
 

Közösségi szolgálat ajánlás  
 
A szervezet neve: Csabagyöngye Kulturális Központ 
 
Címe: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 
 
Kapcsolattartó neve: Zsótér Mária 
 
elérhetősége: 
levelezési cím:  Csabagyöngye Kulturális Központ 

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 
telefon:   06-66/449-222 
e-mail:   zsotermaria@csabagyongye.com 
 
A szervezet tevékenységének rövid leírása: 
A Csabagyöngye Kulturális Központ Békéscsaba és a megye legnagyobb közművelődési 
intézménye. 2013. januárjában vettük birtokba az új épületet, ami több mint 6.000 
négyzetméteres területen közel 50 közösség működik, kiállításokat, koncerteket, 
konferenciákat, előadásokat, gyermek- és családi programokat, tréningeket, bálokat, 
esküvőket szervezünk és adjuk ilyen eseményekre bérbe helyiségeinket. 
 
A közösségi szolgálat mely területén tudunk fogadni tanulókat: 
a) az egészségügyi,  
b) a szociális és jótékonysági,  
c) az oktatási,  
d) a kulturális és közösségi,  
e) a környezet- és természetvédelemi,  
f) a katasztrófavédelmi,  
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 
közös sport- és szabadidős. 
 
 
A tevékenység rövid leírása: 
 
 
A Patent Ifjúsági és Diákiroda és a Patent Diákklub közösségi életébe tudjuk bevonni a 
diákokat. Elsősorban a Diákklub nyitva tartási idejében (szerda-csütörtök-péntek 15.00-
18.00 között) ügyeleti feladatot kínálunk. Az ügyeletes feladata: 
a nyitva tartási időben a betérő fiatalok fogadása, a Diákklub lehetőségeinek ajánlása, 
segítés a játékok és technikai eszközök (csocsó, társasjátékok, X-boksz kinect) 
használatában, a vendégek motiválása az aktív részvételre, játékra, bekapcsolódás a 
játékba, beszélgetés kezdeményezése. A Diákklubban egyszerre mindig 2 ügyeletes 
tartózkodik. Az ügyeletesi rendszer részét képezi a felkészítés és a folyamatos szupervízió 
is, amit mentálhigiénés szakember bevonásával végzünk. 
 
A Patent Diákklub célcsoportja a felső tagozatos 11-14 éves diákok és a középiskolások, 
akik szabadidejük eltöltéséhez választják a Patentot, találkozóhely, ismerkedő hely 
számukra iskolából jövet-menet. 
 
Az ügyeletesek Bekapcsolódhatnak a Patent Diákiroda egyéb programjaiba is (Városi 
Ifjúsági Parlament, SuLink városi vetélkedő, LIKE – Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye), 
ezek előkészítésébe, lebonyolításába igény szerint. 
A CSAK városi diáklap szerkesztőségének munkájába is be lehet kapcsolódni. A 
diáklap 2.000 példányban jelenik meg, a város valamennyi iskolájába és kollégiumába 



eljuttatjuk. A szerkesztőség tanévben hétfőnként 15.00-16.30 között találkozik a Patent 
Diákklubban, az írások megírása önállóan történik. Általában tanévenként 4 újság jelenik 
meg. A szerkesztőség tagjai bekapcsolódnak városi és országos programokba is. A tagok a 
Csabagyöngye Kulturális Központ rendezvényeiről, koncertjeiről is készíthetnek 
tudósításokat, interjúkat, és az intézmény on-line rádiójának munkájában is részt vehetnek. 
A CSAK önálló menüvel rendelkezik a patentdiak.hu oldalon, ami 2013 szeptemberétől 
működik majd. Itt folyamatosan van lehetőség írásaik közlésére. 
 
Békéscsabai Diákönkormányzat munkájába való bekapcsolódás 
A városi szervezet központja a Patent Diákiroda, mentora a Diákiroda vezetője. A 
békéscsabai diákok számára szerveznek szabadidős, közösségi programokat, fórumokat, 
konferenciákat gyermek-és ifjúsági korosztályt érintő témákban. Szorgalmi időszakban 
minden héten kedden 16.00-18.00 között tartják megbeszéléseiket a Patent Diákklubban, 
amikor is az éppen aktuális feladatok szervezése folyik. A fiatalok projektmunkában 
dolgoznak egy-egy feladat megvalósításán, csoportokat hozva létre maguk közül választva 
meg az adott csoport vezetőjét, irányítóját. A projektmunka részét képezi a feladatra való 
felkészítés (érzékenyítés) és értékelés, feldolgozás is, amit mentálhigiénés szakember 
bevonásával végzünk. 
 
A városi szervezeten belül a diákok tapasztalatot szerezhetnek az együttműködés, 
konfliktuskezelés terén, megtanulják a rendezvényszervezés fortélyait gyakorlatban is. 
Munkánk alapja az önismeret, személyiségfejlesztés, a közösségben való cselekvés. Így a 
fiataloknak nemcsak önmaguk megismeréséhez teremtünk kereteket, hanem a közösségek 
működési sajátosságait, a szerepeket, a közösség fontosságát és erejét is 
megtapasztalhatják. 
 
