
1. Somogyi Könyvtár IKSZ 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=I77ZL2DGLRc 

 

2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: 

Jelentkezz önkéntesnek: „Akkor vagyok boldog, amikor felismerem, hogy mire vagyok képes 

a másikért.” Kozma Imre atya 

Az önkéntesség támogatásával és népszerűsítésével szeretnénk inspirálni és erősíteni a 

fiatalokat, fiatal felnőtteket, hogy személyes tapasztalatszerzés útján alkotó és felelős módon 

tegyenek magukért és közösségeikért. 

 

FIATAL ÖNKÉNTESEK, IFJÚSÁGI CSOPORTOK ÁLTAL VÉGZETT MUNKA 

 Játszóterek 

 Gyermekprogramok szervezése és kivitelezése 

 Kirándulás gyerekekkel 

 Klubfoglalkozás ifjúság részére 

 Hátrányos helyzetű gyerekek nyaraltatása 

 Kortárs segítő programok 

 Műsor rászorulóknak, gyerekeknek 

 Ételosztás, adományosztás 

 utcán élő hajléktalanok gondozása, 

 árvízi segítségnyújtás 

 

Az elesett emberek méltóságát a szociális ellátó rendszer önmagában nem tudja visszaadni, 

arra csak a társadalom képes. Ezért a mindennapi ellátás és gondoskodás mellett a szervezet 

fontos feladata, hogy felhívja a figyelmet a rászoruló emberek ügyére. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vallja, hogy a gyerekek ügye nem lehet másodlagos, ebben 

nem lehet kompromisszumot kötni. Nem határozhatja meg a sorsukat az, hogy hová születtek. 

A gyermekeknek mindenhol joguk van az egészséghez ugyanúgy, mint a felhőtlen játék 

öröméhez. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=I77ZL2DGLRc


 

 

3. D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont:  

 

A D2 is kínál lehetőségeket a fiatalok számára az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséhez. 

Folyamatosan bővülő, rugalmasan alakítható kínálattal, kreatív, szervezési készségeket 

fejlesztő szerepkörökkel várjuk az érdeklődőknek. 

Csatlakozz FB csoportunkhoz, hogy azonnal értesülj a legfrissebb 

lehetőségekről   

D2 IFJÚSÁGI KÖZPONTJA 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ifjúsági irodát és ifjúsági közösségi 

teret hozott létre 2013-ban a Dózsa utca 2. szám alatti épületében D2 Ifjúsági Központ néven. 

Az iroda egyszerre hozza vissza a klubok, klubtevékenységek értékeit és információkkal, 

tanácsokkal szolgál a betérő fiatalok számára. Célunk, hogy a hozzánk betérő 13-29 éves 

fiatalok számára lehetőséget biztosítsunk különböző tevékenységek kipróbálására, ötleteik 

megvalósítására, akár nemzetközi projektek megszervezésére. A D2 minden hétköznap 14.00 

órától 18.00 óráig várja az érdeklődő fiatalokat, illetve előzetes egyeztetés esetén más 

időpontokban is lehetőség van a helyiségek használatára, bérbe vételére. 

  

https://www.facebook.com/groups/ikszszeged/


Középiskolások hete: 2019. április 1-5. 

Jelentkezés február végéig. 

https://prezi.com/p/nt8gsuthlzbf/ko7-kozepiskolasok-hete-

2019/?fbclid=IwAR00ZM3kHYPXaSF2mLcLssWjo9W3TprKfm1OVZLEONXSEqqczpyt-

s3fXzQ 

4. Cicamentők Szeged: 

 

5. Mosolygó Kórház Alapítvány  

 

Az alapítvány célja a beteg gyerekek hangulatának javítása  és ezen keresztül a 

gyógyulási folyamatok felgyorsítása. 

