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Szerinted miért jó fiatalnak lenni? Szerinted mi értékes 

és hasznos benned? Mutasd meg egy alkotás segítsé-

gével, hogy milyen értékei vannak a generációdnak! A 

kreativitásodnak semmi sem szabhat határt, minimális 

megkötésekkel RÁD bízunk mindent. 

Találd ki, csináld meg, küldd el! Január 31-ig várjuk a pá-

lyamunkádat az ugyfelszolgalat@erifa.hu email címre.

RÉSZLETEK

RÉSZLETEK

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VE-

KOP-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében ifjú-

ságszakmai valamint kutatás-módszertani tanácsadási 

szolgáltatást alakít ki, melyet pályázati úton kínál a telepü-

lési önkormányzatok számára.

A pályázat benyújtható a felhívásban meghatározott mó-

don, online űrlap kitöltésével, illetve a kötelező mellékletek 

postai megküldésével.

Az online űrlap véglegesítésének és a hivatalos képviselő 

által aláírt dokumentumok postai beküldésének határideje: 

2021. január 20.

FELHÍVÁS TELEPÜLÉSI VAGY TÉRSÉGI SZINTŰ 
IFJÚSÁGI STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK 
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZAKMAI/MÓDSZERTANI 
TANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Új geneRÁCIÓ - MUTASD MEG A VILÁGODAT!

https://futournet.hu/eletmod/uj-generacio-mutasd-meg-a-vilagodat
https://unp.hu/hirek/felhivas-telepulesi-vagy-tersegi-szintu-ifjusagi-strategiai-dokumentumok-elkeszitesehez


FELÚJÍTJÁK AZ 
ONDÓDI KÖZÖSSÉGI 
HÁZAT

H
ÍR

E
K

, T
Á

JÉ
K

O
Z

T
A

T
Ó

K

2
Folyik a munka, felújítják a közösségi házat 

Debrecen Ondód városrészében. Leginkább 

a fiatalok, a kisgyermekesek és a nyugdíjas 

csoportok tudják majd kihasználni a közösségi 

ház nyújtotta előnyöket. A fejlesztés állásáról 

december 10-én a helyszínen tájékozódott 

Papp László polgármester, Kósa Lajos országy-

gyűlési képviselő és Katona Erzsébet, a város-

rész önkormányzati képviselője.

Papp László polgármester elmondta, a kez-

detben iskolaként, később közösségi házként 

használt épület 94 éve épült, s most nyílt meg 

a lehetőség arra, hogy a Debrecen 2030 prog-

ramban átfogó korszerűsítést végezzenek rajta. 

Az energetikai korszerűsítés során a 340 négy-

zetméter hasznos alapterületű, igen leromlott 

állapotú épületnek hőszigetelik a homlokzatát, 

a tető- és a pincefödémjét. Lecserélik a nyílás-

zárókat, valamint felújítják az épületgépészeti 

és épületvillamossági, valamint a fűtési rend-

szereket. Az épületet emellett részben aka-

dálymentesítik.Az energetikai felújítást 46 millió 

forint uniós támogatásból végzik el, emellett 

lesznek belső átalakítások, felújítások is, amit 

az önkormányzat saját forrásból finanszíroz a 

pontos költségkalkuláció után.

Kósa Lajos arról beszélt, hogy Ondód nagyon 

régi, neve alapján Árpád-kori városrésze Debre-

cennek, hozzávetőlegesen nyolcszázan laknak 

ott, de folyamatosan nő a lakosságszám.A tele-

pülésrészen lakók aktív közösségi életet élnek. 

Ez és a jó levegő sokakat vonz Ondódra élni. 

„A szeretet drága kincs, Földön ennek párja 

nincs. Oszd meg mással, mégse fogy, Inkább 

így lesz még nagyobb!” - Benedek Eleket 

idézte Katona Erzsébet, mondván ez nagyon 

jellemző a rendkívül összetartó és aktív ondó-

di közösségre. A képviselő úgy véli, az infra-

strukturális felújítás kapcsán méltó szintre tud 

emelkedni a városrészen élő lakosok közösségi 

élete. 

