LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET

2011. évre tervezett programok, rendezvények

Jelen dokumentum a Lendületben az Ifjúság Egyesület hivatalos
programjának minősül. A felsorolt rendezvényeket az Egyesület Közgyűlésének
többsége támogatta és elfogadta.
Ócsa, 2011. február 5.

Kedves Olvasó!
A LIFE egyesület számára remek év volt a tavalyi. Megalakulásunkat követően
hozzáfogtunk, hogy megteremtsük egy működőképes szervezet alapjait. Elkészítettük az
alapvető dokumentumokat, megalapoztuk az eszközállományunkat, létrehoztuk a
weblapunkat, és megismertettük magunkat az emberekkel.
Mindezek mellett pedig olyan programokkal és rendezvényekkel tettük színesebbé
városunk életét, amelyek eddig hiányoztak az éves repertoárból vagy színvonalukban
alulmaradtak az ifjúság igényeitől. Szerveztünk teadélutánokat, környezetvédelmi
előadást és kiállítást, majálist és nyárbúcsúztató sportnapot. Sikeresen kapcsolódtunk
be a városi rendezvények lebonyolításába is.
Értelmiségi fiatalokként továbbra is célunk, hogy erősítsük a helyi kulturális életet,
népszerűsítsük a környezetvédelmet és a környezettudatos életmódot, illetve segítsük
az ifjúságot. Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünk követendő példaként szolgáljon a
következő generációk számára.
Ennek szellemében terveztük meg 2011-es munkatervünket is. Szeretnénk ha a tavalyi
év lendületét és színvonalát továbbemelhetnénk, ezzel teremtve egy élettel telibb
Ócsát.
Csécsei Balázs
a Lendületben az Ifjúság Egyesület elnöke

Február 26. – Teadélután
•
•

Helyszín: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ
Költségvetési keret: 2000 Ft

Az új köz- és felsőoktatási törtvénytervezet komoly változtatásokat irányoz elő. Fontosnak
tartjuk, hogy az ócsai gimnazisták és tanáraik időben tájékozódjanak a részletek felől. Ezt a
lehetőséget biztosítva hívjuk meg Halmi Esztert, az ELTE EHÖK Tanulmányi Bizottságának
elnökét, akitől az érdeklődők minden információt megtudhatnak. Az eseményt egy
teadélután keretei közt valósítjuk meg. A résztvevőket meleg teával és friss süteményekkel
várjuk.

Március 8. – Nőnapi virágosztás
•
•

Helyszín: Ócsa, Városközpont
Költségvetési keret: 6000 Ft

Egy-egy száll polifoam virággal készülünk meglepni a városközpont és környékén járó
hölgyeket.

Március 15. – Megemlékezés és koszorúzás
•
•

Helyszín: Ócsa, Temető
Költségvetési keret: 8000 Ft

A nemzeti ünnepeken való részvétel fontos részét képezi a hagyományok ápolásának.
Egyesületünk koszorúval emlékezik meg a forradalom és a szabadságharc hőseiről.

Március 31. - Április 1. – Emberi jogi nap - Bolyai nap
•
•

Helyszín: Ócsa, Bolyai János Gimnázium
Költségvetési keret: 0 Ft

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat által támogatott emberi jogi képzés részeként
veszünk részt a két napos gimnáziumi eseményen. Készülünk ismeretterjesztő filmek
vetítésével, ökológiai lábnyom számításával, gyermekjogok bemutatásával és az
önkéntesség népszerűsítésével.

Április 16. – Teadélután
•
•

Helyszín: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ
Költségvetési keret: 2000 Ft

Az év második teadélutánján Ónodi Eszter színésznőt látjuk majd vendégül, akivel
beszélgetünk a karrierjéről és annak fontos pillanatairól. A résztvevőket meleg teával és
friss süteményekkel várjuk.

Április 23. – Föld napja
•
•

Helyszín: Ócsa, Inárcsi út
Költségvetési keret: 0 Ft

A környezetvédelem elkötelezett híveiként kívánunk részt venni az Önkormányzat éves
szemétszedő akcióján, megtisztítva ezzel a városba vezető utak menti területeket.

Május 1. – Majális
•
•

Helyszín: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ
Költségvetési keret: 50000 Ft

A tavalyi év legtöbb pozitív visszajelzését kapó rendezvényét idén is a legfontosabb
események egyikeként tartjuk számon. A népszerű programokat megtartva és
színvonalukat emelve, illetve újakkal készülve szervezünk minden ócsai számára egy
kellemes napot. Így ismét lesz röplabda és pingpong bajnokság, amőba és sakk verseny,
arcfestés és kézművessátor, lángos és paprikás krumpli, melyek kiegészülnek új
versenyekkel és játékokkal, illetve zenekarokkal és fellépőkkel.

