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KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

Éves szakmai beszámoló 

2021. 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 

 

A Debreceni Civilek Önkéntes program eseményei, tevékenységei: 

 

Adományok szelektálása, csomagolása a Dorkász Szolgálattal: 

 

Kedves partnerünkkel, a Dorkász Szolgálattal több 

együttműködésünk is volt a 2021-es évben. Ilyen volt a 

hozzájuk érkező adományok (játékok, ruhák, könyvek, stb)  

szelektálása, csomagolása, melyben kilenc alkalommal is 

segítettünk, alkalmanként 3-6 fővel.  

Ezen tevékenységek az alábbi dátumokon valósultak meg: 

január 9, szombat; február 6 szombat, február 20 szombat; 

május 29 szombat; június 19 szombat, június 22 kedd, június 

23 szerda, június 24 csütörtök; augusztus 10 kedd. 

 

Szórólapozás és tanszergyűjtés a Dorkász 

Szolgálattal:Négy alkalommal vettünk részt és segítettünk a 

Dorkász Szolgálat kezdeményezésében: alkalmanként 3-5 

diákkal szórólapoztunk és gyűjtöttük a tanszereket a 

Malompark bevásárlóközpontban a rászoruló gyerekeknek.  

Ezen tevékenységek az alábbi dátumokon valósultak meg: 

július 30 péntek, július 31 szombat; augusztus 6 péntek, 

augusztus 7 szombat. 
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Szórólapozás és élelmiszergyűjtés a Dorkász Szolgálattal: 

Két alkalommal vettünk részt és segítettünk a Dorkász Szolgálat Kék Vödör kezdeményezésében: 

alkalmanként 3-5 diákkal szórólapoztunk és gyűjtöttük a tartós élelmiszereket debreceni Coop üzletekben a 

rászoruló családoknak. 

Ezen tevékenységek az alábbi dátumokon valósultak meg: november 26 péntek; december 11 szombat. 

 

Kinti munkálatok a Dorkász Szolgálattal: 

Nyolc alkalommal vettünk részt és segítettünk a Dorkász Szolgálat kempingjének szépítésében, rendbe 

rakásában, hogy az oda látogató és táborozó diákok komfortosan érezzék magukat. Alkalmanként 3-8 

diákkal vettünk részt a tevékenységeken, melyek az alábbi dátumokon valósultak meg: július 9 péntek, 

július 12 hétfő, 29 csütörtök, 30 péntek, augusztus 9 hétfő, augusztus 11 szerda, szeptember 18 szombat, 

október 2 szombat. 

 

 

Kutyasétáltatás az Állatmenhelyen: 

Hét alkalommal vettünk részt kutyasétáltatás tevékenységen az 

Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület telephelyén. 

Alkalmanként 3-10 diákkal vettünk részt a tevékenységeken, 

melyek az alábbi dátumokon valósultak meg: január 16 szombat, 

február 20 szombat, március 6 szombat, március 20 szombat, 

május 8 szombat, május 22 szombat, október 16 szombat. 

 

 

Környezetvédelmi tevékenységek a Nyírerdő Zrt-vel: 

A Nyírerdő Zrt-vel több tevékenységünk is volt: helyeztünk ki madáretetőket a 

erdőben, melyeket az önkéntesek rendszeresen újratöltöttek; részt vettünk 

szemétszedési akcióban; őszi időszakban pedig összeszedtük a leesett makkokat. A 

tevékenységek közben, illetve utána is azt tapasztaltuk, hogy az önkéntesekben nőtt a 

környezettudatosság érzete. Alkalmanként 4-12 diákkal vettünk részt a 

tevékenységeken, melyek az alábbi dátumokon valósultak meg: január 30 szombat; 

február 13 szombat; március 27 szombat; április 17 szombat; október 19 kedd. 
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Malter - Alternatív Közösségek Egyesületének szépítése, rendbetétele a Bike Maffiával: 

 

Önkénteseinkkel rendbe tettük, szépítettük a Malter közösségi 

helyét, hogy a fiatalok komfortosan érezzék magukat, amikor 

elmennek egy kulturális rendezvényre, hogy kikapcsolódjanak. Ezen 

alkalmon 6 diákkal vettünk részt május 14-én, pénteken. 

 

Kézműves foglalkozás a Reménysugár Gyermekotthonban: 

 

A vírus helyzetre való tekintettel idén két alkalommal mentünk az 

önkéntesekkel kézműves foglalkozást tartani a Reménysugár 

Gyermekotthonba, ahol a bent lévő gyerekek nagy lelkesedéssel 

fogadtak mindig bennünket. Ezen alkalmon 2-3 diákkal vettünk 

részt május 15-én szombaton és szeptember 18-án szombaton. 

 

Gyereknapokon való segítés: 

 

A Máltai Szeretetszolgálattal Harangodon, a Derecske Városi 

Művelődési Központ és Könyvtárral pedig Derecskén működtünk 

együtt gyereknapokon, amelyeken kézműves tevékenységekben, 

kinti játékok lebonyolításában és arcfestésben segítettek diákjaink. 

Ezen alkalmakon 6 diákkal vettünk részt június 12-én szombaton 

és június 19-én szombaton. 

 

Terepmaratonon való segítés: 

 

A verseny előkészületeiben és lebonyolításában is segítettünk 

önkénteseinkkel: előkészületekben a rajtcsomagok összeállításában, az érmek felszalagozásában 

segítettünk; a verseny napján, a helyszínen pedig a versenyzők regisztrálásában, a rajtcsomagok 

kiosztásában; a pihenőhelyek rendben tartásában; a beérkezett futók fogadásában segítettünk. Idén a 

tavaszi és az őszi Terepmaratonon is jelen voltunk 10-15 fővel: június 20-án vasárnap és szeptember 12-én 

vasárnap. 
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DSZSZK Fogyatékosokat Ellátó Intézmény udvarának rendbetétele: 

 

Nyár folyamán öt alkalommal segítettünk a DSZSZK Fogyatékosokat Ellátó Intézmény udvarának 

rendbetételében és a kerítésük lefestésében. Ottlétünk alatt a diákok beszélgettek, játszottak is a 

fogyatékkal élő gyerekekkel. Alkalmanként 10-15 diákkal vettünk részt a tevékenységeken, melyek az alábbi 

dátumokon valósultak meg: július 16 péntek, július 21 szerda, július 23 péntek; augusztus 30 hétfő, 

augusztus 31 kedd. 

 

Debreceni Nagytemplom “Több mint 200 közös pillanat” 

rendezvényén való segítés: 

 

Önkénteseink a rendezvény lebonyolításában segítettek: pakolásban, 

kézműves foglalkozásban, arcfestésben, ételosztásban, a résztvevők 

eligazításában. A tevékenységen 13 diák vett részt szeptember 4-én 

szombaton. 

 

 

Kézműves foglalkozás a Csökkentlátók Idősek Otthonában: 

 

A vírus helyzetre való tekintettel idén hét alkalommal látogattunk el a 

Csökkentlátók Idősek Otthonába kézműves foglalkozást tartani és beszélgetni 

velük. A bentlakók mindig nagy szeretettel vártak minket és mindig 

kérdezték, hogy mikor megyünk legközelebb. A diákok mindig élvezték az ott 

töltött időt, ugyanis az idősek rengeteget meséltek múltjukról. A 

tevékenységeken alkalmanként 2-3 diák vett részt, melyek az alábbi 

dátumokon valósultak meg: szeptember 15 szerda, szeptember 22 szerda, 

október 4 hétfő, október 20 szerda, november 10 szerda, november 17 

szerda, december 1 szerda. 
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Kézműves foglalkozás a BTESZ Szenvedélybetegek Nappali 

Intézményeiben: 

Idén decemberben alakult ki partnerségünk a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 

(BTESZ) Szenvedélybetegek Nappali Intézményeinek két telephelyével. Mindkét 

helyen egy-egy alkalommal voltunk és kézműves foglalkozást tartottunk a 

szenvedélybetegeknek, hajléktalanoknak. A tevékenységeken alkalmanként 2 

diák vett részt, melyek az alábbi dátumokon valósultak meg: december 2 

csütörtök és december 7 kedd. 

 

 

 

Koronavírus kompatibilis tevékenységek: 

 

A vírus helyzet miatt lehetőséget biztosítottunk a diákoknak arra, hogy a személyes kontaktust elkerülve, 

avagy minimalizálva is tudjanak Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesíteni.  

A diákok a Máltai Szeretetszolgálat által bábszikronizálásban vehettek részt; maszkot készíthettek otthon; 

illetve hangoskönyv és meseolvasás tevékenységeinkben is szerepeltek. Diáktársaiknak is segítettek ezen 

időszakban, ugyanis online korrepetálásban is részt vehettek az önkéntesek. A tevékenységekben 25-en 

vettek aktívan részt. 

Nemzetközi ifjúsági munka, nemzetközi önkéntes programok 

Projektek, amelyek az évben valósultak meg, illetve folytatódtak: 

2020-2-HU01-ESC13-078864 

2021-1-HU01-ESC51-VTJ-0000-37378 

● 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. 
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Önkénteseink 2021-ben: 

 

1.  2021. január-augusztus  

a. Magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 2020 első félévében egy magyar ajkú önkéntes segítette 

a munkát a debreceni irodában, Csortán Tímea, aki Romániából érkezett. Emellett Kiss Tünde Tímea érkezett 

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

b. Nem magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 2020 első felében 4 nem magyar ajkú fiatal 

segítette a munkának Debrecenben az Európai Szolidaritási Testület projektjén belül. Samantha Agnese 

Pessognelli Olaszországból 2020.11.16-2021.10.11., Vanessa Veronika Wahl Németországból,2020.11.22.-

2021.05.21. és Julie Mirelle Pascale Douillet. 

 

Franciaországból 2020.11. 15.- 2021.11.12., Maja Aleksandra Cyron 

Lengyelországból 2021.07.20.-2021.11.21. között voltak a szervezetnél. 

 

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

néhány iskolában és a Debreceni Egyetemen segítsék a tanórákat, 

emellett a DECI-s programokat is színesítették a jelenlétükkel: 

- Madáretető kihelyezés 

- Kerítésfestés a DSZSZK Fogyatékosokat Ellátó Intézményben 

- Dorcas ruha válogatás 

- Kutyasétáltatás az állatmenhelyen 

 

A 4 fiatal több iskolában és az egyetemen is megfordult januártól 

novemberig: 

- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma: francia óra 

- Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma: francia és olasz órák 

tartása 

- Medgyesi Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakkollégium: francia és angol órák tartása 

- Debreceni Ady Endre Gimnázium: olasz óra 
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- Olasz, Szlávisztika, Francia Tanszék munkásságában 

segédkeztek az önkéntesek. 

 

-Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum: 

olasz és francia óra  

-Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és 

Diákotthona: francia és német óra 

-Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: lengyel 

A karantén ideje alatt az önkéntesek olasz és francia 

nyelvű önkéntesünk folytatta az órákon való részvételt 

online módon. 

 

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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Egyéb programok:  

-Főzős videók készítése 

-Mesefelolvasás 

-Kirándulás-Eger 

 

 

 

-Társalgási klub: francia, olasz, német 

 

 

Nyári programok: 

Táborok: francia, olasz, kézműves gyerek táborok művelődési házakban, és a Nemzetközi iskolában 
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2. 2021 szeptember-december  

a. Magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 

b. Nem magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 

November elején megérkezett CeciliaFrego olasz önkéntes, akik következő év novemberéig marad az 

Egyesületnél. 

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

Egyetemen segítsék a tanórákat, emellett a DECI-s programokat is színesítették a jelenlétükkel: 

- Kutyasétáltatás az állatmenhelyen 

-Kerítésfestés a DSZSZK Fogyatékosokat Ellátó Intézmény-ben 

-Több Nemzetiségű Családok Egyesület: lengyel nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3 fiatal több iskolában és az egyetemen is megfordult januártól novemberig: 

- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma: francia óra 

- Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma: francia és olasz órák 

tartása 

- Medgyesi Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakkollégium: francia és angol órák tartása 
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- Debreceni Ady Endre Gimnázium: olasz óra 

- Szlavisztika Tanszék munkásságában segédkezett a lengyel önkéntes. 

-Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum: olasz és francia óra  

-Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona: francia óra 

-Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: lengyel 
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Nemzetközi Projektek 

 

Borderless Dialogue egy nemzetközi projektünk, amit a COVID19 helyzetből adódóan csak később 

kezdődhetett el. Egy lengyel szervezet az INPRO az egész projektnek a megálmodója, akik partneri 

kapcsolatban dolgoznak együtt ebben a projektben egy portugál, No Gordió, spanyol, Dideas, és a KÖZ-Pont 

Ifjúsági Egyesülettel. Az Open Café program célja, hogy a helyi és a külföldi fiatalok között egy híd legyen, 

ahol ezek a fiatalok találkozhatnak, és egy közösséget hozhatnak létre. Tizenkét alkalomból áll az Open Café 

eseménysorozat, a fentebb említett partnerek a saját városukban rendezik meg ezeket az alkalmakat.  

 Öt hivatalos training-ből állt az előkészület, ebből egy online térben valósult meg, négy pedig személyesen.  

 

Az első ilyen személyes training Spanyolországban, Valencia-ban tartották meg július 19-23. között, ahol a 

digitális és az online térben való eligazodás volt a téma. Ezen a training-en három munkatárs képviselte az 

egyesületet.  

A második találkozó Portugáliában valósult meg szeptemberben 20-21. között, összesen két napos volt, 

minden szervezettől egy munkatárs érkezett. Ezen az alkalmon a projekt output dolgairól esett szó, többek 

között a videóról, amit minden partnernek el kell készíteni a projekt végére, és egy manualguide-t, amit a 

partnerek közösen készítettek el.  

Magáról arról, hogy épül fel egy Open Café alkalom, arról az október 4-8. közötti képzésen tanulhattak a 

résztvevők Lengyelországban egy kis városban, ahol már több éve tart ez a program, ebből kifolyólag van 

benne tapasztalatuk.  

Az utolsó meeting február 25-én lesz Debrecenben, ahol is a kiértékelése lesz az egész programnak. Ezen az 

alkalmon a külföldi partnerek is részt vesznek, Spanyolországból, Lengyelországból és Portugáliából. 

A zárókonferenciára február 11-én kerül megrendezésre Debrecenben, ahova civil szervezeteket, művelődési 

házak dolgozóit, pedagógusokat várunk. A konfer23encián bemutatjuk az Open Café projektet, hogy néz ki, 

mi a célja, illetve más debreceni civil szervezetek is bemutatkoznak az eseményen.  

Az Egyesület január 17-ig hét alkalommal rendezte meg az Open Café-t, fennmaradó alkalmak közül kettő 

még januárban lesz megtartva, kettő pedig februárban, egyet pedig a helyi középiskolában fogunk 

megtartani az olasz önkéntesünk segítségével.  

 

1. November 8. 

2. November 15. 



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 

3. November 22. 

4. November 29. 

5. December 13.  

6. Január 10. 

7. Január 17.  

8. Január 24. 

9. Január 31. 

10. Február 7. 

11. Február 14. 

12. Február 15. 
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Hajdú-Bihar Megyei Diákönkormányzatok Szövetsége 

Vezetőségi alkalmak: 

● január 4 hétfő és 19 kedd 

● február 2 kedd 

● március 5 péntek 

● április 28 szerda 

● május 12 szerda és 31 hétfő 

● június 10 csütörtök és 30 szerda 

● július 9 péntek és 20 kedd 

● augusztus 5 csütörtök és 10 kedd 

● szeptember 1 szerda, 9 csütörtök és 17 péntek 

● október 1 péntek és 20 szerda 

● november 13 szombat és 25 csütörtök 

● december 10 péntek és 15 szerda 

 

Stábtalálkozók: 

● Január 14 csütörtök (online) 

● Február 9 kedd 

● Március 23 kedd (online) 

● Május 20 csütörtök 

● Június 22 kedd 

● Július 19 hétfő 

● Augusztus 12 csütörtök 

 

Vitaklubok és kerekasztal beszélgetések 

 

Január és március között 9 alkalommal szervezett online és offline 

térben is vitaklubokat és kerekasztal beszélgetéseket a HABIDISZ.  

A kerekasztal beszélgetéseken különböző szakirányú egyetemi 

hallgatók mutatkoztak be és meséltek szakuk előnyeiről, 

nehézségeiről, az egyetemi életről, pl felvételiről, vizsgaidőszakról, 

gólyatáborról. 

● Szeptember 10 péntek 

● Október 28 csütörtök 

● November 4 csütörtök 

● December 1 szerda 

 

 

Stábtagok száma: 34 
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A vitaklubok a digitalizáció illetve a Covid-19 témákban valósultak meg.  

 

Stábtoborzó délután, május 20 csütörtök 

 

A HABIDISZ új vezetősége úgy gondolta, hogy rendez egy stábtoborzó 

délutánt a debreceni középiskolások számára; ahol bemutatkoztak, majd 

ismerkedős és csapatépítő játékokkal színesítették a találkozót. A program 

sikeres volt, ugyanis több stábtagot is szereztek az alkalmon.  

 

 

Megyei Diák Fórum, június 10 csütörtök és szeptember 30 csütörtök 

 

A HABIDISZ kétszer is megtartotta hagyományos programsorozatát, a 

Megyei Diák Fórumot, melyen a Hajdú-Bihar megyei általános és 

középiskolás diákok vettek részt. A programot színesítették különböző 

előadások (pl. Agóra Tudományos Élményközpont, Telekom KraftLab, 

Campus Fesztivál szervező, stb), csapatjátékok, illetve közös 

csoportbeszélgetések is voltak a diákok nehézségeiről és a diákélet 

színesítéséről. A Megyei Diák Fórumok sikeresnek bizonyultak, ugyanis 

mindkét alkalommal, több mint 50 diák vett részt és több stábtagot is betoboroztak a dökösök. 
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Diákönkormányzati napok, diákönkormányzati látogatások 

 

A HABIDISZ idén 3 alkalommal is kitelepült DÖK napokra, DÖK 

látogatásokra: június 14-én hétfőn a Debreceni Ady Endre 

Gimnáziumban és a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló 

Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiumában; október 19-én kedden 

pedig a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református 

Gimnáziumban. A látogatásokon ismerkedős, jégtörő, csapatépítős 

játékokat játszottak, illetve a HABIDISZ vezetősége ismertette az 

elkövetkezendő program ötleteit. 

 

Filmklubok - A számolás joga (június 30 szerda) és FOMO - Megosztod és uralkodsz (december 1 

szerda) 

A HABIDISZ vezetősége úgy gondolja, a szórakozás és a diákélet 

színesítése mellett fontos az is, hogy komoly dolgokról beszéljenek 

diáktársaikkal. Épp emiatt a 2021-es évben két filmklubot is 

megszerveztek, melyen nehezebb témájú filmeket néztek: a júniusi 

alkalmon érintették például a nők jogainak témakörét, illetve a 

rasszizmust is; a decemberi alkalmon pedig az internet, a közösségi 

média veszélyeiről beszélgettek. Minden résztvevő egyöntetűen úgy 

gondolta, hogy ezekről és hasonló problémákról érdemes lenne az 

iskolában is beszélni. 

 

DSZSZK Fogyatékosokat Ellátó Intézmény udvarának 

rendbetétele, július 19 hétfő 

A HABIDISZ egy teljes napot rá szánva segített a DSZSZK 

Fogyatékosokat Ellátó Intézmény udvarának rendbetételében, ezzel is 

segítve a rászorulóknak, az ott élőknek, foglalkoztatottaknak: gazoltak, 

kerítést festettek, medencét takarítottak. A fogyatékkal élők nagyon 

boldogok voltak a udvarszépítés után. 
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PanyolaFeszten való segítés, augusztus 6-8 

A péntektől vasárnapig tartó rendezvényen a HABIDISZ tagjai idén is szép számban jelen voltak és 

segítették a szervezők munkáját.  

Összesen 5 vezetőségi tag és 7 stábtag segítkezett a pénztároknál, a forgalomirányításban és a reggeli 

szemétszedésben. A fesztiválon való segítés mellett pedig 

megismerkedtek a helyi látnivalókkal, szokásokkal is. 

 

Országos sclerosis multiplex nap, szeptember 5 vasárnap 

A HABIDISZ egy újabb fontos ügy mellé állt szeptemberben: a 

debreceni Kölcsey Központban megrendezett sclerosis multiplex 

országos szintű találkozón segítettek a mozgásukban 

korlátozottaknak az eligazításban, kísérésükben illetve a helyszínen 

való mozgásuk támogatásában.  

 

911 ESCAPE THE CITY, szeptember 11 szombat 

A HABIDISZ egyik nagyobb programja volt ez: egy 

szabadulószoba alapjaira épült városbújócska, különböző 

feladatokkal, játékokkal, mely leginkább a 9/11 és az ügynök 

témára fókuszált, emellett pedig Debrecen nevezetességei és 

szülöttei is szerepet kaptak a feladatokban. 

A programot már augusztusban elkezdték szervezni a dökösök: 

készítettek promofilmet, melyet itt lehet megtekinteni, illetve 

több szponzort is szereztek az eseményre. 

Összesen 13 (3-5 fős) csapat jelentkezett és vett részt a 

versenyen; mindezek megyei közép és általános iskolákból voltak, főként Debrecenből, összesen 50 fő. A 

résztvevők és a szervező dökösök visszajelzései alapján egy sikeres és kedvelt programnak minősül a 911 

ESCAPE THE CITY. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e9l3dyN2sc4&t=10s
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STÁBor, október 8-10  

A péntektől vasárnapig tartó eseményen sok-sok képzés, szakmai gyakorlat segítette a HABIDISZ vezetőségi 

és stábtagjai közti összekovácsolódást csapatépítés, kommunikáció, konfliktuskezelés, disputa, 

döntéshozatal, empátia, tolerancia, érzemi intelligencia 

témákban. 

A sok szakmai blokk mellett szórakoztató szabadidős 

tevékenységeken is részt vehettek a dökösök: egyik este 

megmérettették tudásukat egy KÖZ-Pont és HABIDISZ kvíz 

keretein belül, majd egy dalszövegfelismerős játékot is 

játszottak. A Harci-puszi nevű játék pedig elsöprő sikert aratott a 

fiatalok közt. Második este logikai, stratégiai tudásukat vetették 

össze egy Alszik a város játék keretén belül. 

A program a dökösök szerint hasznos és értékes volt, várják a 

következő alkalmat. 

 

Halloween, október 28 csütörtök 

Egy újabb szórakoztató program, melyen szép számmal vettek részt a debreceni és megyei középiskolás és 

általános iskolás diákok. 

Kedves partnerünk, a Magenta KraftLab biztosította a helyszínt, így aki még nem járt ott, 

megismerkedehetett a hellyel.  

Már aznap reggel a vezetőségi tagok és stábtagok nagy 

lelkesedéssel érkeztek meg a helyszínre dekorálni. Maga a program 

15:00-tól vette kezdetét, így a dekorálás és a program között 

tudtak egy kicsit lazítani a dökösök egy nyílt stábtalálkozó keretén 

belül. 

A Halloweenparty-t sok-sok kreatív program színesítette: a 

vezetőség megtartotta köszöntését, majd mindenkit kis 

csoportokba osztottak be, ahol egymással ismerkedve néhány 

kérdésre kellett válaszolniuk. Ezt követően két kvízverseny vette 

kezdetét, melyen Halloween témában mérhették meg tudásukat a fiatalok.Ezután következett a sütiverseny; 

minden csapat megkóstolhatta a nevezésre kerülő sütiket és szavazniuk kellett kategóriák szerint, hogy 

melyik süti lett a leghátborzongatóbb, a legdekoratívabb, valamint a legfinomabb. 
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A későbbiekben is hasonló programok voltak: közösen 

gondolkodhattak a Black Magic nevű figyelemjáték lényegén, 

társasjátékozhattak, rémrajzfilmeket nézhettek, majd egy 

jelmezverseny keretén belül mindenki megismertette a 

résztvevőkkel, hogy minek öltözött be. 

Miután kihirdették az összes verseny nyerteseit, a HABIDISZ 

vezetősége megköszönte a részvételt, ugyanis a programon 40-en 

vettek részt.  

 

Sarki Fény Megyei Diákbál, november 27 szombat 

A HABIDISZ 2021-es évének utolsó nagyobb programja volt a megyei 

diákbál; egyben az egyik legkülönlegesebb is, ugyanis Hajdú-Bihar 

megyében először került megrendezésre. 

