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KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

Éves szakmai beszámoló 

2020. év 

 

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület küldetésnyilatkozata: 

Küldetésünk a 10 és 30 év közötti fiatalok támogatása regionális szinten, fenntartható 

projekteken keresztül, hogy tapasztalatokra és élményekre tegyenek szert. Teret és 

lehetőséget biztosítunk a fiatalkori önkéntességen és a diákönkormányzatiságon 

keresztül, önmaguk és közösségük fejlesztésére, az együttműködés, a bizalom és a 

felelősségvállalás értékeinek mentén. 

Az Egyesület alapszabály szerinti célja: 

Közreműködni az Észak-Alföldi régió és Magyarország ifjúságpolitikájának alakításában, a 

helyi, regionális, országos ifjúsági szervezetekkel együttműködve minél több fórumon 

képviselni a régió és a magyar fiatalok érdekeit. 2021-ben ünnepli 20-ik évfordulóját a 

szervezet. 

Az Egyesület víziója: 

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület víziója 2026-ra, hogy a fiatalkori önkéntesség egy 

természetes, elérhető és minőségi lehetőség nyitva áll minden 10 és 30 év közötti 

fiatalnak az észak-alföldi régióban. Célunk elérni, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat 

előszobája legyen egy tudatosan felépített, átfogó ifjúsági önkéntes rövid és hosszú távú 

nemzeti programnak. 

Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú 

tevékenységeket fejti ki: 

  

Közhasznú tevékenység 

 

Közfeladat Jogszabályhely 

1. Gyermek és ifjúsági érdekképviselet 

ellátása 

gyermekjóléti 

szolgáltatások és 

ellátások 

2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. 

§ (1) bek. 8.pont 

2. Szabadidős- és sportprogramok 

szervezése 

sport, ifjúsági ügyek 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. 

§ (1) bek. 15.pont 

3. Kulturális programok szervezése kulturális szolgáltatás 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. 

§ (1) bek. 7.pont 
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Az Egyesület Hajdú-Bihar megyei tevékenysége 

Debreceni Civilek Önkéntes Program és iskolai közösségi szolgálat 

tevékenységei 

 

Önkénteseket és Iskolai Közösségi Szolgálatos fiatalokat adó iskolák Hajdú-Bihar 

megyében (összesen 14 iskola): 

 Debreceni Ady Endre Gimnázium 

 Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma 

 Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 

 Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

 Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Intézmény neve: Megvalósult 

tevékenység 

Debrecen Bike Maffia 1 

Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Háza 4 

Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület 5 

DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona 7 

DORKÁSZ Szolgálat 1 

Együtt az Állatokért Egyesület 14 

Magyar Vöröskereszt 4 

Nyírerdő Zrt. 1 

Reménysugár Gyermekotthon 8 

Terepmaraton 2 

Természettár 2 

Mindösszesen 49 
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 Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum 

 Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum 

 Debreceni SZC Vegyipari Technikum 

 DRK Dóczy Gedeon Református Kollégium 

 DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum 

 Kós Károly Művészeti Szakgimnázium 

 Kratochvil Károly Honvédelmi Középiskola és Kollégium 

 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

 Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum 

 

 

 Önkéntes: Iskolai Közösségi 

Szolgálatos: 

Összes résztvevő: 42 fő 71 fő 

Összes óraszám: 225 óra 283 óra 

 

Debrecen Bike Maffia 

Összesen: 1 alkalom, 2 óra 

A Debrecen Bike Maffia nagyon fontos küldetésének tarja, hogy az utcán élő hontalanok 

ne csak a kiemelt ünnepi időszakban jussanak hozzá az alapvető napi betevőhöz, így 

rendszeresen szerveznek ételosztási akciót, amit ők maguk készítenek elő, és a 

szervezetnél tevékenykedő önkétesei kerékpárral körbe járják a város, hogy eljutassák 

az étel az arra rászorulókhoz. Sajnos az ide ősz folyamán drámaian lecsökkent a csapat 

létszáma, így online a facebook-on kezdtek el toborozni önkénteseket. Ehhez csatlakozott 

a mi egyesületünk, és meghirdettük az iskolai közösségi szolgálatot végző diákok 

körében is ezt a lehetőséget. A Debrecen Bike Maffia kampány annyira sikeresnek 

bizonyult, hogy a végén már túljelentkezés is volt. Részünkről egy fiatal vett részt az 

előkészítő munkálatokban. 

 

Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Háza 

Összesen: 4 alkalom, 8,5 óra 

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok a Debreceni Művelődési Központ Újkerti 

Közösségi Háza által szervezett különböző kulturális programokhoz csatlakozhattak, ahol 
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kézműves tevékenységekkel segítettek az óvodás és kisiskolás korú gyereknek apró 

ajándékokat készíteni a szüleik és nagyszüleik részére. Sajnos az idei évben a 

korlátozások miatt csupán csekély számú eseményre tudtak jelentkezni a diákok. 

 

 

 

 

Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület 

Összesen: 5 alkalom, 10 óra 

A Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy 

forgalomszámláshoz keresnek fiatalokat, akik csatlakozhattak az egyesület ezen 

tevékenységhez, és hozzájárultak ahhoz, hogy az őszi mérésből egy reprezentatív 

eredmény születhessen.  A diákok a korai csúcsidőben a Plázánál található gyalogos 

átkellő helyen számolták az gyalogosokat és írtál fel az űrlapra. 

 

Reménysugár Gyermekotthon 

Összesen: 8 alkalom, 13,5 óra 

Tevékenységünk nagy népszerűségnek örvend a középiskolások és önkéntesek körében. 

Az év eleji foglalkozások általában bentre korlátozódnak az időjárási körülmények miatt, 

illetve ugyenez igaz az őszi és évvégi eseményekre. Ekkor kézműves és meseolvasó 

délután tartottak az önkénteseink és iskolai közösségi szolgálatot végzők fiatalok. Nyári 

és tavaszi napokon pedig ezek a tevékenységek gyakran az udvarra tevődnek, ahol lehet 

fogócskázni, vagy bújócskázni a gyerekekkel. Az önkéntesek és iskolai közösségi 

szolgálatos fiatalok másfél órát töltenek el az intézmény falain belül, ahol a kézműves 

foglalkozások mellett játszanak, vagy rajzolnak a gyerekekkel. Az idei évi intézmény 
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látogatások miatt sajnos kevesebb programot tudtuk megvalósítani a tavalyi évhez 

képest. 

 

DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona 

Összesen: 7 alkalom, 10,5 óra 

Tevékenységünk megszervezésénél, az előzőhöz hasonlóan, törekszünk arra, hogy 

minden hónapban megvalósuljon. Az önkéntes fiatalok az egyszerű kézműves 

foglalkozások mellett tartottak már felolvasó délutánt is, sőt az is előfordult, hogy az 

intézmény dolgozói farsang alkalmából jelmezek zsűrizésére kértek fel minket. Kellemes 

tavaszi napokon pedig az is gyakori, hogy az intézmény dolgozói segítségével a fiatalok 

egy közös sétára viszik le az időseket, amelynek helyszínéül gyakran a Békás-tó szolgál. 

Nyári napokon az otthon dolgozói gyakran tartanak kerti bográcsozást, ahol szintén 

szívesen látnak minden lelkes segítőt. 
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DORKÁSZ Szolgálat 

Összesen: 1 alkalom, 4 óra 

Minden évben jellemző, hogy különösen karácsonyt megelőzően számos szolgálat 

igyekszik tartós élelmiszerekkel ellátni azon rászoruló családokat, akik nagy gondot jelent 

egy kiadósabb bevásárlás az ünnepi ebédhez. Nincs ez máskép a Dorkász Szolgálatnál, 

akik a már rájuk jellemző kék vödör akciót szervezik meg évről évre. Ehhez csatlakoztak 

a mi önkénteseink és diákjaink, hogy az év vége előtt még egyszer kivegyék a részüket 

közösségi szolgálatból. A szolgálat a saját telephelyén a Dorkász Campingben szervezte 

meg a csomagolást, ahol a fiatalok nagyon lelkesen vették a részüket, és bár többségük 

aznap találkozott először egymással, de olyan összhangban dolgoztak együtt, hogy ezt 

bármely csapat megirigyelte volna. De, ami a legfontosabb, hogy a csomagok és vödrök 

megtöltése nagyon jó hangulatban telt. 

 

Együtt az Állatokért Egyesület 

Összesen: 14 alkalom, 56 óra 

Az Együtt az Állatokért közhasznú alapítvány debreceni állatmenhelyére már évek óta 

viszünk ki önkéntes és iskolai közösségi szolgálatos fiatalokat. A menhely több mint 

kettőszáz kutyának és macskának ad otthont, mindezek mellett pedig biztosítja az 

örökbefogadás lehetőségét is. Az önkéntes tevékenységek általában hétvégi napokon 

valósulnak meg, jellemzően a reggeli órákban. A helyszínre érkező fiatalok feladata pedig 

nem több, mint hogy minél több lelkes kutyát sétáltassanak meg. Mindezekhez pedig a 

tökéletes helyszínt menhely előtt elterülő hatalmas mező biztosítja. 
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Nyírerdő Zrt. 

Összesen: 1 alkalom, 4 óra 

Mivel a 2020-as évben bevezetett intézkedések nagyban befolyásolták az iskolai 

közösségi szolgálatot, olyan szempontból, hogy hol és hányan végezhettek közösen 

önkéntes tevékenységet, így a Debreceni Civilek Önkéntes Program is alkalmazkodni 

kellett ehhez az új helyzethez. Ezért felvettük a kapcsolatot egy korábbi partnerünkkel a 

Nyírerdő Zrt.-vel és közösen szerveztük meg a Vekeri-tó környékén található erdő 

megtisztítását. Ezen eseményén rámutatott arra, hogy a korlátozások mellett is lehet 

végezni olyan tevékenységet, ami hasznos a környezetünk és a társadalmunk számára. 

Még akkor is, ha csak csekély létszámmal tudtuk is ezt megtenni. Illetve, a nap végére 

kiderült, hogy szükség lesz a jövőben is ilyen akcióra, mert még sok szemét maradt az 

erdőben, amit már nem tudtunk összeszedni. 
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Terepmaraton 

Összesen: 2 alkalom, 5,5 óra 

Egyesületünk immáron több éve segíti önkéntesekkel a Terepmaraton elnevezésű 

rendezvényt, amely minden évben kétszer kerül megrendezésre. A programon több, mint 

száz futó vesz részt, akik különböző kategóriákban és színekben indulnak. A résztvevők 

negyed-, fél és hosszú maratoni távokban indulhatnak. A győztesek medálokkal 

gazdagodnak, de a többiek sem maradnak elismerés nélkül, ugyanis minden beérkező 

kap a nyakába egy befutóérmet is. 

 

Természettár 

Összesen: 2 alkalom, 8 óra 

A Természettár által szervezett természetismeret és biológia témájú gyermektáborokban 

idén is számos önkéntesünk illetve iskolai közösségi szolgálatos fiatalunk segédkezett. A 

táborban résztvevő gyermekek napközbeni foglalkoztatásában, étkeztetésében és a 

csoport kísérésben is segítettek a kirándulások alkalmával. Több önkéntesünk már 

visszatérő segítője a tábornak, és tavaly illetve idén is akár több turnusban segítette a 

szervező Matúra és Natúra Alapítvány munkáját. 

