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I. Balaton-felvidéki Lovas
Fórum
2008. január 15-én került megrendezésre az I.
Balatonfelvidéki Lovas Fórum a Hunique Bt. és a Fekete
Sereg Ifjúsági Egyesület szervezésében. A Balatonfelvidéki
Leader
Akciócsoport
szakmabontásos
fórumsorozatának első rendezvénye, a térség lovas
szolgáltatóinak, szakembereinek, lótartóinak összefogását,
lovas irányú fellendítését tűzte ki célul.
A fórumon a mintegy 80 vendég szakmai előadásokat
hallhatott a térség fejlesztési lehetőségeiről.
Előadók voltak: Lóska János, a Magyar Lovas
Turisztikai Szövetség elnöke, Fugli Károly, a Magyar Lovas
Szövetség főtitkára, Dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar
Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója,
Győrffy-Villám András a Magyar Huszár és Katonai
Hagyományőrző Szövetség elnöke, Tuska Pál a Magyar
Lovastusa Szakbizottság tagja, Füsi Erzsébet a Veszprémi
Kistérség HVI vezetője és, mint nyertes Leader pályázók:
Capári Róbert, Dr. Capári Balázs a sümegi Capári
Lovasiskolától, Máté Zoltán az Erdő Gazda 96' Kft-től.
A Lovas Fórum, a szakmai előadások utáni ötletbörze
eredményeként, olyan előremutató célokat vázolt fel,
amelyeket további műhelymunkával, a közösség komplex
lovas fejlesztésére fordíthatunk.
Ennek alapján és Nemes Gusztáv, az MTA
Közgazdaságtudományi
Intézetének
tudományos
munkatársa, nemzetközi Leader szakértő hathatós
moderálása végett öt projektfejlesztő munkacsoport alakult.
(folytatás a 2. oldalon)
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REDEZVÉYEK MUKACSOPORT:
koordinátor-Wágenhofferné Magyar Ágnes - tel.:
30 550 1711
Célja a lovas rendezvények összefogása,
szakmai fejlesztése, szervezése, egységesítése,
témába
vágó
pályázatok
figyelése,
lebonyolítása.
KÉPZÉS MUKACSOPORT:
koordinátor - Győrffy-Villám András - tel.: 20
9282 504
Célja a lovas szakemberek, kiszolgáló szakmai
képzés
lehetőségeinek
feltérképezése,
tájékoztatás, szakmai konferenciák rendezése,
szakmai
műhelymunkák
kialakítása,
fejlesztése.
LOVASCETRUM MUKACSOPORT:
koordinátor - Capári Róbert - tel.: 20 439 1846
A munkacsoport célja a térségben egy komplex
lovascentrum projektjének kidolgozása,
kiépítése bemutatók,
versenyek rendezésére.
LOVAS
TURIZMUS,
MARKETIG
MUKACSOPORT:
koordinátor - Kloó László - lel.: 30 298 0696
A célja a térség lovasturisztikai összefogása,
túravonalak kialakítása, azok működtetésének
lobbija. Egységes
marketing kialakítása, fenntartása.
IFO+PUBLICITÁS MUKACSOPORT:
koordinátor - Csontó Zoltán - tel.: 70 319 3465
Célja egy információs bázis létrehozása, a
publicitás megteremtése.
A kialakult projektfejlesztő munkacsoportok
ezúton is várják a koordinálás segítségét a
tenniakaró, összefogásra alapozó civil
szervezetek,
gazdasági
társaságok,
magánemberek köréből.
Sipos Péter