A téli hangulatú, témájú diákbál 17:00-kor vette kezdetét és egészen 

éjfélig tartott. A megyében tanuló általános és középiskolás diákokon 

kívül több, más városi és megyei diákönkormányzatok képviseltették 

magukat az eseményen. A diákbálon több színesítő program 

szórakoztatta a résztvevőket; voltak báli játékok, fellépők, tombola és 

diákbál király és királynő választás is. 

A diákbál nagy sikernek örvendett, ugyanis százan vettek részt az eseményen. 

 

Tréningeken való részvétel 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is részt vett a HABIDISZ vezetősége 

három nagyobb képzésen: az évindító tréningen, ahol megismerkedhettek 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, a 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Diákönkormányzat és a Karcag Városi 

Diákönkormányzat vezetőségi 

tagjaival; a diákakadémián, melyen 

rengeteg szakmai tudással 

gyarapodhattak és a panyolaioutdoor tréningen, ahol felejthetetlen 

élményekkel gazdagodhattak.  
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Ezeken kívül részt vettek kisebb, őáltaluk igényelt képzéseken, például a szponzoráció alapjaival is 

megismerkedtek. 

 

 

Operatív programunk 

 

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00381 „Tiéd a Jövő” elnevezésű 

program során összesen 41 esemény – 2 diákklub, 13 ifjúsági 

klub, 13 nemzetközi önkéntes klub, 1 önkéntes bevonás, 6 

megyei közgyűlés, 3 megyei sportnapok-program, 3 önkéntes 

fórum – valósult meg Hajdú-Bihar -, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, 

és Jász-Nagykun-Szolnok megyében.  

 

 

 

Diákklubok:  

A diákklubok Karcagon, illetve Szolnokon kerületek megrendezésre. Ezek a rendezvények elsősorban a 

családok megerősítését, a fiatalok felelős életre való nevelését segítő programok támogatásaként jöttek 

létre.  A programok során a fiatalok beszélgethettek az Őket mind diákként, mind fiatalként, tinédzserként 

érintő problémákról, nehézségekről. Olyan témák merültek fel, mint az iskolában felmerülő problémák, a 

családalapítás, a felnőtté válás első lépései, pályaorientáció, továbbtanulás. A fiatalok megoszthatták 

egymással gondjaikat, tapasztalataikat, a beszélgetések során közösen megoldást is találhattak a 

problémáikra.  
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Ifjúsági Klubok:  

A rendezvények során sportprogramok, vitaklubok, 

teadélutánok valósultak meg Karcagon és Debrecenben. 

A fő cél az volt, hogy elősegítse a fiatalok közéleti 

szerepvállalását, erősítse az együttműködést, a 

kapcsolattartást a generációk között. Emellett cél volt 

még a közösségi aktivitás, az önkéntesség kultúrájának 

megismertetése, megerősítése, a fiatalok látókörének 

szélesítése.   

 

 

A programok keretein belül előkerültek olyan témák, mint a modern világ, a jövőkép, párkapcsolatok, 

mentális egészség, a túlzott médiahasználat veszélyei, munkavállalás az emberi kapcsolatok fenntartásának 

fontossága. A fenti témákat az eseményeken vitaklubok, workshopok, kötetlen, vagy moderált 

beszélgetések, játékok formájában dolgozták fel. A gondolataik, tapasztalataik megosztására, a problémáik 

megoldásának megtalálására, egymás segítésére új módszedreket tanultak, hasznos tapasztalatokkal 

gazdagodva tértek haza az egyes eseményekről.  
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Nemzetközi Önkéntes klubok:  

A nemzetközi önkéntes klubok Nyíregyházán valósultak meg 13 alkalommal. Ezeknek az eseményeknek a 

célja az volt, hogy a helyi fiatalokat megismertesse, és közelebb hozza egymásoz a különböző nemzetek itt 

élő képviselőivel, megerősítse az egymással szembeni elfogadást. Ennek eszköze volt, hogy közösen kellett 

egy-egy témát feldolgozniuk alkalmanként más-más programok során, különböző módszerekkel. Ilyen 

módon megismerkedhettek a különböző nemzetek kultúrájával, szokásaival, idegen nyelvekkel. A különböző 

feladatok, játékok, beszélgetések során nemcsak egymást, hanem önmagukat, saját képességeiket, egyéni 

és közös lehetőségeiket is megismerhették a fiatalok.  

 

 

HVF-Önkéntes bevonás: 

Az elmúlt évekhez hasonlóan egyesületünk önkéntesei részt vettek a Panyola Feszt nevű esemény 

lebonyolításában. Fiataljaink a gyermek-, közösségi és időseknek szóló programok során segítették a 

program szervezőit. Több, mint szász önkéntes bevonása valósult meg az esemény során. A részt vevő 

fiatalok jobban megismerkedtek az önkéntességgel, tapasztalatokat szerezhettek új feladatok, 

tevékenységek kapcsán, miközben saját képességeikkel, határaikkal is jobban tisztába kerülhettek. 
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Megyei közgyűlések: 

A 2021-es évben összesen 6 megyei közgyűlés valósult 

meg, ez Hajdú-Bihar-, Jász-Nagykun-Szolnok-, és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2-2 alkalmat jelentett. 

Az események során a megyékből érkező felső tagozatos 

általános-, és középiskolás fiatalok kaptak tájékoztatást az 

Őket érintő lehetőségekről. 2021. az Önkéntesség éve 

Magyarországon, ezt kiemelve szerettük volna arra 

ösztönözni a fiatalokat, hogy Ők is próbálják ki magukat 

az önkéntesség világában. Bemutattuk nekik, hogyan 

tehetnek Ők is minél hasznosabban az Őket körülvevő 

társadalomért, illetve, hogy ezáltal Ők is hogyan fejlődhetnek, milyen tapasztalatokat és előnyöket 

szerezhetnek. Bemutatkoztak az önkéntesességgel foglalkozó civil szervezetek, az egyesületnél önkéntes 

szolgálatot teljesítő külföldi fiataljaink, és az adott megyék Megyei Diákönkormányzatainak tagjai is, akik 

szintén szeretettel várják az új tagokat a csapatukba.  

 

Megyei sportnapok: 

Idén 13. alkalommal került megrendezésre a Megyei 

Sportnapok rendezvénysorozatunk, 3 megyében 

(Hajdú-Bihar-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, és Jász-

Nagykunk-Szolnok megye) az egyesület és az adott 

megyék diákönkormányzatainak, illetve Jász-Nagykun-

Szolnok megyében még Karcag Városi 

Diákönkormányzatának közreműködésével.  Az 

eseményeknek Debrecen, Nyíregyháza, és Karcag adott 

otthont. A sportnapok célja, hogy az adott megyék 

általános- és középiskolás fiataljaiban erősítsük a 

testmozgás, az egészséges életmód fontosságát, 
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nagyobb közösségi aktivitásra sarkalljuk Őket. Eközben más iskolák sportolóival találkoznak, egymást is 

jobban megismerik. A program során egy-egy megyében 30-40 csapat mérkőzött meg egymással 

labdarúgásban, röplabdában vagy kosárlabdában, ez átlagosan 300 fiatal részvételét jelentette.  

 

 

 

Önkéntes Fórum IKSZ Börzék: 

 

Egyesületünk évről évre, lehetősége szerint a tanévkezdés után rendezi meg az IKSZ-börze 

rendezvénysorozatát Hajdú-Bihar-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Ezek 

helyszínét Debrecen, Nyíregyháza és Szolnok adta. Az iskolai közösségi szolgálat elindulása után több évvel 

is, ez a börze nagy segítséget nyújt mind az iskoláknak, diákoknak, hogy megtalálják a számukra 

legszimpatikusabbb, legmegfelelőbb intézményt az 50 óra letöltésére, mind a fogadóintézményeknek arra, 

hogy bemutassák tevékenységeiket, az általuk nyújtott lehetőségeiket. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok 

olyan helyen tölthessék el a közösségi szolgálatot, ahol jól érzik magukat, jó élményként, hasznos 

tapasztalatszerzésként élik meg. Így a különböző intézmények is valóban hasznos segítséget kaphatnak a 

fiataloktól. Az egyes programokon alkalmanként több mint kétszáz résztvevő volt kíváncsi a kitelepülő civil 

szervezetekre. Az IKSZ-börzék részét képezte egy-egy délutáni szakmai műhely is, ahol a jelenlévő 

szervezetek megismerhették egymást, megoszthatták egymással gondolataikat, tapasztalataikat, 

gyakorlataikat, ezáltal is segítve egymást. 
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Az Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok megyei tevékenysége 

 

Vezetőségi találkozók: ezek az alkalmak azért valósultak meg, hogy 

aszervezetgördülékenyenműködjön.Avezetőségikenoperatívmunkafolyt,rán

éztünkazaktuálisprogramokraésazokkalkapcsolatosfeladatokra. Egész 

évben minden hónapban két alkalommal találkozott avezetőség 

 

Stábtalálkozók: olyan megbeszélés, operatív munka, ahol a 

stábtagokatbevontuk a mindennapos munkába a DÖKkel kapcsolatosan. 

Az egészévbenminden hónapbanegyalkalomlegalább megrendezésre 

került. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diákönkormányzat 2021-ben rendkívüli 

módontartottamegvezetőségválasztását.Ajárványhelyzetmiattonlineformáb

an valósult meg a szavazás márciusban. A jelölteknek online módon 

kellettküldeniükpályázatiadatlapot,motivációsleveletésegybemutatkozóvide

ót.AvideókYoutubefelületrelettek feltöltve, illetveaziskoláknak lett 

kiküldve.Aziskolákezekutánelektronikusszavazólapot küldtek vissza, majd 

ezt márciusvégénösszesítettük.Akövetkezőeredményekszülettek: 

 

 Veréb Benita Bella–Elnök 

 Heren Henrietta–Alelnök 

 Sólyom Emese–PRkoordinátor 

 Okolicsányi Botond–Programkoordinátor 

 Dudás Zsolt–HRkoordinátor 

 Juhász Mátyás Gábor – Külkapcsolati koordinátor 
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Amájusimegválasztástkövetőenavezetőségitagoknakkülönféleképzéseken 

kellett részt venniük. Ezen felül a vezetőség számára 

mindenhónapban2vezetőségitalálkozó,illetveegyvagyadottesetbenkétstábt

alálkozó és egy saját program megvalósulása volt a cél. A 

programokminden esetben a JNSZDÖK vezetőségi tagjainak ötlete és 

szerepvállalásamellettvalósultakmeg. 

 

A JNSZDÖKazévsoránakövetkezőképzésekenvettrészt: 

 

1. Indító képzés – Törökszentmiklós 

Az indító képzésen a JNSZDÖK ifjúsági 

vezetői több megyei diákönkormányzattal 

közösen vehettek részt a KÖZ-Pont Ifjúsági 

Egyesület szervezésében. Ennek 

köszönhetően lehetősége volt a fiataloknak 

találkozni, ismerkedni a Hajdú-Bihar megyei 

Diákönkormányzatok Szövetségével, a 

SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal 

valamint a Karcag Városi Diákönkormányzat ifjúsági vezetőivel is. A 

különféle ismerkedést célzó gyakorlatok segítségével a fiatalok 

megismerkedhettek egymással és a csapatépítő gyakorlatokon keresztül 

közelebb kerültek egymáshoz, melyek nagyban segítették a közös 

munkájukat a tanév során. A hétvége során a DÖKös fiataloknak 

lehetőségük nyílt saját programok kigondolására, ezen felül különféle 

képzéseken vehettek részt, többek között: kommunikáció, 
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projektmenedzsment és forrásteremtés témában. Az alkalom a Székács 

Elemér Református Középiskola és Kollégiumban valósult meg. 