 

Magyar Vöröskereszt 

Összesen: 4 alkalom, 10 óra 

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület a régiónk minden megyéjében már több éve együtt 

működik a Magyar Vöröskereszt helyi szervezeteivel, és nincs ez máskép Hajdú-Bihar 

megyében sem. Az idén októberben érkezett az egyesületünkhöz két ESC önkéntesünk, 

egy fő Nagyváradból egy fő pedig Székelyudvarhelyről, akik a Vörös Kereszt által 
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szervezett Auchan áruháznál kihelyezett adománygyűjtő pontokon segédkeztek a 

karácsonyi adományok begyűjtésében decemberben. 

 

 

Debreceni Civilek Önkéntes Program 

Összesen: 2 alkalom, 2 óra 

Az idei körülmények nem könnyítették meg a civil szervezetek életét abban a 

tekintetben, hogy hogyan szervezzenek közösségi, önkéntes programokat, de ez nem 

jelentette azt, hogy teljes mértékben le kellett mondani arról, hogy tegyünk valamit a 

környezetünkért. Így a Debreceni Civilek Önkéntes Program maga is szervezett 

eseményeket, ahol nagyon minimális érintkezés mellett a szabadba tehettek a fiatalok a 

környezetükért, mégpedig azzal, hogy madáretetőket helyeztünk ki a Nagyerdőn, 

melyeket feltöltöttünk magvakkal. 
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Nemzetközi ifjúsági munka, nemzetközi önkéntes programok 

 

Projektek, amelyek az évben valósultak meg, illetve folytatódtak: 

2019-2-HU01-ESC13-061350 

2020-2-HU01-ESC13-078864 

● Önkéntesek bekörzése 

Az újonnan megérkezett Erasmus+ nem magyar ajkú és a magyar ajkú önkéntesek 

bevonása a szervezet mindennapjaiba, megismertetni velük a magyar kultúrát, alapvető 

ismeretek átadása amely szükséges a mindennapi munkájukhoz, és a debreceni élethez.  

● ESC önkéntesek érkezési bulija:  

Az eseményen az önkéntesek megismerkedhettek az összes munkatárssal és az ifjúsági 

vezetőkkel játékokon keresztül.  

• ESC önkéntesek búcsú eseménye: 

Az eseményen résztvevő önkéntesek elbúcsúzhattak munkatársaktól, barátaiktól, 

ifivezetőktől. 

● Kiküldött önkéntesek: 

Tóth Edina volt Angliában szeptembertől, azonban meg kellett szakítani az önkéntes évét 

a járvány miatt és hazautazott márciusban.  

 

1. 2020. január-augusztus 

 

a. Magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 

2020 első félévében egy magyar ajkú önkéntes segítette a munkát a debreceni irodában, 

Boldizsár Laura Mária, aki Romániából érkezett. Emellett Tarpai Fruzsina érkezett 

februárban, de ő korábban haza utazott a vírus helyzet miatt.  

 

b. Nem magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 

2020 első felében 3 nem magyar ajkú fiatal segítette a munkának Debrecenben az 

Európai Szolidaritási Testület projektjén belül. Thibault Oliver Meys Belgiumból, Maya Lili 

Bütcher Németországból és Jorge PachonBocanegra Spanyolországból. Maja 2020.01.14. 

- 2020.07.16.Jorge PachónBocanegra 2020.01.14. - 2020.08.28., Thibault 2020.01.14. - 

2020.09.04. között volt a szervezetnél. 
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Fő projektjük:  

Az önkéntesek fő feladata és programja az volt, hogy a megyén belül néhány iskolában 

segítsék a tanórákat, emellett a DECIS programokat is színesítették a jelenlétükkel. Az 3 

fiatal 5 iskolában fordult meg januártól júliusig: 

- Fazekas Mihály Gimnázium: spanyol órák tartása  

- Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma: francia és német órák 

tartása  

- Medgyesi Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakkollégium: francia órák tartása  

- Euro Nyelviskolában: német óra tartása  

- Német Tanszék munkásságában segítkezett a német önkéntesünk.  

Összességében közel 60 órán vettek részt, ahol az oktatókkal egyeztetve tartották meg a 

nyelv órákat. A projekt segítségével több készségük is fejlődött az önkénteseknek.  
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A karantén ideje alatt a spanyol nyelvű önkéntesünk folytatta az órákon való részvételt 

online módon.  

 

Intézmény neve, nyelv óraszám 

Fazekas Mihály Gimnázium-spanyol 8 (személyes) + 32 (online)  

Dóczy Gimnázium - német 7 (személyes) 

Dóczy Gimnázium - francia 6 (személyes) 

Medgyesi Ferenc Gimnázium - francia 4 (személyes) 

Euro Nyelviskola - német 1 (személyes) 

 

Ezen felül más programokat is szerveztek az itt töltött idejük alatt:  

- Méliusz Könyvtárban társalgási klubok tartása spanyol, német és francia nyelven. 

Eleinte személyesen, majd a karantén ideje alatt online platformon folytatódtak az 

alkalmak.  
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Méliusz Könyvtár - francia 5 (online) + 17 (magánóra online) 

Méliusz Könyvtár - német 8 (online) + 1 (magánóra online) 

Méliusz Könyvtár - spanyol 2 (személyes) + 17 (online) 

 

- Immánuel Otthonba járt 3 alkalommal a spanyol önkéntesünk, aki a kutyaterápiás 

alkalmakon vett részt.  

- Az önkénteseknek készült blog írása folyamatos feladataik közé tartozott. 

- A magyar órákon való részvétel, melyet nyelviskolában kezdtek, majd a magyar 

ajkú önkéntes folytatta a tanításukat.  

- Kiállítás készítése az önkéntes évükről, ami az Újkerti Közösségi Házban volt 

megtekinthető.  

- Karneválon vettek részt az Újkerti Közösségi Házban.  

- Kézműves foglalkozásokat tartottak a Debreceni Reménysugár 

Gyermekotthonban.  

- Magenta Craft látogatása.  

- Hajdúböszörményi ESC bemutató tartása.  

- Állatmenhelyen kutyasétáltatáson voltak 3 alkalommal.  

- Csökkentlátó időseknek kézműves foglalkozás tartása 3 alkalommal.  

- Egy hetes Onarrival tréning Budapesten.  

- Koordinátori képzéseken vettek részt havonta.  

- Debreceni Egyetem Német Tanszékére járt projekt felkészítőre, ahol általános 

iskolákba jártak volna tanítani, a német nyelvű önkéntesünk, de ez végül nem 

valósult meg.  
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A karantén ideje alatt sajnos személyes nem tudták látogatni ezeket az intézményeket.  

 

Képek az alkalmakról:  
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Nyári programok:  

- Társalgási klubokat továbbra is tartottak.  

- Jorge és Thibault mentek a DMJV Gyermekvédelmi Központ által tartott 

gyerektáborba segítőnek.  

- Német kulturális rendezvényeken részt vett Maja.  

- Újkerti Közösségi Házban tartott kézműves táborban segített a német nyelvű 

önkéntes.  

 

2. 2020 szeptember-december:  

a. Magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 

b. Nem magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 

A pandémia helyzet miatt novemberbe tudtak megérkezni a nem magyar ajkú 

önkénteseink Debrecenbe. SamathaPessognelli Olaszországból, Julie Douillet 

Franciaországból és VanessaWahl Németországból.  

Főbb projektjük:  

Az önkéntesek fő feladata és programja az volt, hogy a megyén belül néhány iskolában 

segítsék a tanórákat, emellett a DECIS programokat is színesítették a jelenlétükkel. Az 3 

fiatal 2 iskolában és a Debreceni Egyetemen fordult meg november és december között: 

- Kossuth Lajos Gimnázium: francia órák tartása  

- Ady Endre Gimnázium: olasz órák tartása  

- Homokkerti Közösségi Ház: német társalgási klub  

- Méliusz Könyvtár: francia, német társalgási klub  

- DE Német Tanszék: „Faces of Europe” konferencián való részvétel 

- DE Szlavisztika Tanszék: konferencián való részvétel 

- DE Olasz Tanszék: tanórákon való részvétel  

- DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék: Európai társadalmak órán való 

részvétel 

Intézmény neve, nyelv óraszám 

Kossuth Lajos Gimnázium- francia 9 (online) 

Ady Endre Gimnázium - olasz 6 (online) 
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Homokkerti Közösségi Ház- német 2 (online) 

Méliusz Könyvtár - francia 1 (online) 

Méliusz Könyvtár - német 2 (online) 

DE Olasz Tanszék 2 (online)  

 

Emellett több DECIS programban is részt vettek:  

- Kutyasétáltatás az állatmenhelyen.  

- Madáretetők kihelyezése a Békás-tónál.  

 

Képek az alkalmakról:  

 

Anna LindhFoundationDebateActivity 

A vita alkalmak során lehetőségünk nyílt vitázási technikák elsajátítására a tréningek 

során. A fiataloknak 3 alkalommal kellett az online vitán részt venniük. A csapat vezetői 

tréning után a helyi képzést megtartották, ami a jelen helyzetben online történt meg. 

Ezután a 3 csapat tagjai felkészültek a vita alkalomra és ott színvonalasan szerepeltek. 

Az utolsó jelenésük a visszajelző alkalom volt, ahol az impulzusaikat mesélhették el. Az 5 

hónap alatt 3 csoportot sikerült indítanunk, ahol jó élményekkel és tapasztalattal 

gazdagodhattak a fiatalok. Az 50 főből 8 fő csinálta végig az elvárt köröket, azonban 

bízunk abban, hogy a következő alkalomra több érdeklődőt sikerül bevonnunk.  
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Az Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tevékenységei 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

(SZSZBGYIÖK) 

a. Vezetőség tagjai 

 2020. január 01 – 2020. május 31 között: 

o Elnök: Péter János – NYSZC Wesselényi Miklós Technikum és 

Kollégium 

o Alelnök: Miskolczi István – NYSZC Wesselényi Miklós Technikum és 

Kollégium 

o Külkapcsolati koordinátor: Kozák Mariann – Zrínyi Ilona Gimnázium 

és Kollégium 

o Programkoordinátor: Fórizs Anett – NYSZC Sipkay Barna 

Technikum 

o HR koordinátor: Korláth Márk – NYSZC Sipkay Barna Technikum 

o PR koordinátor: Kócs Máté – NYSZC Széchenyi István Technikum 

és Kollégium 

 

 

 2020. június 01 – 2020. december 31 között: 

o Elnök: Fórizs Anett – NYSZC Sipkay Barna Technikum 

o Alelnök: Ecsedi Noémi – Nyíregyházi Egyetem Eötvös József 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

o Külkapcsolati koordinátor: Fodor Menta – Nyíregyházi Egyetem 

Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

o Programkoordinátor: Ésik Zoltán – NYSZC Wesselényi Miklós 

Technikum és Kollégium 

o HR koordinátor: Kiss Krisztián – Korányi Frigyes Görögkatolikus 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
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o PR koordinátor: Kocsán Emese – Korányi Frigyes Görögkatolikus 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 

b. Számokban 

 vezetőségi találkozók száma: 21 alkalom 

o január 07. és 30. 

o február 11. és 29. 

o március 10. 

o április 09. 

o május 4. 

o június 13. 

o július 07. és 16. 

o augusztus 18. és 25. 

o szeptember 02. és 15. 

o október 06., 20. és 28. 

o november 03. és 17.  

o december 01. és 15. 

