
Köszöntjük olvasóinkat,  
kedves civil barátainkat!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy kezében tartja a Délvidék elsô magyar civil szervezeti folyóiratát,  

a Közösségi teret. Már a lap címében is azt szeretnénk sugallni, hogy ezzel a kiadvánnyal egy újabb 

teret kívánunk nyitni a délvidéki civil szervezetek számára, s egyúttal a szervezetek által  

létrehozott közösségi tereket kívánjuk mások által is ismertté, s így általános közkinccsé tenni.

A folyóiratot kiadó zentai „Ci-Fi” Civil Központ alapvetô törekvése, hogy minden lehetô formában 

segítse a délvidéki magyar civil szférát. Ennek kapcsán információt közvetítünk, találkozókat  

szervezünk, s igyekszünk megoldásokat kínálni a felmerülô jogi, pénzügyi problémákra.  

E tevékenységünk következô megállója, a Szülôföld Alap támogatásának köszönhetôen, a Délvidék 

elsô magyar civil szervezeti folyóiratának a megjelentetése.
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 MEGKÉRDEZTÜK 

Tómó Margaréta

A magyar  c i v i l  sz fé rának  tek in té lye  van

Kudlik Gábor 
a civil szervezetek alakulásáról, 

feladatairól és nehézségeirôl

A jugoszláviai és a szerbiai civil élet gyökerei a huszadik század elejére vezethetôek  

vissza és fôleg az elsô világháború befejezése után erôsödtek meg – tudtuk meg  

Kudlik Gábortól, a szabadkai Nyitott Távlatok civil szervezet elnökétôl.  

Már az elsô években megjelentek az elsô civil szervezôdések különbözô formái:  

karitatív szervezetek, dalárdák, mûvelôdési egyesületek és egyebek, s ez  

végigkísérte a két világháború közötti idôszakot. A politikai párt – egyetlen magyar  

politikai párt volt – mellett a civil szervezetek töltötték be azt a szerepet, mely  

a majd fél milliós magyarság igényeit próbálta kielégíteni. A második világháború után  

annyiban változott a helyzet, hogy szélesebb teret engedtek az önszervezôdésnek, ezek  

a szervezetek mind politikamentesek voltak. Ekkor jelentkeznek az elsô szakegyesületek, 

amelyek egy-egy problematikához kötôdtek. Az 50-es években a karitatív szervezeteken  

belül megjelentek azok a civil szervezetek, amelyek különbözô célcsoportokat, pl. cukor-

betegek, mozgássérültek, próbáltak lefedni.

A po l i t i ka 
m e g á l l a p í t j a  

a  tényt ,  de  
a  p r o b l é m á k 

orvos lása 
a  c iv i l  sz fé rá ra 

marad.
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Mikor indul meg a valódi civil szervezôdés 
az országban?
– Az igazi civil szervezôdés a nyolcvanas években indult, 
a szocialista államokkal ellentétben itt a politikai pártok 
jelennek meg elôször. A 90-es évek elején pedig megiz-
mosodnak a civil szervezetek, mintegy válaszul az akkori 
politikai helyzetre, gombamód szaporodnak el a különbözô 
békemozgalmak, emberi jogi szervezetek, kisebbségvé-
delmi szervezetek. Ez végigkíséri a 90-es éveket, egészen 
a miloševići rendszer bukásáig. A 2000-es év egy nagyon 
fontos dátum. A civil szervezetek nélkül talán évekkel 
késôbb került volna sor a rendszer megbuktatására.  
A politikai erôknek nem volt meg az az infrastruktúrája, 
ami a civil szervezeteknek megvolt. Az ellenzéki politikai 
pártok infrastruktúráját helyettesítették. Akkor indult meg 
egy párbeszéd a most már hatalmon lévô pártok és a 
civilek között, ami a mai napig folyamatban van. Ennek 
a folyamatnak az eredménye az, hogy tavaly év végén 
megszületett a civil szervezetekrôl szóló törvény, ami igen 
elôremutató. Szerbiában, amikor a civil szervezetekrôl 
beszélünk, akkor igen fontos megemlíteni a kisebbségi 
civil szervezeteket, mert vállvetve részt vettek a társadalmi 
átalakulásokban. Elsôsorban a magyar civil szférára 
gondolok, de mások is hasonlóan tettek. Vannak olyan 
nemzetiségek nálunk, ahol a mai napig a civil szervezetek 
látják el a politikai feladatokat. 
A 90-es években a karitatív szervezetek ingyen konyhákat 
mûködtettek, orvosi ellátást, gyógyszerellátást biztosítot-
tak, de kiálltak a kisebbségi jogok mellett. A civil szféra a 
magyarok esetében mindig érezte azt, hogy a napi politika 
nem tudja betölteni azt a szerepet, amire hivatott. Emellett 
ellenôrzô szerv volt, ami rámutatott arra, hogy hol kell 
cselekedni. A délvidéki magyarság civil szervezeteinek is 
köszönhetô például, hogy megszületett a kisebbségekrôl 
szóló törvény. 
Mi a feladata ma ezeknek a civil  
szervezeteknek?
– Ma, 2010-ben a civil szférának a feladata szerbiai 
szinten talán más, mint annak idején. Mert ez a hatalom, 
már nem az ami a 90-es években volt. De mégiscsak hata-
lom, ami nem tud mindenre odafigyelni. Itt a társadalom 
minden rétegét érintô problémákról van szó. A magyar civil 
szervezeteknek feladata odafigyelni a kisebbségi törvények 
betartására, az emberi jogok védelmére és a nemzeti 
közösségünket érintô bármilyen bántalmazásra. A politika 
megállapítja a tényt, de a problémák orvoslása a civil 
szférára marad. Valószínû, hogy a jövôben ebbe az irányba 
mozdulnak majd el ezek a szervezetek.

