
ÚJRATERVEZÉS  

„Talán különös dolog ilyet         

mondani, de egyedül a 

fejlődésben, az átalaku-

lásban és a változásban 

találhatjuk meg                

az igazi biztonságot.” 

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

Végéhez közeledik a programunk 

A projekt teljes időtartama alatt, tavaly ősztől kezdődően összesen 106 

db középiskolai előadás és 13 db felsőoktatási előadás valósult meg a 

Debreceni Egyetem különböző karain (BTK, Műszaki Kar, Víz és Környe-

zetgazdálkodási Intézet), valamint a Nyíregyházi Főiskolán, összesen 

több, mint 3.000 hallgató részvételével.  

25 csoport dolgozott folyamatosan, rendszeresen szerveztek találkozókat, 

igyekeztek megismerni, feltérképezni településük termelési, fogyasztási 

szokásait, felismerni az összefüggéseket, meglátni a felszín mögött a 

rendszert, és a beavatkozási lehetőségeket. Ezzel együtt megtapasztalni 

a közösségi munka hatékonyságát, együttműködni a helyi lakosokkal, 

döntéshozókkal, és ráébredni a saját felelősségükre, és lehetőségeikre. 

Érezni azt, hogy a saját sorsukat a kezükbe vehetik, és sokkal több lehe-

tőségük van annál, minthogy külföldre vándoroljanak, és ott tervezzék a 

jövőt.  

A program nem csak a diákok, hanem felnőtt segítőik, a projektben dolgo-

zó szakemberek számára is rendkívül tanulságos volt. Megmutatta, hogy 

a fiatalok nyitottak, együttműködőek, képesek a saját sorsuk alakítására, 

a tudatosabb, felelősségteljesebb életvezetésre. Ha van egy ügy, egy cél, 

amit fontosnak tartanak, azért képesek dolgozni, másokat bevonni, le-

gyen szó rendezvényszervezésről, vagy felmérésről, kutatásról, jövőter-

vezésről.  

Ezúton is köszönjük minden fiatalnak a projekt ideje alatt végzett          

munkáját! 
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HELYI TERVET BEMUTATÓ RENDEZVÉNYEK 

A csoport a helyi fogyasztási tervet bemutató 

rendezvényen a legkisebbekre is gondolt, és 

kézműves foglalkozással várta őket. 

KARCAG 

A rendezvényen a vidámság mellett nem 

maradt el a helyi terv ismertetése és az 

ennek kapcsán kialakuló beszélgetés sem.  

BALMAZÚ JVA ROS 

A termelési és fogyasztási tervet bemutató 

rendezvény vonzotta a diákokat, így jó 

beszélgetések alakultak ki a fiatalok jövőjéről. 

Ú JFEHE RTO  

A helyi tervet bemutató rendezvény kicsik és 

nagyok számára egyaránt vonzó volt, így a 

jövő generációja is hallhatott a fiatalok által 

felvállalt ügyről. 

HAJDÚ NA NA S 

A helyi terv bemutatásának, és az ehhez 

kapcsolódó programelemeknek az ifjúsági 

fesztivál adott otthont.   

HAJDÚ SZOBOSZLO  

Ezzel véget is értek a rendezvények, 

melyek szintén sok tanulsággal 

szolgáltak. Tudjuk, hogy egy rendszer 

átalakítása nem könnyű feladat, de a 

projekt során a fiatalok munkájának 

köszönhetően 25 településeken elindult 

az a folyamat, ami a rendszer 

javulásához, átalakításához vezethet.  



Lezárultak az előadások is, több, mint 3000 diákot 

értek el üzeneteink a régió középiskoláiban és 

felsőoktatási intézményeiben.  

ELO ADA SOK 

A projekt ideje alatt 25 csoport dolgozott azon, hogy 

megismerje a településük gazdasági folyamatait, és 

készítsen egy tervet a rendszer újratervezéséhez. 

CSOPORTOK 

A PROJEKT FŐ ELEMEI KÉPEKBEN 

Lezajlott mind a 25 településen az a rendezvény, amelyen 

a fiatalok bemutatták az elkészült helyi tervet, 

beszélgettek a résztvevőkkel, eljuttatták fő üzeneteiket. 

RENDEZVE NYEK 

Sikeresen megvalósult mindkét tervezett képzés, 

amelynek célja az volt, hogy a résztvevőket, mint 

vezetőket készítsük fel a projektben rájuk váró 

feladatokra.  

KE PZE SEK 

Ez volt tehát az ÚJRATERVEZÉS az Észak-Alföldi Régióban, és bár a projekt lezárul, de a munkát nem 

fejezzük be, sőt! Sok feladat vár még ránk ahhoz, hogy végül a fiatalokkal együtt elérjük céljainkat. 

Éppen ezért továbbra is keressenek bennünket elérhetőségeinken, szívesen fogadunk észrevételeket, 

javaslatokat, és nem utolsó sorban elhivatott pedagógusokat, és vállalkozó szellemű fiatalokat. 