 

 stábtalálkozók száma: 9 alkalom 

o január 17. és 24. 

o február 14. és 28. 

o augusztus 28. 

o szeptember 25. 

o október 16. 

o november 14. 

o december 11. 
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 stábtagok száma: 23 fő  

 SZSZBGYIÖK által szervezett programok száma: 12 esemény 

 

c. Általuk szervezett programok kifejtve: 

 2020. január 30 SZSZBGYIÖK Félévindító Közgyűlés 

A megye több településéről képviselték magukat az iskolai 

diákönkormányzatok tagjai, valamint a Diákönkormányzat Munkáját 

Segítő Pedagógusok.A program első részében a résztvevők fontos 

információkhoz jutottak pályázati lehetőségekről, fiatalokat megcélzó 

programokról, ezen kívül bemutatkozott egyesületünk is. A diákok 

megismerkedhettek azokkal a tevékenységekkel, amelyeket 

egyesületünk közreműködésével végezhetnek iskolai közösségi szolgálat 

és önkéntesség keretein belül. A diákönkormányzatos fiatalok 

prezentálták azokat a programokat, amelyeken részt vettek a megyei 

dök által és beszéltek a megyei diákönkormányzat előnyeiről illetve 

azokról az élményekről, amelyeket ez által élhettek át.  

 

Az esemény második felében a megjelent diákok részt vettek az ifjúsági 

vezetőink által levezetett ismerkedős játékokban, amelyek jó 

hangulatban teltek és sokan kedvet kaptak a megyei dökhöz. A 

közgyűlésen 32 fő vett részt, 12 iskolából. 

 

 

 

 2020. február 16. Varázsvilág témájú szabadulószoba 

Februárban megvalósult egy újabb Szabadulószobás játék az 

SZSZBGYIÖK jóvoltából. Egy csapatként összefogva 5 fő próbálhatott 

meg kijutni a Harry Potter varázslatos világához köthető szabaduló 

szobából, logikai feladványok és tesztek helyes megfejtésével. 
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 2020. május Online vezetőségválasztás 

Az idei évben a kialakult vírushelyzet miatt sajnálatos módon el kellett 

halasztani a március végére tervezett Megyei Diákparlamentet, 

amelynek kereteink belül az SZSZBGYIÖK új vezetőségi tagjai lettek 

volna megválasztva. Erre reagálva a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület azt a 

döntést hozta, hogy a választás online fog zajlani. A jelölteknek a 

szokásos jelentkezési lap és motivációs levél elküldése mellett, 

készíteniük kellett egy bemutatkozó videót is, amelyet megtekintve az 

iskolák képviselői jobban megismerhették a jelölteket. Egyesületünk 

arra kérte a Diákönkormányzatokat Segítő Pedagógusokat, hogy a 

SZSZBGYIÖK vezetőségének megválasztása érdekében egyeztessen az 

iskola diákönkormányzatos fiataljaival / DÖK vezetőivel és adja le az 

iskola szavazatát május 31-ig. Így került megválasztásra az új 

vezetőség. 

 

 

 

 2020. július 17-19. 7vége a stábtagokkal: 

Ez volt az első nagyobb szabású programja az új vezetőségnek. Célja az 

volt, hogy a stábtagokkal jobban megismerkedjenek, csapatot 

építsenek, illetve sok-sok képzésen vehessenek részt, melyeket az 

Egyesület munkatársai tartottak, ezzel bővítve szakmai tudásukat. A 

képzések ismerkedés, csapatépítés, pályaorientáció, döntéshozatal, 

kommunikáció témákban voltak. A szakmai blokkokon kívül pedig 

lehetőség volt mindkét este szabadidős tevékenységre; első este a 

harci-puszi nevezetű játékkal játszottak, második este pedig 

összemérhették tudásukat egy film- és egy zenekvíz keretein belül. 

Készült a program kapcsán egy videó is: 7vége 

https://www.youtube.com/watch?v=KB2VuvSvJfc&t=103s&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
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 2020. augusztus 14. Piknik in the SZSZB (Lopott idő): 

Az első külsős programja a 2020-2021-es vezetőségnek. A Piknik in the 

SZSZB hagyománynak számít az SZSZBGYIÖK életében, hisz’ többször 

is megrendezésre került az elmúlt évek során. A jelenlegi filmezésen a 

Lopott idő című sikerfilmet nézték meg, a végén pedig egy kisebb kvíz 

kapcsán összemérhették tudásukat. 

 
 

 2020. szeptember 22. SZSZBGYIÖK Diáktali - FÓRUM: 

Az első ilyen fórum, diáktalálkozó alkalom volt az SZSZBGYIÖK 

életében, melyet a Megyei Diákparlament kompenzálásaként 

szerveztek. A Fórumon összesen 5 iskola képviselői voltak jelen, akik 

személyesen is megismerhették az idei vezetőséget. A Diáktalálkozó 

végén átadtuk a 2019-es Csiga Díjakat is. 
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 2020. október 9-11. 7vége a stábtagokkal 2.0: 

Az első alkalom nagy sikerére való tekintettel másodjára is megtartották 

a programot, annyi különbséggel, hogy a szakmai blokkokat a 

vezetőségi tagok saját maguk tartották. A szakmai blokkok ismerkedés, 

csapatépítés, pályaorientáció, önismeret, vitakultúra, kommunikáció 

témákban voltak. Az első hétvégéhez hasonlóan most is mindkét este 

volt szabadidős tevékenység: az első napon beugróztak, a második 

napon pedig egy városbújócskán vettek részt. 

 

 
 

 2020. október 30. Elmegyógyintézet témájú szabadulószoba próba: 

Az SZSZBGYIÖK egy elmegyógyintézet témájú szabadulószobát 

szervezett az ISZOSZ-nak, vagyis Ifjúsági Szolgáltatók Országos 

Szövetsége több képviselőjének. Úgy gondolták, szeretnék kipróbáltatni 

pár stábtaggal, akik véleményezni tudtak a program végén. A csapat 

sikeresen kiszabadult. 

 

 
 

 2020. november 07. Elmegyógyintézet témájú szabadulószoba:  

Az SZSZBGYIÖK egy elmegyógyintézet témájú szabadulószobát 

szervezett az ISZOSZ-nak. Az ISZOSZ szakembereinek a kijutásra 

összesen 1,5 órájuk volt, ami alatt sok-sok feladatot kellett sikeresen 

elvégezniük. A feladatok között szerepelt ellenszer kotyvasztás, híres 

orvosok felismerése. Feladtuk volt még ezeken felül, megtudni a kódot a 
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laptophoz, ahonnan titkos információkat tudhattak meg. A program 

eredményesen zárult, ugyanis sikerült a csapatnak kiszabadulnia. 

 

 

 2020. november 28. AmongUsparty online: 

A koronavírus helyzetre az SZSZBGYIÖK is reagált, így a középiskolák 

bezárásával egyetemben az ifjúsági vezetők is úgy döntöttek, hogy az 

elkövetkezendő időkben online tartják meg programjaikat. Kezdésként 

pedig a nagy népszerűségnek örvendő Amongus játékkal játszottak 

közösen. Összesen 15-en vettek részt az online programon. 

 
 

 2020. december 12. Filmklub online (Múlt karácsony) 

A decemberi hónapban is online tartották meg eseményüket, amely 

ebben a hónapban egy filmkvíz volt. Az idei utolsó programjuk egy 

kvízdélután volt.Az eseményt egy beköszönő körrel kezdték, ahol 

megvitathatták, hogy ki hogy van a jelenlegi helyzetben és ki mennyire 

várja a karácsonyt. Ezt követően egy beszélgetés indult el arról, hogy az 

előzetesen megnézett Múlt karácsony című film kinek nyerte el 

tetszését. A program második felében pedig összemérhették tudásukat 

is egy kvíz keretén belül, ezzel is hangolódva a közelgő ünnepre. 
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d. Ifjúsági vezetőinket érintő főbb képzések az idei évben: 

 2020. június 22. Zárótréning 

Sajnos a koronavírus miatt nem tarthattuk meg eredeti időpontjából 

záróképzésünket, de június végén sikerült pótolnunk. Így ez a csodás 

hétfői napunk kellemes visszaemlékezésekkel és történetmesélésekkel 

telt. Az ifjúsági vezetőink a nap végén egy évkönyvvel gazdagodtak, és 

méltóképp lezárhatták dökös évüket. 

 

 
 2020. június 23-26. Diákadémia 

A Diákakadémia, mint minden évben három fő küldetést tűzött ki 

céljául. Az első, a 3 megyei és 1 városi diákönkormányzat vezetőinek 

motiválása. A második célunk a releváns, felhasználható és gyakorlati 

tudás átadása, végül pedig, hogy elősegítsük a fiatalok fejlődését. Az 

első nap egy Örökségnappal indult, ahol volt ifjúsági vezetők 

mesélhettek tapasztalataikról, élményeikről. A hét további részében 

pedig különböző szakmai blokkok segítségével zajlott a munkatársak 

által vezetett felkészítés és a csapatépítés is. A kommunikáción át, a 

csapatmunkán keresztül egészen az együttműködés fontosságáig 

érintettünk témákat. A fiatalok arról is tájékozódhattak, hogy hogyan 

érdemes célokat kitűzni maguk elé, illetve a döntéshozatallal 

kapcsolatos problematikákra és megoldásokra is rálátást nyertek. A 

fiatalok megismerkedhettek a szociális és életviteli kompetenciákkal is, 

majd egy kivételesen nehéz feladat után nem kevesen a könnyeiket 

törölgetve állapították meg, hogy bizony nehéz mindig helyes döntést 
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hozni. A diákoknak arra is rá kellett jönniük, hogy meglepően nehéz 

feladat csak észérvekkel vitázni. Íme, egy kis összefoglaló az 

Akadémiáról: Diákakadémia.  

 

 
 

 2020. július 27-29 Outdoor képzés 

Idén is Panyola és térsége adott otthont outdoor tréningünknek, 

melynek célja a csapatminőség és kompetenciák fejlesztése, az új 

tapasztalatok szerzése valamint a komfortzónából való kimozdítás volt. 

A tréninget megelőzően egy felkészítő, ráhangoló blokkal készültek az 

Egyesület munkatársai, ezzel is megkönnyítve a fiatalok helyzetét. Az 

elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy témakör köré építettük az 

outdoor tréninget, amely most a 80 nap alatt a Föld körül. A tréning 

során más-más településeken, különböző állomáshelyeken kellett 

feladatokat megoldani a dökösöknek. A 25 órás tréning teljesítése után 

jól megérdemelt lakomával vártuk az ifjúsági vezetőket, ezután 

feldolgoztuk az élményeket, tapasztalatokat, és megbeszéltük a 

tanulságokat. A képzésre itt egy összefoglaló: OUTDOOR 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=azGRuBjIECk&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
https://www.youtube.com/watch?v=zVSA5qvcwlA&t=295s&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
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KÖSZ – Közösségi Önkéntes Szolgálat program és iskolai közösségi 

szolgálat tevékenységek 

 

tevékenységek száma: 24 alkalom 

tevékenységek helye és időpontra lebontása:  

 Burattino Bábszínház: 15 alkalom 

A Bábszínházban főképp a szórólaposztás, valamint ruhatári feladatok 

és díszletek készítése volt a feladtunk az előadások előtt.  

  
 Down Egyesület Csodavár: 5 alkalom 

Fő feladatunk a tevékenységeink során a gyerekekkel való foglalkozás 

volt, velük való játék és nekik való segítés a kézműves tevékenységek 

során. 