Milyen problémákkal küzdenek ezek  
a szervezetek a mindennapokban?
– Nagy gond az, hogy Szerbiát már a demokrácia felé 
haladó országnak tekintik, de a problémákat még nem 
oldotta meg. A támogatók már kivonulóban vannak az 
országból, és ez a legnagyobb gond a civil szervezetek 
számára. A szerb állam próbál alapítványokat létrehozni, 
amely alapokból pályázhatnak a civil szervezetek. De ez 
kevés ahhoz a feladathoz, amely a civil szférára hárul. 
Valószínû, hogy ha megszületik az alapítványokról szóló 
törvény, kedvezôbb lesz a helyzet. 
Ma a legnagyobb probléma az, hogy az adományozók 
legjobb jóindulata ellenére, az állam nem kedvezményezi 
ôket, nem tudják levonni adójukból. Ez már az EU-ban  
mindenhol így mûködik. Ezt kellene a civil szférának  
kezdeményeznie és kiharcolnia. 
Szerbiában a civil szféra egy lépéssel talán az ország 
fejlettsége elôtt van. Ezen belül a magyar civil szférának 
nagy a tekintélye a szerbiai civil életben. A legnagyobb 
civil szervezeteket tömörítô szervezetnek, a FENS-nek 
a 15 százaléka magyar, ami nem mellékes, ha Szerbia 
arányaihoz mérjük. A délvidéki magyar civil szféra magas 
fejlettségi fokon van.
Egyik probléma talán a magyar civil szervezetek közötti 
kommunikáció hiánya. Voltak próbálkozások,  
szervezetünk, a Nyitott Távlatok is próbálkozott. Rövid 
távon mûködik, hosszú távon nem, talán nem is kellene 
erôltetni, mert mindenki úgy érzi, hogy ez nyûg, egy 
karámba hajtás. De egy-egy feladatra ettôl függetlenül 
összejönnek a civil szervezetek. 
Ha a magyar civil szféráról beszélünk,  
mindig felmerül a pénzelés gondja,  
a pénzek elosztásának kérdése.
– Három, de inkább két nagy civil vonulatot különböztetünk 
meg. A harmadikhoz tartoznak a kultúregyesületek és 
egyéb szervezetek. A tényleges civil szféra a valamelyik 
párthoz kötôdô civil szervezetek és a független civil 
szervezetek csoportja. Nagy gondot okoz a pénzelosz-
tás, ami a politikum, a politikai erôk kezében van. Elég 
könnyû kitalálni, hogy milyen elbírálás alapján osztják 
le a pénzeket. A mi szervezetünk valahogy mindig talált 
megoldásokat. Nagy feladat viszont ez, a pénzleosztást 
kell demokratikussá tenni, és a civil szférának kell ezt 
megtenni. Egy civil alap ossza szét azokat a forrásokat, 
amelyek egyéb alapokból és a költségvetésbôl jönnek.  
Ez a jövô feladata. 
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va lós í tsanak  

meg egy-egy,  

az  egészséges 

é le tmódot 
népszerûs í tô  

p ro jektet

Kishegyesi Ifjúsági Iroda

24321 Kishegyes, Fô u. 32.

024 730 010  125-ös mellék

www.kishegyesyouth.org

kzm.maliidjos@gmail.com


Sándor István

Az egészséges életstílus az én stílusom

2009. ôszén a Tartományi Ifjúsági és Sport Titkárság támogatásával  

a Kishegyesi Ifjúsági Iroda fotópályázatot hirdetett. A titkárság által kiírt  

“Zdrav stil, moj stil” pályázat célja az egészséges életmód népszerûsítése volt 

a fiatalok körében, olyan módon, hogy minden községbôl a jelentkezôk saját 

maguk gondoljanak ki, illetve valósítsanak meg egy-egy, az egészséges életmó-

dot népszerûsítô projektet. A lebonyolításához szükséges támogatást  

a Tartományi Ifjúsági és Sport Titkárság biztosította.

