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Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat 2012. évi beszámolója
Az Ifjúsági Önkormányzat 2012-ben is aktív résztvevője volt városunk
közéletének. Az elmúlt évekhez képest komoly előrelépésként értékelhetjük azt,
hogy Önkormányzatunk majd’ valamennyi tagjával képviseltettük magunkat
határainkon túl, méghozzá a Süsseni Stadtfest eseménysorozata alkalmával.
Mindez komplex szervezőmunkát igényelt a résztvevő képviselőktől. Örömteli
eseményként
tekinthetünk
három
új
tagunk
testületünkbe
történő
beválasztására, valamint a megszületett új Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadására is (2012. június 14-i ülésünkön). A másik fő rendezvényünk az
immár második alkalommal megrendezett sportnap volt, amely ezúttal is
rendkívül népszerűnek bizonyult a diákok körében. Itt ismét bebizonyosodott,
hogy milyen színvonalas munkát eredményez tagjaink igazi csapatként való
együttműködése.
2012. évi programjaink:
1, Majális
Immár hagyományosnak tekinthetjük részvételünket az idén április 28. és május
1. között megrendezett városi napokon. Ezúttal ugyan a majálison nem volt
sátrunk, ám a Süssenből érkezett vendégekkel, elsősorban természetesen a
fiatalokkal a legtöbb programon aktívan részt vettünk, sőt, egy egész napos
budapesti kirándulást is szerveztünk az ifjú barátaink számára. Emellett az április
29-én sorra kerülő Európai Uniós csatlakozási évforduló estjén főszervezőként,
lebonyolítóként vettünk részt.
2, Stadtfest Süssen
A 2011-es kapcsolatfelvétel után 2012-ben tovább mélyítettük kapcsolatunkat a
Süsseni Ifjúsági Önkormányzat tagjaival. A májusi törökbálinti találkozásunkat
követően örömmel fogadtuk német barátaink meghívását a júliusi Stadtfesten
való részvételre, amelyre végül testületünk többsége, 11 fő utazott el. Összesen
öt napot töltöttünk távol. Az első, pénteki nap estéjén egy kiadós vacsorával
fogadtak bennünket, majd egy komolyzenei hangversenyre voltunk hivatalosak a
Marienkirchébe. Szombaton egy egész napos kiránduláson vettünk részt,
melynek célállomása Ulm városa volt, ahol egy felejthetetlen délutánt tölthettünk
el. Este csatlakoztunk a Stadtfest ünneplő sokaságához. Vasárnap az
istentiszteletet követően ismét kirándultunk egyet egy Stuttgarthoz közeli
élményfürdőbe, ahol szintén nagyon jól érezhettük magunkat. Este az ifjúsági
klubban hortobágyi palacsintával vendégeltük meg vendéglátóinkat. Hétfőn már
az egész törökbálinti küldöttséggel együtt kirándultunk el a hürbeni barlangba,
valamint a giengeni Steiff múzeumba. Este a katolikus közösségi házban
vendégeltek meg minket, majd a búcsúestet ismét az ifjúsági házban zártuk;
keddre pedig már csupán a hazautazás maradt.
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Összességében minden tekintetben pozitív eredményekkel zártuk az utunkat,
hiszen amellett, hogy testületünk tagjait is jobban összekovácsolta, a süsseni
társszervezetünkkel való kapcsolatot is elmélyítette. Abban pedig szinte kivétel
nélkül megegyezett a véleményünk, hogy a jövőben mindenképpen folytatni
szeretnénk, illetve tovább szeretnénk fejleszteni ezt a határokon átívelő
kapcsolatot.
3, Törökbálinti Ifjúsági- és Sportnap

2012.
szeptember
21-én
immár
második
alkalommal
sikerült
megrendeznünk az ezúttal egész naposra tervezett ifjúsági- és
sportnapunkat.
A
délelőtt
folyamán
a
Bálint
Márton
Iskola
tornacsarnokában szerveztük meg a játékokkal, sportokkal, kalandokkal
és kultúrával teli sportnapot a diákok számára, melyben a fiatalok
megmutathatták ügyességüket, kreativitásukat.
Ezen az eseményen a résztvevők együttes játékára nyílik lehetőség,
mindezt olyan szórakoztató elemekkel tűzdelve, melyek kiválóan
alkalmasak
a
közösségfejlesztésre.
A
vetélkedő
folyamán
osztályközösségek 12 fős csapatai indulhattak, előzetes jelentkezés
alapján.
A csapatok tagjai a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola és a Bálint
Márton Általános Iskola és Középiskola tanulói közül kerültek ki. A
résztvevőknek különböző feladatokat kellett megoldaniuk, melyek az élet
területének főbb szegmenseit ölelik fel, a sporttól a logikai feladatokon át
a kvíz-villámkérdésekig. A játék folyamán mindenki tudására szükség van,
minden csapattagnak egyaránt szerepet kell vállalni a siker eléréséhez.
A verseny dobogós helyezést
nyereményekben részesültek:

