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2011. október 13-16-án ismét 72 óra kompromisszum nélkül

Három nap a tettek mezején

Negyedik alkalommal rendezi meg hazánkban az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 
október 13. és 16. között a 72 óra kompromisszum nélkül szociális önkéntes 
akciót,  amely  Magyarország  fiatalságát  hívja  közös  összefogásra,  hogy  együtt 
tegyenek másokért, környezetükért.

Ennek keretében országszerte fiatalok csoportjai 72 órán, azaz 3 napon keresztül 
folytatnak  szociális,  karitatív,  ökológiai  vagy  fejlesztő,  építő 
tevékenységeket különböző  helyszíneken,  a  legkülönbözőbb módon segítve  a 
rászoruló embereken és környezetükön.

A 2010-es létszám csaknem megduplázódott, idén több mint 8000-en jelentkeztek, 
akik az országszerte 19 megyében, közel 140 városban megvalósuló 350 önkéntes 
feladat valamelyikében vesznek részt.

Azon túl, hogy a kezdeményezés iránti elkötelezettségét a három egyház vezetői 
(Dr.  Erdő  Péter bíboros,  Dr.  Bölcskei  Gusztáv  református  és  Szemerei  János 
evangélikus  püspökök)  a  program védnökségével  is  kifejezték  támogatásukat, 
további közéleti személyiségek is a 72 óra kompromisszum nélkül mellé álltak: 
Bombera Kriszina,  Süveges Gergő és  Horváth Gergely televíziós és rádiós 
műsorvezetők, Lackfi János költő, Böjte Csaba ferences szerzetes.

Riportkészítésre, televíziós forgatásra, rádióinterjúra számos alkalmas terület lesz 
a  három  nap  során.  Kirándulás  vak  gyermekekkel,  emlékművek  rendbetétele, 
játszóterek  telepítése,  rendbetétele,  kerítések  festése,  műsorok  idősek 
otthonában,  parkrendezés,  patakmeder  takarítás,  templomdombi  lépcsőépítés  – 
csak néhány példa a tervezett projektek közül. 

Közvetlenül az ön környezetében esedékes önkéntes munkák a következők:
• Az orosházi evangélikus iskola és gimnázium udvarának illetve az utcafront 

felőli részének takarítása; Az orosházi evangélikus templom kertjének illetve 
belső részének takarítása az alsós illetve gimnazista diákok segítségével; II. 
Világháborús hősi katonák sírja; Az orosházi temetőben lévő hősi halált halt 
katonák sírjainak megtakarítása, lombseprés, gazolás az evangélikus iskola 
gimnazistái segítségével; Az orosházi Hajnal utcai evangélikus óvoda 
sövényének pótlása iskolásaink segítségével; Állatmenhely látogatása, 
kutyatápok beszerzése, lombseprés, takarítás, kutyasétáltatás. (2011-10-14 
13:00 - 2011-10-15 16:00), Csapat neve: Székács József Evangélikus 
Általános Iskola és Gimnázium diákjai. Kapcsolat: Ribárszki Ákos 
iskolalelkész, csoportvezető (0620/8245374)

• Óvodaudvar  megszépítése  egy  már  befejezett  beruházást  követően. 
Megtervezik, milyen módon szeretnék a gyermekek számára kellemesebbé 
tenni  a játszóhelyet.  Idősek segítése:  A csapat maga szervezi  meg, hány 
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időshöz jut el, és miként segít: beváráslás, favágás, fűnyírás. Csapat neve: A 
mezőberényi evangélikus ifjúsági csoport.  Mikor? (2011-10-14 – 2011-10-
16.).  Kapcsolat: Lázárné Skorka Katalin lelkész, 20/8243805 

• Mesterségek  Háza  rendezés:  Az  eddigi  gyűjtésekből  adódó  tárgyak 
tisztítása, rendszerezése. Mikor? 2011-10-15. 10:00 – 16:00 

Idős  gondozás:  Az  Evangélikus  Szeretetotthonban  élő  időseket  visszük 
kerekesszékes sétára a városba. Mikor? 2011-10-16. 14:00 – 17:00 Napraforgó Ház 
festése:  A  fal  alapfestése  után  díszítő  elemeket  kell  elhelyezni.  Csapat  neve: 
Tótkomlósi Evangélikus Ifi, kapcsolat: Szpisák Attila evangélikus lelkész, 20/42-65-
104 

• Temető  gondozás,ruha-és  jétékgyűjtés  halmozottan  hátrányos  helyzetű 
gyerekek  számára.  Mikor?  2011-10-15.  8.00-12.00  Gyula,  Szt.Kereszt 
temető.  Csapat  neve:  KJKG,  kapcsolat:  Bukta  Zsolt,  katolikus  pap, 
30/9655240

Pontos információkkal  rendelkező helyi  koordinátor  ebben a  megyében: Szikora 
Mihályné, 20/824 8370; infopont@kie.hu

Friss  információkért  keresse  fel  honlapunkat:  www.72ora.hu.  A 
sajtóinformációknak külön menüpontot hoztunk létre.

2011. szeptember 30.
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