 

 

2. Diákakadémia–Debrecen 

ADiákakadémia3főküldetésetűzöttki: ismerkedés, csapatépítés, azEgyesület 

ésadiákönkormányzatokhagyományainakműködésének bemutatása,

 adiák-

önkormányzatimunkáhozszükségesalapvetőkészs

égek,ismeretekátadása.Ebben az évben 5 napon 

keresztül zajlottazesemény. A második napon 

úgynevezett Örökségnapot tartottunk, ahol arégi 

DÖK vezetőket ismerhettek meg, akik meséltek 

arról, hogy ők mit értek el, 

mitvalósítottakmeg,majdworldcaféformájábanjókatbeszélgettek.Atovábbinap

okonazegyüttműködés,DÖKszerepeésismerkedésazegyesülettel, DÖK 

koncepció szekciókon vettek részt az ifjúsági vezetők.SMART célokat tűztek 

ki maguknak, megismerkedtek aprojektórával, majd kommunikációs és 

szociális kompetenciák képzésenvettek részt. Az utolsó nap voltak a 

kimeneti vizsgák, amiben 

bemutathattákmittanultakaDiákakadémiasorán,majdeztfeldolgozáskövette. 

http://szekacsrki.hu/
http://szekacsrki.hu/
http://szekacsrki.hu/
http://szekacsrki.hu/
http://szekacsrki.hu/
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Akeménymunkákutánmindennapvoltakszabadidőstevékenységekispéldául:b

eugró, kvízek. 

3. Outdoortréning–Panyola 

Idén is Panyola és térsége adott otthont az Outdoor tréningnek, 

melynekcélja a csapatminőség és kompetenciák fejlesztése, az új 

tapasztalatokszerzése,valamintakomfortzónábólvalókimozdításvolt. 

Atréningetmegelőzőenegyfelkészítő,ráhangolóblokkalkészültekazegyesületm

unkatársai,ezzelismegkönnyítveafiatalokhelyzetét. 

 

Azelmúltévekhez hasonlóan idén is egy témakör köré épült az outdoor 

tréning,amely most a Jumanji volt. A tréning során másmástelepüléseken, 

különbözőállomás-helyekenkellett feladatokat megoldania DÖKösöknek, 

többek között maguknak kellett szállást is intézniük. Atréning teljesítése 

után lakomával vártuk a diákokat, ezután 

feldolgoztukazélményeket,tapasztalatokat. 

 

JNSZDÖKáltalszervezettprogramok,rendezvények: 

 

JNSZDÖKFilmklub 
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AszolnokiTiszapartmozivalegyüttműködvevalósultakmegezekafilmklubok, 

melynek célja, hogy közelebb hozzuk a diákokat a magyarfilmiparhoz. 

Ismerjenek meg olyan filmeket, amit eddig nem láttak. 

Mindenfilmutánegyrövidfeldolgozásttartottakavezetőségitagok,melynekcélj

ahogyközösenátbeszéljék az eseményeket és senkibe 

semaradjonkimondatlangondolat. 

Az idei évben 7 filmklub valósult meg. 

 

„Lombok alatt” II. Megyei Diákbál 

2021. október 2-án került megrendezésre a II. Megyei Diákbál, melynek 

célja, hogya Jász-Nagykun-Szolnok megyei diákok megismerjék egymást, 

közösséget építsenek,ésezzelhagyománytteremtsenek. 
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AbálnakaMegyeházaDísztermeadottotthont.Azestköszöntőkkelindult, 

eztkövetteavacsora,amelyalattegyhelyifiatal–KovácsBenedek bandája 

zenélt.Vacsorautánkezdődöttatánc és a buli. A hangulatért felelős volt DJ 

Bero. Azeste folyamán sorkerült tombolahúzásra 

is,melyenértékes dolgokatlehetettnyerni. 

Stábtalálkozók 

A stábtalálkozók fő célja az 

ismerkedés,csapatépítés volt és, hogy 

megismerjék astábtagokegymást és 

avezetőséget.Olyanfeladatokat, játékokat 

tartottak a vezetőségi tagok, amelyekközelebbhozzákegymáshozadiákokat. 

Idén 9 ilyen alkalom valósult meg. 

 

 

Online kitelepülések 

2021. februárjában a JNSZDÖK 12 iskola diákonkormányzatával találkozott 

az online térben. Ennek a célja az volt, hogy a diákok jobban 
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megismerkedjenek a megyei diákönkormányzattal, lehetőségeikkel. Illetve, 

hogy a megyei DÖK felmérhesse a megyében tanuló diákok igényeit.
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Az alábbi iskolák diákönkormányzatával találkoztunk: Tiszaparti Római 

Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Karcagi SZC Varró István 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Hajnóczy József Gimnázium, 

Humán Szakgimnázium és Kollégium, Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki 

Technikum és Szakképző Iskola, Magiszter Fényes Adolf Szolnoki 

Gimnáziuma Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskolája, 

Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum, Szegő Gábor Általános Iskola, 

Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium, Széchenyi Körúti Sportiskola 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Székács Elemér 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Szolnoki 

Széchenyi István Gimnázium. 

MegyeiDiák Fórum 

A Megyei Diák Fórumnak a Megyeháza Díszterme adott 

otthont.Célja,hogyamegyébentanulódiákokmegismerjékegymást,megismer

jékaJNSZDÖKmunkásságát. 

Avezetőségitagokbemutatkoztak,bemutattákmunkásságukatés,hogymilyen

lehetőségekkeljár,havalakivezetőségitag.Eztkövetőenmindenvezetőségi 

tag egy-egy játékot vezetett le a diákok számára. A nap végén a 

csigadíjak is átadásra 

kerültek. 
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KarcagVárosiDiákönkormányzat 

 

Vezetőségi találkozók: ezek az alkalmak azért valósultak meg, hogy 

aszervezetgördülékenyenműködjön.Avezetőségikenoperatívmunkafolyt,rán

éztünkazaktuálisprogramokraésazokkalkapcsolatosfeladatokra. Egész 

évben minden hónapban két alkalommal találkozott avezetőség 

 

Stábtalálkozók: olyan megbeszélés, operatív munka, ahol a 

stábtagokatbevontuk a mindennapos munkába a DÖKkel kapcsolatosan. 

Az egészévbenminden hónapbanegyalkalomlegalább megrendezésre 

került. 

A Karcag Városi Diákönkormányzat 2021-ben rendkívüli 

módontartottamegvezetőségválasztását.Ajárványhelyzetmiattonlineformáb

an valósult meg a szavazás márciusban. A jelölteknek online módon 

kellettküldeniükpályázatiadatlapot,motivációsleveletésegybemutatkozóvide

ót.AvideókYoutubefelületrelettek feltöltve, illetveaziskoláknak lett 

kiküldve.Aziskolákezekutánelektronikusszavazólapot küldtek vissza, majd 

ezt márciusvégénösszesítettük.Akövetkezőeredményekszülettek: 

 

 Szabó Krisztina–Elnök 

 Kiss Szabolcs–PRkoordinátor 

 Nagy Imre – Külkapcsolati koordinátor 

Mivel így a vezetőség nem lett teljes, későbbiekben még egy online 

választást írtunk ki, mely során Rácz Kata–HRkoordinátor és Tasnádi 

Tamás –Programkoordinátorral bővülhetett a csapat. 
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Nagy Imre tanulmányi okokból ősztől nem folytathatta tovább a Karcag 

Városi Diákönkormányzat vezetőségében a munkát. Helyére Szabó 

Leventét szavazták meg az iskolák delegáltjai. 

A májusimegválasztástkövetőenavezetőségitagoknakkülönféleképzéseken 

kellett részt venniük. Ezen felül a vezetőség számára 

mindenhónapban2vezetőségitalálkozó,illetveegyvagyadottesetbenkétstábt

alálkozó és egy saját program megvalósulása volt a cél. A 

programokminden esetben a KVDÖK vezetőségi tagjainak ötlete és 

szerepvállalásamellettvalósultakmeg. 

A KVDÖKazévsoránakövetkezőképzésekenvettrészt: 

 

1. Indító képzés – Törökszentmiklós 

Az indító képzésen a KVDÖK ifjúsági vezetői több megyei 

diákönkormányzattal közösen vehettek 

részt a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

szervezésében. Ennek köszönhetően 

lehetősége volt a fiataloknak találkozni, 

ismerkedni a Hajdú-Bihar megyei 

Diákönkormányzatok Szövetségével, a 

SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Gyermek 

és Ifjúsági Önkormányzattal valamint a 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Diákönkormányzat ifjúsági vezetőivel is. A 

különféle ismerkedést célzó gyakorlatok segítségével a fiatalok 

megismerkedhettek egymással és a csapatépítő gyakorlatokon keresztül 

közelebb kerültek egymáshoz, melyek nagyban segítették a közös 

munkájukat a tanév során.  
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A hétvége során a DÖKös fiataloknak 

lehetőségük nyílt saját programok 

kigondolására, ezen felül különféle 

képzéseken vehettek részt, többek között: 

kommunikáció, projektmenedzsment és 

forrásteremtés témában. Az alkalom a 

Székács Elemér Református Középiskola 

és Kollégiumban valósult meg. 

 

 

 

2. Diákakadémia–Debrecen 

ADiákakadémia3főküldetésetűzöttki: ismerkedés, csapatépítés, azEgyesület 

ésadiákönkormányzatokhagyományainakműködésének bemutatása,a diák-

önkormányzatimunkáhozszükségesalapvetőkészségek,ismeretekátadása.Eb

ben az évben 5 napon keresztül zajlottazesemény. A második napon 

úgynevezett Örökségnapot tartottunk, ahol arégi DÖK vezetőket 

ismerhettek meg, akik meséltek arról, hogy ők mit értek el, 

mitvalósítottakmeg,majdworldcaféformájábanjókatbeszélgettek.Atovábbinap

okonazegyüttműködés,DÖKszerepeésismerkedésazegyesülettel, DÖK 

koncepció szekciókon vettek részt az ifjúsági vezetők.SMART célokat tűztek 

ki maguknak,megismerkedtek aprojektórával, majd kommunikációs és 

szociális kompetenciák képzésenvettek részt. Az utolsó nap voltak a 

kimeneti vizsgák, amiben 

bemutathattákmittanultakaDiákakadémiasorán,majdeztfeldolgozáskövette. 

  

http://szekacsrki.hu/
http://szekacsrki.hu/
http://szekacsrki.hu/
http://szekacsrki.hu/
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3. Outdoortréning–Panyola 

Idén is Panyola és térsége adott otthont az Outdoor tréningnek, 

melynekcélja a csapatminőség és kompetenciák fejlesztése, az új 

tapasztalatokszerzése,valamintakomfortzónábólvalókimozdításvolt. 

Atréningetmegelőzőenegyfelkészítő,ráhangolóblokkalkészültekazegyesület

munkatársai,ezzelismegkönnyítveafiatalokhelyzetét.Azelmúltévekhez 

hasonlóan idén is egy témakör köré épült az outdoor tréning,amely most a 

Jumanji volt.  

A tréning során másmástelepüléseken, 

különbözőállomás-helyekenkellett feladatokat 

megoldania DÖKösöknek, többek között 

maguknak kellett szállást is intézniük. 

Atréning teljesítése után lakomával vártuk a 

diákokat, ezután 

feldolgoztukazélményeket,tapasztalatokat. 

KVDÖKáltalszervezettprogramok,rendezvények: 

 

Stábtalálkozók 

A stábtalálkozók fő célja az 

ismerkedés,csapatépítés volt és, hogy 

megismerjék astábtagokegymást és 

avezetőséget.Olyanfeladatokat, játékokat 

tartottak a vezetőségi tagok, 

amelyekközelebbhozzákegymáshozadiákokat. 
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Idén 11 ilyen alkalom valósult meg. 

 

VárosiDiák Fórum 

A Városi Diák Fórumnak a Karcagi Ifjúsági és Lurkó Irodában került 

megszervezésre.Célja,hogyavárosbantanulódiákokmegismerjékegymást,m

egismerjékaKVDÖKmunkásságát.Avezetőségitagokbemutatkoztak,bemutat

tákmunkásságukatés,hogymilyenlehetőségekkeljár,havalakivezetőségitag.

Eztkövetőenmindenvezetőségi tag egy-egy játékot vezetett le a diákok 

számára. 

 

Grill és Aktivityparty 

A programot a KIFLI-ben tartották. 

Sokrésztvevő stábtaggal, csapatépítő 

játékokkal és activity bajnoksággal. A 

játékok végéngrillezés sem maradt el. 

Az eseményen vezetőségi tagok, stábtagok 

és ESC önkéntesek is egyarántrésztvettek. 

 

 

Karaokeparty 

A KVDÖK szeretetett volna egy még 

felszabadultabb programot, ahol jókattudnak 

nevetni, közben dalolni, hátha felbukkan 

köztük egy 
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őstehetség.Bárőstehetségetnemtaláltak,deajókedvgarantáltvolt,ésjókaténe

keltekegyütt. 

