
név: „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület

tevékenység: Az  egyesületünk  közhasznú  tevékenysége  során  a  következő 
feladatokat  tűzte  ki  célul:  Az  önkéntes  munkánkkal  hozzájárulni 
településünk  fejlődéséhez,  a  programok  szervezéséhez  Újkígyós 
értékeinek szépítése,  kulturális,  saját  és nemzeti  hagyományainak 
megőrzése  A  településen  élők  közösségi  életének  élénkítése  A 
szervezetünk összefogja az Újkígyóson működő civil szervezeteket 
többségét,  akikkel  együtt igyekszünk a programokat,  a  közösségi 
életet  színesebbé  tenni  Az  egyesület  tevékenysége:  számos 
területet  érint  még:  pl.  egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés, 
gyógyító-,  egészségügyi  rehabilitáció  A  nevelés  és  oktatás, 
kulturális  tevékenység,  kulturális  örökség  megóvása, 
műemlékvédelem  A  környezetvédelem,  gyermek-  és 
ifjúságvédelem, sport, közrend.

A tevékenységünk azért sokoldalú, mert fontos szempont volt, hogy 
minden  ami  a  településen  felmerülhet  problémaként  vagy 
megoldandó  feladatként,  abban  az  egyesületünk  hatékonyan 
közreműködhessen  és  pályázhasson  az  önkormányzattal 
egyetértésben.

célcsoport: Legfontosabb  problémának  a  fiatalok  helyzetét  látjuk.  Ennek 
megoldására  igen  sok  pénzforrásra  és  szakemberre  lenne 
szükségünk. Egyesületünk elsősorban kapcsolatai révén tud ebből a 
helyzetből kimozdulni. A békéscsabai Civil Szervetek Szövetségének 
tagja vagyunk, akik információval segítenek, képzési lehetőségeket 
biztosítanak. Igen sok egyesület tagját ismertük meg, akik szakmai 
végzettségük  alapján  segítséget  tudnak  nyújtani,  a  fiatalok  drog 
prevenciós programjaihoz. Az Önkormányzattal közös megbeszélés 
után, ígéretet kaptunk az Ifjúsági Klub helységének kialakításához. 
A szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének példamutatását tűztük 
ki  célul.  Stratégiánk  egyik  fő  feladata,  a  fiatalok  kulturált 
szórakozási lehetőségének megteremtése. A helyi spotegyesületbe 
sok fiatal tag, akik fogékonyak a szabadidő, önkéntes munka és a 
kulturális rendezvények iránt.

A  fiatalokon  keresztül  a  családjaik  bevonása  –  ilyen  lehet  a  drog 
prevenció,  az  egészség-  megőrzés.  Célunk,  hogy  érdekes 
programokkal,  előadássorozattal  ismertetni  meg  a  családokat  a 
fiatalokat fenyegető külső veszélyek ellen.

kapcsolattartó: Nagy Tiborné

cím: Iroda: 5661 Újkígyós, Petőfi S. u. 38.  
Levelezési cím: 5661 Újkígyós, Dózsa u. 51. 

e-mail: civil.osszefogas@freemail.hu 

telefon: 06 20/ 506-5516 

honlap: http://www.civilosszefogas.fw.hu

egyebek: Az  önkéntes  munkánk  egyik  kiemelkedő  feladata  a  településünk 
kulturális életének felpezsdítése. Nincs másik ilyen civil szervezet, aki 
a településen élők és a településen lévő civil szervezetek fogja össze. 
Újkígyós  kulturális  értékeinek  szépítése –  a  Szűz  Mária  Szent  Neve 
Templom  felújítás  utáni  rendbetétele,  az  Ipoly  Arnold  Népfőiskola 
kiállító helységének berendezése, kiállítási tárgyak elrendezése volt a 

http://www.civilosszefogas.fw.hu/


másik kiemelt feladatunk. Az önkormányzat biztosított az egyesületek 
kérésére Civil Irodát. Igyekeztünk igényesen berendezni, hogy minden 
civil szervezet nyugodt körülmények között tudja folytatni munkáját. 
A közösen tartott megbeszélések után a közös vállalt önkéntes munka 
emelte a városi programok színvonalát. A jó hangulat, a közös munka 
öröme, egymás tisztelete és szeretete tart össze bennünket.