 
 

 Állatbarát Alapítvány: 3 alkalom 

Az Állatbarát Alapítványnál kutyasétáltalás és kutyagondozási 

feladatokban tudtunk aktívan segíteni.  
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 Kutyafája Közhasznú Egyesület: 1 alkalom 

A minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő családi 

napjukban tudtunk nekik segíteni. 

 
 

tevékenységen részt vett fiatalok száma: 40 különböző fiatal 

 

online tevékenység is elindult a KÖSZ életében is. December folyamán elindult 

egy folyamat, amelynek keretében meséket lehetett felolvasni, amiket aztán 

felraktunk youtube csatornánkra és elküldtük hátrányos helyzetű gyerekek 

részére. 

A videók itt tekinthetőek meg: youtube.com/kozpontmunka/Mesesarok 

 

Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér működtetése 

Nyíregyházán 

 

Közösségi Tér programok: 

 Pilates torna: 62 alkalom 

 Mediball foglalkozás Down szindrómás gyerekeknek: 12 alkalom 

 Kung fu edzés gyerekeknek: 12 alkalom 

 Nyíregyházi Egyetem szakmai workshop: 1 alkalom 

 Kórház szakmai beszélgetés: 1 alkalom 

 

Online programok a FACE-ekben 

A járványhelyzetre kialakult tekintettel online formában ugyan, de a 

Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér több program 

lehetőséget is kínált az érdeklődőknek. Szerettük volna ezáltal mi is 

elviselhetőbbé tenni ezen időszakot a veszélyhelyzet alatt. 

 2020. április-május Online Kvízestek 

https://youtube.com/playlist?list=PLDKT6LZ7XKKmJ7MJfvjG5G6W5Jb4-8XBu


KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 
Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16. 

Irodáink címe: 4030 Debrecen, Péterfia utca 18. 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25. 

5000 Szolnok, Ady Endre utca 28/A. 
5300 Karcag, Városudvar 1. 

 ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Számlaszám: 11600006-00000000-03381364 

Adószám: 18562783-2-09 

www.kozpontegyesulet.hu 

A résztvevők a Kahoot kvízjáték keretein belül, egy 40 kérdésből álló 

játékokon vettek részt. A kérdések olyan témakörökből tevődtek össze, 

mint például biológia, földrajz, fizika, filmek, zenék, sorozatok. A 

nyertesek online formában, oklevél díjazásban részesültek. Összesen 3 

alkalommal volt ilyen eseményünk. 

 

 
 

 2020. május 14. Online ország-város 

Egy retro játékot bújtattunk új köntösbe. Ország-város játék online 

verzióját tartottuk meg májusban, ahol a már hagyományos kategóriák 

mellett, újakban is megmérettethették tudásukat a fiatalok. 

 

 
 

 2020. május 23 Online Skribbioparty 

Ebben a játékban fontos volt a kreativitás, ideális volt azoknak, akik 

kedvelik a rajzolós és kitalálós játékokat. Az esemény nagy sikerrel 

valósult meg. 
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FACE-ekben megrendezett saját programjaink: 

 2020. január 23. Partnertalálkozó 

Ezen a napon került megrendezésre irodánkban a Partnertalálkozó idei 

évi eseménye. A rendezvénynek kettős célja volt. Egyrészt szerettük 

volna az emberi kapcsolatok fontosságára felhívni a figyelmet, melyre 

egy partnertalálkozó jó alkalomnak bizonyult, így egy szép 

környezetben, méltó rendezvényen, jó hangulatban mélyítettük el vagy 

kezdtük el a Diákönkormányzat, Egyesületünk és Intézmények, 

Szervezetek közötti kapcsolatot. A rendezvény 9 szervezettel valósult 

meg.  

 

 
 

 

 

 2020. február 18. Városi Diákparlament 

Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Mustárház 

szervezésében a Városi Diákparlament, melynek lebonyolításában 

Egyesületünk is szakmai segítséget nyújtott. A rendezvényen közel 100 

fő vett részt. A délelőtt folyamán először a fiatalok plenáris ülésen 

vehettek részt, majd később szekciómunkák során 5 témában is 

elmondhatták véleményüket. Irodánkban két szekció került 

lebonyolításra. 
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 2020. február 29. Comicday 

A rendezvény célja az volt, hogy a szuperhősök és képregények világát 

kedvelők egy jó hangulatú délutánt tudjanak együtt eltölteni. A 

programon volt lehetőség a szuperhősökhöz köthető kvíz kitöltésére, 

izgalmas feladványokkal teli szabadulószoba kipróbálására. Továbbá egy 

képregény börze keretin belül képregényeket is lehetett nézegetni, 

vásárolni, hiszen Hajdúnánásról és Nyíregyházáról is érkezett kitelepülő 

a rendezvényre. Ezen kívül senki nem ment haza üres kézzel, mivel 

mindenki készíttethetett magának ajándékba kitűzőt. A rendezvényen 

való részvétel ingyenes volt. Az esemény 21 fő részvételével valósult 

meg. 
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 2020. június 07. FACE-ek nap 

Ez volt az első programunk, ami az újranyitás után valósult meg. Ez is 

csak a munkatársaknak és ifjúsági vezetőink számára volt meghirdetve. 

A nap során megújítottuk nyíregyházi közösségi terünket. A teraszon 

lévő falra felkerült festve egy nyíregyházi térkép és egy gondolattérkép 

is. 

 

 

 

 2020. június 20. Szabadulószoba az SZSZBnek 

Alíz Csodaországban című mesevilágban veszhettek el, majd juthattak 

ki a résztvevők, akik az új megválasztott SZSZBGYIÖK vezetőségi tagok 

voltak. A csapat minden teremben egy-egy feladatot oldott meg, amik 

segítségével közelebb juthattak a végső célhoz, hogy egy közösséget 

alkossanak. A délután sok mosollyal és fejtöréssel zajlott, de mindenki 

nagyon jól érezte magát és sikeresen ki is jutottak. 

 

 
 

 2020. június 21. Nyárnyitó party 

A nyárnyitó programunk az irodánkban valósult meg, és amin az 

SZSZBGYIÖK stábtagjai, vezetői és ex-vezetői is részt vettek. A 

résztvevők csapatokba voltak osztva és így kellett megoldaniuk 

különböző feladatokat, többek között pufiból ki kellett rakni, hogy mit 

gondolnak az irodáról, de volt bingó és közös filmnézés is. A napot egy 

közös sütögetéssel zártuk le. 
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 2020. augusztus 15. Challengeday 

A program több versenyszámból állt, amik közös tulajdonsága az volt, 

hogy 1 perc alatt kellett 1 feladatot véghez vinni. A feladatok 

változatosak voltak, a cukorka válogatáson át, a célbadobásig több 

ügyességi gyakorlatban is összemérhették magukat a résztvevők. A 

programon 7 fő vett részt. A végén pedig a győztes egy kis nyereményt 

is kapott. 

 
 

 2020. szeptember 05. Nyíregyháza Piknik  

Az esemény sok nevetéssel, jó hangulatban, zajlott le. A résztvevők egy 

közös, bemelegítő játékos feladat után csapatban mutathatták meg egy 

Mini olimpia keretein belül tudásukat és ügyességüket. Először egy 

szellemi vetélkedőn mérték össze a tudásukat, ahol találós kérdések, 

kvíz és képkeresős játék várta őket. Majd ezután következtek az 

ügyességi feladatok: darts verseny, valamint különböző játékos 

feladatok pingpong labdával. 
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 2020. szeptember 12. FACE-ekben a sport:  

Az eseményen különböző sportszámokban mérethették meg magukat a 

résztvevők, külön-külön és csapatban is. Ami a legfontosabb, a program 

XBOX Kinect-el zajlott, így teljesen csak a mozgásukra hagyatkozhattak 

a játékosok. 

 

 
 

 2020. október 16. Páratlan páros:  

Az eseményen a párosok bemutatták egymást és kiderült az is, hogy ki 

ismeri jobban a másikat, és hogy mennyi közös tulajdonság rejlik 

bennük. Ezen felül a népszerű játékban, az Activity-ben is 

jeleskedhettek a párok és megmutathatták a többieknek, hogy 

mennyire értik meg egymást szavak nélkül. 
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 2020. október 31. Halloweenparty 

Az eseményen több kreatív feladat várt a diákokra és a felnőttekre 

egyaránt. Megméretethették magukat „Kahoot-ban”, ami horror 

filmekről szólt, tölthettek ki Halloween-el kapcsolatos kvízt és részt 

vehettek egy ijesztő cukorka kereső kalandban, ahol vártak rájuk 

meglepetések. Kipróbálhatták az"Alszik a város" vagy másnéven 

maffiázást is, ahol mindenki MillersHollowlakossává vált és együttes 

erővel kellett kitalálniuk, hogy ki is lehet a vérfarkas közülük.  

 

 
 

 2020. december 18 Karácsonyi ünnepség 

Mint minden évben idén is megünnepltük ezt a jeles eseményt, de idén 

nem a megszokott módon. Ezen az alkalmon kivételesen csak a 

munkatársaink, határontúli önkéntesünk és az ifjúsági vezetőink vettek 

részt, nem volt meghirdetve stábtagoknak, partnereknek, szülőknek, 

iskoláknak. A program során mindenki kicsit hangolódott a karácsonyra, 

volt egy kis játék is és sok kötetlen beszélgetés. 
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e. FACE-ek a városért 

2020. júniusában elindult egy új programunk, mely a TOP pályázat keretén 

belül valósul meg. A projekt 2021. decemberéig fog tartani, melynek 

keretein belül több előadásra, kerekasztal beszélgetésre invitáltuk és 

invitálni fogjuk Nyíregyháza lakosságát. Minden hónapban megrendezésre 

került és a jövőben meg fog valósulni: 

 HR kávézók: különböző cégek HR munkatársaival volt és lesz lehetőség 

beszélgetni 

o Eddig megvalósult alkalmak időpontjai: 

 június 20. 

 július 21. 

 augusztus 12. 

 szeptember 17. 

 október 08. 

o Eddig megvalósult alkalmak előadói: 

 Árva Tímea – KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, Észak-alföldi régió 

 Tisler Violetta – Nyírség Tanácsadó Műhely, Nyíregyháza 

 Nagy István – Nyírség Tanácsadó Műhely, Nyíregyháza 

o Koronavírus miatt elmaradt találkozók száma: 3 alkalom 
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 Vállalkozói teaházak: ennek során vállalkozók fogják bemutatni, hogyan 

indultak el, miért éri meg vállalkozónak lenni. 

o Eddig megvalósult alkalmak időpontjai: 

 június 20. 

 július 23. 

 augusztus 27. 

o Eddig megvalósult alkalmak előadói: 

 Bálega János – KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, Észak-alföldi régió 

 Farkas Zsuzsanna – Word Expert Tours Utazási Iroda, Kisvárda 

 Tóth Péter – SushiPlace, Nyíregyháza/Debrecen 

o Koronavírus miatt elmaradt találkozók száma: 5 alkalom 

 

 

 

 Pályaorientációs csoportfoglalkozások 

2 alkalommal valósult meg:  

2020. július 17-19 között  

2020. október 09-11 között 

 

Az eseményen mindkét alkalommal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjai vettek részt. A két alkalom 

témája és felépítése megegyezett. Az első nap témája főképp az 
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önismeret volt, ahol tudtak SWOT analízist csinálni saját magukról, 

tükröt tartani maguknak, hogy miben jók és miben kell még fejlődniük.  

