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“Pizzázz a polgikkal” rendezvényen a fiatalok 
pizzát és üdítőt fogyaszthattak ingyenesen a 
kialakított közösségi térben, miközben kötetlenül 
beszélgethettek mind a települési, mind az ifjúsági 
polgármesterrel, képviselőkkel.

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
(GYIFÖ) együttműködve a pécsváradi Fiatalok a 
részvételért Egyesülettel a #newpartychipants 
című program keretében szervezte meg a 
bordányi  Gyermek- és Ifjúsági Napot (GYIN) és a 
“Pizzázz a polgikkal” eseményét.

A program során öt témában kérték ki a fiatalok véleményét 
a GYIFÖ-sök, majd az itt beérkezett vélemények alapján 

alakítják tovább programjaikat, működtetik az ifjúsági közösségi 
teret. A beérkezett vélemények meghatározóak lehetnek az idei 

Gyermek- és Ifjúsági Nap (GYIN) programtervére is, amely jelen 
rendezvény folytatásaként került megrendezésre.

Az ifjúsági önkormányzat kezdeményezi Bordány Nagyközség Önkormányzatánál, 
valamint az érintett intézményeknél, hogy a fiatalok életszínvonalának javítása érdekében 
fontolják meg azon javaslatok, észrevételek az elkövetkező időszakban való megvalósítását, 
amelyeket a fenti találkozón megfogalmaztak.
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A Gyermek- és Ifjúsági Nap hatalmas sikernek 
örvendett mind a gyerekek, mind a fiatalok 
körében. A Park téren felállított óriásjátékok a 
szabadba csábították a helyben élők mellett a 
szomszéd településen élőket is, és délután fél 
kettőtől este fél kilencig folyamatosan használták 
kedvenceiket. 

A legnagyobb kihívást a rodeóbika jelentette, de 
nagyon sokan tettek próbát például a ninja akadálypályán 
is. Volt aki a reflexeit az erre a célra kialakított pályán (IPS 
interaktív reflex pálya) tesztelte, de volt aki például az erejét 
mérte össze az óriás sumo játékon. lehetett még óriás  
csúszdázni, óriás legózni vagy dominózni, és amőbázni is. 

Az ifjúsági önkormányzat képviselői a regisztrációnál dolgoztak, míg az 
óriás játékokat biztosító cég munkatársai a játékok animátorként felügyelték 
azok használatát.



LEVÉL

Mi a népszerűsítés formáját idén a GYÖK 
BÁL-ban képzeltük el. Ilyen rendezvény még 
nem volt a településünkön, úgyhogy nekünk 
is nagy kihívást jelentett a megrendezése. 
Apropója volt még az is, hogy szervezetünk 
idén ünnepli megalakulásának 30-ik 
évfordulóját és ezzel a bállal kicsit azt is 
ünnepelni akartuk. 

Levélen a gyermek és ifjúsági önkormányzat nem új keletű, hiszen idén 30 éve, hogy az első 
önkormányzat megalakult. Tehát a településen ismerik GYÖK nevét és tevékenységét is, 
mégis fontosnak tartottuk, hogy népszerűsítsük a munkánkat, hiszen mindig jönnek újabb és 
újabb fiatalok, akiket szeretnénk bevonni a szervezet tevékenységébe. Azon felül 
településünkre az utóbbi években nagyon sok új lakó érkezett, akik nem biztos, hogy 
tisztában vannak mi is az a GYÖK.

A rendezvény május 14-én volt, de előtte is már az egész első fél évünket a 
#newpartychipants pályázat égisze alatt bonyolítottuk le. Minden megelőző 
rendezvényünkön felhívtuk a figyelmet a bálra és ezzel gyakorlatilag több hónapon 
keresztül a szervezetünket is népszerűsítettük.

Már az előkészítésbe is sok energiát fektettünk, hiszen át kellet gondolnunk, hagy maga a 
buli mellett mivel tudjuk még bemutatni a szervezetet. Így jött az ötlet, hogy egy GYÖK 
Emlékfolyosót készítünk, ahol fotókon és kisebb plakátokon keresztül mutatjuk be az elmúlt 
30 évet. Az emlékfolyosó a bál napján nyílt meg a Kultúrház folyosóján és az egész évben 
látható lesz. 

GYÖK BÁ L



LEVÉL
Az I. GYÖK BÁL a Levéli Kultúrházban került 
megrendezésre, a fő helyszín a nagyterem 
volt, de kihasználtuk a többi helyiséget is, 
így az előtérben volt a büfé, a bejáratnál 
fogadtuk a vendégeket, ahol egy fotófalat is 
elhelyeztünk. Nagyon jó hangulatú este 
volt. Sok fiatal elegánsan felöltözve 
érkezett, voltak idősebb vendégek is és a 
vegyes korosztály mégis felhőtlenül tudott 
együtt szórakozni. 

A szervező csapat sokat dolgozott a bál 
előtt és után is, de megérte, mert sok 
pártoló, érdeklődő levélit és 
környékbelit szereztünk magunknak. 

GYÖK BÁL



PÉCSVÁRAD

A program előkészítése során a helyi ifjúsági klubban 
tartott nyitott programok keretében mértük fel a 
fiatalok igényeit és, hogy mivel lehetne a kortársaikat 
megszólítani. Így született meg a Gyermek és Ifjúsági 
Nap ötlete melynek a május végi nemzetközi 
gyermeknap volt az időpontja. 