A Kishegyesi Ifjúsági Iroda kéthetente megjelenô információs kiadványában 

közzétette a felhívását a község fiataljai számára. A hírlevelükbôl értesült szemé-

lyek irodájukhoz fordultak segítségért, ôk pedig lehetôséget biztosítottak nekik 

arra, hogy részt vegyenek egy újvidéki mûhelyfoglalkozáson és projektbemu-

tatón. Ezt követôen kezdetét vette a munka. Önkénteseikkel összeülve ötletbörzét 

tartottak arról, hogyan is tudna csapatuk részt venni a programban. Közös 

megegyezéssel a legcélszerûbbnek egy fotópályázat kiírását tartották, hiszen 

a beérkezô képeket mindenki számára könnyen megtekinthetôvé tudják tenni, 

ezáltal a célnak, az egészséges életmód bemutatásának, eleget tudnak tenni. 

Felhívásukat a helyi sajtóban és rádióban hirdették meg, valamint az internet 

nyújtotta lehetôségekre is támaszkodva, sikert könyvelhettek el, hiszen számos 

fiatal érdeklôdését felkeltették.

A pályázat lezártával 2009. december 5-én ifj. Juhász Bálint, községi ifjúságügyi 

osztályvezetô, az iskola kiállítási csarnokában megnyitotta a beérkezett munkák-

ból készült tárlatot. A pályázatra tíz fiatal összesen több mint harminc munkával 

jelentkezett. A legjobbaknak egy háromtagú bírálóbizottság döntése alapján  

alkalmi ajándékokat osztottak ki. Harmadik helyen Papp Ágnes végzett, a má-

sodik díjat Szulocki László kapta, az elsô pedig Dudás Attila lett képsorával. 

A képeket a www.kishegyesyouth.org weboldalukon is közzétették. A képek 

olyannyira sikeresek lettek, hogy a legjobb alkotások a késôbbiekben  

az önkormányzat és egyéb intézmények falát fogják ékesíteni.
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Terényi Lívia 

„Ve lünk kerek  a  V i lág”  
ünnepség Magyarkan izsán

A magyarkanizsai Együtt Veled - Értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védô és Segítô Egyesület több mint tíz éve, 

1997 óta fáradozik azon, hogy a sérült személyek megkapják a megfelelô bánásmódot. Az egyesület elérte, hogy 42 

sérült fiatal ellátása, segítése folyik nappali foglalkozások keretén belül, vagy pedig terepen, a község falvaiban. Alkotó- 

munkát végeznek, amely maradandó értékeket létrehozva alakítja a sérült fiatalok értékrendjét, önbecsülését. Üvegházban 

kerti munkákat végeznek, illetve a település tágabb területén csoportokban járnak és pille-palackot gyûjtenek. 

 2009. december 6-án az egyesület a Fogyatékosok Világnapja alkalmából újra megszervezte a „Velünk kerek a Világ” 

ünnepséget. A rendezvény tükrözi az egyesületben folyó munka jellegét. 30 segítô, a Csiga-Biga Északvajdasági  

Gyógypedagógusok Egyesülete, az Együtt Speciális Sportklub és az Együtt Veled – Értük Egyesület, tagjai igazi  

csapatmunkát végeztek. A szklerózis multiplexszel élôk és a Vakok és Gyengén Látók Egyesülete kézmûves kiállítással,  

a Cukorbetegek Egyesülete pedig ingyenes vércukorszint-méréssel járult hozzá a rendezvény sikerességéhez. Hangulatos 

színfoltot varázsoltak az általános iskolások rajzai, valamint a Fény - Bárka védômûhelyben készített munkák is. 

A színpadon különleges hang és fényhatások, a mûvészi ágak találkozásai dicsérték a hozzáértô felkészítôk munkáját és 

a mássággal élôk igyekezetét, törekvését. Büszkék lehettünk a magabiztos, önmagukat vállalni tudó fiataljainkra. A nézôk 

pedig bizonyították, hogy a szeretet minden akadályt képes legyôzni. A lehetô legtermészetesebb volt, hogy a színpadon 

mindenkinek helye volt, és egy közös éneklés tette az élményt teljessé. Mielôtt az autóbuszok haza szállították volna 

az Orom és Horgos irányából érkezô vendégeket, az elôcsarnokban elfogyasztott uzsonna mellett lehetôség volt még 

beszélgetésre, ismerkedésre is.