A városrészben nyugdíjasklub és baba-ma-

ma klub is működik, emellett a fiataloknak is 

igyekeznek minél több programot szervezni. 

Az Ondódi Közösségi Ház felújítása várhatóan 

márciusban készül el.

VIDEO

TOVÁBB

https://video2.dehir.hu/1211_ondodi_kozossegi_haz_mix.mp4
https://www.dehir.hu/galeria/megujitjak-az-ondodi-kozossegi-hazat
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Az önkéntesek világ-

napjához kapcsolódva a 

délelőtt során a Vas Me-

gyei Család, Esélyteremtő és 

Önkéntes Ház (CSEÖH) átadta „Az Év 

Vas megyei Önkéntese 2020” díjakat.

„1985 óta minden év december 5-én ünnepli a 

világ az Önkéntesek Nemzetközi Napját, a díjak 

átadása is ehhez a jeles naphoz kapcsolódik. 

AZ ENSZ közgyűlése által kezdeményezett nap 

üzenete minden korábbinál nagyobb jelentőség-

gel bír, látva az önkéntesek szerepének felérté-

kelődését az idei esztendőben, az élet minden 

területén.” – ismertette Gorza Norbert, a CSEÖH 

irodavezetője.

A Vas Megyei CSEÖH célja a kezdeményezés-

sel kapcsolatban elsődlegesen az volt, hogy 

a Vas megyében élők körében, a civil szektor 

bevonásával népszerűsítsék az önkéntesség 

kultúráját, rávilágítsanak a fontosságára, mivel 

az önkéntesek munkája a társadalom, illetve a 

helyi közösség önszerveződő, érdekérvényesítő 

képességét is tükrözi.

A „felkért zsűri” által kiválasztott, díjazott önkén-

tesek:

Dancs Istvánné, akit a Forrásközpont Közhasz-

nú Alapítvány javasolt a díjra. Katalin nyugdíjas 

pedagógus, az év során hátrányos helyzetű diák 

korrepetálását vállalta önkéntes alapon, ami a 

digitális oktatás okozta körülmények között még 

inkább szükségszerű volt.

Kiss Ferencnét a Vakok és Gyengénlátók Vas 

Megyei Egyesülete jelölte a díjazásra. Marika már 

öt éve szorosan kapcsolódik önkéntes alapon 

egyesületük munkájához. Az egyesület idei ren-

dezvényein is mindig elsőként volt jelen és nincs 

olyan feladat, amit nem vállalna el azért, hogy a 

látássérülteknek kényelmesebbé tegye az adott 

programot. Kirándulásaikon önkéntes kísérőként 

vesz részt, mindig odaadóan figyel a rábízott 

személyekre.

A harmadik díjazott pedig Izer László, akit a 

Fekete István Állatvédő Egyesület jelölt a felhí-

vásra. László a menhely „önkéntes ezermestere”. 

Évek óra, így az idei esztendőben is önzetlenül 

segítette az egyesületet, valamint tette véden-

ceik napjait könnyebbé, kényelmesebbé. Min-

den olyan dolgot megold, amit az egyesület 

munkatársai kigondolnak, elképzelnek, szakmai 

hozzáértésével pedig okos, frappáns és költség-

hatékony megoldások születnek.

A díjazott önkéntesekkel a megyei napilapban 

célzott beszélgetéseket olvashatnak az elkövet-

kező hetekben. 