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat korábban több 
különböző módszert is alkalmazott a fiatalok 
megszólítására és az utánpótlás nevelésre. Ezek közé 
tartoztak az iskolai disputa foglalkozások és a nyári 
táborok, ám a #newpartyhipants projekt keretében az 
eddigiektől eltérő minden gyermek és ifjúsági 
korosztályt megszólító programot valósított meg. 

A délelőtt folyamán a gyermek korosztálynak szerveztünk több 
állomásos vetélkedőt(ügyességi és készség fejlesztő játékok, úgy mint a 

célbadobás, slackline, VR szemüveggel verseny) illetve színes 
programokat(bűvész előadás, interaktív mese, zenés program)  a helyi művelődési 

házban. A délután folyamán az idősebb ifjúsági és fiatal felnőtt korosztályt sikerült 
megszólítanunk egy paintball versennyel, melynek kiegészítő programjaként buborék focit és 
egyéb ügyességi játékokat próbálhattak ki a résztvevők. 
A programon közel 100 fiatal vett részt sok esetben a szüleikkel közösen, így a színes 
programok után a várthoz képest nagyobb számban érdeklődnek a fiatalok a programjaink 
iránt, illetve 10-15 fiatallal bővült az aktív segítőink csoportja is. 

A programunknak fontos hozadéka, hogy az önkormányzat mellett több helyi vállalkozó is a 
fiatalok támogatásáról biztosította a közösséget.



OROSHÁZA

OHGYIÖK25

A rendezvény célja az volt, hogy növeljük a szervezet 
ismertségét és tagjainak számát, felhívjuk a fiatalok 
figyelmét az ifjúsági részvételre helyi szinten, 
valamint nem utolsó sorban  megünnepeljük az 
OHGYIÖK fennállásának 25. évfordulóját.

A #newpartychipants projekt keretein belül az 
Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
(továbbiakban: OHGYIÖK) 2022. május 27-én 
tartotta népszerűsítő-toborzó eseményét. 

Az előkészületek hónapokkal a kitűzött időpont előtt elkezdődtek. A 
gyermekönkormányzat tagjai a célok megfogalmazása után kialakították a programtervet. 
Az alapkoncepció az volt, hogy a szakmai rész mellett mindenképpen szeretnének egy 
kötetlenebb,bulisabb blokkot is a negyedévszázad megünneplésére.

A résztvevők toborzását az ifjúsági referens és az ifjúsági polgármester személyesen 
végezték. Találkoztak a város valamennyi oktatási intézményének vezetőjével és 
diákönkormányzatot segítő pedagógusával, beszélgettek a tervezett eseményről és kérték 
őket, hogy segítsenek olyan fiatalokat találni, akik szívesen részt vennének rajta. A módszer 
sikeresnek bizonyult, hiszen a korábban kitűzött 20 fős résztvevői számhoz képest közel 70 
fiatalt sikerült bevonzani a rendezvényre.



OROSHÁZA

OHGYIÖK25

A helyszín a helyi művelődési ház volt, itt 
gyülekeztek az érdeklődők május 27-én reggel. 
Facilitátorunk, valamint jelenlegi és korábbi 
tagjaink segítségével megismerkedhettek 
egymással, a részvétel formáival, az OHGYIÖK 
működésével, és lehetőségük nyílt elmondani, 
hogy ők milyen módon tudnának, szeretnének 
kapcsolódni a szervezethez, illetve szeretnének-e 
aktívan részt venni Orosháza életében, a helyi 
programok, folyamatok alakításában.

Az ebédet már a meghívott felnőtt résztvevőkkel 
költöttük el, város-és intézményvezetőkkel, 
partnerszervezetek képviselőivel. A közös 
ünneplés és tortavágás sem maradt el, Boldog 25. 
Születésnapot OHGYIÖK.

A programot sikeresnek ítéljük meg, többen 
érdeklődtek a munkánk iránt és tagjaink száma 
megduplázódott a programunk végére.



ZALASZENTGRÓT

Fő célunk volt, hogy részletesebben bemutatkozzunk 
és megmutassuk tevékenységeink széles skáláját a 
kulturális rendezvényeken át egészen a karitatív 
tevékenységekig. A rendezvényre helyi fiatalokon kívül 
a város vezetőségét, helyi intézmények vezetőit is 
meghívtuk, akik örömmel vettek részt az eseményen.

A projekt keretében a Zalaszentgróti Ifjúsági 
Önkormányzat 2022. március 12-én tartott 
népszerűsítő rendezvényt, “EZEK VAGYUNK MI” 
címmel. A Fecskeház Központ és Ifjúsági Centrumban 
tartott eseményen a ZIÖK képviselői bemutatták az 
elmúlt 6 évben végzett munkájukat, jövőbeli terveiket 
és elképzeléseiket.

Bemutatásra került az általunk készített ZIÖK 
Activity, mely nagy sikert aratott, valamint egy 
kisebb szabaduló szobával is készültünk. 
Mindkettő célja az volt, hogy játékos módon is 
ismertessük magunkat, céljainkat és elveinket. A 
vacsorával egybekötött esemény szakmai 
beszélgetésekben gazdag volt, fiatalok és 
döntéshozók egyaránt jól érezték magukat.