A Csabagyöngye Kulturális Központ tagintézményeinek programjaiban (pl. 
nagyrendezvények, szakkörök, táborok, kiállítások, stb.) közreműködés az 
intézmények eseti igényei szerint 
Tagintézmények: 

- Arany János Művelődési Ház 
- Jaminai Közösségi Ház 
- Lencsési Közösségi Ház 
- Meseház 
- Munkácsy Emlékház 
- Tourinform Iroda 

Tevékenységek:  

fesztiválokhoz, rendezvényekhez, táborokhoz kötődő hostess és animátori feladatok, 
ültetés, jegyszedés, jegyárusítás, forgatókönyv alapján előkészítésben 
közreműködés, szórólap/plakát/információs kiadványok terítése, csoportkísérés, 
ügyelet rendezvények megvalósításakor, ruhatári ügyelet, illetékes hatóság által 
engedélyezett programokon főzés, kínálás, játszóházban, kézműves foglalkozásokon 
közreműködés, tolmácsolás, dekorációkészítés, kiállítás-felügyelet, teremberendezés 

 
Milyen rendszerességgel tudunk fogadni tanulókat: 
 

 hetente 1 alkalommal, hétfőnként a CSAK diáklap szerkesztőségében, 15.00-16.30 
időpontban, 1,5 óra időtartamban, max. 5 fő 

 hetente 3 alkalommal, szerda-csütörtök-péntek 15.00-18.00 időpontban, 3 óra 
időtartamban, egy időpontban egyszerre 2 fő jelenléte kötelező, 1 héten 6 főt tudunk 
fogadni, összesen az ügyeleti tevékenységre 12 főt tudunk fogadni (a kortárssegítői 
feladat ellátása beosztásának függvénye a jelentkező diákok száma, a bekapcsolódó 
iskolák mentoraival és a diákokkal közösen kialakított rendszer szerint működik majd) 



 hetente 1 alkalommal a Békéscsabai Diákönkormányzat munkájában, keddenként 
16.00-18.00 között, 2 óra időtartam, max. 2 fő 

 tagintézményekben eseménytől függően változik pl. nyári táborokban 2-3 fő, egy-egy 
nagyobb rendezvényen 3-5 fő 

 
Egy tanévben hány tanulót tudunk fogadni: 30 fő 
 
 
A tanulókkal szembeni elvárások: 

 
ILYENEK A PATENT DIÁKKLUB ÜGYELETESEK 
(a Békéscsabai Diákönkormányzat ügyeletesei által megfogalmazott elvárások) 
1. Legalább az egyik ügyeletesnek mindig a Patentban kell tartózkodnia! 
2. Legyenek türelmesek! 
3. Tartsanak rendet! 
4. Mindenkire ugyanannyi figyelmet fordítsanak! 
5. Ne legyenek illuminált állapotban!  
6. Ne sajátítsák ki a játékokat! 
7. Legyenek nyitottak, segítőkészek, empatikusak, kedvesek, figyelmesek, és ne legyenek 
illetlenek! 
8. Érezzék jól magukat! (Mind az ügyeletesek, mind pedig a vendégek.) 
9. Foglalkozzanak az ideérkezőkkel!  
10. Ne ítélkezzenek! Mindenkivel egyformán foglalkozzanak! 
11. Ne éljenek vissza a Patent által nyújtott lehetőségekkel! 
12. Legyenek ott testben, és lélekben is! 
13. A mobiltelefon használatát csökkentsék az ügyelet ideje alatt lehetőleg a minimumra!  
14. Adják meg a kellő tiszteletet mindenkinek!  
15. Tartsák be a házirendet!  
16. Tartsák be az előzőeket! 
 
A CSAK szerkesztőségi tagjaival szembeni elvárások: 
- a szerkesztőségi üléseken rendszeresen vegyenek részt 
- érdeklődjenek az újságírás iránt 
- rendelkezzenek az átlagnál jobb fogalmazási készséggel (helyesírási bizonytalanság, 
diszlexia, diszgráfia nem akadály) 
- legyenek képesek együttműködni közösségben (10-15 fős közösségben) 
 
A Békéscsabai Diákönkormányzat tagjaival szembeni elvárások: 
- szeressen közösségben lenni és csapatban dolgozni 
- képes legyen elfogadni kortársait vezetőként is 
- legyen megbízható, amit elvállal, végezze is el, hiszen egy csapat részeként minden 
személy és feladat fontos és nélkülözhetetlen 
 
Általános elvárások: 
- nyitottság, kezdeményezőkészség, empátia, aktivitás, az intézmény szabályrendszerének 
elfogadása 
 
Békéscsaba, 2013. június 10. 
 
 
 Szente Béla 
 igazgató 
 