elért

csapatai

ezúttal

is

értékes

Az első helyezett csapat egész napra szóló belépőt nyert az esztergomi
élményfürdőbe az Aqua kft. felajánlásával; a második helyezett csapat
színházbelépővel gazdagodott a Munkácsy Mihály Művelődési Ház jóvoltából; míg
a harmadik helyen végzett csapat egy vacsorameghívásban részesült a
törökbálinti Lá Mama vendéglőben.
Reményeink szerint ezentúl rendszeresen, minden évben meg tudjuk majd
rendezni a gyerekeknek óriási örömet szerző eseményt.
A nap második részében, koradélután szintén hagyományteremtő szándékkal
szerveztük meg az első ifjúsági focibajnokságot a törökbálinti civil szervezetek,
egyesületek fiatal tagjai részére. Mindez meghívásos alapon történt, ám terveink
szerint később nyitottabbá tennénk a tornát mások számára is.
Koraestétől kezdődően pedig a Művelődési Házzal szoros együttműködésben
került sor az ifjúsági nap legtöbb vendéget vonzó eseményére. Az este folyamán
többek között csocsó- és pingpongbajnokság, filmvetítések, fotópályázat, divat-
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és sminktanácsadás, tánctanulás és önismereti beszélgetési lehetőség várta a
csatlakozó fiatalokat. Az este fénypontjai azonban a koncertek voltak: fellépett a
Feelter és a Kreatív együttes, Farkas-Jenser Balázs és zenekara, valamint
főzenekarként a hazánkban méltán híres Pannonia Allstars Ska Orchestra.
4, Részvétel a városi ünnepségeken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2012.
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.

február 11, Kitelepítési emléknap
március 15, az 1848/49-es szabadságharc nemzeti ünnepe
április 29, EU-csatlakozás megünneplése
május 4, Szent Flórián, Törökbálint védőszentjének napja
június 4, Trianoni békeszerződés emléknapja
augusztus 20, az Államalapítás ünnepe
október 6, az Aradi Vértanúk Napja
október 23, az 1956-os forradalom nemzeti ünnepe