Forrás: Vas Népe

KIEMELKEDŐ ÖNKÉNTES MUNKÁT 
VÉGEZTEK EGÉSZ ÉVBEN

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TEREK RÉGEN ÉS MOST BÉKÉSCSABÁN

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat tulajdonában lévő Békéscsabai 

Médiacentrum újságírója, Such Tamás sokak 

számára izgalmas vállalkozásba kezdett. A 

régmúlt idők, a rendszerváltás előtti évek, 

majd a 90-es évek békéscsabai klubéletét 

írja meg, mutatja be. Egyéni hangú írásaiban 

megszólalnak az egykori szereplők, látha-

tunk róluk és a helyszínekről, programokról 

néhány fotót, és nosztalgiázhatunk: „Bezzeg 

a régi szép időkben!”. 

Such Tamás sorozata azonban nem csupán 

egy újságírói múltidézés. Ifjú korában maga is 

aktív részese volt a csabai ifjúsági kulturális 

életnek, ma pedig krónikása az akkori idők-

nek (is). Mi, akik most foglalkozunk az ifjúsági 



4közélettel, segítjük a békéscsabai fiatalok 

közösségeit, támogatjuk érdekképviseletü-

ket, örömmel olvassuk ezeket az írásokat, 

ugyanis ezekből is kiviláglik, amit mindenki 

tud, érez, megtapasztalt: a közösségi tér, 

klub iránti igény nem valami újdonság, nem a 

mai fiatalok hóbortja. 

A közösségi tér időnként szakmai események 

témája is. Békés megyében 2018 óta szer-

vezik meg a Térfigyelő ifjúsági konferenciát, 

amihez idén szeptemberben az Erzsébet Ifjú-

sági Alap is csatlakozott, és együtt rendez-

tük meg a Dél-alföldi Régióban a Térfigyelő 

ifjúsági konferencia és EFOP szakmai napot. 

A nap témái voltak: a közösség és tér kap-

csolata; a társadalmi tér fogalma; Kecskemét 

Város közösségi tér 

hálózata; és a régió 

több településéről 

érkezett szakembe-

rek egykori és jelen-

legei tér-élményei.

Készül Békéscsaba 

Város következő öt 

éves időszakának 

ifjúsági koncepciója 

és cselekvési ter-

ve. Ennek kapcsán 

lezajlott egy ifjúsági 

közösségi felmérés, 

aminek hangsúlyos 

része volt a közös-

ségi terek kérdése. 

Nem nehéz kitalálni, milyen válasz született: 

a fiataloknak szükségük van olyan terekre, 

ahol kulturált körülmények között együtt 

lehetnek a barátaikkal. A közösségi felmérés 

elemző tanulmányában így írunk erről: „Egy 

ilyen térben lehetőség lenne a számukra 

érdekes előadások, réteg zenei koncertek, 

saját kiállítások és képzések lebonyolítására. 

A keretek meghatározásában és a lebonyo-

lításban szükség van a fiatalokra, amire – a 

válaszadók köréből - számos vállalkozó is 

lenne, hiszen több mint hétszáz fő részt 

venne szervezésben, valamint közösségi 

tér kialakításában és működtetésében vagy 

egyéb, a különféle közösségeket érintő fel-

adatokban, aminek helyet biztosíthatna egy 

ifjúsági közösségi tér.”

Októberben egy közösségi beszélgetés 

témája is volt a közösségi tér ügye, és egy 

szakmai háttéranyag is készült ennek kap-

csán, amiben igyekeztünk felvázolni azokat a 

kezdeményezéseket, amik révén városunk-

ban rövidebb-hosszabb ideig klubok, terek 

nyíltak a fiatalok számára, valamint javasla-

tokat fogalmaztunk meg a helyi és országos 

tapasztalatok, az ifjúsági koncepció alkotás 

előkészítő közösségi beszélgetésein elhang-

zottak és a közösségi felmérés eredményei, 

következtetései alapján. 

Most már csak az a kérdés, hogy Békés-

csabán mikor és hogyan lesz olyan ifjúsági 

közösségi tér, amire majd generációk emlé-

keznek, ahonnan zseniális kezdeményezések 

indulnak el, közösségek formálódnak, vagy 

egyszerűen csak jól érzik majd magukat ott a 

fiatalok.

