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Az „ÉRTED” Önkéntes Program II. Izzító Napja 

 

A Laurus Alapítvány és az Aparhanti Független Roma Egyesület konzorciumában megvalósuló „ÉRTED” 

Önkéntes Program augusztus 30-án tartotta a szakmai délutánnal egybekötött Izzító Napját. Délután 2 órás 

kezdettel a bonyhádi Koller Panzióba invitáltuk a környező települések önkormányzatainak és civil 

szervezeteinek képviselőit, a középiskolásokat, felsőoktatásban részt vevő 

hallgatókat és azoknak az intézményeknek képviselőit, akik önkénteseket 

szeretnének foglalkoztatni. A szakmai délután 

megszervezésével az önkéntesség népszerűsítése, az 

önkénteseket foglalkoztató szervezetek és 

önkormányzatok, civil szervezetek tájékoztatása volt a 

célunk. 

A délutáni rendezvényt Dudás Olga projektvezető nyitotta meg, aki bemutatta az 

„ÉRTED” Önkéntes Programot. A következő pár percben BONI Modern tánc tagozatos 

táncosa, Kulcsár Csenge Szarvas Szilvia vezetésével mutatkozott be. Dudás Olga 

megköszönve önkéntes munkájukat 1-1 logózott pólóval ajándékozta meg őket.  

A következő másfél órában Knyihár Éva, a Baranya Megyei Önkéntes Centrum vezetője 

tartott interaktív tájékoztatót a résztvevők számára a közérdekű önkéntes 

munkavégzésről, megosztotta ötleteit, tapasztalatait 

ezzel kapcsolatban. A szakmai délután zárásaként Dudás 

Olga projektvezető egy állófogadással egybekötött 

konzultációra, illetve a Széchenyi István Általános Iskola 

udvarán tartandó Nyárzáró rendezvényre invitálta a 

vendégeinket. 

 

A délután következő helyszínén, a Széchenyi István Általános Iskola 

udvarán a tanévnyitó ünnepséget követően átadásra került az önkéntesek 

munkájával elkészült futópálya, amit a diákok egy sportágak bemutatásával 

vettek birtokba. 
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A műsor alatt a Baranya megyei Önkéntes Centrum jóvoltából élményfotózásra is 

lehetősége volt az érdeklődőknek, önkéntesek bőrébe bújva fotózkodhattak, illetve 

megtekinthették az önkéntességről szóló kiállítást is az iskola aulájában. 

18 órától a Showder Klub egyik humoristája, Ricsi fiú 

lépett fel, aki előadásával egyaránt a kicsiket és 

nagyokat is megnevettette. Ezt követően az iskola 5. e 

osztálya mutatta be táncát. 

 

A kisebbek nagy örömére Kovács Gábor 

muzsikus is elfogadta felkérésünket és egy fél 

órás műsor keretében mondókákkal és zenével 

kedveskedett az érdeklődőknek, bemutatta, 

hogyan lehet minden háztartásban fellelhető 

tárgyból hangszert csinálni, majd 

megszólaltatni azt.  

A következő program során, mindenki táncra perdült, ugyanis igen népszerűnek bizonyult a ZUMBA JOCIVAL 

című programelem. Kicsi és nagy, diák és tanár együtt zumbázott az iskola udvarán. A rendezvény zárásaként a 

Sally Gardens ír népzenét játszott, sőt, táncra is bírta a közönségét.  

 

 

 

 

 

 

Köszönjük az önkéntes fellépők, segítők munkáját! 

 