A rendezvény támogatói voltak: Magyarkanizsa Község Önkormányzata, Mentálisan Sérült Személyek Szövetsége, Cnesa 

Oktatási Mûvelôdési Intézmény és Fotografika Nyomda. 

a  szeretet 

minden 

akadá ly t 

képes 

legyôzn i

Együtt Veled – Értük Értelmi 

és Testi Fogyatékosok 

Érdekeit Védô és Segítô Egyesület

24420 Magyarkanizsa, Petôfi Sándor u. 44.

 024/878-870

barka@tiszanet.net
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Püspök Mária

Farsangi  á larcos fe lvonulás  
Tóth fa luban

A tóthfalusi „Fehér Akác” Mûvelôdési Egyesület 1989-ben alakult. Az egyesület keretein belül összesen mintegy 80 taggal 

tevékenykedik az asszonykórus, a gyermek és ifjúsági tánccsoport, valamint a kézimunka csoport. Az egyesület vezetôje 

Püspök Mária, a kézimunka csoport vezetôje pedig Zsoldos Rózsa, aki még Tájházat is mûködtet a faluban. 

Az egyesület, a lehetôségekhez mérten, igyekszik részt venni minden egyes rendezvényen, ezek közül a legfontosabbak: 

„Gazdag ág”, „Durindó”, „Kôketánc”, „Szólj síp, szólj”. Minden egyes felkérésnek örömmel tesznek eleget, akár vidéki, 

akár helyi rendezvényen. A lelkesedés és a jó szándék azonban nem elegendô. Ahhoz, hogy folyamatosan tudjanak tevé-

kenykedni és fejlôdni, szakemberek bevonására volt szükség, akik szaktudásukkal, tapasztalataikkal segítik a megfelelô  

fejlôdését az egyesületnek. Szakmai tanácsadójuk  Bodor Anikó és Raj Rozália. A tánccsoport vezetôje Szabó Gabriella, 

aki modern táncot és mazsorettet tanít a fiataloknak.

A 2009-es évet sikeresnek mondhatja a szervezet. Jubileumi évet ünnepelt, fennállásának 20-ik évfordulóját, ami  

egybeesett a település és a templom alapításának 100-ik évfordulójával.

 2009. február 7-én került sor az egyesület szervezésében a hagyományápoló farsangi álarcos felvonulásra. Az egyesü-

let bevonta a rendezvénybe az óvodásokat és iskolásokat is, akik nagyon élvezték a farsangot. A csodálatos jelmezbe 

öltözött gyerekek és felnôttek utcai felvonulását a romániai testvértelepülésrôl, Igazfalváról meghívott Angelis ’96 zenekar 

kísérte. A jelmezbe öltözött felvonulók szellemes játékait láthatták a helyi lakosok, akik itallal és kaláccsal kínálták ôket. 

A jelmezesek a falu központjába érve bemutatták a farsangi mûsort, majd elégették a botra erôsített, telet jelképezô 

szalmabábút. A mûsor végén a fellépôket és a nézôket is finom lekváros fánkkal vendégelték meg. A felnôttek még tovább 

folytatták a mulatságot a mûvelôdési otthon termében, ahol igen jó hangulatban tartott a bál, egészen hajnalig.

A farsangi mulatságot a továbbiakban hagyománnyá kívánja tenni az egyesület, így 2010. február 6-án  kerül sor ismét  

a farsangi mulatságra, ahová szeretettel várnak mindenkit.

Gazdag ág, 

Dur indó,  Kôketánc , 

Szó l j  s íp ,szó l j

Fehér Akác Mûvelôdési Egyesület

24427 Tóthfalu, Kossuth u. 1.

024/887-084

tothfalu@tippnet.rs
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Nyugat -európa i  turnén a  magyarkan izsa i 
e lôadás

2010 elején Franciaországban és Svájcban lép fel a Sho-bo-gen-zo c. elôadással a Nagy József Regionális Kreatív 

Mûhely. Az elôadásnak 2008-ban volt a magyarkanizsai ôsbemutatója.  Nagy József és Cecile Loyer elôadómûvészek 

mellett a pódiumon a zenét alkotó Joelle Leandre és Szelevényi Ákos is fellép az elôadásban. A rendezô Nagy József.