Such Tamás cikkei a behir.hu portálon: Volt 

egyszer egy Manzárd Club a Melósban >>

Legendás csabai klubok: A Gyopár >>

Legendás csabai klubok: A Füge >>

Kultikus helyek Csabán: A Narancs Klub >>

Szerző: Zsótér Mária – ifjúságszakmai mentor

https://behir.hu/volt-egyszer-egy-manzard-club-a-melosban
https://behir.hu/volt-egyszer-egy-manzard-club-a-melosban
https://behir.hu/legendas-csabai-klubok-a-gyopar
https://behir.hu/legendas-csabai-klubok-a-fuge
https://behir.hu/kultikus-helyek-csaban-a-narancs-klub?fbclid=IwAR3vtM7b309s49-2Cr5j21mLEssd7jjNbKnY_3d6kHxqYjWNX6ErHHbLMW8
https://behir.hu/volt-egyszer-egy-manzard-club-a-melosban
https://behir.hu/legendas-csabai-klubok-a-gyopar
https://behir.hu/legendas-csabai-klubok-a-fuge
https://behir.hu/kultikus-helyek-csaban-a-narancs-klub?fbclid=IwAR3vtM7b309s49-2Cr5j21mLEssd7jjNbKnY_3d6kHxqYjWNX6ErHHbLMW8
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A Taszári Fésűs Éva 

Általános Iskola diákjai 

is csatlakoztak a Pont-

Velem Okos Program 

SegítsVelem Mosoly-

Manók adománygyűjtő 

akciójához. A gyerekek 

a használt, de jó állapo-

tú játékaikat gyűjtötték 

össze.

A felhívásban az alsó ta-

gozatos gyerekek vettek 

részt. A kicsik nagy lelkesedéssel vitték az adomá-

nyokat az iskola titkárságára, a felajánlások között 

voltak alig használt könyvek, kirakós játékok, plüssök, 

társasjátékok és kisautók is. 

A korosztályonként és nemenként összerakott 33 

csomagot pénteken szállították el. 

A program való részvétel és a gyűjtés célja, hogy 

az iskola tanulói mosolyt varázsoljanak a rászoruló 

gyerektársaik arcára, valamint hogy maguk is megél-

hessék az önzetlen segítés örömét. 

Az adománygyűjtés a Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lattal közös szervezésében, az EMMI Köznevelésért 

Felelős Helyettes Államtitkársága és a GLS Hungary 

csomag-

logisztikai 

szolgáltató 

támogatá-

sával való-

sult meg.

A TASZÁRI ISKOLA DIÁKJAI CSATLAKOZTAK  
A MOSOLYMANÓK ADOMÁNYGYŰJTÉSÉHEZ

A 2020. évi karácsonyi várakozás a Pandémia miatt 

számtalan kihívást tartogat legfőképpen a közös-

ségek életében. Ezért néhány Pest megyei példával 

szeretnénk bemutatni a szakemberek leleményessé-

gét, ugyanis szemezgettünk a kreatív online készületi 

módszerekből.

Szentendre >>

Városi gyertyagyújtás a harmadik adventi hétvégén 

– online esemény az Advent Szentendrén programso-

rozat keretében december 13-án vasárnap. A harmadik 

gyertyát meggyújtja Szlovák Andrásné, Szentendre 

Város Tisztes Iparos díjasa és Balázs László, a Pan-

non Mentőkutyás Alapítvány Pest megyei képviselője, 

Szentendre Város Civil Szervezete díjasa. Imát mond 

Blanckenstein György, a Szentendrei Keresztelő Szent 

János Plébánia plébánosa.

Az Advent Szentendrén programsorozat legszebb és 

legkedveltebb eseményei a vasárnapi gyertyagyújtá-

sok. A város lakói eddig a Fő téren, a városi karácsonyfa 

és a hatalmas adventi koszorú mellett gyűltek össze, 

együtt élték át a várakozás örömét, a fény megérkezé-

sét. Ebben az évben a járványügyi helyzet miatt sajnos 

nem lehet közösségi eseményként megszervezni a 

gyertyagyújtást, de hisszük, ONLINE, a képernyőn ke-

resztül is megélhetjük ezeket az ünnepi pillanatokat!