 

 

Pizsiparty 

A KVDÖK szeretett volna egy kétnapos 

programot, amikor ott alszanak az irodában. Ez 

egy pizsiparty formájában valósult meg. A két nap során sok-sok játkban, 

gyakorlatban lehetett részük. Strandra is ellátogattak. Mindenki saját 

matracot és hálózsákot hozott magával. 

Kitelepülések 

A karcagi Művélődési házzal is együttműködik a 

KVDÖK, így az év során 3 programon is 

kitelepültek kézműves foglalkozásokkal a 

gyerekek nagy örömére. 

A DÖKösök saját ötleteik alapján készítették el a 

kézműves termékeket, amiket kisebb gyerekek is egyszerűen el tudtak 

készíteni. 

 

Halloweenparty 

Az eseményre időben megérkeztek 

arésztvevők,akikcsodálattal fogadták 

adekorációt, amit  a KVDÖK 

vezetősége készített.  

A megnyitó után el is kezdődtek a programok. Halloween-i 

kvíz,egyébvetélkedőkben,játékokbanvehettekrészta fiatalok. A vacsora 

pizza volt. 
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A programokutánegykötetlenbeszélgetés,szabadprogram következett. 

 

„Zöld Karcag” projekt 

A KVDÖK saját projektje. Melynek keretében 6 

kitelepülés valósult meg, amik során a Karcagon 

működő általános és középiskolák 

diákönkormányzatának mutatták be a 

környezetvédelem fontosságát. Valamint két családi napot és 

szemétszedést is szerveztek a KVDÖK vezetőségi tagjai a stábtagokkal 

közösen. 

 

TOP Szolnok programok:  

 

KIÁLLÍTÁSOK: 

 

A TOP Szolnok projekt keretén belül kiállításokat 

szerveztünk Szolnok megyei fiatalok számára, 

ahol lehetőséget adtunk a megyében tanuló 

fiataloknak elkészült pályaműveiket bemutatni a 

helyi közösségnek, iskoláknak, tanároknak, 

rokonoknak és barátoknak.  

 

A kiállítások a következő időpontokban valósultak meg:  

 

- június 3. – Barátságok a covid idején  

- július 5. – Természeti látószög 

- augusztus 11. – Képek a fal mögött 
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- december 15. – Napsugarak a horizonton 
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Barátságok a covid idején:  

 

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

bemutatja a vírushelyzetben fenntartott vagy kialakult barátságokat. 

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  

 Kunmadaras 

 Tiszafüred 

 Karcag 

 Törökszentmiklós 

 Rákócziújfalu 

 Újszász  

 Kunhegyes 

 Cserkeszőlő  

 Rákóczifalva  

 Szolnok  

 

Összesen 45 pályamunka érkezett be.  
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2021. 06. 03-án 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 július 

elsejéig.   

 

A további három kiállítás keretein belül helyi fiatal fotósoknak adtunk teret 

és lehetőség megismertetni magukat. A kiállításra fotókat készített Valkó 

Vivien, Hering Dominik és Jánosi Nikolett.  
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FILMKLUBOK: 

 

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: 

 május 21. – HAB 

 június 18. – Saul fia  

 július 9. – Pesti balhé 

 augusztus 27.- Valan-Az angyalok 

völgye 

 szeptember 17. – Most van most 

 november 12. - Vadlovak 

 december 10. – TOXIKOMA 

 

HAGYOMÁNYOK: 

 

A Gézengúz Óvodával és a Görögkatolikus 

Óvodával együttműködvekézműves 

foglalkozásokat tartottunk az imént említett 

óvodákban, ahol nagy szeretettel és 

érdeklődéssel vártak bennünket a gyerekek. A 

foglalkozás célja a hagyományok megtartása 
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és teremtése volt.  

 

 

Olyan kézműves feladatokat végeztünk a gyerekekkel, amelyek segítenek 

nem elfelejteni, ápolni hagyományainkat, amelyeket ők is tovább tudnak 

adni majd gyermekeiknek.  

 

Az alábbi időpontokban valósultak meg programok: 

 

 október 15.  

 december 8.  

 

 

TEHETSÉGNAP: 

 

A tehetségnapra olyan Jász-Nagykun-

Szolnok megyei fiatalok jelentkezését 

vártuk, akik szerették volna megmutatni 

tehetségüket, de eddig nem biztos, hogy 

kaptak rá lehetőséget. A tehetségnapokra a 

következő kategóriában jelentkeztek a 

résztvevők: ének, zene, tánc, színművészet, szavalás. A közönség sokszor 

állva tapsolta a fiatal tehetségeket, akiket egy két tagú zsűri értékelt. A 

fellépők mindegyike ajándék könyvutalvánnyal és rengeteg élménnyel 

gazdagodott. 

 

Az alábbi időpontokban valósultak meg programok: 

 július 30.  

 október 15. 

 december 5.  
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MAGYAROCK:  

A Magyarock elnevezésű programunknak a Szolnok 

Városi Kollégium díszterme adott helyet. Az 

eseményen felléptek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

amatőr zenészek, akik rock dalokkal dobták fel az 

estét.  

 

Az alábbi időpontban valósult meg programok: 

 október 7. 

 

SZÖSZ tevékenységek 2021-ben 

Partnerintézményeinkben megvalósult önkéntes 

tevékenységek: 

Intézmény  

neve 

Megvalósult  

tevékenység 

IKSZ-

es  

fiatalok 

száma 

Óraszám 

SM  

adománybolt 

60 60  180 

Vöröskereszt véradás  

szórólapozás 

15 60 45 

Auriga erdei futóverseny 3 27  28 
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Filmfesztivál  2 6 24 

Jász-Nagykun-Szolnok  

megyei Mozgássérültek 

Egyesülete karácsonyi  

adománygyűjtés 

 

 

3 12 36 

Magyar  

Vöröskereszt karácsonyi  

adománygyűjtés 

2 8  20 

Ebédosztás a JNSZ megyei 

Idősek Otthonához tartozó 

időseknek  

70 80 210 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei Vakok és 

Gyengénlátók Egyesülete 

novellafelolvasás   

2 4 12 

Online mesefelolvasás a 

Hetényi Géza Kórház 

Gyerekosztálya részére  

10 10 20 

Összes:  166 267 790 
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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  

 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 
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Sclerosis Multiplex (SM) adománybolt  

Összesen: 60 alkalom, 180 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: 15 alkalom, 45 óra  

A Magyar Vöröskereszttel már évek óta jó kapcsolatot ápolunk. Iskolai 

közösségi 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. 
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Auriga erdei futóverseny  

Összesen: 3 alkalom, 27 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, vasárnap pedig a pályák 

felszámolása, elpakolás volt a feladat.   

 

Alexandre Trauner ART/Film Fesztivál  

Összesen: 2 alkalom, 24 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.  
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Karácsonyi adománygyűjtés a Jász-Nagykun-Szolnok 

MegyeiMozgássérültek Egyesületével  

Összesen: 3 alkalom, 36 óra  

 

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. 500 kg élelmiszer gyűlt össze, aminek nagyon örültünk, 

bár kicsit kevesebb adomány lett, mint a tavaly 2020-ban.  

 

 

   

Karácsonyi adománygyűjtés a Magyar 

Vöröskereszttel 

Összesen: 2 alkalom, 20 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. 
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Ebédosztás a JNSZ megyei Idősek Otthonához tartozó időseknek 

Összesen: 70 alkalom, 210 óra  

 

Május közepétől egészen augusztus végéig közel 

70 alkalommal látogattuk meg a Szolnoki 

Széchenyi lakótelepen élő időseket, akiket meleg 

ebéddel ajándékoztunk meg, mely ebédeket az 

Idősek Otthona állította elő. Napi 11-12 ebéd 

került kiosztásra IKSZ-es fiataljaink, ESC önkénteseink által. Ez közel 800 

ebédet jelent. A nénik és bácsik mindig örömmel és hálával fogadták 

fiataljainkat, nem győztek elég köszönetet mondani fiataljaink számára. 

Talán a nyár egyik legjobban kedvelt IKSZ tevékenységnek bizonyult ez.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

novella felolvasás   

Összesen: 2 alkalom, 12 óra  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vakok és 

Gyengénlátók Egyesülete minden évben kiír két 

pályázatot, amelyben szabadjára lehet engedni a 

fantáziát, a vakok és gyengénlátók látásmódját 

lehet novella formájában bemutatni. Erre a 

novellaírásra pályáztak IKSZ-es fiataljaink is, akik az eseményeken a 

beérkező novellákat felolvasták a közönségnek.   
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Online mesefelolvasás a Hetényi Géza Kórház Gyerekosztálya 

részére 

Összesen: 10 alkalom, 20 óra  

Az online térben való Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítése igen nagy 

kihívást jelentett a vírushelyzet bekövetkeztével, viszont a Szolnoki 

Önkéntes Szolgálat (SZÖSZ) egy olyan tevékenységet talált ki, amit úgy 

az IKSZ-t teljesítő diákok, mint a kórházban lévő gyerekek igen nagy 

lelkesedéssel fogadtak. A diákok meséket olvastak fel egy kamera 

segítségével, amiket végül a kórházban lévő valamilyen betegségben 

szenvedő gyerekek kaptak meg.  

 

ESC (European SolidarityCorps) önkéntesek Szolnokon 

2021 januártól-decemberig  

 

Magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban  

 

2021 első felében 3 fiatal segítette az Egyesületünk munkáját 

Szolnokonaz Európai Szolidaritási Testület projektjének keretein belül. 

Szegedi Dávid Érszalacsról, Makkai Antónia Kolozsvárról, Száfta Eszter 

Mikóújfaluból érkezett hozzánk. Projektjük után újabbönkéntesek 

csatlakoztak a szolnoki csapathoz Kopacz Kincső és Fodor 

Szilárdszemélyében, ők is Romániából érkeztek, Csíkszereda környékéről. 

Folyékonyan beszéltekmagyarul, ezért minden tevékenységbe be tudtak 

csatlakozni, sőt számoseseményt ők maguk szerveztek meg, ilyen például 

a pandémia alattiidőszakban kitalált online kerekasztalbeszélgetések a 

természetvédelemről, társasjáték délután a JNSZDÖK-ös vezetőségnek és 

stábtagoknak.  
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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.  
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Az Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei tevékenysége 

 

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

(SZSZBGYIÖK) 

 

a. vezetőség tagjai 

 

2021. január 01 – 2021. március 31. között: 

 

 Elnök: Fórizs Anett – NYSZC Sipkay Barna Technikum 

 Alelnök: Ecsedi Noémi – Nyíregyházi Egyetem Eötvös József 

Gyakorló Általános Iskola    és Gimnázium 

 Külkapcsolati koordinátor: Fodor Menta – Nyíregyházi Egyetem 

Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

 Programkoordinátor: Ésik Zoltán – NYSZC Wesselényi Miklós 

Technikum és Kollégium 

 HR koordinátor: Kiss Krisztián – Korányi Frigyes Görögkatolikus 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 PR koordinátor: Kocsán Emese – Korányi Frigyes Görögkatolikus 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
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2021. április 01 – 2021. december 31. között: 

 

 Elnök: Kiss Krisztián – Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 Alelnök: Kiss Levente Péter – Nyíregyházi Kölcsey Ferenc 

Gimnázium 

 Külkapcsolati koordinátor: Széles Benedek – Nyíregyházi Egyetem 

Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

 Programkoordinátor: Káldi Száva Zsófia – Nyíregyházi Zrínyi Ilona 

Gimnázium és Kollégium 

 HR koordinátor: Fodor Menta – Nyíregyházi Egyetem Eötvös József 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

 PR koordinátor: Volyák Gréta - Nyíregyházi Kölcsey Ferenc 

Gimnázium 

 

 

b. SZSZBGYIÖK számokban 

 

 vezetőségi találkozók száma: 21 alkalom 

o január 05. és 15. 

o február 02. és 16. 

o március 02. 

o április 22. 

o május 5. és 31. 

o június 15. 

o július 05. és 24. 

o augusztus 11. és 19. 

o szeptember 01. és 14. 

o október 06. és 16. 

o november 03 és 17. 

o december 01. és 15. 
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 stábtalálkozók száma: 9 alkalom 

o január 15. 

o február 12. 

o március 17. 

o május 19. 

o július 20. 

o augusztus 25. 

o szeptember 22. 

o október 15. 

o november 10. 