A 2008-ban és 2009-ben játszott elôadás most elôször indul nyugat-európai turnéra. A Jugokoncert, a Pécs 2010 EKF, 

az Orléans-i Nemzeti Koreográfiai Központ /CCNO/ és a párizsi Bastille Színház koprodukciójaként elôször Párizsban,  

a nemzetközi bemutatószínházként ismert Bastille Színházban játsszák nyolc alkalommal az elôadást  

2010. január 18-27-e között. Február 3-a és 7-e között pedig a Lausanne-i Vidy Színház vendégei lesznek, majd Nagy 

franciaországi központjának városában, az Orléans-i Nemzeti Színházban játsszák az elôadást március 17-én és 18-án.

A Nagy József RKM munkájának további elismerését jelzi a 2009-ben bemutatott elôadás, a 100 tû hossza meghívása 

2010 júniusában és júliusában Franciaországba és Németországba. 

Gazdag ág, 

Dur indó,  Kôketánc , 

Szó l j  s íp ,szó l j

Nagy József Regionális Kreatív Mûhely 

24420 Magyarkanizsa,Fô tér 9, 

024/879-200

direktornjrkm@sks.co.rs

Sho -bo -gen-zo
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A romániai magyar civil szféra identitásának igazolására, 

súlyának, jelentôségének, szerepének és helyének alapos 

indoklására, húsz évvel a forradalom után, még mindig 

szükség van.

A romániai civil szféra az 1989-es változások után tíz évig 

egy 1924-es törvény alapján élte mindennapjait. A civil 

szervezôdés hulláma a fordulat utáni elsô tíz évben felsza-

badította a lappangó erôket. Kialakult az a paradoxon, hogy 

a hatalom látszólag szabad utat engedett a civil szférának, 

azonban továbbra is ragaszkodott a szupremáciát biztosító 

centralizált hatáskörök megtartásához. El kell azonban 

ismerni, hogy a 89-es fordulat után érvénybe kerülô régi 

törvény így is kedvezô feltételeket biztosított, és ösztönzô 

volt a civil szféra számára. 

2000-ben, általános jogalkotási szinten, megszületett,  

a ma is érvényben levô, egyesületi és alapítványi törvény 

(26/2000. január. 31, Hivatalos Monitor 39/2000). Az új 

egyesületi törvény elôírja, hogy az egyesületek bejegyzé-

séhez a régihez viszonyítva már nem huszonegy, hanem 

három személy is elegendô és a bejegyzéskor a minimális 

kezdô vagyon az egyesületeknél a mindenkori bruttó mini-

málbér kétszerese, az alapítványok esetén a százszorosa. 

Továbbá a jövedelemszerzés vonatkozásában átveszi és 

megerôsíti a régebbi rendelkezést, hogy az alapítványok és 

egyesületek létrehozhatnak gazdasági egységeket is, vagy 

az illetô szervezet résztulajdonos lehet bármely kereskedel-

mi vállalkozásnál is, ha céljainak megvalósítására fordítja 

annak hozadékát. Szintén igen jelentôs újdonság  

az új törvényben a szervezetek és alapítványok köz-

hasznúvá tétele, amelyek igen szigorú feltételeknek kell, 

hogy megfeleljenek Romániában. 

A fordulat utáni második tíz évben megerôsödött a civil 

integráció is. Az általános közösségfejlesztési törekvések 

mellett olyan, már az elsô évben megalakult országos 

szervezetekkel párhuzamosan, mint az Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség, Erdélyi Magyar Közmûvelôdési 

Egyesület, Erdélyi Múzeum Egyesület, Erdély Mûszaki 

Társaság, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 

Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete stb., a megyék szintjén 

megjelentek a szakmai vagy körzetenként mûködô civil 

szervezetek integrációs feladatra vállalkozó szövetségei is. 

Ez az integrációs folyamat „koordináció mentes”, spontán 

folyamat volt, amelyet valójában a magárahagyottság,  

az információ hiánya vagy a tudáshiány szült. 

1999-tôl az Erdély Mûszaki Társaság, a Kolozsvári Magyar 

Diákszövetség és a Romániai Magyar Közgazdász 

Társaság közös összefogással létrehozta az Alapítványt  

az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért. Az alapítvány  

alapszabályzatában a következô célokat vállalta fel:  

az erdélyi magyar civil társadalom felkarolása, hatékony- 

ságának és eredményességének a növelése; informá-

cióáramoltatás információs iroda mûködtetésével; szakmai 

tudástranszfer; a non-profit szféra menedzsmentje, 

pályázatírás, szakkönyvtár létesítése és mûködtetése. 