Hiszünk abban, hogy „A Jókedv Gyógyít” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=77HNnQAu2T4 

  

https://prezi.com/p/nt8gsuthlzbf/ko7-kozepiskolasok-hete-2019/?fbclid=IwAR00ZM3kHYPXaSF2mLcLssWjo9W3TprKfm1OVZLEONXSEqqczpyt-s3fXzQ
https://prezi.com/p/nt8gsuthlzbf/ko7-kozepiskolasok-hete-2019/?fbclid=IwAR00ZM3kHYPXaSF2mLcLssWjo9W3TprKfm1OVZLEONXSEqqczpyt-s3fXzQ
https://prezi.com/p/nt8gsuthlzbf/ko7-kozepiskolasok-hete-2019/?fbclid=IwAR00ZM3kHYPXaSF2mLcLssWjo9W3TprKfm1OVZLEONXSEqqczpyt-s3fXzQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=77HNnQAu2T4


Interjú Kósa Évával – SzeretemSzegedet.hu 

2018-07-20 A BEJEGYZÉS DÁTUMA  SZERETEM_USER ÍRTA  

„Jót tenni jó” – ismerjük a hangzatos mondást. Ennek apropójából ma egy igencsak 

szívmelengető témával készültem. Szeretnék nektek bemutatni egy olyan alapítványt, akik 

önzetlenségből és emberségből jelesre vizsgáznának az emberiség előtt. 

 A Mosolygó Kórház Alapítvány lelkes tagjai előadást tartanak a kórházba került gyermekek 

betegágyainál, hogy ezzel javítsanak a hangulatukon, és ily módon meggyorsítsák 

gyógyulásukat. 

 

Az alábbiakban Kósa Évával készült interjúnkat olvashatjátok: 

Először is szeretném megköszönni, hogy vállaltad az interjút. Nagy örömömre szolgál, hogy 

egy ilyen nagyszerű dolgot mutathatunk be. Aki esetleg (még) nem ismerné, kérlek, mesélj 

pár szóban a Mosolygó Kórház alapítványról! 

Kósa Éva: A Mosolygó Kórház Alapítvány 2004-ben alakult Budapesten. Szegeden 2006 óta 

van jelen. Az alapítvány önkéntesei napi rendszerességgel járnak kórházban lévő 

kisbetegekhez, ahol a gyermekek közérzetének javítása a cél. A foglalkozásainkon mesét 

olvasunk, kézművesedünk, társasjátékozunk, beszélgetünk a gyermekekkel és szüleikkel. 

 
 

http://szeretemszegedet.hu/interju-kosa-evaval-szeretemszegedet-hu/
http://szeretemszegedet.hu/author/szeretem_user/


Hogyan indult? Ki volt a kezdeményezője és milyen céllal? 

Kósa Éva: A Mosolygó Kórház hisz benne, hogy a mosoly gyógyít. Ez a küldetésünk! Az 

alapítvány története 2004-ben indult mikor is a magyar gyermekkórházak tragikus viszonyait 

látva, a két alapító tag Countess Csáky Bornemisza Éva, (szül: Bornemisza Éva Judit) és Dr. 

Albert Royaards legfőbb céljává vált a krónikus betegségben szenvedő, és huzamosabb 

kórházi tartózkodásra szoruló gyermekek jobb, tisztább és vidámabb környezetének 

megteremtése. Kezdetben csak Budapesten, mára viszont az ország számos nagyvárosában 

jelen vagyunk. 

 

Milyen szerepet töltesz be az alapítvány életében? 

Kósa Éva: 2013 óta vagyok önkéntese az alapítványnak, tavaly nyár óta pedig az alapítvány 

szegedi koordinátora. 

 

Van rá (tok) igény? Hogyan fogadnak benneteket a gyerekek? 

Kósa Éva: Igen! Eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. A reggeleket az ambulancián 

kezdjük, itt kézműves foglalkozást tartunk az orvosra váró gyermekeknek. Mindig nagyon 

örülnek, ha több óráig is tartó várakozási idejüket lekötjük. Mert azért valljuk be, egy 

felnőttnek is megterhelő, ha huzamosabb ideig kell várakoznia, nem hogy egy gyermeknek, 

aki nagy mozgás és inger igénnyel rendelkezik. Délután az osztályokra megyünk. Itt a 

gyermekek már huzamosabb ideig tartózkodnak, 1-2 napig, de akár több hétig is. Mindig 

örülnek, ha meglátnak, minket, mert akkor azt jelenti, hogy egy kicsit kizökkenhetnek a 

megszokottból. 

 
  



A szülők mit szólnak ehhez? 

Kósa Éva: Mi elsősorban a gyermekekért vagyunk a kórházban. De ott vannak a szülők, 

akiket nem tudunk kizárni. Eddigi tapasztalataim szerint 3 típusú reakció van. Az első az, 

amikor a szülő látva, hogy megbízhat bennünk, elmegy kicsit pihenni, orvossal beszélni. 