 

 stábtagok száma: 33 fő  

 

 SZSZBGYIÖK által szervezett programok száma: 10 esemény 

 

c. Általuk szervezett programok kifejtve: 

 2021. február 23. – CardsAgainst SZSZBGYIÖK 

A nagy sikereknek örvendő CardsAgainstHumanity társasjáték egy 

szolidabb, "szszbgyiökösített" verzióját próbálhatták ki a résztvevők a 

programon. A sok-sok vicces, szórakoztató, frappáns válaszok miatt 

rengeteg felejthetetlen, boldog pillanata volt a rendezvénynek, melyen 

11-en vettek részt.  
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 2021. június 9. – Megyei Diákparlament 

 

A Megyei Diákparlament 2021. június 9-én került megrendezésre a 

Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Térben, ahol a 

megyében lévő iskolák diákjai vettek részt. Az eseményen 

bemutatkozott az SZSZBGYIÖK, a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda 

és a Mustárház. A fiatalok megtudhatták a Közössségi FACE-ek múltját, 

megismerkedhettek a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület történetével és részt 

vehettek csoportmunkában is jövő tervezés céljával. A program végét a 

dökösök egy közös pizza ebéddel koronázták meg. Az eseményen 50 fő 

volt jelen. 

 

   
 

 2021. június 17. – Meet&Greet 

 

A nyárra való tekintettel a fiatalok fejéből pattant ki a közös nyárindítás 

ötlete, ami a Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Térben 

került megrendezésre. Az esemény célja, a nyár elérkeztének 

megünneplése volt, nem mellesleg a dökösök toboroztak az 

SZSZBGYIÖK csapatába új stábtagokat is. A programon különböző 

vicces játékokban lehetett részt venni. Az esemény végét a fiatalok egy 

közös grillezéssel zárták le. 
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 2021. augusztus 25. – Forrásteremtési képzés 

 

A képzésen a gyakorlaté volt a főszerep. Természetesen először 

elhangzottak azok az elméleti alapok, amelyek nélkülözhetetlenek 

voltak. Írásban egy ajánlatot kellett írniuk, szóban pedig különböző 

szituációs gyakorlatok voltak, ahol mind a cégvezető, mind pedig a 

szponzorozni kívánó fiatalok szerepkörét is ki tudták próbálni. Mind az 

írásbeli, mind pedig a szóbeli feladatok után a résztvevők visszajelzést 

kaptak, így egymástól is rengeteg dolgot tudtak tanulni. 

 

  
 

 2021. augusztus 28. – Nyárzáró 

 

A Nyárzáró nevezetű programjukra augusztus 28-án, szombaton került 

sor. Erre a program is nagy számmal jöttek el a fiatalok aés a 

résztvevők tökéletes kikapcsolódást, élményekkel teli délutánt 

tölthettek együtt. A program 3 órán keresztül tartott, de nagyon 

tartalmas volt. Ismerkedős játékokkal kerülhettek közelebb egymáshoz 

a fiatalok, illetve el is tudták búcsúztatni a nyarat. Mindenki itt hagyott 

egy olyan emléket, amely számára fontos volt a nyáron és jövőre, 

amikor megint eljönnek majd erre az eseményre, akkor újra 

gondolhatják, emlékezhetnek élményeikre. Rengeteg nevetés, kötetlen 

beszélgetés valósulhatott meg és hogy éhesek se legyenek 

melegszendvicset is készíthettek, amit aztán egy FACE-ek programon, 

mégpedig egy Mozidélutánon el is tudtak kellemesen fogyasztani. 
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 2021. szeptember 22. – Megyei Diákparlament 

 

A Megyei Diákparlament 2021.09.22-én került megrendezésre a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat Hivatalának Bessenyei 

termében, amelyen a megyében lévő iskolák diákjai figyelmesen és 

aktívan vettek részt. 4 órás program keretében sokszínű és változatos 

előadások hangzottak el. Bemutatta magát, eredményeit és céljait az 

SZSZBGYIÖK. Megtudhatták a résztvevők, hogy a KÖZ-Pont Ifjúsági 

Egyesület milyen lehetőségeket, teret tud adni, biztosítani a fiatalok 

számára. Betekintést nyerhettek a FACE-ek a városért 

programsorozatba, ahol megismerhették a HR Kávézókat és a 

Vállalkozói Teaházakat. Meghívott előadóként, Hegedűs Imrét is 

meghallgathattuk a Nemzeti Ifjúsági Tanács aktuális lehetőségeiről. A 4 

órás program utolsó órájában volt lehetősége a diákoknak javaslatokat 

tenni, hogy mely ügyekben szeretnének változást elérni. Illetve 

csoportmunkában több érdekes felvetést is meg tudtak beszélni, mint 

például mi érdekli igazán egy programban a mai fiatalokat, milyen 

motivációik vannak, mik a diákönkormányzatiság előnyei és 

változtatandói, mit gondolnak a hiányzás témaköreiről. Zárásképpen 

pedig közösen el tudtunk fogyasztani egy pizzaebédet, megünnepelve a 

tevékeny, információdús napot, illetve a szép létszámot is. 
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 2021. szeptember 24. – Szabolcsi Szívügy 

 

Az SZSZBGYIÖK szeptemberben egy városi kalandjátékra invitálta a 

bátor csapatokat. A program a „Szabolcsi Szívügy” címet viselte, 

természetesen nem véletlenül. Szerencsénkre gyönyörű őszi 

napsütésben mérethették meg magukat. A csapatoknak több állomáson 

kellett helytállniuk, de a megállók között se tudtak unatkozni, hiszen a 

szervezők köztes feladatokkal is készültek.  

Ahogy a csapatok haladtak előre, egyre több mindent tudhattak meg a 

történetből, az eseményekből. Egy szövevényes szerelmi történet 

bontakozott ki végül, amihez tartozó feladatokon keresztül a végső 

rejtélyhez is közelebb juthattak a résztvevők. 

 

   
 

 2021. október 25. – Vitakultúra 

Októberben arra jutottak az ifjúsági vezetők, hogy az életükbe oly nagy 

szerepet játszó kommunikációs kompetenciát másokkal is 

megismertessék. Szép létszámmal voltak jelen a fiatalok, és rendkívül 

jó hangulatban telt a program. Nagyon jó volt látni, hogy a fiatalok 

teljesen tisztába voltak azzal, hogy a vitázás nem egyenlő a 

veszekedéssel. Különböző feladatokkal sikerült láttatni a nézőpontok 

sokszínűségét. 
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 2021. november – Adománygyűjtés 

 

Nagyszerű célt tűzött ki az SZSZBGYIÖK a zászlójára, adományokat 

gyűjteni a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Családok 

Átmeneti Otthona számára.  

 

Az adományok gyűjtésében több nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei általános és középiskola részt vett, akik nyitottak voltak 

és hatalmas szeretettel gyűjtötték az adománydobozokba a különböző 

ruhákat, tisztálkodó szereket, tartós élelmiszereket, játékokat.  

 

   
 

 2021. december 11-12. – 7vége a stábtagokkal 

 

Az év zárásaképp az SZSZBGYIÖK 2 napos képzést tartott, melynek a 

célja az volt, hogy a stábtagok még közelebb kerüljenek egymáshoz és 

az ifjúsági vezetőkhöz. A szervezők színvonalas programot állítottak 

össze, amely által széleskörű belátást tudtak nyújtani a 

diákönkormányzatiságba. Többek között szó volt, hogyan lehet egy jó 

programot megszervezni, mik azok a lépések, amelyeket célszerű 

követni. Vagy éppen az időmenedzsment, illetve a szociális 

kompetenciákról is volt szó, amelyet sokféleképpen lehet fejleszteni. A 

jó hangulatot a meglepetés feladatok tovább erősítették. Az 

SZSZBGYIÖK korábban is tartott stábos hétvégét és a közeljövőben is 

szeretnének tartani. 
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d. Ifjúsági vezetőinket érintő főbb képzések az idei évben: 

 

 2021. május 8-9 Zárótréning 

 

Május elején megtartottuk hagyományos zárásunkat a leköszönő 

vezetőségnek, vezetőségek tagjainak. A 2 nap kellemes 

visszaemlékezésekkel és történetmesélésekkel telt, sok mosollyal és 

néhány könnycseppel. Az ifjúsági vezetőink idén is kézhez kaphatták 

évkönyvüket, melyben az elmúlt időszakukról emlékezhettek vissza, és 

a közös ballagásnak köszönhetően méltóképp lezárhatták dökös évüket. 

 

   
 

 2021. május 14-16. Indító képzés 

 

Május 14 és 16 között négy diákönkormányzat vezetőségi tagjai vettek 

részt a hagyományos évindító képzésen a törökszentmiklósi Székács 

Elemér Református Középiskola és Kollégiumban, Egyesületünk 

szervezésében. A résztvevő diákok a vezetői készségeik fejlesztése 

mellett kommunikációs képzésen, csapatépítő gyakorlatokon és 

programszervezési képzéseken vettek részt, melyekkel olyan 

ismereteket sajátíthattak el, melyek megerősítették őket az előttük álló 

évre.  
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 2021. június 23-27. Diákakadémia 

 

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. Idén 

is volt Örökségnap, ahol volt ifjúsági vezetők mesélhettek 

tapasztalataikról, élményeikről. Emellett 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 diákoknak arra is rá kellett jönniük, 

hogy meglepően nehéz feladat csak észérvekkel vitázni. Íme, egy kis 

összefoglaló: Diákakadémia kisfilm. 

   
 

 2021. augusztus 2-5. 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. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy témakör köré építettük az 

outdoor tréninget, amely most a Jumanji volt. A tréning során más-más 

településeken, különböző állomáshelyeken kellett feladatokat megoldani 

a dökösöknek.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0IDpClywyyo&t=1s&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
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A 25 órás tréning teljesítése után jól megérdemelt lakomával vártuk az 

ifjúsági vezetőket, ezután feldolgoztuk az élményeket, tapasztalatokat, 

és megbeszéltük a tanulságokat. A képzésről itt egy összefoglaló: 

Outdoor kisfilm. 

 

  
 

 

2. Közösségi Önkéntes Szolgálat – KÖSZ 

a. Tevékenységek száma: 26 alkalom 

 

b. Tevékenységek helye és időpontra lebontása 

 Burattino Bábszínház: 8 alkalom 

A Burattino Bábszínházban kézműves tevékenységek előkészítésében, 

gyerekekkel való foglalkozásban, illetve bábok készítésében vehettek 

részt a fiatalok.  

   
 

 Állatbarát Alapítvány: 3 alkalom 

Az Állatbarát Alapítványnál kutyák gondozásában, takarításban, 

etetésben, illetve sétáltatásban vették ki a részüket a diákok.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gHu67JmIphM&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
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 Közösségi FACE-ek – kézműves foglalkozás: 4 alkalom 

Apró ajándékok, könyvjelző és filc mackó varrásban segíthettek a 

résztvevők, az általuk elkészített ajándékokat hátrányos helyzetű 

gyerekeknek juttatuk el.  

 

   
 

 Közösségi FACE-ek – szabadulószoba szervezés: 4 alkalom 

Az általunk szervezett szabadulószobákon van lehetőség a szervezésben 

és előkészületekben segédkezni. A főszervező segítségével a diákok a 

feladatokban, illetve dekoráció készítésben tudtak segíteni. 

 

 
 

 

 Közösségi FACE-ek – szórólap osztás: 2 alkalom 

A Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér több programot is 

kínált a fiatalok részére, mint például minden hónapban voltak HR 

Kávézó, Vállalkozói teaház alkalmaink, pályaorientációs tanácsadások, 

külföldi önkénteseink által tartott angol, olasz és spanyol nyelvű órák 

stb. Szerettük volna, ha ezen lehetőségek minél több fiatalhoz 

eljutnának szórólapokon is, így ezek kiosztására vártuk a diákokat. 

 

 Közösségi FACE-ek – gyerektábor: 2 alkalom 

Őszi gyerektábor lebonyolításában, gyerekekkel való kézműves 

foglalkozásban, társasjátékozásban tudtak bekapcsolódni a diákok.  

