SZIDÖK PROGRAMOK
2015. JÚLIUS-DECEMBER
JÚLIUS
A szokott módon került megszervezésre és megrendezésre a SZIDÖK két képzési tábora.
Első tábor – Környezet és életmód tábor
Időpontja: 2015. július 13-19.
Korosztály: 11-14 évesek
A tábor rövid bemutatása:
Az egy hetes táborban a környezeti változásokkal és az életmóddal kapcsolatos ismeretek
átadására törekedtünk. Volt előadás, kiscsoportos beszélgetés, sőt rövid kis tesztek is a
klímaváltozás okairól, hatásairól mind a Földünkre, mind az élővilágra, mind pedig a saját
szervezetünkre.
A résztvevő tizenévesek közösen készítettek egy kiáltványt is a főbb felhívásokkal, hogy mit
is tehetünk, kell tennünk egy emberibb környezet megteremtéséért nekünk, magunknak, a
magunk érdekében.
A mókáról és kacagásról pedig – többek között – a számháború, a kézműves műhelyek,
activity, a mini előadások, és persze a résztvevők maguk gondoskodtak.
Második tábor – Csoport, szervezet, közösség
Időpontja: 2015. július 19-25.
Korosztály: 15-18 évesek
A tábor rövid bemutatása:
A tábor célja az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek a közösségek kialakulásával,
fejlődési mechanizmusaival és bepillantást nyerjenek akár egy csoport, közösség vagy
szervezet működésébe. Mindehhez a tábor hét napja alatt rövid elméleti és gyakorlati
modulok váltották egymást.
A leginkább megmaradó tudás alapja a tapasztalaton alapuló tanulás, ezért a résztvevők (négy
csoportban) választottak egy programot, melyet megterveztek, megvalósítottak és értékeltek
is.
Kiemelt szerepet kapott egy olyan találkozó megtervezése is, amelyen a jelenlévők és az
általuk képviselt közösségek vehetnek részt ősszel. A szidökösök például Marosvásárhelyre
látogatnak majd, az ottani partnerszervezethez.
Természetesen a már megszokott programelemek sem hiányozhattak a tábor ideje alatt, így
volt Ki mit (nem) tud, kreatív drámajáték, sportprogramok, tábortűz is, és sok nevetés, öröm,
jókedv és barátság!

SZEPTEMBER
Újra elindult az iskolaév a szokott péntek délutáni találkozókkal.
Ebben a hónapban két jelentősebb programra készültünk. Az egyik a Magyar Népmese napja
alkalmából meghirdetett mesekérdőív elkészítése, és azoknak az iskolákhoz, a város
lakosságához való eljuttatása.
A másik nagyobb program keretében a SZIDÖK ifjúsági polgármesterével és további három
SZIDÖK képviselővel Szegedre utaztunk, az I. Csongrád megyei MACI találkozóra.
Fontosnak éreztük, hogy a tizenévesek is vegyenek részt ezen a programon, hogy
megismerkedhessenek más civil szervezetekkel is, és lássák, hogy milyen sok közös vonása
van – ha céljaikban eltérőek is – az egyes civil szervezeteknek.

OKTÓBER
Október hónapban is két jelentősebb programmal készültünk.
1) Október 2-án beszélgettünk a Magyar Népmese Napja alkalmából a mesékben rejlő
archaikus tudásról. Arról, hogy milyen fontos is a mese, és ha egy kicsit figyelünk rájuk,
milyen sok mindent tanulhatunk belőlük.
2) Október 22-25-e között indultak útra a SZIDÖK képviselői, kiegészülve más városok
néhány diákküldöttével, hogy meglátogassák Marosvásárhelyen a Szentesi Ifjúsági és Diák
Önkormányzat partnerszervezetét, a DiETa-t. (Ez az a program, amelyet a „Csoport,
szervezet, közösség” táborban a résztvevők elkezdtek megszervezni.)
Az utazás négy napja alatt a tizenévesek kirándultak, közös programokat szerveztek, képzésen
vettek részt és elkezdték megszervezni a 2016. évi táborokat is.
Ezeken kívül részt vettünk két városi rendezvényen (a Richter Egészségváros 2015
programján és Zacher Gábor Drog helyzet van című előadásán). Elkezdtük a legújabb
kutatásunk kérdéssorainak összeállítását és megkezdtük azoknak a próbalekérdezését is.