A kettes ott marad velünk és együtt folytatjuk a tevékenységet. A hármas, ez a 

legérzékenyebb és legszemélyesebb reakció, amikor is a szülő megnyílik és elmondja minden 

bánatát, aggodalmát. Mi ilyenkor nem tehetünk mást csak, hogy meghallgatjuk. Tanácsot 

ugyan nem tudunk adni, hisz mi erre nem vagyunk feljogosítva, de azzal, hogy meghallgatjuk, 

már egy kicsivel könnyíthetünk a szülők lelkén. 

 

Jelenleg körülbelül mennyi lelkes tagja van ennek az alapítványnak? 

Kósa Éva: Az alapítványnak jelenleg 8 aktív tagja van. De folyamatosan várjuk az új lelkes 

önkénteseket. 

 

Milyen érzésekkel hagyjátok el a kórház épületét? 

Kósa Éva: Egy-egy kórházi foglalkozás után hatalmas érzelmi többletet kapunk. Az a 

szeretet, amit ott kapunk, értve ezt a gyermekektől a szülőkig, és nem utolsó sorban a 

kórházban dolgozó szakemberektől, azt nem lehet mérni. Azzal, hogy jót teszünk, segít 

nekünk máshogy látni ezt a felgyorsult személytelenebb világot. 

 
 



Mit kell tennie annak, aki szintén szeretne tagja lenni ennek a nagyszerű közösségnek? 

Kósa Éva: Egy levelet kell írnia nekem, ezen e-mail címre szegedmkkoord@gmail.com. A 

levélben írja le jelentkezési szándékát. Szeretettel várunk minden új önkéntest, hogy együtt 

tudjunk mosolyt fakasztani a kis betegek arcára, hisz a mosolynak gyógyító ereje van! 

 
  

Készítette: Kovács Henrietta 

  

mailto:szegedmkkoord@gmail.com


6.  15. Árvízi Emléknap 

2019. március 9-én ismét megrendezésre kerül az ezúttal jubiláló Árvízi Emléknap. A 

programot minden év márciusában a szegedi nagyárvíz emlékére rendezik meg a dél-alföldi 

cserkészek és a Szeged-Belvárosi Plébánia munkatársai. 

 

A 10 órakor kezdődő esemény változatos elfoglaltságokat kínál minden korosztálynak - 

kiváltképp ebben az évben - a Dóm téren és környékén. A programkínálat, csak hogy néhányat 

említsünk:  

 

- Előadások,  

-Cserkészek a Föld körül,  

- Érzékenyítő programok,  

- Süteménykészítés,  

- Szabadulószoba,  

- Kahoot vetélkedő,  

- Teddy Maci kórház,  

- kézműves programok,  

- Ragó Ákos mesél,  

- látványos tudományok, 

- bűvészkedés,  

- játék sátor,  

- főzőverseny,  

- tea-és táncház,  

- vadonlakó cserkészek,  

- vízi program,  

- városi játék,  

- délutáni tömegjáték,  

- évfordulós kiállítás,  

- Mustármag, 

- dicsőítés 

 

Az Árvízi Emléknap kiváló alkalom arra, hogy a különböző életkorú cserkészek, vagy nem 

cserkészek megismerhessék egymást: a nap során e széles választék - reméljük -, hogy 

megfelelő környezetet fog ehhez biztosítani. A programot a kisebbek számára a 15:00-kor 

kezdődő ökumenikus istentisztelet fogja zárni. Ezt követően lehetőség lesz a nagyobbaknak is 

további, a feltöltődést szolgáló programokon részt venni. 

 

Ebben az évben ezeket a sokszínű programokat még egy közös pont fogja összekötni: a víz 

motívuma. Idén az évforduló miatt különösen nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani a vízre - 

hiszen voltaképpen programunk kiindulópontját is ez az elem adja.  

 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban néhány program regisztrációköteles. A 

szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. 

 

Bővebb információért látogasson el folyamatosan frissülő honlapunkra:  

http://otker.cserkesz.hu/arvizinap/ 

 

Facebook oldalunk: 

https://www.facebook.com/arviziemleknap/ 

 

http://otker.cserkesz.hu/arvizinap/?fbclid=IwAR3tZvfSNwSNDXFVHMTY62zbrsj9k-S1KDig7vYJ9rqC2MhD0xEmglKmAqU
https://www.facebook.com/arviziemleknap/

