
A SZENTESI IFJÚSÁGI ÉS DIÁK ÖNKORMÁNYZAT 

 
Szentes városban jelentıs fejlıdési folyamat ered-
ményeként alakult ki ifjúsági érdekegyeztetı fórum-
ként a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat, 
amely egyben helyi ifjúsági tanács is. 
 

Egy kis történelem... 

A gyermek és ifjúsági 
közélet koncepciózus 
fejlesztése 1992. év-
ben kezdıdött meg 
az országos VE-GA 
Gyermek és Ifjúsági 
Szövetség és Szen-
tes Város Önkor-
mányzata együttmő-
ködésében.  

1992-1995 között 
kialakításra került a 
Szentesi Városi Diák Pince illetve a Szentes-
Magyartési Tábor Központ, amelyeket a VE-GA Szö-
vetség üzemeltet. 
Ugyanebben az idıszakban alapították magánsze-
mélyek a „TÖRİDÉS” Szentesi Gyermek és Diák 
Alapítványt, a független pénzkezelés és a finanszíro-
zás biztosítására.  A Szentesi Gyermek és Ifjúsági 
Kerekasztal (a GYIKA) hosszas viták után 1996-ban 
alakult meg azzal a céllal, hogy kialakítsa a Szentesi 
Ifjúsági és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK) megvá-
lasztásának feltételeit. 
 
A SZIDÖK elsı megválasztására végül 1998. októbe-
rében került sor. A VE-GA és a város együttmőködé-
se 2000. év végén konkrét jogi formát öltött, Szentes 
Város Önkormányzata és a VE-GA Szövetség köz-
hasznú szerzıdésében. Ennek keretében az Önkor-
mányzat közéleti ifjúsági feladatainak ellátásáról a 
VE-GA Szövetség gondoskodik, az általa megbízott 
ifjúságsegítı közremőködésével. Az ifjúságsegítı 
kiemelt feladata a SZIDÖK illetve a SZIDÖK és a 
felnıtt önkormányzat közti kapcsolatok fejlesztése, 
menedzselése, illetve az, hogy segítse a SZIDÖK 
adaptációját a Polgármesteri Hivatal tevékenységé-
be, valamint hogy gondoskodjon az önkormányzati 
ifjúsági szolgáltatások biztosításáról. 
A SZIDÖK mint partner önkormányzat, önálló fejezet-
ként került be a felnıtt önkormányzat SZMSZ-ébe.  
A Képviselı-testület és bizottságai illetve a tisztségvise-
lık anyagilag, erkölcsileg, szakmai és közéleti segít-
séggel támogatják a SZIDÖK tevékenységét. 
 

Mi a SZIDÖK? 

A SZIDÖK a fiatalok és a diákok választott városi 
önkormányzata. A városban mőködı négy általános 
iskola és egy tagiskola illetve három középiskola és 
két tagiskola a város SZIDÖK választási körzetei, 
ahol a diákok megválasztják a képviselıiket. A 
SZIDÖK Képviselı-testület illetve a SZIDÖK Kül-
döttgyőlés további tagjait  képviselı testület további 
tagjait gyermek és ifjúsági civil szervezetek választ-
ják meg. 
 
Célunk, hogy segítsük és fejlesszük az intézményi 
önkormányzatokat, a fiatalok által létrehozott szer-
vezeteket, megismertessük a fiatalokkal a demok-
rácia szabályait, képzéseket szervezzünk olyan 
témákban, melyek késıbbi életükben segítséget 
nyújthatnak nekik.  
Közös célunk, hogy olyan információs, tanulási, 
életvezetési, munkaerı-piaci, kulturális és egyéb 
szolgáltatásokat nyújtsunk a fiataloknak, amely 
segíti, hogy sikeresek legyenek és hogy városunk-
ban találják meg a jövıjüket. 
Célunk továbbá, hogy szépítsük városunkat és 
környékét, megırizzük annak hagyományait. Tábo-
rokat és találkozókat szervezünk tagjaink és a hazai 
illetve a külföldi partner szervezeteink számára. 
Képzéseket szervezünk, hogy jól mőködı szervezet 
válhasson belılünk, amelyik segíti a tagjait. 
Fontos feladatunknak tekintjük a szomszédos orszá-
gok fiataljaival való kapcsolatok  megteremtését is. 
 