Közgyűlésről
beszámoló
Egyesületünk február 1-én tartotta 2008.
évi hivatalos közgyűlését, melynek fontosabb
részeiről szeretnénk értesíteni az Sereg iránt
érdeklődőket.
2007-ben a következő Nagyvázsonyt érintő
rendezvényeken vettünk részt:
- február 22-én Szekszárdon mutatkozott
be az egyesület.
- március 15. Koszorúztunk az ünnepi
megemlékezésen.
- március 15. Ötlet Program keretei között
10 hónapra fogadott önkéntes (Fehér Tamás)
befejezte szolgálatát.
- március 1-től ingyenes számítógépes
tanfolyam indult 12 fő részvételével.
- április 10. Patakmeder tisztítás
- május 9-13. Nemzetközi ifjúsági csere
felvidéki és erdélyi fiatalokkal, Majális,
Integrált Speciális Triatlon Játék
- május 28. Pünkösdi Király választás
Monostorapátiban
- június 18 – 30. Sereg Kiképzés II. Nyári
napközi
- június 15 – augusztus 31. 14 külföldi
fiatal fogadása 7 országból rövid távú
önkéntes szolgálatra Nagyvázsonyba.
- július 15-22. ifjúsági csere Elchében
(Spanyolország) 5 fiatal részvételével.
- július 18-26. ifjúsági csere Pejo (DélTirol, Olaszországban) 5 fiatal részvételével.
- augusztus 7-13. között Nyári tábor
Kékeden, Zemplénben 20 fiatal részvételével.
- október 11-én Veszprémben a Mobilitás
által szervezett regionális konferencián
mutatkozott be egyesületünk.
- október 13-án Kenyérmezőn
koszorúztunk.
- Október 23. Nemzeti ünnepünkön
koszorúztunk
- november 15-21. között nemzetközi
szeminárium házigazdái voltunk, ahol 30
ifjúsági szakember vett részt 14 országból.
- november 17-én az egyesület 10 éves
születésnapját ünnepelte.
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- ovember 23. előre hozott Kinizsi
Napon koszorúztunk
- December 11-én. Göncön (Borsod Abaúj
Zemplén megye) mutatkozott be az egyesület.
- December 12-én Debrecenben
Regionális ifjúsági konferencián mutatkozott
be az egyesület.
- December 13-án Székesfehérváron a
Regionális Ifjúsági Konferencián mutatkozott
be az egyesület.
- December 15. Mobilitás, Budapest
országos ifjúsági konferencián részvétel
Egyéb munkáink:
Sereg hajtó újság rendszeres megjelent hét
alkalommal
Sereg szemle műsorszolgáltatás, képújság a
kábeltelevízión
Heti két órában műsorszolgáltatás és 24
órás képújság szolgáltatás.
Nagyvázsonyi fiatalok verseiből Lectus
néven kiadvány készült 5 nyelven.
Heti négy órában Séd Tv műsorsugárzás
októbertől heti 90 percben Vázsonyi Magazin
levetítése.
Tunéziai napot tartottunk január 20-án,
francia napot tartottunk április 1-én.
Több nemzetközi egyéni képzésen
Erdélyben, Spanyolországban, Portugáliában,
Franciaországban, Egyesület Királyságban,
Lengyelországban, Olaszországban, járhattak
fiataljaink.
A Balaton-felvidéki Leader Akciócsoport
alapító tagjai lettünk. Egyesületünk elnökét
beválasztották az akciócsoport Stratégiai
Tervezést Koordináló 10 fős munkacsoport
tagságába.
Októberben bemutatkozott egyesületünk a
II. Tatabányai Civil Napon.
December 29. Tamás nap pingpong
versenyt, csocso és Counter Strike versenyt
tartottunk.
Megyei, regionális, országos képzéseken
jártunk és szerveztünk; többször előadások
felkérésére kértek fel minket. Több nemzetközi
és
magyar
delegáció
látogatott
el
egyesületünkhöz.
Felújítottuk
Teleházunk
gépparkját
vásároltunk egy új fényképezőgépet pályázati
támogatásból.
