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A TÍZVÁROS Alapítvány 2008. február 1-jén jött létre 

Mezőberényben, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az 

embereknek egy kiteljesedett élet elérésére. Közösségi és 

szabadidős centrumot akarunk kialakítani, ahol a családok 

és a fiatalok tudnak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget 

találni. A tevékenységi körünk az óta ennél sokkal 

szerteágazóbb lett.  

Prioritásunk lett, hogy előmozdítsuk a társadalmi befogadást, 

szegénység csökkenését és a gazdasági fejlődését térségünkben. Céljaink 

megvalósítására nem veszünk igénybe normatív támogatást, a finanszírozása pályázatokból, 

adományokból és önerőből történik. Programjaink kiemelt sajátossága az esélyegyenlőség elve 

alapján, hogy fiatalok részvételével valósulnak meg. Több családnak segítséget nyújtottunk 

abban, hogy a romatelepen való elszigeteltségből kiszakadjanak, egész napos kirándulásokon 

új közösségi élményeket és új motivációkat szerezzenek. Ezeket a projekteket több mint 50%-

ban roma gyermekek és a jövőben is működtetni akarjuk és egyre több ember számára 

elérhetővé szeretnénk tenni. 

 

 

 nevű játszóházunkban heti programjainkon 60-70 gyermek és 

fiatal, az alkalmi és évente megrendezésre kerülő rendezvényeiken 

(családi nap, koncertek, karácsonyi ajándékosztás) pedig 100-120, többségében roma 

származású gyermek vesz részt. A társadalmi felelősségvállalás és az esélyegyenlőség jegyében 

a játszóházban gyermekfelügyeletet biztosítunk olyan hátrányos helyzetű szülők gyerekeinek, 

akik tanfolyamot végeznek, vagy 

Munkaügyi Központon keresztül 

képzéseken vesznek részt, munkába járnak, 

vagy a közmunkaprogramban dolgoznak, és 

gyermekeiket valamilyen okból 

bölcsödében, óvodában nem tudták 

elhelyezni. A kreatív foglalkozásokon 

dalokat-verseket tanulnak, játszanak a 

gyerekek, a nagyobbak pedig időnként sütni-főzni tanulhatnak, valamint lehetőségük van a 

szabadtéri játszótéren és a focipályán tölteni a szabadidejüket. 



Az egyik legveszélyeztetettebb korosztály, a tinédzserek számára drogprevenciós előadást 

szervezünk, zenét és a sportot nagyszerű eszköznek tartjuk a gyermekek és fiatalok 

összefogására, képességfejlesztésére, egészségmegőrzés, illetve a gyógyító hatásait az említett 

területeknek hétről-hétre tapasztaljuk. Ezért szerveztünk folyamatosan a sport programok 

mellett gitár és dob oktatást.  

Karácsonykor a TÍZVÁROS Alapítvány ajándékosztást szervezz már több éve, a Kincsesházba 

járó magyar és roma gyerekeknek. Évről -évre 120 -150 ajándékcsomagot osztunk ki a 

gyerekeknek, melynek egy részét más civil szervezetektől kapjuk, másik részét pedig 

adományokból és az alapítvány dolgozóinak gyűjtéséből készítjük el. 

 

 A Fénysugár bábcsoportunk olyan 

előadásokon dolgozik, amelyek erkölcsi 

értékeket közvetít, jellemzője a humor, a zene 

és a tanulságos mondanivaló. Az évek során 

nagyon sok helyen tartottunk előadást, 

meghívtak bennünket fesztiválokra, 

falunapokra, különféle városi rendezvényekre. Bábdarabjainkat úgy írjuk, hogy a gyerekek 

mellett a velük levő felnőttek számára is legyen mondanivalója, a látottak és hallottak őket is 

jókedvre derítsék, megnevettessék. Emellett folyamatosan hívják a bábcsoportot óvodákba is. 