2000-tôl negyedévenként megjelenteti a Civil Fórum c. 

folyóiratát, emellett megtartja évi országos tematikus 

konferenciáit, amelyeken számos külföldi vendég mellett 

szabadkai civil szervezetek képviselôi is részt vettek 

már. Megalakulása után néhány évre több mint 100 civil 

szervezet megalapította a Magyar Civil Szervezetek Szövet-

ségét, amely már az egész erdélyi magyar civil szféra 

érdekvédelmét is felvállalta.

A romániai magyar közösség ez idáig nem találta meg sem 

a módját, sem a kellô támogatást arra, hogy stabil humán 

forrásközpontokat hozzon létre, amelyek biztosíthatnák  

a fejlesztéséhez szükséges nélkülözhetetlen anyagi  

HATÁRON INNEN, 
HATÁRON TÚL
Somai József, ERMACISZA kurátora

Milyen az erdélyi magyar civil szféra ?
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és szellemi hátteret. Sajnos a romániai magyar civil szféra 

kapcsolata a román civil szféra forrás- és képzésköz-

pontjaival sem alakult kielégítôen. A magyar civil 

társadalomban, fôleg az elsô öt évben, túlsúlyba kerül-

tek, – valószínû az identitás megôrzését féltô ösztönök 

hatása alatt –, a kultúra és anyanyelvoktatás területén 

tapasztalható szervezôdések. Az utóbbi idôben viszont 

a szervezetalakítási kedvben, olyan, a léttel kapcsolatos 

területeken is, mint a gazdaság, a szociális szolgáltatások, 

a környezetvédelem, látható növekedés tapasztalható.  

A civil szféra és a vállalkozói szféra szerves kapcsolata és 

együttmûködése is a közösségi és egyéni célok valórávál-

tásának közös útját kovácsolja. 

Jogilag be nem jegyzett civil szervezôdések (kórusok, 

dalárdák, sportoló csoportok, baráti körök, klubok stb.) 

nem élveznek elégséges szervezett társadalmi védelmet, 

s nincs megfelelô intézményesített keretük sem, bár ezek 

valójában a civil szervezôdések csírái. 

A non-profit szférának a romániai magyar társadalomban, 

mint siker szektornak a pozitív mítosza alakult ki,  

a karitatív tevékenysége, a segítségnyújtás, a közösség-

fejlesztés, a hátrányos helyzetûek kisegítése, a közjóhoz 

való hozzájárulása stb. idillje nyomán. Valójában azonban 

sok más kísérô jelenséggel is számolni kell. Helyenként 

és idônként a visszaélések szektora is, ha figyelembe 

vesszük, és miért ne vegyük figyelembe, az önérdekbôl 

fakadó és a törvénykikerülésre használandó alapításokat. 

Az állam részérôl elvárható támogatások (legyen az  

magyarországi, romániai vagy akár európai) beszûkülése, 

valamint a gazdasági szféra válság okozta nehézségei 

nagyon nehezen teszik lehetôvé, hogy a civil szféra telje-

síthesse társadalmilag ráháruló feladatait. Az erdélyi  

magyar civil szféra ilyen körülmények között is az au-

tonómia iránti küzdelem igen fontos zászlóvivôje.

 

az autonómia iránti 

küzde lem igen 

fontos zászlóvivôje
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Jakab László  

Ha Bajsa akkor Préló, ha Préló akkor Bajsa...

1977-ben alakult meg Bajsán a Testvériség Mûvelôdési Egyesület. Az egyesületen belül a népdalkör 

szakosztályon kívül mûködik még a Fürge ujjak kézimunkacsoport és a Pitypang nevet viselô gyermek-

citerazenekar is. A helyi rendezvényeken, szemléken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel mellett 

az egyesület mindig igyekezett újat adni a falu mûvelôdési életének.

Így került sor 2006-ban elsô alkalommal megrendezett téli hagyományápoló programra, amelynek 

fedôneve Bajsai Préló volt. Mi is volt a Préló? Téli idôszakban a családok vendégeskedni mentek  

a rokonsághoz, nagyszülôkhöz. A vendégségben az asszonyok dolgoztak, énekelgettek, a férfiak is 

végezték munkájukat, a gyerekek együtt szórakoztak. Ezt a szokást elevenítették fel 2006-ban. 

A Préló szervezésében nagy részt vállalt a Helyi Közösség a falu többi civil szervezetével egyetem-

ben. Elsô alkalommal csak Topolya község mûvelôdési egyesületei vettek részt a rendezvényen, de 

késôbb községközivé, majd nemzetközivé vált a rendezvény. A kulturális program mellett a következô 

versenyszámokban öt fôs csapatok szerepelnek: kukorica pattogtatás, kukorica morzsolás, gégatészta 

készítés, fürge ujjak versenye. A rendezvény gasztronómiai vetületeként a vendégeket hagyományos 

reggelivel várják, s az ebéd is ugyanilyen jellegû. Hab a tortán, hogy a csapatok a saját vidékükre jel-

lemzô kalácsot hoznak, amit svédasztal formájában feltálalnak a vendégeknek.