NOVEMBER:
Ez a hónap a november 20-ai SZIDÖK Küldött gyűlés megszervezésével és megvalósításával
telt el. Ezen a pénteki napon ugyanis nem „csak” a küldöttgyűlés valósult meg, hanem egy
gyermekjogi képzés és a ’’TÖRŐDÉS’’ Alapítvány 20. születésnapjáról való megemlékezés
is.
A nap a 2015/16-os tanév őszi SZIDÖK Küldött gyűlésével kezdődött. Ezen a városi ifjúsági
diákönkormányzat tizenévesei bemutatták a MACI programot, a SZIDÖK küldöttek
marosvásárhelyi útjának részleteit. A SZIDÖK legújabb kutatásáról és egy tizenéveseknek
szóló távképzésről is szó esett.
Ezt követte a ”TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány bemutatkozása. 2015
novemberében volt ugyanis 20 éve, hogy a SZIDÖK projekt munkájának segítése végett
megszületett. Születésnapja alkalmából, és mivel november 20-a a gyermekek jogainak a
világnapja, erről is megemlékeztünk egy interaktív, kiscsoportos beszélgetéssel.
A Magyar Népmese Napjára kiírt mesekérdőívünk helyes megfejtőinek díjátadására is sor
került. A SZIDÖK életében fontos szerepet játszó, végzős diákjaink munkáját pedig
megköszöntük és jutalmaztuk.

DECEMBER
Az év utolsó hónapja az ünnepi készülődésekkel zajlott a Diák Pincében is. Két alkalommal is
szerveztünk karácsonyi kézműves műhelyt (december 11-én és 18-án). Halk karácsonyi zene,
forró tea és jóízű beszélgetések mellett járt a kezük a műhelyen részvevőknek, és készültek a
szebbnél szebb karácsonyi díszek, elsősorban filc anyagból és gyöngyökből.

Szia Andi!

Szentes, 2015. december 28.

(Andi a GYIÖT egyik képviselője)

Kérdezted, hogy mi is van Velünk mostanában.
Sok minden történt az utóbbi két hónapban, aminek az eredményét három hónapja még a
legelképesztőbb rémálmainkban sem gondoltuk volna…
Szentes Város Önkormányzata 1994. óta támogatja a városi ifjúsági közéletfejlesztést. Ennek
egyik eredményeképpen jött létra a SZIDÖK, amelynek a mentorszervezete a VE-GA
Szövetség lett. A VE-GA munkáját az Önkormányzat anyagi támogatás mellett segítette egy
ifjúsági térrel – ez a Városi Diák Pince – valamint a Képzési és Tábor Központtal
Magyartésen. Ennek a két „térnek” a tulajdonosa az Önkormányzat.
Kialakítója, üzemeltetője pedig a VE-GA, akinek ez sok millió forintjába került.
A lényeg. A legutóbb meghosszabbított öt éves szerződés 2015. december 31-vel lejárt.
Az Önkormányzat Képviselő Testülete nem támogatta a szerződés meghosszabbítását,
megvonta az anyagi támogatást (ami 1 310 000 Ft/év a SZIDÖK-re, a Diák Pincére és a Tábor
Központra együttesen).
A november 27-i testületi ülésen kerültünk először napirendre. Itt még „elnapoltak” minket.
Ekkor még reménykedtünk.
Majd december 18-án, az újabb testületi ülés eredménye: a Diák Pince ideiglenes
üzemeltetője a Családsegítő Központ, amíg ki nem pályáztatják a helyet. A Képzési és Tábor
Központ üzemeltetője is a Családsegítő Központ, szintén amíg ki nem pályáztatják (itt annyi
engedményt kaptunk, hogy a 2016. évi táborainkat még megtarthatjuk), végül pedig, a
SZIDÖK további működését nem támogatják. A SZIDÖK kikerül az SZMSZ-ből (mivel a
SZIDÖK jelenleg tényleges kisebbségi önkormányzat). Ennek okaként lényegében azt
fogalmazták meg, hogy az iskolák már nem az Önkormányzathoz tartoznak (!?).
Jelenleg tehát az Önkormányzat nem támogatja a városi ifjúsági közéletfejlesztést, semmilyen
formában.
Egyelőre emésztjük a hírt.
BÚÉK: A.