Május 30. - Június 5. – Ócsai Kulturális Napok
•
•

Helyszín: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ
Költségvetési keret: 10000 Ft.

Június első hete a kultúra jegyébe zajlik. Célunk, hogy idővel az ócsai lakosság kultúrájának
részévé váljon a környezetvédelem. Ennek szellemében készülünk az idei ÓKN-re is.

Június 18. – Piknik a szabadban
•
•

Helyszín: Ócsa, Öreghegyi pincesor
Költségvetési keret: 5000 Ft

A város határában található pincesor és tájvédelmi körzet remek lehetőséget nyújt egy
klasszikus és egyben közösségi piknik szervezéséhez. Vendégünk lesz Tracey Wheatley, a
Védegylet egyesület aktivistája. Beszélgetünk vele a munkájáról, a környezetvédelemről,
és skót származásáról.

Augusztus 6. – Zöld térkép
•
•

Helyszín: Ócsa, Városközpont
Költségvetési keret: 15000 Ft

A fenntartható életmód legfontosabb elemei közé tartozik tárgyaink újrahasználata,
hulladékaink újrahasznosítása. A zöld térkép elkészítésével ezek gyakorlati megvalósítását
kívánjuk elősegíteni. A térképen jelölve lesznek a szelektív hulladékgyűjtők, a
javítóműhelyek, a helyi élelmiszert árusító üzletek, a kerékpártárolók, illetve minden
egyéb, ami közvetlen kapcsolatba hozható a környezetvédelemmel.

Augusztus 20. – Nyárbúcsúztató családi nap
•
•

Helyszín: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ
Költségvetési keret: 50000 Ft

A május 1-jei rendezvényünk párja, jellegében és programjaiban megegyezik azzal.
Témájukat tekint viszont eltérnek egymástól. E rendezvény az államalapítás ünnepe és a
nyár búcsúztatása köré szerveződik.

Szeptember 3. – Városi nap
•
•

Helyszín: Ócsa, Sportpálya
Költségvetési keret: 5000 Ft

Várossá avatásunk évfordulójának alkalmában minden évben megrendezik a Városi
Vigasság egész napos rendezvényt, melyen egyesületünk ismét részt kíván venni egy
pavilonnal.

Szeptember 17. – Teadélután
•
•

Helyszín: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ
Költségvetési keret: 2000 Ft

A grafológia tudománya sokakat foglalkoztat. Írásképünk, rajzaink, skicceink fontos
részleteket árulhatnak el személyiségünkből. Teadélutánunk vendégül látunk egy
gyakorlott grafológust. Beszélgetünk vele szakmájáról, illetve annak valós tényeiről és
hamis illúzióiról. A résztvevőket meleg teával és friss süteményekkel várjuk.

Szeptember 24. – Európai autómentes nap
•
•

Helyszín: Ócsa, Madárvárta
Költségvetési keret: 25000 Ft

Egy kerékpáros túra szervezésével célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a helyi autós
közlekedés feleslegességére. A túra végállomása az ócsai madárvárta, ahol a résztvevőket
lángossal várjuk.

Október 16. – Bor-Túra
•
•

Helyszín: Ócsa, Öreghegyi pincesor
Költségvetési keret: 5000 Ft

Településünkön régen nagy hagyománynak számított a szőlőtermesztés, a szüretelés, és a
borkészítés. Mára azonban a fiatalok szótárában nem ezek a szavak szerepelnek a bor
mellett. Ezen szeretnénk kicsit változtatni egy pincesori kirándulással és borkóstolással. Az
eseményen kizárólag 18 éven felüliek vehetnek részt.

Október 23. – Megemlékezés és koszorúzás
•
•

Helyszín: Ócsa, Szabadság tér
Költségvetési keret: 8000 Ft

A nemzeti ünnepek való részvétel fontos részét képezi a hagyományok ápolásának.
Egyesületünk koszorúval emlékezik meg a forradalom eszméiről és hőseiről.

November 12. – Teadélután
•
•

Helyszín: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ
Költségvetési keret: 2000 Ft

A betegségek megelőzésének lehetőségeiről, a szűrővizsgálatokról kevés szó esik a rohanó
hétköznapok során. Ezt a hiányosságot hivatott pótolni novemberi teadélutánunk. A
témában Varga Dóra, az egyesületünk tagja tart előadást. A résztvevőket meleg teával és
friss süteményekkel várjuk.

December 12-18. – Karácsonyi adománygyűjtés
•
•

Helyszín: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ
Költségvetési keret: 0 Ft

A helyi református és baptista ifjúság tagjaival együttműködve egy héten át tartó
karácsonyi adománygyűjtést szervezünk. Az összegyűjtött adományokat a Családsegítő
Szolgálat közreműködésével osztjuk szét a rászoruló gyerekek és családok között.