Városi gyertyagyújtás december 13-án vasár-

nap 19:30-kor – online esemény.

 » A harmadik gyertyát meggyújtja 

Szlovák Andrásné, Szent-

endre Város Tisztes Ipa-

ros díjasa és a Pannon 

VÍRUS, KARANTÉN, ADVENT – KÉSZÜLET AZ ONLINE TÉRBEN

https://szentendre.hu/varosi-gyertyagyujtas-3-online-advent-szentendren/
https://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2020/12/11/a-taszari-iskola-diakjai-csatlakoztak-a-mosolymanok-adomanygyujtesehez.html


Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő 

Szolgálat képviselője, Balázs László, Szentendre 

Város Civil Szervezete díjasa

 » Imát mond Blanckenstein György, a Szentendrei 

Keresztelő Szent János Plébánia plébánosa

 » Fényfestés

 » Adventi népdalokat énekel Lászai Laura és Lászai 

Lili, a Vujicsics Tihamér Ami növendékei. Tanáruk: 

Tímár Sára

A gyertyagyújtásokat a Szentendrei Kulturális Központ 

YouTube csatornáján és a következő Facebook oldala-

kon vetítjük: Advent Szentendrén, Szentendre Hivatalos 

Oldalán, Szentendrei Kulturális Központon.

Cegléd >>

A Cegléden működő Kossuth Művelődési Központ 

Nonprofit Kft. is kreatívan igyekszik napról napra meg-

tartani az online térben követőit. Online karácsonyi 

receptek helyi közszereplők megosztásában, sport, 

online koncertek, mesék, kézműves foglalkozások 

valósulnak meg.

„A járványhelyzethez alkalmazkodva az online térben 

készülünk hétről-hétre programokkal az érdeklődők-

nek.”

facebook >>

Vasad >>

A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósá-

ga gyűjti a zárt kapuk mögötti működés jó gyakorlatait. 

Ennek egy újabb példája a Vasadi Könyvtár és Műve-

lődési Ház, ők november 25-én indították el YouTube 

csatornájukat. Ezen a felületen visszanézhetőek a helyi 

televízióban meg-

jelent tartalmak 

az intézmény 

elmúlt öt évéről, 

de új videókkal is 

bővül a paletta.

A közösségi csa-

torna létrehozásának 

gondolata azért született meg, mert az intéz-

ményvezető, Kériné Veroczki Barbara szerette volna 

ötleteit saját készítésű videókban megmutatni, és az 

online tér segítségével eljuttatni azt a látogatóknak.

Az első videók az évszakhoz kötődően a téli 

madáretetésről szólnak. Barbara a kislányával 

Zsanival készít csemegét almából, és madárkenyeret 

különböző magokból. A sorozat a Zöld Könyvtári 

Percek fantázianevet viseli, és az első két részt már 

közel kétszázan tekintették meg.

A Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház, mint integrált 

intézmény a virtuális térben is összekapcsolja a 

közművelődést a közgyűjteménnyel. A könyvtár 

novemberben és decemberben a madárvilágról, a 

téli madáretetésről szóló könyveket ajánlja. Ezzel 

párhuzamosan készültek el a videók ebben a 

témában, amik praktikákat, tippeket adnak, hogy 

miért szükséges és hogyan érdemes elkezdeni 

a madarak téli táplálását. Az online tartalmak 

közösségfejlesztő céllal jöttek létre, hogy bemutassák, 

a madáreleség elkészítése jó móka, összehozza a 

családot, és minőségi együtt töltött időt garantál. 