Mőködésünk: 

A SZIDÖK-be minden évben minden diákönkor-
mányzat illetve gyermek és ifjúsági civil szervezet 
1-1 képviselıt választhat. Öt bizottsága van, ame-
lyeknek a képviselık mellett bármelyik fiatal tagja 
lehet, ha akar. Ezek a szervezı, a pénzügyi és 
pályázó, a média, a külügy-, belügy és a képzési 
bizottság. Évente kétszer ül össze a küldöttgyőlés, 
ahova minden diákönkormányzat illetve gyermek és 
ifjúsági civilszervezet 5-5 fı küldöttet delegálhat. 
Ezeken döntenek minden lényeges kérdésrıl, bele-
értve a középiskolás korú ifjúsági polgármester és 
az általános 
iskolás korú 
ifjúsági al-
polgármester 
megválasz-
tását is.  
Pénteki na-
pokon a 
Városi Diák 
Pince a talál-
kozási helyük. 

Tevékenységeink: 

I. KÖZÉLETI  TEVÉKENYSÉGEK: 
� Évenkénti választások 
� Közéleti (testületi) döntések meghozatala 
elıterjesztések alapján, határozat hozatallal 
� Részvétel a felnıtt Önkormányzat munká-
jában 
   - Testületi üléseken 
   - Bizottsági üléseken 
� Közös pályázatok benyújtása 
� SZIDÖK igazolványok kiadása - jogosítvá-
nyokkal 
� Ünnepek megünneplésén való saját kül-
döttség 
� Iskolai önkormányzatok támogatása 
� Rongálás, pia- és kábszerprevenciós tevé-
kenységek 
� Önkutató tevékenységek 
� Sajtómunka 
� Kitüntetések: 

   - Szentesi Közéleti Ifjúsági Díjak (felnıtt-
nek illetve tizenévesnek) odaítélése  

   - LEG-DIÁKOK megválasztása az iskolák-
ban és a városban  

   - “Arany Titán” díjak elnyerése 

II. ALTERNATÍV JÁTSZÓHÁZI  PROGRAMOK, 
TÁBOROK, TALÁLKOZÓK SZERVEZÉSE 

III. RÉSZVÉTEL A SZENTESI IFJÚSÁGI IN-
FORMÁCIÓS PONT PROGRAMJAIBAN 

IV. SAJÁT  VÁROSI  
RENDEZVÉNYEK 

V. KAPCSOLATOK: 
 Hazai (pl.  a 
Nagytõkei Gyermek és 
Ifjúsági  Önkormányzat, 
a  Szolnoki Gyermek-
tanács, a  Szolnoki 
Középiskolás Tanács 
tagjaival) 
 Külföldi  (pl. né-
met: Sankt Augustin Ju-
gendparlament, francia: 
FRANCAS; romániai: 

Marosvásárhelyi Kultúrális Központ Egyesület)  

VI. PÁLYÁZATOK KIÍRÁSA (13 éves korig illetve 
14-19 éves korig) 
Például: papírcsodák; irodalmi; fotó; graffiti; 
rajz, festmény 

 

 
 
Amit jó tudni... 

A SZIDÖK - mint helyi ifjúsági tanács - állandó 
meghívott Szentes Város Önkormányzata Képvi-
selı-testülete és bizottságai üléseire véleménye-
zési és kérdésfeltevési joggal minden ügyben 
(kiemelendı, hogy ezen jogokat nem korlátozták 
csak a gyermek, az ifjúsági és diák ügyekre). 

 
2001. évben a Képviselı-testület a SZIDÖK 
javaslatára „Szentes Város Ifjúsági Közéleti Díja” 
címmel új kitüntetést alapított. Ez minden évben, 
a Nemzetközi Gyermeknapon, a SZIDÖK javas-
latára kerül átadásra annak a tizenévesnek és 
felnıtt segítınek, akire a városunkban élı illetve 
tanuló tizenévesektıl a legtöbb, megfelelıen 
indokolt javaslat érkezik. 
 

Szentes Város Önkormányzata munkájának 
elismeréséként a SZIDÖK javaslatára 2003. 
évben „Az év ifjúságbarát települési önkormány-
zata” címet kapta. 

 


