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MEGHÍVÓ
TISZTELETTEL VÁRJUK MŰHELYMUNKÁNKRA, MELY A „NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?”
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
TÉRSÉGEIBEN CÍMŰ PROJEKTET SZOLGÁLJA
Időpont: 2019.07.22. (hétfő) 13:00-16:00
Téma: Közösségalakítási jó gyakorlatok feldolgozása - saját élményű tanulás, tapasztalás - tréning módszer
Helyszín: Kund kastély (Somogyfajsz)
Regisztráció emailben a hartyandi@gmail.com címen.
PROGRAM:
12:00 – 12:30 Érkezés, regisztráció
12:30 – 13:00 Ebéd
13:00 – 13:15 Köszöntő – Hartyándi Jenő (projektmenedzser)
13:15 – 13:30 Külhoni együttműködő partnerek komatáljai a közösségi asztalra
13:30 – 14:00

A projekt disszeminációjának megkezdése – Garay Éva konzorciumi partner (Csabaket,
Békéscsaba)
A már 90%-os kiadvány bemutatása, projektoros kivetítéssel.

14:00 - 14:30

Közösségek alakítása a szakemberképzésben – Forró Máté, faipari mérnök, ács oktató
(Neszmély)
Az ács műhely résztvevői, vezetőjük révén bemutatják az eddigre már közel kész közösségi tér
építési fázisait, valamint annak résztvevőit, akik egyrészt ács tanulókból, másrészt a famunkák
iránt érdeklődő laikusokból állnak. Közös munkájuk révén a tábor közössége számára egy
árnyat és esővédelmet adó közösségi tér épül.

14:30 – 15:00 Magyarok és közösségek Dél-Kelet-Ázsiában – Göcze György (Baja, Kuala Lumpur, Malajzia)
Nem árt egy kis kitekintés a világ alig ismert régióiba. Tanulságként, minta, jó gyakorlat
elleséséért. Gyuri barátunk közel 30 éve Kínában és Malajziában él és segíti, kutatja a
magyarok jelenlegi és múltbeli szerepét a régióba. Pl. nemrég fedezett fel egy Székely
vezetéknevű, előző századelőn élt, Malajziában köztiszteletnek örvendő magyart, aki realistán,
nem elfogultan írta le a gyarmatosító időszak állapotait, visszaéléseit. Elmeséli nekünk azt a
magyar vagy európai aggyal nehezen értelmezhető malajziai, közösségalakítási szokást, amely
arra vitte a hatalmas ország főleg maláj, kínai és indiai eredetű lakosságát, hogy különböző
vallásaikat is közelítették egymáshoz, összehangolták azok különböző elemeit és közösen,
békében gyakorolják azokat. Pl. a helyi Buddhán jellegzetes maláj sapka van. Sok érdekesség
várható.
15:00 – 15:30 Az érték- és hagyománygyűjtés módszereiről, közösségekre gyakorolt hatásairól – Both
Miklós, muzsikus, népzenegyűjtő (Solymár)
Miki nemcsak muzsikusként, hanem „A dal” zsűritagjaként vált
ismertté és népszerűvé Magyarországon, de van egy
ezeknél kevésbé ismert oldala is, a népzenegyűjtés.
Nemcsak a cigány népzenét, hanem az erdélyit,
majd a kínait és perzsát is gyűjtötte. Egy uniós
program jóvoltából három évig az alig rögzített
ukrán népzenét gyűjtötte, amiért komoly
„A Növelés vagy nevelés? közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos
helyzetű térségeiben projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az
esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése
mellett.”
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ukrán állami elismerésben részesült. Pár hete zárta társaival egy régóta dobozokban porosodó
etióp gyűjtés feldolgozását, helyszíni adategyeztetéssel. A weboldalról: „Amikor 1965-ben
Martin György és Sárosi Bálint visszatért Etiópiából, senki nem gondolta, hogy értékes
felvételeik több mint 50 évre dobozba kerülnek. Az ethiofolk csapata most arra vállalkozott, hogy
kinyitja ezt az időkapszulát és a nagyközönség elé tárja az etióp folklór változatos és lenyűgöző
anyagát. A nyersanyagokat megőrizték az archívumok, de ma már – korabeli technológia híján
– meg sem tudjuk nézni, hallgatni ezeket. Beemelve mindezt a digitális univerzumba bepillantást
nyerhetünk egy archaikus kultúra évtizedekkel ezelőtti állapotába.”
15:30 – 16:00 Lovas íjászat, mint közösségépítési lehetőség – Kassai Lajos, lovas íjász (???)
Közösségek gyakorlati bemutatói
16:00 – 18:00

KÖZÖSSÉGI ASZTAL – a közösségi asztalra hozott fogyasztható és szellemi termékek
elhelyezése, a megfelelő ismertetők (praktikus, személyes) elmondása mellett

18:00 – 19:00 KÖZÖSSÉGI VACSORA - kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel – a szervezők és az előzetesen
jelentkező partnerek/résztvevők által készített bográcsos ételek
Hotpot, mint közösségformáló „erő” Kínában – speciális ételbemutató (Göcze család)
21:00 – 21:30 Fatánc – A „The Flock Projekt” új cirkuszi artista közösség bemutatója az óriásplatánokon,
zene: Ferenczi György és Rackajam
A programról információ kérhető a +36/20/9690-535-ös telefonszámon Hartyándi Jenőnél. A
programváltoztatás jogát fenntartjuk.
SZERETETTEL VÁRUNK!
Győr, 2019. június 30.
Hartyándi Jenő
projektmenedzser
Tájékoztatás a Közösségi asztal működéséről: (Hartyándi Jenő gondolatai)
… MERT ERRE KÉSZÜLNI KELL…ÉS EHHEZ TE IS KELLESZ!
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.
És ne feledd – a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve
kérjük, hozzál magaddal evőeszközt, tányért és poharat is,
mert nem kívánunk sok-sok szemetet gyártani!
„A Növelés vagy nevelés? közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos
helyzetű térségeiben projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az
esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése
mellett.”
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„HA JÖSZTÖK-LESZTEK, HA HOZTOK-ESZTEK, HA HOZTOK-VISZTEK!”

„A Növelés vagy nevelés? közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos
helyzetű térségeiben projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az
esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése
mellett.”