 

Második nap főbb vonala egy kerekasztal beszélgetés volt, ahol több 

témán keresztül tudtak beszélgetni a résztvevők. A témák az alábbiak 

voltak:  

o Hova fordulhatok segítségért, ha nem tudom, milyen pályát válasszak?  

o Mit érdemes manapság tanulni?  

o Milyen szakmát nem érdemes tanulni?  

o Milyen az ideális munkahely?  

o Milyen a jó önéletrajz, mit kell tartalmaznia?  

o Milyen a jó főnök, vezető?  

A beszélgetések során nagyon sok érdekes vélemény született. 

Harmadik nap beszélgettünk arról, ki mivel szeretne a jövőben 

foglalkozni. Körüljártuk a foglalkozásokat és a SUPER-féle munkaérték 

kérdőív segítségével jobban megismerhették álmaik munkáját. 

 

 

 

Nemzetközi működés – ESC program – nem magyar ajkú önkénteseink 

Az Európai Szolidaritási Testületet azzal a céllal hozta létre az Európai Unió, 

hogy a fiataloknak lehetőséget teremtsen arra, hogy saját hazájukban vagy 

más országokban a közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai 

projektmunkákban vegyenek részt.  

 

Az alábbi videóban nyíregyházi önkénteseink mondják el, miért éri meg az 

ESC:  

ESC promóció.  

Ebben a videóban pedig előző önkénteseink egy évét lehet megtekinteni:  

ESC önkénteseink elmúlt éve 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B7sWLUxGOcg&t=50s&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
https://www.youtube.com/watch?v=HsdZr7JkFaw&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
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Nyíregyházi önkénteseink az elmúlt évben: 

Mindenkivel készítettünk egy riportot, hogy jobban meg lehessen ismerni, 

ennek linkje a név után található. 

 Anna Maria Tarien - Észtország (2019.10.01.-2020.09.26.) - Anna 

 Elias Niinistö - Finnország (2019.10.01.-2020.09.26.) - Elias 

 Jeanne Lavieille - Franciaország (2019.10.01.-2020.09.28.) - Jeanne 

 MosanaDomingos-Sousa - Franciaország (2020.02.09.-2020.09.28.) - 

Mosana 

 

 

 

Főbb tevékenységeik, feladataik: 

 Helyi általános- és középiskolák nyelvóráiba történő becsatlakozás 

(saját anyanyelvük és/vagy angol nyelv oktatása): eleinte személyesen, 

majd pedig a járványhelyzet miatti online oktatásra való áttérést 

követően, néhány alkalommal digitális formában is megtették. Az alábbi 

iskolákban segítettek: 

o NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium (Nyíregyháza) 

o Apáczai Csere János Általános Iskola (Nyíregyháza) 

o Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskerti Angol 

Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős) 

o Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

(Nyírpazony) 

 

Ezen felül a tanítást más formában is véghezvitték, ugyani a nyár 

folyamán 2 alkalommal szerveztek angol klubot, ahol inkább 

beszélgettek a résztvevő fiatalokkal kötetlen formában. 

 

 Koordinátori meetingeken való részvétel: minden hónapban az adott 

megyei nem magyar ajkú és magyarjkú ESC önkénteseink összeültek és 

értékelték az elmúlt hónapjukat, és megtervezték a következő 

https://www.facebook.com/faceeknyiregyhaza/photos/a.506834169438100/2940990359355790/
https://www.facebook.com/faceeknyiregyhaza/photos/a.506834169438100/2941015512686608/
https://www.facebook.com/faceeknyiregyhaza/photos/a.506834169438100/2941098292678330/
https://www.facebook.com/faceeknyiregyhaza/photos/a.506834169438100/2941050066016486/
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időszakjukat. A találkozók során minden alkalommal tartottunk 

önkénteseink számára önfejlesztő tréningeket. 

 

 
 

 

 Magyar nyelv tanulása: eleinte az ILS Nyelviskolában, majd határontúli 

önkéntesünk által tartott nyelvórákon vehettek részt. Az önkénteseink a 

projektjük végére több magyar kifejezéssel gazdagodhattak, amiket 

szívesen használtak is. 

 

 
 

 Nyíregyházi Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

felújításában, takarításában való közreműködés. A már fentebb leírt 

FACE-ek napon ők is segítettek, aktívan kivették a munkából a részüket. 

 

 
 

 Kultúrkör megtartása minden önkéntes által: négy héten keresztül, 

hétfőnként, egy-egy önkéntes mindig bemutatta a saját hazáját és 
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kultúráját, amihez prezentációt is készített, valaki pedig kvízt is, amivel 

az előadást követően felmérte a résztvevők tudását az otthonát illetően. 

Ezután levetítettek egy olyan filmet, amelyet az országukban forgattak. 

Az önkéntesek igyekeztek valamilyen hazai nassolnivalót is beszerezni 

vagy elkészíteni, amit közösen fogyasztottak el az esemény résztvevői a 

film alatt vagy után. 

 

 

 

 Tanulmányi, szakmai kirándulás Tokajban: az önkéntesek és a 

munkatársak egyfajta tanulmányi úton vettek részt Tokajban, amelynek 

célja az volt, hogy a külföldi önkénteseink felfedezhessék a közeli tájat. 

A kirándulás során megismerhették Tokaj belvárosát, valamint volt, aki 

a Kopasz-hegyet is megmászta, amit később egy sétahajózás követett. 

Később a túra különbözőképp feldolgozásra került: volt aki blog posztot 

írt róla, valaki pedig a közösségi média platformjain készített 

bejegyzéseket, ahol már ők mutatták be másoknak Tokaj városát. 

 

 

 

 Szabadulószoba szervezése: a nyár folyamán önkénteseink is úgy 

döntöttek, hogy szerveznek egy kijutós játékot a nyíregyházi 

irodánkban. A szabadulószoba témájának az utazást választották, 

amelynek keretein belül a résztvevő 2 csapat főképp az önkénteseink 

országaiba próbálhatták ki tudásukat. 
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 Nyári tábor: a nyíregyházi Europe Direct szervezte táborban résztvevő 

fiataloknak tartottak játékos feladatokat, miközben a fiatalok az Európai 

Unióval kapcsolatos ismereteiket bővíthették. A tábor 1 hétig tartott, 

önkénteseink pedig végig segítették a programot. 

 
 Játéknap – Game night esemény: Egy este, amikor minden a 

társasjátékokról szólt. Volt önkéntes, aki saját kezűleg is készített 

társasjátékot: a monopoly nyíregyházi változatát. 

 

 

ESC – magyar ajkú önkénteseink 

2019. október 01.-szeptember 30. között 

 Nyíregyházi önkénteseink:  

o Hegedűs Krisztina – Románia (2019.10.01.-2020.02.08.)  

o Györfi Rita – Románia (2019.10.01.-2020.09.30.) - Rita 

https://www.facebook.com/faceeknyiregyhaza/photos/a.506834169438100/2941071912680968/
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 Főbb tevékenységeik, feladataik:  

Magyar ajkú önkénteseink élete és feladataik hasonlóan alakult a 

fentebb leírtakkal, de voltak egy fontos különbség közöttük. Krisztina és 

Rita főbb tevékenységei az önkéntes tevékenységek és a 

diákönkormányzatos fiatalokkal való munka köré épült, ők nem 

tanítottak helyi iskolákban. Az SZSZBGYIÖK segítése kapcsán együtt 

hozták létre a diákönkormányzatis fiatalokkal a MEDVE-t, a Megyei Diák 

Vezetők Fóruma nevű programot. 

 

Több iskolában bemutatták Egyesületünk új óriás társasjátékát, a 

pénzügyi TABU-t. 

 

A KÖSZ programon belül mindig kísérték a tevékenységre érkező 

fiatalokat, és a felkészítést követően beszélgettek velük és meséltek 

nekik az ESC lehetőségéről. 

 

Rita az online térben elindított egy bemutatót, amely során 

Lengyelországot mutatja be virtuálisan. Egyes videókhoz játékot is 

készített: Virtuális kirándulás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLDKT6LZ7XKKnJgT4wngebvjjCO9Bja6gm
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Íme, néhány kép az ő életükből: 

 

 

 

 

 

 

2020.október 13 – december 31. között 

 Új önkéntesünk: Demeter Dorottya – Románia (2020.10.16.-

2021.05.16.) 

 

 Főbb tevékenységei, feladatai eddig:  

Ő is az önkéntes tevékenységek koordinálásával és a 

diákönkormányzatos fiatalok segítésével fog tevékenykedni, de 

november óta a járványhelyzet miatt a mindennapokban jelenleg 

mással tevékenykedett. Szerkesztett 2 online szabadulószobát, hogy a 
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fiatalok online térben is át tudják élni a „kijutás örömét”. A 

szabadulószobák itt tekinthetőek meg: 

o Online szabadulószoba 

o Mentsd meg a Mikulást! 

Valamint szerkesztett egy videót kedvenc országának látványosságairól, 

főbb tudnivalóiról. Ezt a jövőben is szeretné folytatni további országok 

bemutatásával. Az első videó ezen a linken érhető el: Izland. Készített 

egy madáretetőt, amit a nyíregyházi irodánk udvarán helyeztünk ki. 

Mindezen felül pedig nagy szerepet vállalt a Közösségi FACE-ek 

karácsonyi díszítésében is, sok kreatív dolog az ő ötlete alapján valósult 

meg. 

 

Nemzetközi együttműködések: 

Egyesülettel együttműködő szervezetek 

 Comité UFCV de la Loire (Franciaország - ESC támogató szervezet) 

 ASOCIACION INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN (Spanyolország - ESC 

támogató szervezet) 

 VIA e.V. - Vereinfürinternationalen und interkulturellenAustausch 

(Németország - ESC támogató szervezet) 

 AsociatiaComunitatilorInterculturale (Nagyvárad - ESC támogató 

szervezet) 

 ALLIANSSIN KEHITTAMISPALVELUT OY (Finnország - ESC támogató 

szervezet) 

 ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DES RIVIERES ET POUR LES 

INITIATIVES LOCALES (Franciaország - ESC támogató szervezet) 

 MITTETULUNDUSUHING YFU EESTI (Észtország - ESC támogató 

szervezet) 

 ASOCIATIA DE TINERI DIN ARDEAL (Románia - ESC támogató 

szervezet) 

 Jugendwerkder AWO Württemberg e.V. (Németország - ESC támogató 

szervezet) 

 Associazione di promozionesocialeJoint (Olaszország - ESC támogató 

szervezet) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLWvaapFQ_JXafQZo_cfgxG5Fhbcp7E0CCGAdtqbp1Vld43w/viewform?fbclid=IwAR0sxlwfLmCOxCIpub3oaSxxhpQzsQLjAe8cl4AmxfKzIcNAVjclyjdP6Ds&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1W7et_JWYbldRLpZ5ogefiYQ7Z_hi3XSl1K6V3VoGgTo/viewform?fbclid=IwAR3cy5i-_i-lLXJQ_3bt2NyNm0Yrmjr-KwbtCl4hAnniWqwquafQSi2DZ8s&edit_requested=true
https://youtu.be/o0kYTzge_Cs
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 la Maison de l'EuropeenMayenne (Franciaország - ESC támogató 

szervezet) 

 AFAIJ (Spanyolország - ESC támogató szervezet) 

 YesEuropa - Asociación "Building Bridges" (Spanyolország - ESC 

támogató szevezet) 

 EuphoriaYouthLab (Görögország - felkeresés, ESC önkéntes küldése 

céljából) 

 StowarzyszenieProjektówMiędzynarodowych "INPRO" (közös projekt) 

 

Nemzetközis találkozóink: 

 02.28.: Eurodesk régiós partneri találkozó - Debrecen 

 03.23.: Eurodesk országos konferencia - online 

 04.29.: Eurodesk országos konferencia - online 

 07.28.: ErasmusDayswebinárium 

 08.03-04.: Eurodesk Minősítő képzés I.-II. modul - online 

 08.18.: Eurodesk30 Szakmai Fórum - Debrecen 

 09.01.: Erasmus+ információs nap - online 

 09.02-03.: Eurodesk Nemzetközi Multiplikátori Találkozó - online 

 09.22.: KA2 Kick-off meeting (INPRO- BorderlessDialogue projekt) 

 09.24.: Régiós meeting - online 

 10.13-16.: ESC új kezdet képzés - online 

 11.18-19.: Eurodesk Országos Találkozó Online 

 

PR és média terület 

Ezen a téren is sok fejlődést, változást ért el Egyesületünk.  