A 2012. évi munkánk megvalósulása, programjaink sikere, valamint kitűzött
céljaink teljesítése Törökbálint Város Önkormányzatának támogatásával és
segítségével valósultak meg. Reméljük, hogy a sikeres együttműködés, a
törökbálinti fiatalokért végzett munka a jövőben is hasonlóan eredményes lesz.
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Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat 2013. évi
munkaterve
Legfontosabb feladatunknak tartjuk a törökbálinti ifjúság helyzetének
feltérképezését, elsősorban személyes kommunikáció segítségével, az oktatási,
kulturális intézményeken és az ifjúsággal foglalkozó civil szervezeteken
keresztül.
Személyes egyeztetés szükséges az intézmények és szervezetek vezetőivel
(Zimándy Ignác Általános Iskola, Bálint Márton Általános Iskola, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Munkácsy Mihály Művelődési Ház és könyvtár;
egyházak, egyesületek és a civil szervezetek).
Szeretnénk megismertetni magunkat, céljainkat és elképzeléseinket, egyeztetve
arról, hogy miben, hogyan, milyen eszközökkel lehetünk egymás és az ifjúság
segítségére.
Általános célkitűzéseinken túl mindenképpen szeretnénk megismételni a 2012ben végzett munkánkat, kibővítve további események megszervezésével, illetve
rendezvényeken történő részvétellel. Emellett célkitűzéseink közé tartozik a
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság szervezetébe való belépés,
valamint a Társaság egy regionális szintű rendezvényének a lebonyolítása,
amelyre 2012 nyarán már sikeresen pályáztunk.
2013. évi programtervezet:
A városi ünnepségeken, megemlékezéseken történő részvétel.
Márciusban a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság regionális
találkozójának megszervezése, lebonyolítása.
Áprilisban berlini tanulmányút; önkéntes munka végzése a csobánkai
gyermekotthonban.
Májusban a majálison való aktív részvétel, a süsseni vendégek fogadása.
Júliusban a Süsseni Stadtfesten való részvétel.
Szeptemberben az ifjúsági- és sportnap megrendezése.
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2013. évi kiemelt programjaink:
2013 évi Törökbálinti Ifjúsági Sportnap.
A Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat 2010 szeptemberében szervezte meg
először a játékokkal, sportokkal, kalandokkal és kultúrával teli Ifjúsági napot a
diákok számára,
melyben a
fiatalok megmutathatták
ügyességüket,
kreativitásukat.
Ezen a napon a résztvevők együttes játékára nyílt lehetőség, mindezt olyan
szórakoztató
elemekkel
tűzdelve,
melyek
kiválóan
alkalmasak
a
közösségfejlesztésre. A vetélkedő folyamán osztályközösségek, 12 fős csapatok
indultak, előzetes jelentkezés alapján.
A csapatok tagjai a törökbálinti Zimándy Ignác Általános iskola és Bálint Mártin
általános iskola és középiskola, tanulói közül kerültek ki. A résztvevőknek
különböző feladatokat kellett megoldaniuk, melyek az élet területének főbb
szegmenseit ölelték fel, a sporttól (akadálypálya az udvaron), a logikai
feladatokon át a kvíz-villámkérdésekig. A csapatok kaptak olyan feladatot is,
amelyre előre fel kellett készülniük, ezek a város történelméhez kapcsolódnak,
de voltak leleményességet, kreativitást is igénylő próbatételek, drog prevenciós
kérdések, elsősegélynyújtó feladatok és sok-sok játék. A játék folyamán
mindenki tudására szükség volt, minden csapattagnak egyaránt szerepet kellett
vállalni a siker eléréséhez.
Törökbálinti Ifjúsági és Sportnap, Célok
Csapatversenyünk legfontosabb célja, hogy lehetőséget adjon a törökbálinti
fiataloknak
kellő
színvonalú
„sportolói”
megmérettetésre,
valamint
szervezetünkön keresztül teret és lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak a
megfelelő „érdekvédelmi” lehetőségeik megismerésére és érvényesítésére.
Szervezetünk
szorosan
együttműködik
Törökbálint
városának
„Nagy”
Önkormányzatával, valamint folyamatosan keresi azokat a szervezeteket,
amelyekkel együtt tud működni a törökbálinti fiatalok érdekében.
Tervezett költség: 1.000.000 Ft
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Süssen város Ifjúsági Önkormányzatával kapcsolat felvétel:
2012 évünk egyik legnagyobb eredménye településünk testvérvárosának –
Süssen – Ifjúsági Önkormányzatával való
kapcsolat
felvétele, ami
lehetőségeinket, ismereteinket is nemzetközi szintre emelte. A kapcsolta felvétel
keretében kölcsönös látogatást tettünk egymásnál, megosztottuk egymással
tapasztalatainkat és elképzeléseinket. Bízunk abban, hogy ezek a tapasztalások
nem csak szervezetünket fejlődését, hanem a törökbálinti ifjúság széles látókörét
és nyitott gondolkodását is segíti.
A 2011 évi sikeres kapcsolat felvételt szeretnénk 2013 ben is megőrizni. Terveink
szerint 2013 májusában a Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat látná vendégül a
testvér település fiataljait, júliusban Süsseni Ifjúsági Önkormányzat
rendezvényére kaptunk meghívást, aminek szeretnénk eleget tenni.
Tervezett költség: 400.000 Ft
2012 évi Működési költség tervezet:
Weboldal tárhely és karbantartásának díja; Ifjúság szervezeti tagdíjak; A
működéshez szükséges irodai szerek, ismertető kiadványok szóró anyagok.
Tervezett költség: 300.000 Ft
2013 Támogatási kérelmünk összesen: 1.700.000 Ft.

Törökbálint Város Ifjúsági Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a programok szervezési valamint a működési költségeihez támogatási
kérelemmel fordul Törökbálint város képviselő testületéhez, valamint
tisztelettel felkéri Turai István polgármester urat a Törökbálinti Sportés ifjúsági nap Fővédnöki cím betöltésére.

A beszámolót és a 2013 Munkatervet összeállította: Szalma Balázs

2013. január 8.
Major Sándor
Ifjúsági Polgármester
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