
A „Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében” című projekt 
megvalósulása Csabacsűdön

Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot 
nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. 

434.665,-  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyertünk  programunkra  ami  a  település 
játszóterének a felújításáról szólt. 

Programunk lényege az önkéntesség volt, az összefogás erejének a hangsúlyozása mellyel új 
értéket hozhatunk létre a közösségnek. 

A csabacsűdi játszótér jelenlegi formáját 2008.-ban kapta amikor is a Tiszta Környezetünkért 
Alapítvány,  a  Szülők  Közössége  és  az  Önkormányzat  közös  összefogásával  egy  uniós 
előírásoknak  megfelelő  és  természetesen  a  helyi  igényeket  követő  beruházás  történt,  – 
hasonlóan a mostanihoz –  civil szervezetek, magánszemélyek közös munkájával. 



Június 4.-én ezt a korábban összefogásból létrehozott teret újítottuk meg  mintegy 80 önkéntes 
lelkes segítségével.  

Egy hetünk volt arra hogy  tájékoztassuk a település lakosait,  a helyi civileket a  tervezett 
június 4.-5.-i munkálatokról és segítségül hívjuk őket. 
Plakátokat, szórólapokat készítettünk és a helyi médiumokat is felhasználtuk a propagálásra. 



Június 4.-én reggel 7 órára , szép időre vártuk a lelkes csabacsűdi csapatot. Az utóbbi évek 
hagyományaiban nem volt nyoma az önkéntesség erősítésének a településen. Éppen ezért mi 
szervezők is tartottunk attól hogyan is fogadják az emberek a lelkesítő szavakat és a közös 
munkára való felhívást. 

Szombat reggel azonban a szép idő is megérkezett és a sok lelkes önkéntes is, hogy együtt 
dolgozzon egy közös ügy érdekében. 

Feladatunk volt a játszótéri játékok, padok átfestése, a játszóteret körülvevő fakerítés festése, 
kétsoros járdalapokból járda építése, kosárlabda palánk felújítása, a betonos pálya felfestése. 
Ehhez vásároltunk az elnyert pénzből eszközöket, festékeket. 



A munka rendkívűl fegyelmezetten, szervezetten és lelkesen folyt. Mindenki szívesen végezte 
a rábízott feladatot. Volt aki csak egy vagy két órára tudott jönni de itt volt.

Képviseltette magát szinte valamennyi helyi civil szervezet: a Szülők Közössége, a Nyugdíjas 
Klub, a Csabacsűdiek Baráti  Köre, a Nagycsaládosok Helyi Egyesülete,  a Szlovák Kör,  a 
Hagyományörző Népdalkör, a Polgárőrség.
Jöttek  pedagógusok,  jelen  voltak  a  helyi  képviselők,  a  polgármester  és  a  jegyző,  az 
önkormányzat  karbantartó  brigádja  és  természetesen  a  településen  élő  lakosság,  kicsit  és 
nagyok, fiatalok és idősek.

Jó volt látni a sok szorgos embert aki egy célért, önzetlenül tesz és jó volt hallani az elégedett 
szavakat és azokat az ötleteket amik megfogalmazódtak ezen a napon: „Jó lenne máskor is 
ilyen!” ... ”Sok terünk és épületünk van még amit rendbe tudnánk tenni így közösen!„ 









Délben  paprikás  krumpli  ebéddel  vártuk  a  dolgozókat  és  a  nap  folyamán  folyamatosan 
ásványvizet biztosítottunk. 

A hétvégére tervezett program szombat délután 16 órára be is fejeződött.  Minden tervezett 
munkát elvégeztünk és egy csodálatos, szép közösségi teret tudhattunk magunkénak. 



Egy eredményes és egy igen hasznos projektet zárhatunk most. Ritka, de mindenki elégedett. 

Értéket hoztunk létre, egy közös értéket. 



Csabacsűdön a játszótér nem csupán  a gyermekek birodalma. 
Itt  rendezzük meg a térségben is igen elismert  és színvonalas  Gyermeknapot,  itt  tartjuk a 
Pünkösdölőt  június  13.-án,  itt  rendezzük  a  Falunapot  július  02.-án,  a  Kukorica  napot 
szeptember 24.-én.  Itt  szervezünk  minden közösségi tevékenységet a civilekkel közösen. 

Bízunk benne hogy az önkéntesség nálunk a településen is alapelv lesz, hiszen ezzel  sok 
mindent  létrehozhatunk  úgy  hogy   kevesebb  a  költség  és  a  helyi  igényeinknek   és 
értékrendünknek megfelelő tevékenységeket tudunk végezni. Az így létrehozott új dolgokat és 
felújított régi értékeket talán jobban megbecsüljük és jobban magunkénak érezzük!

Várjuk a következő pályázatot!

Csabacsűd 2011. június 10. 

Gilanné Radványi Rózsa 
A Tiszta Környezetünkért Alapítvány

Kuratóriumának elnöke