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Három főállású alkalmazottunk lett. A
fiatalok egyesületünk alapító tagjai voltak, így
már
sok
tapasztalattal
rendelkeznek.
Munkabérüket a Megyei Munkaügyi Központ,
a Nemzeti Civil Alapprogram és az Országos
Foglalkoztatási Alapprogram támogatásával, a
későbbiekben pályázati forrásokból szeretnénk
a bérköltségeiket előteremteni. 3 önkéntes
fiatalt foglalkoztattunk egy tótvázsonyit 10
hónapig és kettő külföldi fiatalt egy évig. Egy
önkéntes Piltman Balázs az Ötlet Program
keretében Debrecenben ment a Rocksuliba
önkéntesnek 10 hónapra egy önkéntest
küldtünk
külföldre
Kukoda
Vilmost
Svédországba 10 hónapra.
Van saját telefonvonalunk és szélessávú
Internettel rendelkezünk.
2007-ben összesen: 27.359.058,- nyert a
„Fekete Sereg” ez 16 sikeres pályázat
gyümölcse 9 pályázatunkat - forrás hiány,
formai hiba…. - miatt elutasítottak. Sikeres
pályázatok írása Lepold Antal, Mátis Viktor,
Piltman Balázs, Eduardo Macia Csurgó
Krisztina és Kandikó Rita munkájának
gyümölcse.
Közgyűlésünk következő napirendi
pontjában
a
2008-ben
tervezett
elképzeléseink megvitatásra került sor.
Január 15. Lovas Fórum szervezése
Nagyvázsonyban
Január 17-21. EVS Klub szervezése 28
önkéntes fiatal érkezett hozzánk 14 országból.
Január 27-29. Előkészítő találkozó a
Grundtvig Programhoz.
Február 1. 2008-as éves közgyűlés
Február 5-10. Debrecenbe utazunk
partnerszervezetünkhöz, a Más Mozaik
Szociokulturális Egyesülethez, egy nemzetközi
szemináriumon vettünk részt a Rocksuliban
Február 21-22. Zámoly Ifjúsági Stratégiai
Tervezés
a
közép-dunántúli
régióban
szeminárium szervezői.
Február 22-24. hét oldalú ifjúsági csere
előkészítő találkozója Nagyvázsonyban.
Február
24-28.
Rückenwind
Szemináriumon
részvétel
Innsbruckban
Ausztriában
Március 4. Halimba Ifjúági Fórum a Leader
csoport részére rendezvény társszervezői.
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Március 10-14. Outdoor sport szerepe az ifjúsági munkában nemzetközi képzésen részvétel
Hollandiában.
Március 14. Koszorúzás.
Március 17-19. Pályázatíró képzés tartása Zámolyba a Fiatalok Lendületben Programról
Március 18-26. Hét oldalú ifjúsági csere Nagyvázsonyban
Március 25. Patakmeder tisztítása
Április 3-5. Exönkénteseknek Értékelő Szeminárium tartása
Április 20. Lectus könyvbemutató
Május 12. Pünkösdi Királyválasztás Monostorapátiban
Május 16-18. Majális
Május 22. Interkulturálsi Párbeszéd Éve Alkalmából Ezeregy éjszaka est a Teleházban
Június 16. – 30. III. Sereg Kiképzés Nyári Napközi gyerekeknek
Augusztus 5-11. Nyári tábor fiataloknak a Zemplénben
Október 2-10. Nemzetközi képzés az önkéntességről
Október 13. Kenyérmezei csata emlékére koszorúzás Kenyérmezőn.
Október 23. Koszorúzás
December 29. Tamás Napi versenyek
Közgyűlésünk harmadik napirendi pontja a tisztségviselő választásra is sor került
közgyűlésünk végén. Vezetőségünk tagjai a következők lettek:
elnök:Kandikó Rita
ügyvezető titkár: Hubai Kata
gazdasági ügyintéző. Csurgó Krisztina
vezetőségi tag: Isó Imola
vezetőségi tag: Mesterházi Ildikó
Felügyelő Bizottság elnöke: Mersics Szilárd
Felügyelő Bizottsági tagok:
Piltman Balázs, Lepold Antal
A vezetőség és a bizottsági tagok is megköszönték a bizalmat és vállalták a tisztségükkel járó
feladatok elvégzését.