 

 Közösségi FACE-ek – rendezvényszervezés: 1 alkalom 

Családi Nap előkészületeiben, megszervezésében, a játékok 

sorversenyek előkészítésében segédkeztek a diákok.  
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 Közösségi FACE-ek – videókészítés: 1 alkalom 

Irodánkban számos társasjáték megtalálható, többek között 

együttműködést, kommunikációt és más készséget, képességet fejlesztő 

játékok, amelyeket szerettünk volna jobban a fiatalok figyelmébe 

ajánlani. Erre a tevékenységre is vártuk a diákok jelentkezését.  

 

 Nyírerdő Zrt.: 1 alkalom 

A Nyírerdő Zrt.-vel együttműködve az erdei tornapálya 

megtakarításában segédkeztek a diákok. 

 

c. Tevékenységeken részt vett fiatalok száma: 50 különböző fiatal. 

 

d. Online tevékenység: tavaly 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: Mesesarok. 

 

 

3. Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

a. Egész éves bérléseink számokban 

 Pilates torna: 31 alkalommal 

 Down Egyesület terápiás csoportfoglalkozás: 6 alkalommal 

 Egyéb jellegű, alkalmi bérlés: 7 alkalommal 
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b. FACE-ekben megrendezett saját eseményeink 

 

 2021. június 12. – FACE-ek nap 

 

A program során a munkatársak, ifjúsági vezetők és ESC önkéntesek 

összefogtak azért, hogy irodánkat az újra nyitás kapcsán szebbé 

varázsoljuk. A nap során rengeteget dolgoztunk, lenyírtuk a füvet, 

ültettünk zöldségeket és festettük a falakat is. A nap végére mindenki 

jólesően elfáradt, de látván az eredményt, mindenki boldogan távozott. 

 

   
 

 

 2021. nyár – Kertmozik 

 

A nyár folyamán négy alkalommal került megrendezésre a Kertmozi 

eseményünk. Különféle műfajú filmekkel vártuk az érdeklődőket, így 

volt vígjáték, romantikus film, történelmi magyar film is. A program 

péntek, illetve szombatonként volt megrendezve általában 16 és 20 óra 

között. Az események jó hangulatban teltek, átlagban 6-10 fő 

részvételével. 
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 2021. szeptember 04. – Piknik 

Az esemény célja az volt, hogy egy olyan családi nap, kötetlen program 

kerüljön megrendezésre, ahol minden régi és új nyíregyházi munkatárs, 

diákönkormányzatos, esc önkéntes fiatal és a szülők is jól érezhetik 

magukat.  

 

A program elején volt lehetőség az ismerkedésre, névtanulós játékokon 

keresztül, majd a csapatépítő programelemek előtt egy csoportba 

rendezős feladatban is részt vettek a fiatalok, amely segítségével kicsit 

jobban megismerhették egymást.A csapatjátékokban többek között az 

Egyesület és az irodánk kapcsán oldhattak meg kvízeket, feladatokat.A 

délután további része közös grillezéssel, társasjátékozással és ping-

pongozással telt. Ezenkívül egy Karib-tenger kalózai témájú 

szabadulószoba is várta a résztvevőket. Az eseményen 18 fő vett részt. 

 

   
 

 2021. október 18-19. – Iskolai Diákönkormányzati képzések 

Egyesületünk és Irodánk az ősz folyamán felkérést kapott 2 nyíregyházi 

iskolától is, hogy tartsunk iskolájuk diákönkormányzatának csapatépítő 

képzést. Az NYSZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium, 

valamint a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola 

és Gimnázium csapatának tartottuk meg a tréningünket, melyek 

mindkét alkalommal nagyon hasznosan teltek. 
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 2021. október 26-27. – Gyerektábor 

Az ősz folyamán a Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda adott otthont egy 

gyerektábor számára. A két napos tábor első napjában a gyerekek a 

halloween témakörében oldhattak meg játékos feladatokat, készíthettek 

jelmezt. A második napon a sporté és ügyességi játékoké volt a 

főszerep. Csapatjátékokban mérhették össze a tudásukat a gyerekek, x 

box, csocsó és ping-pong, valamint sorversenyek várták őket. A tábor 

mindkét napján 14 fő vett részt. 

 

   
 

 2021. december 02. – Mozidélután 

Egyesületünk mozidélutánokat szervezett a Nemzetközi Mediterrán Nap 

alkalmából, 4 helyszínen rendeztünk filmvetítést és beszélgetést a film 

kapcsán a fiatalokról és ifjúságról. A Mozidélután során a FOMO – 

Megosztod és uralkodsz című filmet néztük meg, ami mindenkiben sok 

gondolatot ébresztett. A feldolgozás során nagyon mély témákról is 

beszélgettünk, hogy mindenki le tudja zárni a filmet és senkiben ne 

maradjanak gondolatok. 
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 2021. december 06. – Mikulás party 

A nyíregyházi közösségi terünkben elhatároztuk, hogy közösen 

készülődünk a karácsonyra. Feldíszítettük az egész irodát, saját kezűleg 

készített díszeket aggattunk fel mindenhova. A délután során még arra 

is fordítottunk figyelmet, hogy festettünk karácsonyi gipszeket, amiket 

az év végén beteg és hátrányos helyzetű gyerekeknek adtuk át 

ajándékba. Mindenki jól érezte magát, és elkezdődött a karácsonyi 

hangolódás is. 

 

   
 

 

 2021. december 17. – Karácsonyi ünnepség 

Mint minden évben idén is megünnepltük ezt a jeles eseményt. Ezen az 

alkalmon a munkatársaink, határontúli és külföldi önkénteseink, ifjúsági 

vezetőink és stábtagjaink vettek részt. A program során mindenki kicsit 

hangolódott a karácsonyra, volt néhány kötöttebb játék is és sok 

kötetlen beszélgetés, rengeteg nevetés, nagyon sok társasozás. 
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 2021. ősz – Szabadulószobák 

A Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér egész évben 

ingyenes szabadulószobákat kínált fiataloknak, időseknek egyaránt. Az 

év során 8 alkalommal kisebb-nagyobb csoport is kipróbálhatta 

különböző témájú szabadulószobáinkat. A kért témák között szerepelt a 

Disney, a Marvel és a Harry Potter világa és volt olyan alkalom, ahol 

általunk kitalált történetben vehettek részt, ezen történetek címe a 

Rejtélyes padlás és a Halloweeni hotelszoba. Minden alkalomra 1 órájuk 

volt a résztvevőknek kijutni, és legtöbbször sikerült is nekik.  

 

   
 

c. FACE-ek a városért 

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

keretén belül valósul meg. A projekt 2021. decemberéig tartott, melynek 

keretein belül több előadásra, kerekasztal beszélgetésre invitáltuk 

Nyíregyháza lakosságát. Minden hónapban megrendezésre került:  

 

 HR kávézók: különböző cégek HR munkatársaival volt lehetőség 

beszélgetni. Idén megvalósult alkalmak időpontjai:  

o augusztus 17.  

o szeptember 10. 

o szeptember 22.  

o október 15. 

o november 04. 

o december 09.  
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 Vállalkozói teaházak: ennek során vállalkozók fogják bemutatni, 

hogyan indultak el, miért éri meg vállalkozónak lenni. Idén megvalósult 

alkalmak időpontjai:  

o június 19.  

o július 23.  

o augusztus 28. 

o szeptember 06. 

o szeptember 24. 

o október 08. 

o november 19. 

o december 06.  

 

 Pályaorientációs csoportfoglalkozások: 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 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 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. Idén megvalósult alkalmak időpontjai: 

o július 16-18. között 

o szeptember 17-19. között  

o november 12-14. között 
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d. FACE-ekben megrendezett más szervezet eseményei 

 

 Pro és Kontra disputa verseny 

 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) szervezésében valósult meg ez a 

verseny, mely elődöntőjének közösségi terünk adott otthont. A verseny 

során az elődöntőben két debreceni csapat vitázott egymással. Ebből az 

egyiket, az Egyesületünk szakmai irányítása alatt lévő Hajdú-Bihar 

megyei Diákönkormányzatok Szövetségének tagjai alkották. A lány 

csapatunk az elődöntőben nyújtott sikeres teljesítményének 

köszönhetően végül a verseny döntőjébe is bekerült, ahol végül egy 

nagyon szép, harmadik helyezést értek el. 

 

   

 

 Playback – Mintha: társulat 

 

A Dialóg Egyesület eseményének is mi szolgáltattuk a helyszínt, amely 

eseményen főként civil szervezetek képviselői és pedagógusok vettek 

részt. A playback színház az improvizációs színház olyan formája, amely 

az interaktivitást és a történetmesélést állítja a színházi előadás 

középpontjába: a nézők hangulatokat, életérzéseket, történeteket, 

álmokat osztanak meg, amelyeket a társulat zene kíséretében 

improvizálva játszik el. Fontos szerepe van a játékmesternek, aki 

meghallgatva a történetmondót, segít a szereplők kiválasztásában, 

továbbá közvetít a nézők, a színészek és a mesélő között. 
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 Rákóczifalvi Ifjúsági Egyesület tanulmányútja 

 

A RÁISZ 2007-ben alakult, és idén azt tűzték ki zászlójukra, hogy minél 

több tudást és tapasztalatot szereznek más Egyesületektől, így jutottak 

el hozzánk is. Az egész napos szakmai túra egyik állomása volt irodánk, 

ahol megismerkedhettek az általunk szervezett programokkal, és 

szolgáltatásokkal, valamint kipróbálhatták a csocsó és pingpong 

asztalainkat is.  

 

 
 

 

 Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének Ifjúsági Találkozója  

 

Ennek az eseménynek is helyszínéül szolgáltunk. A program során több 

ifjúsági témát is érintettek, úgy, mint a fiatalkori önkéntesség, iskolai 

közösségi szolgálat, ifjúsági média, nemzetközi ifjúsági lehetőségek, 

diákönkormányzatiság. A programon 25 fő vett részt, az ország több 

pontjáról úgymint Kecskemét, Szeged, Szombathely, Pécs. 
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4. Kiemelt egyesületi rendezvények SZSZB megyében 

 

 2021. november 06. – 20 éves születésnapi esemény 

Egyesületünk 2021-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, amely 

kapcsán több online és személyes tevékenységet indítottunk el. Több 

interjút is készítettünk Egyesületünk fontos tagjaival, akik sokat 

jelentettek, jelentenek az Egyesület életében. Az interjúkat nemcsak 

önkéntesekkel készítettük el, hanem az Egyesület különböző 

partnereivel, partner tanáraival és a velünk kapcsolatban álló szülőkkel 

is. Az elkészült interjúk az Egyesület weboldalán megtekinthetőek.  

 

Ezen kívül útjára indítottunk youtube csatornánkon egy videósorozatot, 

amelyben olyan kisfilmeket osztottunk meg a nyilvánossággal, amely az 

elmúlt évek legszebb pillanatait mutatták be. A videósorozat itt 

tekinthető meg: 20 évesek voltunk. 

 

Valamint az év folyamán a legjobban várt eseményünk a 20 éves 

születésnapunk volt, amely Debrecenben a Csokonai Irodalmi Laborban 

került megrendezésre. A születésnapi eseményünkön közel 110 fő vett 

részt, a legkisebbektől a legidősebbeken át. Eme alkalmat rengeteg 

étellel, itallal, emlékezéssel, kiállítással, beszélgetéssel, játékos és 

szórakoztató feladatokkal ünnepeltük meg. Az est során az Egyesület 

hagyományaiba beletartozó táncot, a Grease-t is előadták az Egyesület 

jelenlegi dökösei, munkatársai, ESC önkéntesei, egyfajta tisztelgésként 

a múltnak.  

 

 

 

  

https://youtube.com/playlist?list=PLDKT6LZ7XKKlxNo7KeO2NxZFQR1Ilcbhj
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 2021. november 24-26. – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportnapok 

 

Az esemény célja az volt, mint minden évben, hogy a megyében 

működő általános- és középiskolák diákjai megfelelő körülmények 

között, színvonalas mérkőzéseket tudjanak játszani kosárlabda, 

röplabda, labdarúgás sportágban. Továbbá cél az egészséges életmód, a 

testmozgás népszerűsítése. Az idén is több mint 300 diák vett rajta 

részt és mindenki örült, hogy újra megrendezésre került az alkalom. 

