzés – csoportmunka  



szeresen részt, vagyis az érintett korosztály több, mint 8 %-a. Ez országos vi-
szonylatban is kiemelkedõ adat.

A fentiek elismeréseként a VE-GA vezetõi 2002. évben, Szentes Város
Önkormányzata pedig 2003. évben megkapták az Arany Titán díjat.

Az elmúlt években a SZIDÖK és a VE-GA között partneri viszony ala-
kult ki a következõ területeken:

Képzés: kortárssegítõ képzéssorozat és az önkéntes munkás képzés.
Táboroztatás: tizenévesek szak- és képzési táboroztatása.
Hazai tizenéves önkormányzatokkal való kapcsolatépítés és fejlesztés. (Ezek
közül többnek a megalakulását illetve fejlõdését is segítette a VE-GA.)
Európai Uniós államok-beli illetve romániai tizenéves önkormányzatok-
kal és ilyen jellegû szervezetekkel való kapcsolatépítés (Sommieres,
Sankt Augustin, Marosvásárhely, Peris).
A projektrendszer megvalósítása során összesen hétszer változott meg

jelentõsen (négyszer alapvetõen) a kormányzati ifjúságpolitika irányvona-
la – ez most is várható – ami nagyobb nehézségeket támasztott és támaszt,
mint maga a közéletfejlesztési feladatrendszer.
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„A mi világunk” – festettük a külföldi partnereinkkel  



VISSZAJELZÉSEK

A VE-GA programjait rendszeresen támogatta pl. a Soros Alapítvány, a
Világbank, a Mobilitás, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, az Oktatási
Minisztérium, a Nemzeti Civil Alapprogram és a Dél-alföldi RISZI.

Két pedagógus akkreditált továbbképzési anyaga van („Kortárssegítõk
kiválasztása és képzése”, valamint „A civil társadalom és a nonprofit szer-
vezetek”), amelyeket különféle szakmai grémiumok kiemelkedõen színvo-
nalasnak ítéltek. 

A VE-GA két alapítója 1988-ban Ifjúsági Díjat, a 2002. évben Arany Ti-
tán Díjat kapott.

A SZIDÖK projektért Szentes Város Önkormányzata a 2003. évben ka-
pott Arany Titán Díjat.

TERVEK A JÖVÕRE

A meglévõ projektek folytatása, kiemelt feladatnak tekintve a nemzetközi
kapcsolatok további fejlesztését, ápolását (francia, német, román).
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1992-ben néhány Vésztõn érettségizett diák el-
határozta egyesületünk megalapítását azzal a
nemes céllal, hogy a különbözõ betegségben
szenvedõ gyermekeket segítse.

Kezdetben hétvégi szabadidõs programokat
szerveztünk a gyermekeknek, a családok életét
tanácsadással segítettük. Sikeres pályázatok-
nak köszönhetõen heti rendszerességgel utazó
gyógypedagógust, logopédust és gyógytornászt
alkalmaztunk.

Késõbb igény merült fel állandó hely kiala-
kítására és mindennapos terápiás szolgáltatá-
sok biztosítására. Szülõk összefogásával, szak-
emberek és Vésztõ város önkormányzatának
támogatásával, valamint a Szabó Pál Általános
Iskola segítségével beindulhatott a középsú-
lyosan értelmileg akadályozott és autista gyer-
mekek iskolai életmódra való felkészítése. Az önkormányzattól kapott
épületet sikerült otthonossá tenni, s a legszükségesebb terápiás eszközö-
ket beszerezni.

Hosszú kitartó munkával, pályá-
zatok írásával ingatlanokat vásárol-
tunk és új szolgáltatásokat indítot-
tunk be. Mára már a környezõ
településekrõl (Békés, Bélmegyer,
Biharugra, Csökmõ, Körösújfalu,
Körösnagyharsány, Okány, Szegha-
lom) is érkeznek intézményeinkbe.