Pályázati eredmények 2007-ben
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Sikeres pályázatok írása Lepold Antal, Mátis Viktor, Piltman Balázs, Eduardo Macia Csurgó
Krisztina és Kandikó Rita munkáját tükrözi. Ezúton is köszönöm mindenki munkáját.
Végezetül jó munkát és kitartást kívánok valamennyi sereg-tagnak a 2008-as évhez.
Kandikó Rita

Egy százalék
Duplán segíti a civileket, aki szja 1%-ot ad. Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület (18926198-1-19)
Határidő május 20.! Nem kerül semmibe!
Az Apeh hír szerint legutóbb az adózóknak csak egyharmada nyilatkozott a civil
szervezeteknek adható 1%-ról!
Ha mindenki nyilatkozna, kétszer annyi pénz jutna a civileknek! Ráadásul a felajánlások
megduplázódnak, mert amennyi 1% összejön, még egyszer annyi pénzt pályázati úton kapnak a
civilek a Nemzeti Civil Alapprogramon keresztül. Kérem a kedves olvasókat, tegyék
beszédtémává, tudatosítsátok munkatársaikban, fiatalok szüleietekben, rokoni és baráti körben,
hogy ez semmibe nem kerül, s duplán segíthetnek vele. Például a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület
(adószám: 18926198-1-19) adott 1 %-ok, a nagyvázsonyi fiatalok alulról jövő kezdeményezését
valamint helyi újság (Sereghajtó) kiadását segíti, az önkéntes munkát népszerűsíti a településen,
régióban, az országban a határokon túl is.
A kampány 2008. május 20-ig érvényes, hiszen az egyéni adóbevallást készítők 2008. május
20-ig rendelkezhetnek 1 %-ról.
Számos médiakampány témája az 1%, de az ismerőstől kapott hír és főleg a személyes
beszélgetés róla ezerszer hatékonyabb.
Köszönettel:
Kandikó Rita
elnök
Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület
18926198-1-19
www.fekete-sereg.hu
KISEGÍTŐ MUKATÁRSAT KERESÜK!
Április végétől augusztus végéig Nagyvázsonyi nyári táborba konyhai munkára és takarításra
kisegítőt felveszünk! ÉRDEKLŐDNI: 06-70/531-60-35
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Számítógépes
tanfolyam
Számítógépes
tanfolyam
indul
Nagyvázsonyban, a Fekete Sereg Ifjúsági
Egyesület támogatásával a Teleházban.
Március 31-i kezdettel indulnak az órák,
melyeket egyesületünk tagjai tartanak, teljesen
ingyenesen. 8 fő jelentkezését tudjuk fogadni,
jelentkezési sorrendben.
Terveink
szerint
kétszer
4
fő
foglalkoztatására tudunk lehetőséget nyújtani a
Teleházban. Minden csoport alkalmanként
másfél órás előadásokon vesz részt, ami hetente
2 alkalom, 3 óra. A teljes tanfolyam 10
alkalomból áll, amely idő alatt, az érdeklődők,
a számítógép bekapcsolásától, az internetezésig
alapfokon megismerkedhetnek, számítógép
felhasználókká válhatnak. A tanfolyam ideje
alatt változott Teleházunk nyitva tartása,
március 12-ig.
Hétfő
13.00-17.30
Kedd
13.00-16.00
Szerda
13.00-17.30
Csütörtök
13.00-16.00
Péntek
13.00-19.00
Piltman Balázs

Rövid hírek
EVS Klub
Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) Klub
Nagyvázsonyban! A Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat minden évben több alkalommal tart
képzéseket a Magyarországon szolgáló EVS
önkéntesek számára Önkéntesek Klubja néven.
Az Önkéntesek Klubja magában foglalja a
megérkezés utáni képzéseket és a félidős értékelő
találkozókat. A legutóbbi Önkéntesek Klubjának
helyszíne: EVS Club Nagyvázsony, Teleház és
Ifjúsági Központ volt, amit egyesületünk
szervezett. Klubunkra 28 fiatal érkezett 14
országból.