 

A helyezettek:  

o Férfi kosárlabda: 

 III. helyezett: Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum „A” 

csapat  

 II. helyezett: Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és 

Kollégium „A” csapat 

 I.helyezett: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium 

o Női röplabda: 

 III. helyezettek: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium és a Báthory István Katolikus 

Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium  

 II. helyezett: Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum 

 I.helyezett: Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és 

Kollégium 

o Férfi röplabda: 

 III. helyezett: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium 

 II. helyezett: Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és 

Kollégium „B” csapat 

 I.helyezett: Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és 

Kollégium „A” csapat 

o Női labdarúgás: 

 III. helyezett: Budai Nagy Antal Technikum és 

Szakgimnázium 

 II. helyezett: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 

 I.helyezett: Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és 

Kollégium 
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o Férfi labdarúgás: 

 

 III. helyezett: Mátészalkai SZC Gépészeti Technikum és 

Kollégium 

 II. helyezett: Várday Kata Református Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 

 I.helyezett: Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és 

Kollégium 

 

   
 

 2021. december 07. – Iskolai Közösségi Szolgálat Börze 

 

A szintén hagyományos, minden évben megrendezésre kerülő Börzénk 

is megvalósult idén. Az Iskolai Közösségi Szolgálat Börze célja, hogy a 

közösségi szolgálatban résztvevő fiatalokat közelebb hozza olyan 

fogadóhelyekkel, ahol el tudják hasznosan tölteni az 50 órájukat. Idén is 

közel 200 fő vett rajta részt, és a fogadóhelyek is örömmel, új 

kapcsolatokkal tértek haza. 
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5. European SolidarityCorps – nem magyar ajkú önkéntesek 

 

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. 

 

a. Nyíregyházi önkénteseink az elmúlt évben: 

Mindenki készített magáról egy rövid bemutatkozó videót, hogy jobban 

meg lehessen ismerni, ennek linkje a név után található. 

 JoeleDamonte – Olaszország (2021.02.01– 2022.01.31.) – Joele 

 AlejandroSotodosos Alonso – Spanyolország (2021.02.02– 2021.08.23.) 

– Alejandro 

 Lucia FerraoBlanco – Spanyolország (2021.09.03– 2022.01.31.) – Lucia 

 Nicola Reinker – Németország (2021.09.17– 2022.01.31.) – Nicola 

 

b. Főbb tevékenységeik, feladataik: 

 

 Helyi általános- és középiskolák nyelvóráiba történő becsatlakozás 

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

járványhelyzet miatti online oktatásra való áttérést követően, néhány 

alkalommal digitális formában is megtették, majd ezt követően 

személyesen is.  

Az alábbi iskolákban, helyeken segítettek:  

o Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium  48 óra 

o Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza 35 óra 

o Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza 51 óra 

o Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium 18 óra 

o Apáczai Csere János Általános Iskola, Nyíregyháza 110 óra 

o Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 4 óra 

o Bem József Általános Iskola 9 óra 

o Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 39 óra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEjU1egI8qg&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
https://www.youtube.com/watch?v=2XyQdgxLxW4&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
https://www.youtube.com/watch?v=ZWHWTBE_kgs&list=PLDKT6LZ7XKKlLClbaLA32RAPJ1pWYiiCH&index=15&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
https://www.youtube.com/watch?v=gVs2NrSnikY&list=PLDKT6LZ7XKKlLClbaLA32RAPJ1pWYiiCH&index=16&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
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 Magyar nyelv tanulása: eleinte a Katedra Nyelviskolában, majd 

határontúli önkéntesünk által tartott nyelvórákon vehettek részt. Az 

önkénteseink a projektjük végére több magyar kifejezéssel 

gazdagodhattak, amiket szívesen használtak is. 

 

 

   
 

 

 Koordinátori meetingeken való részvétel: minden hónapban az adott 

megyei nem magyar ajkú és magyarajkú ESC önkénteseink összeültek 

és értékelték az elmúlt hónapjukat, és megtervezték a következő 

időszakjukat. A találkozók során minden alkalommal tartottunk 

önkénteseink számára önfejlesztő tréningeket. 
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 ESC nap: májusban megrendezésre került az ESC Nap, amelyen a 

három megyében tevékenykedő önkénteseink egy közös napot 

tölthettek el a nyíregyházi irodánkban, amely nap csak róluk szólt. A 

találkozó mondhatni az alapoktól indult, hiszen többen egymás nevét 

sem tudták biztosra, így a játékos gyakorlatok először a 

megismerkedésre épültek. Ezt követte sok-sok olyan csapatépítő játék, 

ami a társaság aktivitását, közös gondolkodását, együttműködését és 

humorát is igényelte, de ezekből egyikre sem lehetett panasz. Az ESC 

nap összességében nagyon jó hangulatban, sok nevetéssel, 

beszélgetéssel telt, így már, mint közös élménnyel rendelkező önkéntes 

társak búcsúzhatott el egymástól a csapat. 

 

   
 

 

 Tanulmányi kirándulások Miskolcon, Egerben:A Miskolci kirándulás 

alkalmával az önkénteseink részt vettek a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületének informatív részletes előadásán a családalapításról és 

ennek hátteréről, szükségéről és a nagycsaládok aktuális társadalmi 

elhelyezkedéséről. Ezt követően kipróbálhatták aLézerharcot a Factory 

Arénában,amelyet nagyon élveztek a résztvevők. Az egri kirándulás 

alkalmával a résztvevők Eger városának egyetemét ismerhették meg, 

járhatták körbe a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet.  
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Ezen alkalmon hallhatták a résztvevők a történelmi emlékét az 

egyetemnek. Ezt követően az résztvevők és külföldi önkénteseink 

szabadfoglalkozásként bejárhatták Eger városát és egy közös ebédet is 

elfogyasztottak. 

 

 
 

 Önkéntesség Magyarországi Éve – Mosoly nap:Az Önkéntesség 

Magyarországi Éve tematikus év keretében a négy ESC-es külföldi 

önkéntesünk egy ún. Mosolynapot szervezett a Arany János Gimnázium 

és Általános Iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézményben, 

ahol gyermekeknek tartottak kézműves foglalkozásokat, illetve 

különböző mozgásos gyermekjátékokat tartottak nekik, amelyekkel 

igazi mosolyt varázsoltak a gyerekek arcára. 
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 Menedékház látogatás:A Menedékház Alapítvánnyalközösen a 

nyíregyházi irodánk egymáshoz látogattak, először a Menedékház 

Alapítvány látogatott el a nyíregyházi irodánkba, ahol megismerhették 

tevékenységeinket és önkénteskedhettek is nálunk. Majd mi látogattunk 

el a Menedékház Alapítványhoz Budapestre, ahol mi ismerhettük meg az 

ő tevékenységeiket és önkénteskedhettünk ott. 

 

 

  
 

 

 Szabadulószobák szervezése: A szabadulószobák mint szórakozási 

forma baráti csapatoknak szól, akik különböző rejtvények, feladványok 

megoldásával juthatnak ki egy szobából megadott idő alatt. Külföldi 

önkénteseink különböző témákban szerveztek szabadulószoba 

alkalmakat a nyíregyházi irodánkban: görög irodalom (Odüsszeia), 

kémia. 

 

 Szafi tábor:A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület által szervezett 

nyári táborban segédkezett az olasz és spanyol önkéntesünk. Ezen a 

reggel nyolctól délután négyig tartó általános iskolásoknak szervezett 

táborban az önkénteseink a tábor lebonyolításában segítettek, 

sportfoglalkozásokat tartottak, játszóházban segítettek fenntartani a 

rendet. Valamint egy kis nyelvtanulást is becsempésztek a 

foglalkozásokba, hiszen angolul tudtak velük kommunikálni a gyerekek. 
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 SpanishCulturalday:A spanyol kulturális napot a spanyolországból 

érkezett ESC önkéntesünk valósította meg AlejandroSotodosos Alonso, 

melynek keretében egy remek hangulatú délutánon mélyebben 

megismerhettük a spanyol kultúrát, a nyelv érdekességeit kvízjátékon 

keresztül. Ez a nap egy spanyol nemzeti ünnep napjára esett, így ezen 

alkalmakon tartott szokásokat is kipróbálhattuk. 

 

  
 

 

 Italian Culturalday: Az olasz kulturális napot az Olaszországból érkezett 

önkéntesünk JoeleDamonte valósította meg, melynek keretében 

mélyebb betekintést kaphattunk az olasz kultúrába, szokásokba, mítosz 

világukba, valamint különböző játékos feladatokat hajtottak végre a 

résztvevők olaszos témában. Illetve megismerhettük kicsit bővebben az 

olasz nyelv szépségét. 
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6. European SolidarityCorps – magyar ajkú 

 

a. Nyíregyházi önkénteseink az elmúlt évben 

 Demeter Dorottya (2020.10.16- 2021.05.16.) – Dorottya 

 Kalmár Dávid (2021.02.01- 2021.06.30.) – Dávid 

 Simon Tímea (2021.02.01- 2022.01.31.) – Tímea 

 

b. Főbb tevékenységeik, feladataik: 

 

 Magyar ajkú önkénteseink élete és feladataik hasonlóan alakult a 

fentebb leírtakkal, de voltak egy fontos különbség közöttük. 

Mindenkinek a 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 programokat.  

 

 A KÖSZ programon belül mindig kísérték a tevékenységre érkező 

fiatalokat, és a felkészítést követően beszélgettek velük és meséltek 

nekik az ESC lehetőségéről. 

 

 Magyar ajkú önkénteseink együtt elkészítettek egy új önkéntes 

társasjátékot, egyedi szabályokkal. 

 

 Január 22-én a Magyar Kultúra napja alkalmából erdélyi önkéntesünk 

invitálta egy online ki mit tud-ra az érdeklődőket, a magyar kultúrához 

köthető rajzzal, irodalmi művel, fotóval, tánccal vagy dallal lehetett 

jelentkezni az eseményre. Több mű is beérkezett főként a fotó 

kategóriában, így sikerrel zajlott le az esemény. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HXHnsJkIJFU&list=PLDKT6LZ7XKKlLClbaLA32RAPJ1pWYiiCH&index=6&t=1s&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
https://www.youtube.com/watch?v=vEMP8smVJ2Y&list=PLDKT6LZ7XKKlLClbaLA32RAPJ1pWYiiCH&index=8&t=3s&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
https://www.youtube.com/watch?v=16uTn286DuA&list=PLDKT6LZ7XKKlLClbaLA32RAPJ1pWYiiCH&index=9&ab_channel=K%C3%96Z-PontIfj%C3%BAs%C3%A1giEgyes%C3%BClet
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 Farsang: nyíregyházi önkéntesünk, Dorottya szervezett egy a 

munkatársaknak és az önkénteseinknek tartott farsangi, karneváli 

programot. Az eseményen több vicces feladatban is részt tudtak venni 

az emberek, amiknek főképp a csapatépítés volt a célja. Voltak 

ügyességi és logikai feladatok is egyaránt. 

 

   

 

 Belsős önismereti esemény: másik önkéntesünk, Tímea szervezett egy 

olyan szabadidős alkalmat, amely szintén belsős hálózatunknak volt 

meghirdetve. A program során olyan információkat oszthattak meg 

egymással a résztvevők, amelyet nem is sejtettek volna. Főképp 

önismereti és egymás bizalmára épülő feladatok, kérdések voltak, 

amelyek segítségével jobban megismerhettük egymást. 

 

  

 

7. PR és média terület 

a. Weboldal (www.kozpontegyesulet.hu)  

 weboldalra feltett hírek száma: 180 darab  

 az angol felület folyamatosan szinkronban van a magyar oldallal  

 új munkatársaink, ifjúsági vezetőink, ESC önkénteseink névjegyei 

folyamatosan frissülnek 

 programok menüpont alatt minden hónapban fel vannak töltve 

eseményeink  

 



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

 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  

 SZÍNtér Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér  

 Karcagi Ifjúsági és Lurkó Iroda  

 Debreceni Civilek Önkéntes Program  

 Közösségi Önkéntes Szolgálat  

 Szolnoki Önkéntes Szolgálat  

 ESC önkéntesek  

 

 

c. Youtube csatornánk (www.youtube.com/kozpontmunka)  

Egyesületi youtube csatornára idén feltett videók, kisfilmek száma: 132 

darab 

 

d. 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: 3 darab. 

 