Weboldal (www.kozpontegyesulet.hu)  

 weboldalra feltett hírek száma: 60 darab 

 az angol felület folyamatosan szinkronban van a magyar oldallal 

 új munkatársaink, ifjúsági vezetőink, ESC önkénteseink névjegyei 

folyamatosan frissülnek. 

 

Közösségi oldalaink 

Egyesületünk és hálózatunk facebook oldalai 

 KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

 Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetsége 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Diákönkormányzat 

 Karcag Városi Diákönkormányzat 

 Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

http://www.kozpontegyesulet.hu/
https://www.facebook.com/kozpontegyesulet
https://www.facebook.com/HABIDISZ/
https://www.facebook.com/szszbgyiok
https://www.facebook.com/jnszdok/
https://www.facebook.com/karcagvdok/
https://www.facebook.com/faceeknyiregyhaza
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 SZÍNtér Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

 Karcagi Ifjúsági és Lurkó Iroda 

 Debreceni Civilek Önkéntes Program 

 Közösségi Önkéntes Szolgálat 

 Szolnoki Önkéntes Szolgálat 

 ESC önkéntesek 

 

Youtube csatornánk (www.youtube.com/kozpontmunka)  

Egyesületi youtube csatornára idén feltett videók, kisfilmek száma: 52 

darab 

Egyesületi hírlevél 

Egyesületünk idei évtől minden hónapban küld egy összefoglaló hírlevelet, 

melyet minden partnerünk, a régióban lévő összes iskola, Egyesületünk 

volt és jelenlegi tagja, volt és jelenlegi önkéntese, volt és jelenlegi külföldi 

és határontúli önkéntese megkap 

Elkészült hírlevelek száma: 7 darab. 

Elkészült PR anyagok: 

 új, az Egyesületet bemutató szóróanyag 

 4 irodánkhoz tábla, amik bemutatják a tevékenységeiket 

 2 diákönkormányzatunkhoz (JNSZDÖK, KVDÖK) molinó 

 4 diákönkormányzatos, 1 ESC önkénteseknek szánt évkönyv 

 

Elkészült SZSZB megyei plakátok: 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/szinterszolnok/
https://www.facebook.com/kifliiroda/
https://www.facebook.com/debrecenicivilek/
https://www.facebook.com/koszprogram
https://www.facebook.com/szoszprogram/
https://www.facebook.com/volunteersofkozpont/
http://www.youtube.com/kozpontmunka
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Az egyesület Jász-Nagykun-Szolnok megyei tevékenysége 

 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diákönkormányzat 

 
Vezetőségi találkozók: ezek az alkalmak azért valósultak meg, hogy a 

szervezet gördülékenyen működjön. A vezetőségiken operatív munka 
folyt, ránéztünk az aktuális programokra és azokkal kapcsolatos 

feladatokra. Egész évben minden hónapban két alkalommal találkozott a 

vezetőség 
 

Stábtalálkozók: olyan megbeszélés, operatív munka, ahol a stábtagokat 
bevontuk a mindennapos munkába a DÖKkel kapcsolatosan. Az egész 

évben minden hónapban egy alkalom legalább megrendezésre került. 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diákönkormányzat idén rendkívüli módon 
tartotta meg vezetőségválasztását. A járvány helyzet miatt online 

formában valósult ez meg májusban. A jelölteknek online módon kellett 
küldeniük pályázati adatlapot, motivációs levelet és egy bemutatkozó 

videót. A videókat Youtube felületre lett 
feltöltve, illetve az iskoláknak lett kiküldve. 

Az iskolák ezek után elektronikus 
szavazólapot küldtek vissza, majd ez május 

végén összesítettük. A következő 

eredmények születtek:  
 

 Pethő Kinga – Elnök  
 Veréb Benita Bella – Alelnök  

 Tyukodi Hella – PR koordinátor  
 Heren Henrietta – Programkoordinátor  

 Majzik Péter – HR koordinátor  
 

Kerestünk még hatodik tagot is illetve, időközben sajnos Tyukodi Hella és 
Pethő Kinga lemondott tisztségéről, ezért új vezetőségválasztást írt ki az 

Egyesület a megüresedett pozíciókra szeptemberben, illetve megállapodás 
értelmében Veréb Benita Bella alelnökből elnök lett. Ez szintén online 

formában került megrendezésre. 
A megüresedett pozíciókra a következő jelentkezők lettek megválasztva:  

 

 Juhász Mátyás Gábor – Alelnök  
 Okolicsányi Botond – Külkapcsolati koordinátor  
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Mivel még mindig nem volt teljes a vezetőség, ezért újabb online 
választást írtunk ki ahol megválasztották:  

 
 Antal László – PR koordinátor  

 

Sajnos novemberben Majzik Péter is lemondott vezetőségi posztjáról.  
 

 
A májusi megválasztást követően a vezetőségi tagoknak különféle 

képzéseken kellett részt venniük. Ezen felül a vezetőség számára minden 
hónapban 2 vezetőségi találkozó, illetve egy vagy adott esetben két 

stábtalálkozó és egy saját program megvalósulása volt a cél. A programok 
minden esetben a JNSZDÖK vezetőségi tagjainak ötlete és szerepvállalása 

mellett valósultak meg. 
 

JNSZDÖK az év során a következő képzéseken vettek részt:  
 

1. Diákakadémia – Debrecen  
A Diákakadémia 3 fő küldetése tűzött ki: 

ismerkedés, csapatépítés, az Egyesület és 

a diákönkormányzatok hagyományainak 
működésének bemutatása, a 

diákönkormányzati munkához szükséges 
alapvető készségek, ismeretek átadása. 

Ebben az évben 4 napon keresztül zajlott 
az esemény, mivel a hétfői napon a 

leköszönő vezetőségeknek volt ballagási 
ceremóniája. A keddi napon érkeztek az újonnan megválasztott 

vezetőségek. Ezen a napon úgynevezett Örökségnapot tartottunk, ahol a 
régi DÖK vezetőket ismerhettek meg, akik meséltek ők mit értek el, mit 

valósítottak meg majd world café formájában jókat beszélgettek. A 
szerdai napon az együttműködés, DÖK szerepe és ismerkedés az 

egyesülettel, DÖK koncepció szekciókon vettek részt az ifjúsági vezetők. 
Csütörtöki napon SMART célokat tűztek ki maguknak, megismerkedtek a 

projektórával, majd kommunikációs és szociális kompetenciák képzésen 
vettek részt. Pénteken voltak a kimeneti vizsgák, amiben bemutathatták 

mit tanultak a Diákakadémia során, majd ezt feldolgozás követte. A 

kemény munka után minden nap voltak szabadidős tevékenységek is 
például: beugró, kvízek.  

 
2. Outdoor tréning – Panyola  



KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 
Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16. 

Irodáink címe: 4030 Debrecen, Péterfia utca 18. 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25. 

5000 Szolnok, Ady Endre utca 28/A. 
5300 Karcag, Városudvar 1. 

 ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Számlaszám: 11600006-00000000-03381364 

Adószám: 18562783-2-09 

www.kozpontegyesulet.hu 

Idén is Panyola és térsége adott otthont az Outdoor tréningnek, melynek 
célja a csapatminőség és kompetenciák fejlesztése, az új tapasztalatok 

szerzése, valamint a komfortzónából való kimozdítás volt A tréninget 
megelőzően egy felkészítő, ráhangoló blokkal készültek az egyesület 

munkatársai, ezzel is megkönnyítve a fiatalok helyzetét. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan idén is egy témakör köré épült azt outdoor tréning, 
amely most a 80 nap alatt a Föld körül volt. A tréning során másmás 

településeken, különböző állomás-helyeken kellett feladatokat megoldani 
a dökösöknek, többek között maguknak kellett szállást is intézniük. A 

tréning teljesítése után lakomával vártuk a diákokat, ezután feldolgoztuk 
az élményeket, tapasztalatokat. 

 
JNSZDÖK által szervezett programok, rendezvények: 

 
2020. május előtti események, amelyek a 2019/2020-as tanév 

vezetősége által valósult meg. 
2019/2020-as tanév vezetőségi tagjai:  

 Kocsis Petronella Alíz – Elnök 
 Veréb Benita Bella – Alelnök 

 Éri Csenge – PR koordinátor  

 Pethő Kinga – Külkapcsolati 
koordinátor 

 Majzik Péter – HR koordinátor 
 Vágány Dániel – 

Programkoordinátor  
 

 
 

JNSZDÖK Filmklub: 
A szolnoki Tiszapart mozival együttműködve valósultak meg ezek a 

filmklubok, melynek célja, hogy közelebb hozzuk a diákokat a magyar 
filmiparhoz. Ismerjenek meg olyan filmeket, amit eddig nem láttak. A 

május előtti időszakban 2 ilyen eseményt 
valósítottunk meg. Január 17-én az Apró 

mesék című filmet, majd március 6-án A 
Pál utcai fiúkat. Mindkét film után egy 

rövid feldolgozást tartottak a vezetőségi 

tagok, melynek célja hogy közösen 
átbeszéljék az eseményeket és senkibe se 

maradjon kimondatlan gondolat.  
 

 
 



KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 
Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16. 

Irodáink címe: 4030 Debrecen, Péterfia utca 18. 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25. 

5000 Szolnok, Ady Endre utca 28/A. 
5300 Karcag, Városudvar 1. 

 ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Számlaszám: 11600006-00000000-03381364 

Adószám: 18562783-2-09 

www.kozpontegyesulet.hu 

„Csillagok alatt Megyei Diákbál” 
2020. február 22-én került megrendezésre a Diákbál, melynek célja, hogy 

a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diákok megismerjék egymást, közösséget 
építsenek, és ezzel hagyományt teremtsenek. A bálnak a Megyeháza 

Díszterme adott otthont. Az est köszöntőkkel indult: 

Hubai Imre – JNSZ megyei közgyűlés elnöke, illetve 
Kocsis Petronella Alíz a JNSZDÖK elnöke. Ezután a 

JNSZDÖK vezetősége egy nyitó táncot adott elő. Ezt 
követte a vacsora, amely alatt egy helyi fiatal – 

Kovács Benedek zenélt. Vacsora után kezdődött a 
tánc és a buli. A hangulatért felelős volt DJ Bero. Az 

este folyamán többször is sor került tombolahúzásra, 
melyen értékes dolgokat lehetett nyerni.   