Nem utolsó sorban a gyerekek játszva tanulnak a 

természetvédelemről, az állatvilágról, akár tágabb 

értelemben a gondoskodásról és a felelősségről. 

youtube >>

https://www.youtube.com/channel/UCu5hC1hf_2NzzwhabTgYKOw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCu5hC1hf_2NzzwhabTgYKOw/videos
https://www.facebook.com/AdventSzentendre
https://m.facebook.com/Szentendreofficial
https://m.facebook.com/Szentendreofficial
https://www.facebook.com/szentendreikult
https://cegledikultura.hu/
https://www.facebook.com/kossuthmuvelodesikozpont
https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/mukodes-a-virussal-osszhangban-egy-ujabb-jo-gyakorlat/
https://www.youtube.com/channel/UCQYEIhkimpj0fmKcBveYF1A


PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

A BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR 

SZÍNHÁZI INTÉZET MESTERI ELSŐ ÉVES SZÍN-

MŰVÉSZ OSZTÁLYA JELENETÍRÓ PÁLYÁZATOT 

HIRDET.

A pályázatra olyan jeleneteket várunk, amelyek 

maximum négy szereplősek és a fiatalok karan-

tén/karantén utáni életét mutatják be. A jelenetek 

maximum 7 oldalasak lehetnek. Olyan jeleneteket 

várunk, amelyek önállóan is megállják a helyüket, 

konkrét történeteket, emberi sorsokat mutatnak 

be. Egy pályázó több pályaművel is pályázhat.

PÁLYÁZAT NYÁRI EGYETEMI PROGRAMOKON 

VALÓ RÉSZVÉTELRE FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉ-

NYEK HALLGATÓI, OKTATÓI SZÁMÁRA.

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a kétol-

dalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturá-

lis munkatervekben, megállapodásokban biztosí-

tott, 2021 nyarán megrendezendő nyári egyetemi 

kurzusokon való részvételre.

1945 – A MI TÖRTÉNETÜNK

A Közös Halmaz Alapítvány és a Független Médi-

aközpont az 1945-ös évről szóló családtörténeti 

visszaemlékezések három kategóriájában ír ki 

pályázatot 14 és 35 év közöttieknek. A pályázók 

garantált jutalomban, a zsűri által legjobbnak 

minősítettek értékes díjakban részesülnek. A 

pályázatokat itt, az oldal alján található pályázati 

űrlapon oldalon várjuk. Beküldési határidő: 2021. 

január 17.

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

7

https://nepfolakitelek.hu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3870%3Ahungarikum-vetelkedo-magyar-nemzeti-ertekek-a-karpat-medenceben&amp;catid=69&amp;Itemid=267&amp;fbclid=IwAR2JJviPtjzwWQcdY3LZxlIFdDsGOp_E6h6gW8hcee-ICExdy1fd8PVlv-c
http://www.kozoshalmaz.hu/1945
https://www.facebook.com/mesterisszinisek22/posts/389380755810987
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8A MEME Kutatási Szekciója még 2017-ben az-

zal bízta meg az Ipsos médiakutatási osztályát, 

hogy készítsen egy pillanatképet az akkor 15-29 

éves korosztályról, felmérve a fiatalok média-

fogyasztási, különös hangsúllyal audiovizuális 

tartalomfogyasztási szokásait. Pontosan három 

év elteltével idén ősszel a Magyar Elektronikus 

Műsorszolgáltatók Egyesülete újra az Ipsost kérte 

fel, hogy ismételje meg a kutatást, de a vizsgálat az 

immár 18-32 évesekre módosított célcsoportjával le-

követte az 1988. és 2002. között született médiafogyasz-

tók életében három év alatt beállt változásokat. A kutatás az 

NMHH támogatásával készült.
TOVÁBB

A fiatal felnőttek 2017-hez viszonyítva jelentősen 

kevesebben töltenek le zenét és filmet illegális 

online felületekről. A csökkenés hátterében a 

streaming-, és előfizetéses szolgáltatások tér-

nyerése állhat: a fiatalok 31 százaléka dönt legális 

streaming felület mellett zenehallgatáskor, illetve 

34 százalékuk választja az előfizetéses szolgálta-

tásokat filmnézéshez.
TOVÁBB

http://kreativ.hu/kreativ_online/cikk/jelentosen_nott_a_magyar_fiatalok_koreben_az_svod_elofizetes
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/ertekelik-a-szellemi-tulajdont-3425584/
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9
MIKULÁSGYÁR