Előkészítő találkozó
Január 27-29. között francia, osztrák, lengyel
és spanyol elismert ifjúsági képzők látogattak el
egyesületünkhöz. A találkozónk célja egy közös
GRUNDTVIG pályázat előkészítése volt.
Eseményünket a Grundtvig Program támogatta.
Közös pályázatunkat februárban benyújtottuk
Nemzeti Irodánkhoz, júniusban kíváncsian várjuk
előkészítő munkák eredményét. Programunkban
hét ország jelezte együttműködési szándékát
(Franciaország, Ausztria,
Spanyolország,
Olaszország, Egyesület Királyság, Lengyelország
és Magyarország). Külföldi kollégáink
településünk testületi ülésére is ellátogattak, ami
nagy benyomást tett rájuk.

Borostyán a szín
A fenti címmel a Diagonál Magyarország,
aminek a Fekete Sereg is tagja zenei
szemináriumot szervezett Debrecenben. A
szeminárium a Rocksuliban volt. A rocksuli félévi
koncertje is ebben az időpontban volt, ahol a
nagyvázsonyi
Rutinműtét
zenekar
is
bemutatkozhatott 800 debreceni fiatal előtt. Nagy
sikere volt a vázsonyi bandának!!!

Ifjúsági stratégia
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Mobilitás Országos Ifjúsági Szervezet (FSZH
MOISZ) Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda és a Fekete Sereg közösen
szervezett Zámolyon szemináriumot február 2122-én. A szeminárium célja 2013-ig megtervezni
a Közép-dunántúli régió ifjúságot érintő irányait.

Rückenwind
A fenti címmel szervezett osztrák partner
szervezetünk értékelő szemináriumot az önkéntes
munkáról. Rückenwind egy német szó jelentése
hátszél. Azért választották kollégáink ezt a címet
a projektnek, mert olyan fiataloknak adtak
lehetőséget az Európai Önkéntes Szolgálatra
előtte pedig ifjúsági cserére, akik önmaguktól
nem biztos, hogy eljutottak volna valaha az
Egyesült Királyságba. A szemináriumot
Innsbruckban tartották a Cubic egyesület
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székhelyén. A programon tíz ország vett részt. A
találkozó
eredményeként
2008
őszén
Nagyvázsonyban is tervezünk egy nemzetközi
képzést az önkéntességről.

Ifjúsági csere előkészítése
Egyesületünk húsvétkor (március 18-26.) egy
hét oldalú ifjúsági cserét szervez. A cserében
német, román, szlovák, szlovén, spanyol, görög
és magyar fiatalok vesznek részt. A cserét egy
előkészítő találkozó előzött meg február 22-24.
között.

Civil Fórum
A sümegi Famulus Egyesület civil fórumra
hívta a Leader Akciócsoport tagjait, ahol többek
között az április 26. Balaton-felvidéki Leader
Akciócsoport Civil Nap programját készítették
e
l
ő
.
Az április találkozó minden civil szervezetet
szeretettel várnak a szervezők.

Leader Program és az Ifjúság
A Balaton-felvidéki Leader Akciócsoport
kezdetektől fogva fontosnak tartja az
akciócsoport területén élő fiatalok véleményét,
ezért március 4-én Halimbán az ifjúsággal
foglalkozó szakemberek, fiatalok, polgármesterek
vettek részt a találkozón. A program házigazdája a
halimbai
EJ-HA
Egyesület
volt.
A programot Tóbel János a település
polgármestere nyitotta meg. A találkozón
Szendrei Szilárd KÖSZI elnök bemutatta a
Közép-duntúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI)
által
végzett
felmérést,
ami
a
www.balatonleader.hu honlapról is letölthető. A
találkozón Hoffner Tibor a kapolcsi Völgy
Központ vezetője a Leader Programot mutatta be
és a fiatalok szerepét hangsúlyozta előadásában.
Végezetül Kandikó Rita Fekete Sereg elnöke a

fiataloknak szóló pályázati lehetőségekről
tájékoztatta az érdeklődőket. A találkozó egy
közös ötletbörzével zárult, ahol sok értékes ötlet
jött elő, reméljük az ötletek egy része 2013-ig a
Leader Program keretében meg is fog valósulni!!