 
 

 
2020. május utáni események az új 

vezetőségi tagokkal:  
 

SZIN-tér Ifjúsági Iroda és Közösségi 

Tér felújítása, festése 
2020. 05. 29-31 

 
A JNSZDÖK-ös fiatalok felújították, szebbé tették kis kuckójukat. A 

felújításban részt vettek jelenlegi és volt ifjúsági vezetők, stábtagok 
munkatársak és ESC önkéntesek is. A külső ügyfélteret logók, idézetek, 

plakátok és Szolnok megye nevezetességeivel díszítették, a belső tér 
pedig új színt kapott.  

 
 

 
Stábtalálkozó – 2020. 07. 16. 

Ezen stábtalálkozó fő célja az ismerkedés, 
csapatépítés volt és, hogy megismerjék a 

stábtagok az új vezetőséget. Tyukodi 
Hella és Majzik Péter tartotta. Olyan 

feladatokat, játékokat tartottak, amelyek 

közelebb hozzák egymáshoz a diákokat.  
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Stábtalálkozó – 2020. 08. 28.  
Ezen alkalmat Pethő Kinga és Veréb Benita Bella vezette le. Fő fókusza, 

hogy megismerjék a stábtagok a DÖK szerepét, betekintést nyerjenek. Az 
alkalmat egy jó hangulatú csapatépítéssel zárták.  

 

 
 

 
Megyei Diáktalálkozó – 2020. 09. 21.  

A Megyei Diáktalálkozónak a Verseghy Ferenc Könyvtár adott otthont. 
Célja, hogy a megyében tanuló diákok megismerjék egymást, 

megismerjék a JNSZDÖK munkásságát. A vezetőségi tagok 
bemutatkoztak, bemutatták munkásságukat és, hogy milyen 

lehetőségekkel jár, ha valaki vezetőségi tag. Ezt követően minden 
vezetőségi tag egy-egy játékot vezetett le a diákok számára. A program 

végén, pedig átadásra kerültek a 2019-es év Csiga díjai.  
 

 
Karcag Városi Diákönkormányzat  
 

Vezetőségi találkozók: ezek az alkalmak azért valósultak meg, hogy a 
szervezet gördülékenyen működjön. A vezetőségiken operatív munka 

folyt, ránéztünk az aktuális programokra és azokkal kapcsolatos 
feladatokra. Egész évben minden 

hónapban két alkalommal találkozott a 
vezetőség 

 

Stábtalálkozók: olyan megbeszélés, 
operatív munka, ahol a stábtagokat 

bevontuk a mindennapos munkába a 
DÖKkel kapcsolatosan. Az egész évben 

minden hónapban egy alkalom legalább 
megrendezésre került. 
 

A Karcag Városi Diákönkormányzat idén 

rendkívüli módon tartotta meg 
vezetőségválasztását. A járvány helyzet 

miatt online formában valósult ez meg 
májusban. A jelölteknek online módon 

kellett küldeniük pályázati adatlapot, 
motivációs levelet és egy bemutatkozó 

videót. A videókat Youtube felületre lett 
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feltöltve, illetve a karcagi iskoláknak lett kiküldve. Az iskolák ezek után 
elektronikus szavazólapot küldtek vissza, majd ez május végén 

összesítettük. A következő eredmények születtek:  
 

 Sipos Viktória Ivett – Elnök 

 Balasi Boglárka – Alelnök, PR 
koordinátor  

 Hangyási Tamás Illés – Alelnök, 
HR koordinátor  

 Kiss Alfonz – Alelnök 
külkapcsolati koordinátor  

 
Kerestünk még ötödik tagot is illetve, 

időközben sajnos Balasi Boglárka és 
Hangyási Tamás Illés lemondott tisztségéről, ezért új vezetőségválasztást 

írt ki az Egyesület a megüresedett pozíciókra szeptemberben. Ez szintén 
online formában került megrendezésre. 

A megüresedett pozíciókra a következő jelentkezők lettek megválasztva:  
 

 Strászen Boglárka – Alelnök, 

programkoordinátor  
 Baga Zsolt – Alelnök, PR koordinátor 

 Nagy Imre – Alelnök, HR koordinátor  
 

A májusi megválasztást követően a 
vezetőségi tagoknak különféle képzéseken 

kellett részt venniük. Ezen felül a vezetőség 
számára minden hónapban 2 vezetőségi 

találkozó, illetve egy vagy adott esetben két 
stábtalálkozó és egy saját program megvalósulása volt a cél. A programok 

minden esetben a KVDÖK vezetőségi tagjainak ötlete és szerepvállalása 
mellett valósultak meg 

 
 

KVDÖK az év során a következő képzéseken vettek részt:  

 
 

1. Diákakadémia – Debrecen  
A Diákakadémia 3 fő küldetése tűzött ki: ismerkedés, csapatépítés, az 

Egyesület és a diákönkormányzatok hagyományainak működésének 
bemutatása, a diákönkormányzati munkához szükséges alapvető 

készségek, ismeretek átadása. Ebben az évben 4 napon keresztül zajlott 



KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 
Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16. 

Irodáink címe: 4030 Debrecen, Péterfia utca 18. 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25. 

5000 Szolnok, Ady Endre utca 28/A. 
5300 Karcag, Városudvar 1. 

 ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Számlaszám: 11600006-00000000-03381364 

Adószám: 18562783-2-09 

www.kozpontegyesulet.hu 

az esemény, mivel a hétfői napon a leköszönő vezetőségeknek volt 
ballagási ceremóniája. A keddi napon érkeztek az újonnan megválasztott 

vezetőségek. Ezen a napon úgynevezett Örökségnapot tartottunk, ahol a 
régi DÖK vezetőket ismerhettek meg, akik meséltek ők mit értek el, mit 

valósítottak meg majd world café formájában jókat beszélgettek. A 

szerdai napon az együttműködés, DÖK szerepe és ismerkedés az 
egyesülettel, DÖK koncepció szekciókon vettek részt az ifjúsági vezetők. 

Csütörtöki napon SMART célokat tűztek ki maguknak, megismerkedtek a 
projektórával, majd kommunikációs és szociális kompetenciák képzésen 

vettek részt. Pénteken voltak a kimeneti vizsgák, amiben bemutathatták 
mit tanultak a Diákakadémia során, majd ezt feldolgozás követte. A 

kemény munka után minden nap voltak szabadidős tevékenységek is 
például: beugró, kvízek.  

 
 

 
2. Outdoor tréning – Panyola  

Idén is Panyola és térsége adott otthont az 
Outdoor tréningnek, melynek célja a 

csapatminőség és kompetenciák fejlesztése, az új 

tapasztalatok szerzése, valamint a 
komfortzónából való kimozdítás volt A tréninget 

megelőzően egy felkészítő, ráhangoló blokkal 
készültek az egyesület munkatársai, ezzel is 

megkönnyítve a fiatalok helyzetét. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is egy témakör köré épült 

azt outdoor tréning, amely most a 80 nap alatt a 
Föld körül volt. A tréning során másmás településeken, különböző 

állomás-helyeken kellett feladatokat megoldani a dökösöknek, többek 
között maguknak kellett szállást is intézniük. A tréning teljesítése után 

lakomával vártuk a diákokat, ezután feldolgoztuk az élményeket, 
tapasztalatokat. 
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KVDÖK által szervezett programok, rendezvények: 

 
Karcagi Ifjúsági és Lurkó Iroda létrehozása - Több hónapot 

igénybe vett 

A karcagi fiatalok nagy vágya volt, hogy 
nekik is legyen egy kis kuckójuk, ahová 

bármikor be tudnak menni, tudnak 
nyugodtan vezetőségiket, 

stábtalálkozókat, rendezvényeket tartani. 
Ennek létrehozása igazi kis családi 

összefogásos volt, hiszen jelenlegi, régi 
vezetőségi tagok, stábtagok, 

munkatársak, ESC önkéntesek is egyaránt 
kivették részüket ebben a nagy 

projektben. A meszeléstől kezdve a festésen át, a berendezkedésig 
minden az ő érdemük.  

 
 

Nyársalás – 2020. július 12.  

Az első szervezett programja a jelenlegi KVDÖK 
vezetőségnek. A rossz idő miatt sajnos nem 

tudott abban a formában megvalósulni, ahogy 
azt szerették volna a szabadban, de nem 

ijedtek meg, hanem bevitték a programot. A 
sütést átvette az elektromos grill használata, 

illetve sok csapatépítő játékot játszottak. Az 
eseményen vezetőségi tagok, stábtagok és ESC önkéntesek is egyaránt 

részt vettek.  
 

Karaoke party – 2020. július 24.  

A KVDÖK szeretetett volna egy még felszabadultabb programot, ahol jókat 
tudnak nevetni, közben dalolni, hátha felbukkan köztük egy őstehetség. 

Bár őstehetséget nem találtak, de a jókedv garantált volt, és jókat 
énekeltek együtt. 

 
Városi Diáktalálkozó – 2020. szeptember 

22.  
Az esemény fő célja, hogy a karcagi diákok 

megismerkedjenek egymással, és a DÖK-kel. 
Sipos Viktória Ivett a KVDÖK elnöke tartotta az 

eseményt. Röviden bemutatta a KVDÖK 
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munkásságát, válaszolt a kérdésekre. Ezután különböző gyakorlatokat, 
játékokat vezetett le a résztvevők számára, 

majd pizza ebéddel zárult az esemény.   
 

 

 

Karcagi Ifjúsági és Lurkó Iroda megnyitó – 
2020. október 24. 

Megnyitotta kapuit a várva várt Karcagi Ifjúsági és 
Lurkó Iroda. A sok várakozás és kemény munka meghozta a gyümölcsét. 

A megnyitón köszöntő beszédet mondott Szepesi Tibor – Karcag 
polgármestere és Sipos Viktória Ivett – a KVDÖK elnöke, aki a Karcag tv-

nek is adott rövid interjút. A megnyitó 
után már birtokba is vehették az új irodát 

a karcagi diákok, és közben ehettek finom 
szendvicseket és ihattak üdítőket.  

 
 

 

Halloweenparty – 2020. október 26. 
Az eseményre időben megérkeztek a 

résztvevők, akik csodálattal fogadták a 
dekorációt, amit a KVDÖK vezetősége 

készített. A megnyitó után el is kezdődtek a programok. Halloweeni kvíz, 
szabadulószoba és egyéb vetélkedőkben, játékokban vehettek részt a 

kreatív jelmezekbe beöltözött résztvevők. A vacsora halloweeni hot-dog 
volt, ami az egyik vezetőségi tag kreativitásának eredménye. A 

programok után egy kötetlen beszélgetés, szabad program következett.  
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TOP Szolnok programok:  

 
KIÁLLÍTÁSOK: 

 

JNSZ megyei nevezetességek fotó-és rajz kiállítás – 2020. 08. 05. 
 

A kiállításra olyan műveket vártunk, fotó 
és rajz formában, amelyek valamelyik 

JNSZ megyei nevezetességet ábrázolnak. 
Pályázatot nyújthattak be Szolnok megyei 

fiatalok. Különböző kategóriákban, 
korcsoportban díjaztuk őket: rajz 

kategóriában: 3-6, 7-10, 11-14, 15-18. 
Fotó: 11-14 és 15-18.  