Darabjaikat videofelvételeken is rögzítetjük és elérhetővé tesszük az Alapítvány YouTube 

csatornáján. 

Forráspont Adományboltunk 2010-ben nyílt 

meg, hogy folyamatosan forrást biztosítson az 

Alapítvány projektjeinek finanszírozásához. A 

boltban olyan használt ruhákat, bútorokat, lakberendezési tárgyakat és műszaki cikkeket 

árusítunk, melyeket külföldi civil szervezetek adományokként, felajánlásként gyűjtenek össze. 

Ahogy a szlogen is mondja „Vegyen jót és tegyen jót”, aki nálunk vásárol, minőség terméket 

kap és egyben hozzá is járul a projektek működéséhez 

A TÍZVÁROS Alapítvány a Forráspont Adománybolt működtetése révén már 2009 óta végez 

vállalkozói tevékenységet céljai megvalósítása érdekében, így kellő tapasztalattal és 

kapcsolatokkal rendelkezik ezen a területen. A pályázatokból és az adományokból származó 

bevételek kiszámíthatatlansága miatt mindenképpen szükségesnek tartottuk, hogy az 



Alapítványnak kiszámítható, folyamatos és előre tervezhető bevétele legyen, amivel működését 

folyamatosan biztosítani tudja.  

A Berényi Biobrikett Üzemet az Alapítvány azért vette át, hogy több embernek tudjon 

munkalehetőséget biztosítani, és legyenek anyagi és egyéb 

eszközei a segítségnyújtáshoz. Amellett, hogy az üzem 

szociális célokat is megvalósít, önfenntartó gazdasági 

tevékenységként működik és profitot termel az Alapítvány 

projektjeinek finanszírozásához. 

Az Alföldön egyre nehezebb a tűzifa beszerzése, a brikett alapanyaga a szalma, pedig évente 

újra termelődik és folyamatosan elérhető, így a brikettgyártás elősegíti a még meglévő 

erdőinket megmentését. Előállításához mesterséges kötőanyag nem szükséges, hamuja pedig 

kiválóan alkalmas a talajjavításra. A szalma brikett tehát rendkívül környezetbarát termék, 

amely számos előnye miatt a jövő egyik sikeres energiaforrásának tekinthető.  

 

A terület 7,5 hektáron fekszik így a 

következő lépésben meg tudjuk valósítani 

egy helyen a fóliás és üvegházas 

zöldségtermelést, illetve a szabadtartású 

állattartást is. 

Az üzemben átvételkor az ott dolgozó 3 főt 

átvettük, és tovább bővítettük a 

foglalkoztatottak létszámát, így mára már 

9 főnek tudunk itt munkát biztosítani.  

Az előző tulajdonostól egy működő és bevált technológiát vettünk át, aminek a termelési 

mechanizmusán nem változtattunk. Azonban a termelési kapacitást megnövelését és a 

marketing stratégia folyamatosan fejlesztését is szükségesnek láttuk a piacok bővítése céljából, 

mivel mind belföldre, mind külföldre kívánunk termelni.  

Az üzem fejlesztésére 2017-ben a Társadalmi célú vállalkozás a TÍZVÁROS Alapítványnál 

című GINOP 5.1.3-16-2017-00018 azonosító számú pályázat keretében 19,5 millió Ft 

támogatást nyertünk, amelyet eszközbeszerzésre, foglalkoztatásra és piaci megjelenésre 

fordítottunk.  A termelői kapacitás növeléséhez egy új komplett gépsort helyeztünk üzembe, 

amely a foglalkoztatottak létszámának növelését igényelte, ezért a projekt keretében 4 fő 

hátrányos helyzetű munkavállalót vettünk fel. Az anyagmozgatás fejlesztéséhez egy targoncát 

vásároltunk, amely az alapanyag és a készáru üzemen belüli mozgatását valamint az áru 

gépjárműre történő rakodását tette hatékonyabbá.  


