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MEGHÍVÓ 
 
TISZTELETTEL VÁRJUK MŰHELYMUNKÁNKRA, MELY A „NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?” 
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
TÉRSÉGEIBEN CÍMŰ PROJEKTET SZOLGÁLJA 
 

Időpont: 2019.07.23. (kedd) 10:00-14:00 

Téma: Környezettudatos műhelyek a közösségépítés és megerősítés szolgálatában - saját élményű tanulás, 

tapasztalás - tréning módszer 

Helyszín: Kund kastély (Somogyfajsz) 

Regisztráció emailben a hartyandi@gmail.com címen. 

PROGRAM: 

09:00 – 10:00 Érkezés, regisztráció, a közösségi reggeli elfogyasztása 

10:00 – 10:30    Köszöntő – Vajda Violetta (projektvezető) 

                        A projekt két évének rövid összefoglalója 

10:30 – 11:00 Az újcirkuszi mozgalom közösségformáló ereje – Simor Ágnes, táncos, akrobata, rendező 

(Budapest) 

A környezettudatosság jegyében – elméletben és gyakorlatban is - bemutatkoznak a „The Flock 

Projekt” újcirkuszi közösség tagjai 

11:00 - 11:30  Versmegzenésítő műhelymunkák Magyarország hátrányos helyzetű régióiban, azok 

közösségépítő ereje – Ferenczi György és a Rackajam tagjai (Budapest) 

2018 közepe óta zajlik a műhelysorozat a peremvidék kisvárosaiban, ennek eddigi eredményeit 

foglaljuk most össze az előadás keretében Ferenczi György és a Rackajam, valamint a 

műhelymunka résztvevői közreműködésével 

11:30 – 12:00  Egy környezettudatos család működése - Jagudits család (Pannonhalma) 

Hogyan valósul meg a környezettudatos gondolkozás egy vidéki családban? Milyen 

módszereket gyakorolnak és terjesztenek az ismerősök körében. 

12:30 – 13:00 A Gyüttment Fesztivál, mint környezettudatosságra nevelő mozgalom – Császi György, 

szervező (Budapest) 

A Gyüttment Fesztivál a magyar fesztivál piac új típusú, környezettudatos elvekre építő, 

közösségeket építő, trendi rendezvénye. A szervezőcsapatok kértük fel, hogy beszéljenek 

szervezési és szellemi leveikről és az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról. 

13:00 – 13:30  A különböző közösségekbe, kultúrákba való illeszkedés nehézségei egy fiatal 

szemüvegén keresztül – Göcze Zóra, tanuló (Peking, Baja, Brüsszel) 

Zóra Pekingben született magyar és belga szülők gyermekeként, itt végezte az általános iskolát, 

majd Magyarországon a középiskolát, Belgiumban az egyetemet. Nem volt mindez egy 

leányálom számára. Három közösség működését, befogadó készségét 

tudja összehasonlítani az érdeklődők számára. 

13:30 – 14:00 A Cifra Műhely, mint népi egyesület közösségépítő 

lehetőségei – Deésy Gábor, szervező (Écs) 

A Cifra közösség a mára jellemző 

környezettudatosság jegyében éli meg a népi 

mozgalom számára megadott mai 
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lehetőségeket. A népművészeti hozzáálláson kívül fontos számukra a gasztronómia és azon 

belül a borkultúra ápolása, megélése. 

14:00 – 14:30  A színházi műhely közösségformáló lehetőségei – Boka Gábor, vezető (Nagyvázsony) 

Gábor különleges tulajdonsága, hogy egy adott közösség hangadó egyéniségeiből képes egy 

vásári komédiát összehozni pár óra próba után. Persze övé a főszerep, de a haszon a közösség 

tagjainak egyértelmű egymás felé való közeledése a közös szereplés által. 

 

KÖZÖSSÉGI EBÉD 

 

Közösségek gyakorlati bemutatói – rendhagyó közösségi asztalok 

16:00 – 17:00  Simorág Tánccirkusz bemutató Kürtöspusztán (cigány település) 

18:00 – 18:30 Az ácsműhely által készített közösségi tér avatója 

 

KÖZÖSSÉGI VACSORA 

E nap a partnerek és az arra vállalkozó résztvevők főznek: Rackajam, Lóri, Igor & Évi…. 

A „nagy gombóc projekt” (Bánki Eszter & Popa Zoltán) 

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