A MikulásGyárba évről-évre egyre többen 

jelentkeznek önkéntesnek. Sokan kifejezetten 

a MikulásGyár miatt jönnek Magyarországra a 

karácsonyi időszakban. Ausztráliából, Kínából, USA-

ból és Európa több országából is érkeznek segíteni, 

csomagolni. Nagy szolgálatot tesznek a MikulásGyárnak, s 

ezáltal az adományozottaknak. 
TOVÁBB

ORSZÁGOS ADVENTI PÉNZADOMÁNYGYŰJTÉS 2020

2020-ban 25. alkalommal hirdették meg Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az 

Ökomenikus Segélyszervezet! A sokak által az emblematikus szeretet. éhség. mézeskalácsszívről 

ismert összefogás negyedévszázad alatt Magyarország legnagyobb civil pénzgyűjtésévé vált. 

TOVÁBB

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ

Az összegyűjtött cipősdoboz ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat országos önkéntesi 

hálózatán keresztül juttatja el a gyermekekhez, még az ünnepek előtt. A dobozok elsődleges 

„kikötői” gyermekotthonok, nagycsaládos szervezetek, kórházak, fogyatékos gyermekek 

fejlesztésével foglalkozó iskolák, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek. TOVÁBB

https://mikulasgyar.hu/
https://segelyszervezet.hu/
http://www.ciposdoboz.hu/


FELIRATKOZÁS

0:21 / 1:14

Keresés

Az új geneRÁCIÓ - Mutasd meg a világodat! Pályázati felhívás - Új beküldési határidő: 2021.01.31!

42 megtekintés • 2020. dec. 3. 0 0 MEGOSZTÁS MENTÉS

FuTour
1,25 E feliratkozó

VIDEÓ AJÁNLÓ
VIDEÓ AJÁNLÓ

VIDEÓ AJÁNLÓ
VIDEÓ AJÁNLÓ 10

TOVÁBB

https://www.youtube.com/watch?v=2NGDLgGMVZg


SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ 11

Tetszik MegosztásHozzászólok

5 megosztás

FuTour
December 15., 10:21 • 

Mi jár a fejedben?

LiliZsoltAnnaTörténetemDirect

m.facebook.com/home.php

16:53

https://www.facebook.com/erzsebetifjusagialap/photos/a.137201079690833/3598937936850446/
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futour.net: Az elmúlt hónapok-

ban több száz internetfelhaszná-

ló kapott Magyarországon egy 

zsarolólevelet, amelyben a levél 

küldője trójai vírussal fertőzte 

meg az áldozatok számítógépét 

és webkamerás felvételt készített 

róluk intim helyzetekben. Te mit 

csinálnál ilyen esetben?

futour.net: Környezetvédelmi témájú 

alkalmazás, mely segít a gondolko-

dást tudatosabbá tenni. Az app napi 

pár perces használatával a felhaszná-

ló játékosan tehet a környezetért és 

tippeket is kaphat az ökolábnyoma 

csökkentéséhez.

index.hu: Felmérések szerint a vírus okozta problé-

mák és bezártság akár harminc százalékkal megnö-

velheti a bántalmazott gyerekek számát, ami eddig is 

évente körülbelül egymilliárd gyereket érintett. Közü-

lük közel negyvenezren válnak emberölés áldozatává.

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

https://index.hu/kultur/2020/11/24/barkibol_lehet_bantalmazo._belolunk_is./
https://futournet.hu/digilet/ne-engedjel-a-hacker-zsarolasanak
https://futournet.hu/zoldovezet/oko-naplo-applikacio