Az eredményhirdetést megelôzôen a házigazdák és a vendégek mûvelôdési mûsorral emelik a rendez-

vény színvonalát. A Prélót különbözô kiállítások is kísérik. A hangulatot még színesebbé teszik azzal, 

hogy a résztvevô csapatok nagyanyáik öltözékében vállalják az egésznapi szereplést. A késô délutáni 

órákban a rendezvényt barátkozással és talp alá való zenével zárják a mintegy 250-300 résztvevônek.

2010. február 27-én ötödször kerül sor a Bajsai Jubiláris Préló megszervezésére, ahova a meghívott 

csapatokon kívül a szervezôk mindenkit szeretettel várnak.  


Testvériség Mûvelôdési Egyesület

24331 Bajsa, Zakina u. 6.

024/721-021

jl@zitko.co.rs

kukor ica  pat togtatás , 

kukor ica  morzso lás , 

gégatészta  kész í tés , 

fü rge  u j jak  versenye
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Keresztényi Zoltán

ECO-friends

Az egyesület tagjait egy közös cél kapcsolja össze, ami nem más, mint az elektronikai újrahasznosítás és az elhasznált 

szárazelemek begyûjtése. Ehhez a két tevékenységhez kapcsolódik a szervezet fô projektje, amit folyamatosan végez, 

különbözô szakmai fórumokon való részvételekkel, elôadások tartásával, szakköri foglalkozásokkal. 

Az ECO-friends Egyesület Szabadkán és környékén már több éve foglalkozik szárazelemek (nem tölthetô elemek) begyûj-

tésével és most már tárolásával is, egy külön erre a helyre elkülönített helyiségben. Különbözô pontokon, civil szervezetek 

épületeiben, iskolákban, elektronikai üzletekben és egyéb gyakran látogatott helyeken, gyûjtik az elemeket.

Felmérték a szabadkai általános- és középiskolások, illetve óvodások „batri fogyasztását”. Több ezer kérdôív feldolgozása 

után kiderült, hogy a tanulók átlagosan heti 1,2 -1,5 elemet használnak el, ami aztán a szemétben landol. A szeméttele-

pekrôl az esôvíz által a földbe kerülnek a veszélyes nehézfémek, a földeken keresztül pedig a vizekbe is  beszivárognak 

és ezáltal az egész ökoszisztémát rongálják. Ennek megoldásaként, Tóth Dénes tanár úr vezetésével, az egyesület az 

akkumulátortöltôk minél szélesebb körben történô alkalmazását javasolja. 

Az óvodások és kisiskolások körében Szabadkán egyre ismertebb ez a tevékenység, köszönve ezt a város oktatási intéz-

ményeiben tartott elôadásoknak. A polgároknak szeretnék megmutatni, hogy a környezetvédelemmel amellett, hogy igen 

fontos számunkra, környezetünk, valamint az elkövetkezô nemzedékek számára, még pénzt is takaríthatunk meg.  

Tóth Dénes tanár úr és három növendék: Kuti Andrea, Ódry Ákos és Lukács István 2008-ban Szabadka város Pro Urbe 

díját is megkapták.      


ECO-friends Polgári Egyesület

24113, Palics, Horgosi út 21.

zoltan.keresztenyi@gmail.com

az  e lekt ron ika i 

ú j rahasznos í tás 

és  az  e lhaszná l t 

száraze lemek 

begyû j tése
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Ifjúsági Etno Tábor

Az újvidéki Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ (VMIK) több éve mûködô ifjúsági civil szervezet. Céljai közé tartozik  

a vajdasági magyar kultúra ápolása, a fiatalság látókörének tágítása, az aktív polgári részvétel népszerûsítése, valamint 

az Európai Uniós integrációra való felkészítés. Programjaik közé tartozik ifjúsági bálok, táborok és képzések szervezése. 

Mindezek mellett együttmûködnek külföldi szervezetekkel is, s 2009-ben akkreditált küldô szervezetként lettek bejegyezve 

az Európai Unió Európai Önkéntes Szolgálat programjában.

