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MEGHÍVÓ 
 

TISZTELETTEL VÁRJUK MŰHELYMUNKÁNKRA, MELY A 

„NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?”  

KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 

TÉRSÉGEIBEN CÍMŰ PROJEKTET SZOLGÁLJA 

 

Téma: Közösség alakításának és formálódásának nemzetközi és magyarországi 

tapasztalatai kevésbé fejlett régióban 

Időpont: 2018. június 08. (péntek) 10:00  
Helyszín: ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ (5600 Békéscsaba-Mezőmegyer, Kossuth u. 1) 
Résztvevők: külhoni együttműködő partnerek, szakértők valamint hazai szakemberek  
 

A KÖZÖSSÉGI MŰHELYMUNKA PROGRAMJA: 

9:45-10:00 Regisztráció napindító muzsika a Talléros Zenekarral  

10:00-10:10 Köszöntő – moderátor: Garay Éva 

10:15-10:30 EFOP-5.2.2.-17. Transznacionális projekt és konzorcium bemutatása 

  Hartyándi Jenő – projektmenedszer, Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány (MEDIAWAVE)  
  Varga Sándorné – elnök, Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért 

10:30-12:30 Külhoni és a partnerszervezetek és a Jó gyakorlatainak bemutatása 

A közösségi asztalra szánt termékek átadása - KOMATÁL 

Hartyándi Jenő (HU): Tartóshullám/Mediawave együttlét (fesztiváligazgató, Nemzetközi Vizuális 
Művészeti Alapítvány, Győr) 
Széman Rózsa (Erdély): A magyar kultúra és közösség megtartása szórványban (szervező, 
EMKE, Szilágysomlyó és környéke 
Bereczki Kinga (Erdély): Háromszék közösségi élete (igazgató, Háromszéki Közösségi 
Alapítvány, Sepsiszentgyörgy) 
Molnár György (HU): Ipari kenderre épülő népi kézművesség és közösségépítés programja a 
Kárpát-medencében (Nemzetstratégiai Kutatóintézet, igazgató) 
  

12:30-13:00 SZÜNET – Közösségi asztal fogyasztása, kapcsolatépítés, beszélgetés 

13:00-16:30 Debreczeni Kiss Helga (HU): Citera újra gondolva – Hangszeres 
bemutató   
János Hajnalka (HU): A népiének közösségalakító szerepe a mai társadalomban  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boldog Gusztáv (HU): Képi vizualitás, mint a közösség alakításának eszköze 
Megyeri István (HU): A XXI. századi hagyományos és táncházi kultúra  
Balatoni Katalin (HU): A népi játék szerepe a helyi és mindennapi tevékenységeinkben  
Rácz Gyula (HU): A monochordtól a magyar citeráig  

  

Közösségi asztal – fogyasztás, kapcsolatépítés, beszélgetés 

16:30  Zárás   
 
 
A műhelymunkán való részvételhez ingyenes, azonban a „Közösségi asztal” működésében való 
együttműködésed segíti céljaink elérését.  
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
 
Információ kérhető a +36/30-4050-324-es telefonszámon Garay Évinél.  
 
 
SZERETETTEL VÁRJUK! 

Békéscsaba, 2018. május 11.    

Varga Sándorné – CsabaKET elnök 

 

 

Tájékoztatás a Közösségi asztal működéséről: (Hartyándi Jenő gondolatai) 

… MERT ERRE KÉSZÜLNI KELL… 

Amikor vendégségbe hívnak, az ősi rend szerint nekünk is illik valamit vinni. Akár valami apró ajándékot, bókot, 
mosolyt, ölelést… 
Régi hagyományőrző forma, a "Batyusbál" megújításaként egy egyedi szálon futó folyamat be, illetve 
visszavezetését kezdeményezzük. 
A "Közösségi asztal"-ra lehet hozni és kirakni - a tárgyakhoz, fogyasztási cikkekhez tapadó személyes történetek 
kíséretében - a közös fogyasztásra szánt ételeket, italokat, házi vagy kézműves termékeket - lekvár, sajt, méz, 
házi bor, házi pálinka, saját sütemény…stb. 
 
Erre azonban készülnöd kell! 
 
Fontos, hogy HOZD EL MAGADDAL a Közösségi asztalra szánt termékedet. 
Figyelj arra, hogy mielőtt útnak indulsz, nézz körül az éléskamrádban és kockásterítős kiskosaradba helyezz el 
egy üveg bort, pálinkát, kolbászt, szalonnát, sajtot, befőttet, lekvárt, mézet, vagy valamilyen helyi 
különlegességet és mindazt, amit jónak gondolsz! 
 
E módszer nem egyszerűen a dolgok cseréjét, hanem sokkal inkább a kapcsolatok, vagyis a közösség 
kialakulását segítheti.  
 

„HA JÖSZTÖK-LESZTEK, HA HOZTOK-ESZTEK, HA HOZTOK-VISZTEK!” 