A következő településekről érkeztek be 
pályamunkák:  

 Jászberény  
 Szászberek  

 Kunmadaras 

 Tiszafüred 
 Rákócziújfalu 

 Újszász  
 Kunhegyes 

 Cserkeszőlő  
 Rákóczifalva  

 Szolnok  
Összesen 47 pályamunka érkezett be.  

2020. 08. 05-én tartottuk meg a kiállítás megnyitóját, a Szolnok Plaza I. 
emeletén ahol közel 50 résztvevő volt jelen. Ezen eseményen adtuk át a 

megérdemelt díjakat a nyerteseknek: minden kategóriában I.-III. 
helyezett. Majd ezek után megtekinthetőek voltak a pályamunkák.  

 
Szolnok, az ejtőernyőzés történetében kiállítás – 2020. 10. 20. 

 
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 

kiállítás megnyitója került 

megrendezésre ezen a napon, melynek 
házigazdája Szabovik Zoltán István a 

Szervezet elnöke volt. A résztvevők 
között jelen voltak olyan leszerelt 

katonák is, akik az ejtőernyősöket 
erősítették. A megnyitó után 
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megtekinthető volt a kiállítás, ahol különböző kitűntetések, kitűzők, díjak, 
folyóiratok, könyvek voltak láthatóak. Mindegyiknek volt egy kis története 

is, melyet gondosan a kiállított darab 
mellé tűztek ki, hogy arról is tudjanak 

a látogatók tájékozódni.  

 
FIMKLUBOK: 

 
A Tiszapart mozival együttműködve 

valósultak meg filmklubjaink, 
amelynek célja, hogy a fiatalokat 

közelebb hozzuk a magyar 
filmművészethez. Minden film után egy rövid feldolgozást tartunk, 

melynek lényege, hogy senkibe ne maradjanak kimondatlan gondolatok, 
megvitatjuk a szereplők viselkedését, egy-egy szituációt.  

Az alábbi időpontokban valósultak meg: 
 augusztus 14. – A vizsga  

 augusztus 28. – A zárójelentés  

 október 9. – A Tanú 

 
 

 
Hazai ifjúsági, érdekképviseleti munka, tevékenység 

 
Civil Teaház Szolnok:  

 

2020-ban a következő időpontokban 
kerültek megrendezésre Civil 

Teaházak: március 3., június 17. és 
augusztus 13. Témáink nagyon 

változatosak voltak, de a 
kapcsolatépítés volt a fő fókusz. 

 
Résztvevő szervezetek:  

 
 Sclerosis Multiplexes Betegek JNSZ Megyei Egyesülete 

 Europe Direct Szolnok 
 Auriga Sport és Szabadidős Klub 

 Curie Alapítvány 
 Damjanich Múzeum 

 ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi 

Egyesülete 
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 Impulzus Egyesület 
 Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság, 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Szolnok 
 Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Szervezete 

 Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok 
 Tisza Mozi Kft. 

 Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Egyesülete 

 Verseghy Ferenc Könyvtár 
 

SZÍNtér Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 
– Szolnok (Ady Endre út 28/A) 

 
Az iroda által szervezett főbb programok:  

 
Harry Potter kvízest – 2020. 06. 09. 

Munkatársak szervezésében egy izgalmas 
kvízesten vehettek részt a Harry Potter 

szerelmesei.  

 
 

 
Szabaduló szoba – 2020. 07. 09. 

ESC önkéntesek, munkatársak segítségével 
valósult meg ez a program, amely több 

csapatot is vonzott. Tökéletes lehetőség volt 
csapatépítésre, illetve egy kis logika 

fejlesztésére is.  
 

 
 

 
Társasjáték klubok: 

Az év során több alkalommal is megrendezésre kerültek társasjáték 
klubjaink, ahol különböző játékokkal játszottunk közösen. Ilyenek voltak 

pl.: Activity, Aranyásók, Catan telepesei, Maffia. 

 
 

 
 

On-life fest: 



KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 
Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16. 

Irodáink címe: 4030 Debrecen, Péterfia utca 18. 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25. 

5000 Szolnok, Ady Endre utca 28/A. 
5300 Karcag, Városudvar 1. 

 ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Számlaszám: 11600006-00000000-03381364 

Adószám: 18562783-2-09 

www.kozpontegyesulet.hu 

A karantén időszakban sem tétlenkedtünk. Ugyanis ESC önkéntesek és 
munkatársak létrehozták az úgynevezett On-life fest esemény sorozatot, 

amelynek nagyon színes volt a palettája. Különböző játékokat játszottunk 
együtt például: OTT-HON Foglaló, Firkaland, de meghirdettük a MÉM 

gyártó versenyt is. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SZÖSZ tevékenységek júliustól decemberig 

Partnerintézményeinkben megvalósult önkéntes 
tevékenységek: 

Intézmény  

neve 

Megvalósult  

tevékenység 

IKSZ-

es  

fiatalok 
száma 

Óraszám 

SM  

adománybolt 

26  26  78 

Vöröskereszt véradás  

szórólapozás 

7  27  24 

Auriga erdei futóverseny 2  17  8 

Filmfesztivál  8  8  26 
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Jász-Nagykun-Szolnok  

megyei Mozgássérültek 

Egyesülete karácsonyi  

adománygyűjtés 

2  4  12 

Magyar  

Vöröskereszt karácsonyi  

adománygyűjtés 

4  8  12 

Összes:  49  90  160 

 

Önkénteseket és Iskolai Közösségi Szolgálatos fiatalokat adó iskolák 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében (összesen 12 iskola):  
 Szolnoki Műszaki Szakközép-és Szakiskola Baross Gábor Gépipari-

Közlekedési Tagintézmény  
 Szolnoki Műszaki SzC Petőfi Sándor Építészeti és 

Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
 Verseghy Ferenc Gimnázium  

 Varga Katalin Gimnázium 

 Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája  

 Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, 
Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző 

Iskolája  
 Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
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 Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi 
Szakgimnáziuma  

 Szolnoki Kőrösi Csoma Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola  

 Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György 

Gépipari Szakgimnáziuma  
 Széchenyi István Gimnázium  

 Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

 

 

 

Sclerosis Multiplex (SM) adománybolt  
 

Összesen: 26 alkalom, 78 óra 
 

Ezen tevékenység nagy népszerűségnek 

örvend a SZÖSZ-ös fiatalok körében. A 
résztvevők ruhákat hajtogatnak, 

segítenek az eladónak, kommunikálnak 
az adományboltba betérő emberekkel. Az 

önkéntesek és iskolai közösségi 
szolgálatos fiatalok 3 órát töltenek az 

adományboltban, ezalatt az idő alatt 
nemcsak a szolgálatukat teljesítik, hanem 

kommunikációs készségüket is fejleszteni tudják.  

 

Vöröskereszt szórólapozás  
 

Összesen: 7 alkalom, 24 óra  

A Magyar Vöröskereszttel már évek óta 
jó kapcsolatot ápolunk. Iskolai közösségi 
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szolgálatos diákjainkkal, ESC önkénteseinkkel havi rendszerességgel 
veszünk részt véradási akciókon, ahol a fiatalok szórólapoznak a város 

különböző területein, ezzel tudatva azt, hogy véradás van az Agórában. 
Alkalmanként 4-5 fiatal vesz részt ezen a tevékenységen. 

 

Auriga erdei futóverseny  
 

Összesen: 2 alkalom, 8 óra  
 

Idei évben is nagy lelkesedéssel 

segítettük kedves partnerünk munkáját 
az erdei futóversenyen. Pénteki napon 

az előkészületekben, útvonal kijelölés 
volt a feladatunk, majd a szombati 

napon maga a futóverseny 
lebonyolítása, ahol bíztattuk a futókat, 

frissítőpontoknál segítettünk.  
 

 
 

Alexandre Trauner ART/Film Fesztivál  
 

Összesen: 8 alkalom, 26 óra 

 
A Tisza Mozival, az eseményt szervező 

partnerünkkel már évek óta jó 

kapcsolatban van az egyesületünk, hiszen 
havi rendszerességgel vetítenek filmeket 

dököseinknek, IKSZ-es fiataljainknak és 
az ESC nemzetközi projektben résztvevő 

önkénteseknek. A fesztiválon, mivel 
nemzetközi volt, így angolul jól beszélő 

iskolai közösségi szolgálatos fiataljainkkal 
vettünk részt. Az IKSZ-es diákok feladata a regisztrációnál való besegítés, 

a résztvevők útbaigazítása volt. A közösségi szolgálatos diákok néhány 
versenyfilm vetítésén is részt vehettek.  

 

Karácsonyi adománygyűjtés a Jász-Nagykun-Szolnok 
MegyeiMozgássérültek Egyesületével  

 

Összesen: 2 alkalom, 12 óra  
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A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete háromnapos 
karácsonyi adománygyűjtést szervezett a szolnoki Aldiban, ahol két 

napban az iskolai közösségi szolgálatos fiataljaink és egyesületünk ESC 
önkéntesei is besegítettek. Szórólapokat osztottak az üzletbe betérő 

embereknek, akik ennek is köszönhetően a vásárlásukat befejeztén tartós 
élelmiszereket adományoztak. 600 kg élelmiszer 

gyűlt össze, aminek nagyon örültünk. 

   
 

 
Karácsonyi adománygyűjtés a Magyar 

Vöröskereszttel 
 

Összesen: 4 alkalom, 12 óra  

Bár a járványügyi korlátozások nagyban 

megakadályozták azt, hogy szervezett formában 
történjenek adománygyűjtések, viszont a Magyar 

Vöröskereszt megtalálta ennek is a módját és 
sikerült egy eredményteljes adománygyűjtést 

szervezzenek, ahol egyesületünk ESC önkéntesei 
és közösségi szolgálatos fiataljai is segítettek. 

ESC (European 

SolidarityCorps) 
önkéntesek 

Szolnokon 2019 
januártól-

decemberig  

 

 
Magyar ajkú ESC 

önkéntesekről 
általánosságban  

2020 első felében 2 fiatal segítette az Egyesületünk munkáját 
Szolnokonaz Európai Szolidaritási Testület projektjének keretein belül. 

Kinga,Csíkszentdomokosról és Nóri Szatmárnémetiről. Projektjük után 
újabbönkéntesek csatlakoztak a szolnoki csapathoz, Dávid és 

Boglárkaszemélyében, ők is Romániából érkeztek. Dávid Érszalacsról, 
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Boglárka pedig Érsemjénről. Folyékonyan beszéltekmagyarul, ezért 
minden tevékenységbe be tudtak csatlakozni, sőt számoseseményt ők 

maguk szerveztek meg, ilyen például a pandémia alattiidőszakban kitalált 
online társasjátékok, vetélkedők, szabadulószoba,amely már személyesen 

valósult meg a Szolnok Plazaban, stb. 
 

 

Fő projektjük  

A magyar ajkú önkénteseink projektje az 
önkéntesség hirdetése, népszerűsítése volt. 

Ők koordinálták és valósítottak meg több 
SZÖSZ tevékenységet. Az önkéntesek a 

tevékenységeken eleinte mind résztvevők, 
majd mint koordinátorok vettek részt. 

Emellett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Diákönkormányzat életében is szerepet 

vállaltak.  
 

 
 
 

A jövőben is  
A 2020-as év őszén újabb két erdélyi 

önkéntessel bővült a csapat, hiszen 

megérkezett hozzánk Antónia, Kolozsvárról 
és Eszter, Sepsiszentgyörgyről. 

 
 