Ebben a térségben civil szerve-
zetünk egyedülálló és példaértékû
ellátást biztosít a különbözõ fo-
gyatékossággal élõ fiataloknak.
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Cím: 5530 Vésztõ, Toldi u. 9/b.
Email: serultgyerekek@freemail.hu
Telefonszám: 30/5411-553

Munkatársaink: 
Berke Istvánné Egyesület elnöke
Balogh Istváné Egyesület titkára

Intézményeink:
„Csillagház” Lakóotthon
Cím: 5530 Vésztõ, Toldi u. 9/b.
Tel: 66/476-740

Fogyatékosok Nappali Intézménye
Cím: 5530 Vésztõ, Táncsics u. 40.
Tel: 30/4393-471

VÉSZTÕI SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET

Munka-rehabilitációs tevékenységek közül
igen kedvelt az állatok etetése, gondozása.



A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Nappali Intézmény létrehozása 2002-tõl
Toyota 9 személyes busz vásárlása 2003-ban
Saját ingatlanok vásárlása 2004-ben
Csillagház Lakóotthon beindítása 2005-tõl
Támogató Szolgálat mûködtetése 2006-tól
Munkarehabilitáció megkezdése 2006-tól
Minden évben 1hetes nyári tábor szervezése 2000-tõl

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Egyesületünk 2002-ben azért hozta létre a Fogyatékosok Nappali
Intéményét, hogy a tanköteles koron túli fiatalok és a rendszeres közokta-
tásban nem részesülõk számára nyújtson mindennapos fejlesztést.
Az intézmény a meglévõ egyéni képességek fejlettségi szintje mellett az el-
érhetõ legjobb felnõttkori adaptáció és önállóság feltételeinek megterem-
tésén fáradozik.
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Valóban otthon – ilyen kényelmes, esztétikus szobákban töltik napjaikat fiataljaink 



Az intézmény feladatai:
minél önállóbb, mások segítségére egyre kevésbé szoruló fiatalok nevelése
sérült képességek kompenzálása
a fejlõdésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése
testi egészség megõrzése, erõnlét, állóképesség egyénre szabott fejlesztése
hagyományok teremtése a szabadidõ eltöltésére

A fejlesztés területei:

Férõhelyek száma: 20 fõ.
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Szociális beilleszkedés
Szabadidõ eltöltését szolgáló

készségek tanítása
Munkára nevelés

Viselkedési szabályok Játékok Önállóság

Alkalmazkodás Ünnepek Önellátás

Kapcsolatteremtés Zeneterápia, gyógylovaglás Házimunkák

Kirándulás, stb

Állatok gondozása,

növényápolás, szövés,

agyagozás, stb.

„Csillagház” Lakóotthon 



VISSZAJELZÉSEK

Békés megyében példaértékûnek tekintik szervezetünk munkáját.
Vésztõ város és a környezõ települések szociális ellátó rendszerében szá-
mítanak a munkánkra.

Több országos és megyei szervezettel állunk kapcsolatban.
Szülõk és szakemberek csoportjai rendszeresen ellátogatnak hozzánk

tapasztalatcserére.
Eredményes pályázatíró tevékenységünket monitorozó jegyzõkönyvek

sora bizonyítja.
A „legszebb” visszajelzés, hogy az általunk ellátottak jól érzik intézmé-

nyeinkben magukat.

TERVEK A JÖVÕRE

Minden eddigi munkánk akkor tel-
jesedne ki, ha az általunk ellátott fia-
talok mindennapjai értelmesen, hasz-
nosan és boldogan telnének el.

Ezért jelenleg azon fáradozunk,
hogy egy Mini-Farmot hozzunk létre,
mely munkahelye lenne sok különbö-
zõ sérüléssel élõ embernek.

Jelen kis gazdaságunk 2 hektárnyi
földterülettel és néhány állattal ren-
delkezik. Pályázatok írásával, adomá-
nyok gyûjtésével próbáljuk bõvíteni, 
s egy biztonságot is nyújtó munkahely
alapjait lerakni.

Bízunk abban, hogy fiataljaink ha-
marosan értékteremtõ tevékenységek
soraival járulnak hozzá szûkebb és tá-
gabb környezetük gyarapodásáért.
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Gyönyörû szõnyegeket szõnek 
a Fogyatékosok Nappali Intézményében.
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