Tamás napi versenyek
2007. december 29-én Tamás napi csocsó,
ping-pong és conter strike versenyeket tartottunk
11. alkalommal a Művelődési házban. A
kisiskolásoktól a fiatalokon át, egészen az idős
korosztályig érkeztek résztvevők a faluból és
környékéről. Az összejövetel célja nem a
győzelem volt, hanem az, hogy a résztvevők
együtt jól érezzék magukat. Az eredmény hirdetés
után a Rutinműtét együttes csendesülős
koncertjével zártuk a napot.
Helyezések:
Ping-Pong: (páros)
1. Piller Ferenc – Szórádi Jácint
2. Mersics István – Hauck Zsolt
3. Eduarda Macia – Kálmán Tibor
Ping-pong (egyéni)
1. Piller Ferenc
2. Mersics István
3. Eduarda Macia
4. Szórádi Jácint
Csocsó:
1. Piltman Balázs- Eduarda Macia
2. Szórádi Jácint- Németh András
3. Lohn Miklós- Leitold Laci
4. Kálmán Tibor- Hauck Zsolt
Counter Strike: Különdíj: Lohn Miklós Leitold László
Gratulálunk a győzteseknek!
Mi nagyon jól éreztük magunkat ezen a
napon és reméljük, hogy ezzel mások is így
vannak 
Tóth Kata, Tóth Petra

Szerkesztették:
, Kandikó Rita, Nyuzó Attila,
Piltman Balázs, Sipos Péter, Tóth Kata, Tóth Petra, Világos Gerda, Világos Gábor

Következö szám megjelenése áprilisban.

SEREG Hajtó
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Teszel is a Természetvédelemért, vagy csak beszélsz róla?
Ha rászánsz egy szünidei napot és "hajlandó vagy" gyönyörű környezetben, jó
társaságban, jó hangulatban, fontos és hasznos természetvédelmi munkát végezni, amely
ráadásul gyors és látványos sikerrel jutalmaz, mellesleg megismerkedhetsz nem csak
hasonló gondolkodású fiatalokkal, de a KÖSZI tagjaival is!!

Meghívó
A Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért Egyesület (KÖSZI), és a Fekete Sereg Ifjúsági
Egyesület szeretettel meghív mindenkit a 2008. március 25-án (keddre) tervezett III.
pataktakarítási akciónapra.
A program célja felszámolni a hóolvadás és a viharok okozta károk egy részét a Vázsonyi
Séd-patak mentén (elsősorban szemétszedés) Nagyvázsony bel-, és külterületén.
A programra várunk mindenkit, aki csak teheti, hogy eljön a Séd partjára segíteni és hozza
ismerőseit, barátait is. Jöhet bárki, aki hajlandó egy napi felemelő, közös munkával javítani
hazánk, azon belül egy-egy számunkra kedves hely környezeti állapotán.
A program időpontja és helyszíne: 2008. március 25. kedd, Nagyvázsony a Séd patak
völgye.
Találkozó Nagyvázsonyban a Völgy Parkban 9 órakor.
Ruházat, munkavédelem: Túraöltözék, esőköpeny szükséges, esős idő esetén is
megvalósítjuk a programot. Aki teheti, hozzon munkavédelmi kesztyűt. Az akción a 18 év
felettiek a saját felelősségükre vesznek részt, a 18 éven aluli résztvevők épségéért,
munkavédelméért az egyesület vezetője felel, ezért a munkavédelmi utasításait figyelembe kell
venni.
Program: patakmeder tisztítás 9-12.30. 13 órakor ebéd a vigántpetendi Tókertben, ahol a
nagyvázsonyiakon kívül díszeli, monostorapáti, taliándörögdi, kapolcsi, vigántpetendi, pulai,
halimbai, tótvázsonyi és 30 külföldi fiatal lesz ott. Ebéd után, kellemes foci meccsre,
beszélgetésre hívunk mindenkit szeretettel
e feledd: hozz magaddal ivóvizet, poharat, tányért és kanalat.

