
A SZIDÖK tevékenységeiről 
 
Beszélgetőtársam Koromné Seri Anikó, aki a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZIDÖK) felnőtt segítője. 
 
- Anikó, mi történt a SZIDÖK “házatáján“ az elmúlt időszakban?? 
A múlt tanévben tapasztalt “trend” szerint továbbra is fiatalodik a SZIDÖK Képviselő-testülete és 
Küldöttgyűlése.  A jelenlévők átlagéletkora most már alig valamivel több, mint 13 év. 
Ebből az életkori összetételből is adódott az, hogy a SZIDÖK életében csökkent a hivatalos önkormányzati 
tevékenység és  növekszik a programok, a képzések és a táborok szerepe. A Szentesen kívüli képviseletünk is 
csökkent, hiszen általános iskolásokkal nehéz részt venni pl. a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 
(GYIÖT) munkájában. 
Ezen nem sikerült sokat változtatni, de a felnőtt segítőink igyekeztek ebben is segíteni. Ezen persze jó lenne 
változtatni a későbbiekben. 
Munkánkat nehezítette az is, hogy megváltozott az iskolai élet is, hiszen szeptembertől megjelentek az iskolai 
“kötelező” délutáni elfoglaltságok. Így a közéleti, a közösségi tevékenységek ideje áttevodött a hétvégekre.  
A körülményeink viszont javultak. A Városi Diák Pince pályázati támogatásból történt felújítása a Pince 
közüzemeinek áldatlan állapotán valóban javított. Így elárasztásra a csövek állapota miatt már nem került 
sor. A fűtés is korszerűsítésre került. 
Azt viszont meg kell említeni, hogy a falak állapotán nem sokat sikerült javítani. 
 
- Mit kell tudnunk a SZIDÖK tevékenységeiről? 
A városi ifjúsági közéleti tevékenységeinkkel kapcsolatban meg kell említeni azt, hogy  két képzési tábort 
valósítottunk meg az elmúlt évben, valamint képviselőink és segítőink részt vettek a Budapesti Kertvárosi 
Ifjúsági Önkormányzat (KIÖK) képzési táborában is, amit ők is terveztek meg. 
A SZIDÖK önképzőkörében a közösségi önkéntes szolgálatról tartottunk képzést és fogadtunk közösségi 
szolgálatos diákokat - elsősorban a Horváth Mihály Gimnázium tanulói közül.   
Részt vettünk a Mobilitás finanszírozásában megvalósult “Az eltűnt idő nyomában ¡K“ címmel elkészült 
kutatásban. A szentesi kutatás eredményéről tanulmány is készült. Itt meg kell említenem a Horváth Mihály 
Gimnázium, a Boros Sámuel Szakközépiskola, a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, a Deák Ferenc 
Általános Iskola és a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulóinak részvételét.  
Az ún. “Semmiből valami” programban a Deák Ferenc Általános Iskola, a Koszta József Általános Iskola, 
valamint a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói vettek részt. A program a Diák Pince Alternatív 
Játszóház csoportjai hagyományos programjainak fejlesztése és kiterjesztése. Sajátos ifjúsági közéleti 
tevékenység a “Reality” munkacímű rock-játék készítése, amely “műfaj” szentesi és komoly hagyományokra 
tekint vissza. A SZIDÖK menedzselésében közel 30 tizenéves dolgozik ezen. Jelenleg már csak a dalok 
kimunkálása van hátra. Ideje jó hangú fiatalokat keresnünk, mert énekesünk nincs elég.  
A GYIÖT által szervezettek közül két programon vettek részt képviselőink Szegeden és Budapesten. 
Partnerként kapcsolódtunk be  az “Autómentes Nap” városi programjába - négy saját önálló programmal. 
Megemlékeztünk a “Magyar Népmese Napjá”-ról, valamint az “Állatok Világnapjá”-ról is. 
A Mátéffy utcai Óvoda “Egészségnap” programjában két műhellyel is részt vettünk. 
A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezetének adományokat juttattunk el. 
A Városi Diák Pincében az ún. Alternatív Játszóházi Program keretében a “Kemencében sült természet” 
címmel rendezett kiállítás szervezésében vettünk részt. 
 
- Nagyon zsúfoltra sikeredett tehát az elmúlt év. 
Mi várható a nyáron? 
A KIÖK képzési tábora már megvalósult Magyartésen. Készülünk a mi két képzési táborunkra is, amelyekre 
kétszer annyian jelentkeztek, mint amennyi hely van. 
 
- Kívánok további jó munkát! 
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