SZIDÖK PROGRAMOK
2016. JANUÁR-DECEMBER
Január
15. „Kinek mit jelentett a SZIDÖK...hogyan tovább, Alternatív Játszóház?!”
22. Holocaust emléknap – interaktív játék
29. „Vidd, ami tetszik”... Könyvaukció a Városi Diák Pincében
Február
05. Farsang – interaktív játék és kézműves foglalkozás
12. „Ki vagyok én I.?! – műhelymunka
19. „Ki vagyok én II.?! – műhelymunka
26. „Jövőkép” – műhelymunka
Március
04. Mi az, ami jó és mi az, ami rossz” – interaktív játék
11. „Szervezet, csoport, közösség” – műhelymunka
18. Készülődés Húsvétra („Húsvétolás”, kézműves foglalkozás)
21. „Tavasz az SBO-n” – kézműves foglalkozás
25. Részvétel a „Tojásfa állítás”-ban a Luther téren
Április
01. „Bolondok napja” – interaktív játék
15. „Anime délután a Városi Diák Pincében” – interaktív játék
22. A Föld napja – műhelymunka
29. PÉLDA(KÉP)-ÉRTÉK c. kutatásunk lezárása
Május
06. Európa Nap – Az Európai Unió ünnepe – interaktív játék
Június
10. „Jön a nyár” – kézműves foglalkozás
Július
Nyári táborok „IMAGE” illetve „VÁLASZTÁSOK” címmel a Bagoly Szálláson
Szeptember
21. „Alkoss Te is közösséget!” konferencia Hajdúnánáson (a SZIDÖK bemutatkozik)
29. Az Új Nemzedék Közösségi Tere: A települési ifjúsági önkormányzatok megyei szakmai
műhelyfoglalkozása Szegeden – bemutatkozik a SZIDÖK
30. A Magyar Mese Napja (Mesekérdőív és vezetett beszélgetés „Miért fontosak a mesék?”
címmel)
Október
21. Az origami világnapja (Az origami története a világban és Magyarországon. Kézműves
műhely – ajándéktartó dobozok készítése.)
A Délmagyarország c. napilap jótékonysági kampányában való részvétel az SZTE
Neurológiai Klinika Stroke-osztálya részére adományok gyűjtése (két gép megvételére kerül
sor, a tervezett egy helyett!)

29. Ifjúsági műhelytalálkozó Újszentivánon: Szentesi történet: Mit kell/érdemes tudni a
SZIDÖK-ről?!
November
11. Megemlékezés Radnóti Miklósról (Meggyilkolták 1944. november 09-én. Koszorú
elhelyezése a Városi Könyvtár melletti emléktáblánál – vezetett beszélgetés a korról, amiben
élt.)
11. Gyertyagyújtás a Nagy Háború befejezésére emlékezve
18. A gyermekjogok világnapja (1954-ben ajánlotta először november 20-át az ENSZ
közgyűlése a gyermekek jogának világnapja megünneplésére. 1959-ben, ezen a napon
fogadták el „A gyermeki jogok nyilatkozatát”, majd 1989-ben „A gyermekek jogainak
konvencióját”. Interaktív játék.)
December
09. Emberi jogok világnapja (Az ENSZ Közgyűlésén 68 éve fogadták el az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatát, amely összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden embert
megillető alapvető jogokról. A nyilatkozatot a második világháború borzalmai ihlették,
elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünnepelik december 10-én. 16.
Készülődés a Karácsonyra (Kézműves műhely – filcdíszek készítése)

Kedves támogatóink, barátaink és szidökösök!
Többen érdeklődtetek, hogy mi van velünk, a SZIDÖK-kel?
Az van, hogy az Önkormányzat 2015. december 18-án a következőképpen döntött:
„257/2015.(XII.18.) KT. határozat
4.) A Képviselő-testület a SZIDÖK projektet 2016-tól nem kívánja tovább működtetni.”
23 évvel ezelőtt az Önkormányzat akarta, hogy legyünk. Adta hozzá a Diák Pince, a
Magyartési Tábor Központ akkor még romos ingatlanát és évente valamennyi pénzt.
Szerződött a VE-GÁ-val, hogy segítsen minket ifjúság szakmailag. Most, 22 év után elvette a
Pincét, a Tési Tábort és „elküldte” a VE-GÁ-t. Hogy miért, azt senki nem tudja, nem érti.
A 2016. évi két nyári táborunkban úgy döntöttünk, hogy adunk még egy esélyt az utódainknak
jövő tavasztól. Addig mi tucatnyian, meg néhány felnőtt segítőnk próbálunk egy más utat
keresni a SZIDÖK-nek.
Az Önkormányzat 2015. decemberi döntésétől tanácstalanok voltunk, hogy mit csináljunk.
Ezért itt a honlapunkon nem is jelent meg semmi azóta sem.
Azóta a dolgainkról a „facce oldalunkon” adtunk és adunk tájékoztatást. Persze óvatosan,
egyenlőre arcok nélkül.
Ezzel az üzenettel pedig egyenlőre le is zártuk a honlapunkat.
Amennyiben a továbbiakban is kíváncsi vagy ránk, vagy csatlakozol hozzánk, „kattincs” ránk:
https://www.facebook.com/Szentesi-IDÖK