Legtömegesebb és egyik legjelentôsebb aktivitásuk az Ifjúsági Etno Táborok szervezése. A tábor során szakértô oktatók 

irányítása mellett mindenkinek lehetôsége nyílik kipróbálni a szinte már feledésbe merült ôsi mesterségeket (nemezelés, 

fafaragás, kosárfonás, gyöngyfûzés, bôrözés, batikolás, capoeira, üvegfestészet, tûzzománcolás). A tábor hét napja 

alatt számos használati tárgy készül el, amelyek mindegyike megfelel hajdani funkciójának. Kikapcsolódásként emellett 

lehetôség nyílik lovaglásra, fürdôzésre vagy más érdekes játékok kipróbálására. Esténként pedig hangulatos tábortûz 

várja a résztvevôket. 


Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ 

21000 Újvidék, Vojvode Mišića u. 1/3.

021/557-650

office@ifikozpont.org.rs

 www.ifikozpont.org.rs

nemeze lés ,  fa fa ragás , 
kosár fonás ,  gyöngyfûzés , 
bôrözés ,  bat iko lás ,  capoe i ra , 
üvegfestészet ,  tûzzománco lás
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A „mese-titkú” aracsi Pusztaemplom

Az Aracs Hagyományápoló Társaság 1999-ben alakult meg Tordán. Alapvetô célja, hogy felhívja  

a mindenkori hatalom, a vajdasági, a magyarországi és más magyarlakta területek magyarjai figyelmét 

arra, hogy a bánáti pusztában áll egy Árpád-kori romtemplom, amely történelmi múltunk, anyagi 

és szellemi kincsünk jelképe. A Bánság közepén a templom romjainak ápolásával, környékének 

rendezésével, munkaakciókkal és nyári ünnepségeivel igyekeznek fenntartani a Pusztatemplomot, amely 

a szórványmagyarság fennmaradását is jelképezi.

Az egyesület évente megszervezi az emlékünnepséget, immár tizenegyedik alkalommal. Több 

százan, köztük egyházi, világi és politikai méltóságok, róják le tiszteletüket a több százéves 

magyarságszimbólumnál. Az ünnepségen a bánáti püspök és papjai celebrálják a hálaadó misét, valamint 

a szervezôk kulturális programmal szórakoztatják a vendégeket. A július végi, augusztus eleji programnak 

köszönhetôen a Pusztatemplom ismert lett a Kárpát-medencében és magyar zarándokhellyé vált. 

A szórvány magyarságban tevékenykedô hagyományápoló társaság az érdeklôdôknek az év bármely 

szakaszában személyesen is megmutatja a földes utak labirintusában megbúvó aracsi Pusztatemplomot.

Aracs Hagyományápoló Társaság

23214 Torda, Petôfi Sándor 58/a.

023/831-063 

tö r téne lmi  múl tunk , 

anyag i  és  sze l lemi 

k incsünk  je lképe
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A Polgári Kezdeményezések (Građanske inicijative) csoportosulás 1996-ban jött létre, amely 

megjelenésétôl kezdve a társadalmi aktivitásért és egyenlôségért küzd. A társadalom megerôsítésén 

munkálkodik, amely szerinte oktatással és a demokrácia hirdetésével érhetô el. Teszik mindezt azért, 

hogy a demokratikus változások fenntarthatók legyenek. Munkamódszereiket és prioritásaikat  

a létrejövô változásokhoz igazították. Az újonnan elsajátított tudást megosztották a Szerbiában  

mûködô civil szervezetekkel is. Az egyesület céljai 4 alprogramon keresztül valósulnak meg. 

A Civil Társadalom Fejlesztési Programját Dubravka Velat koordinálja. A következô tevékenységeket 

végzik: népszerûsítô kampányok a tagosítás érdekében; civil szervezetek kapacitásának növelése 

tréningek által; kiadói tevékenység; kutatás és információnyújtás; hálózatépítés ösztönzése; FENS 

– Federacija nevladinih organizacija Srbije (szerbiai nem-kormányzati szervezetek szövetsége) 

létrehozása, s az általa kiadott Mreža c. folyóirat.

Különösen fontos volt számukra az új egyesületi törvény elfogadásakor tanúsított aktivitásuk.  

2009. októberében, a törvény hatályba lépését követôen szerepet vállaltak a civil szektor 

megsegítésében. Megjelentették kézikönyvüket, amely segít eligazodni az új szervezeti törvény 

kapcsán, ingyenes jogsegélyt biztosítottak, valamint tribünsorozatot szerveztek e tárgyban. E törvény 

mellett a program tevékenysége kiterjed még az ún. „Mini adópolitikára” is, amelynek célja a szektor 

fejlôdéséhez szükséges kedvezôbb pénzügyi feltételek megteremtése.

A Polgári Oktatási Program demokratikus polgárokat képzô programként indult.  

A nem-kormányzati szervek, a pártok, a szakszervezetek aktivistái felé irányult, másrészt  

az újságírók és a legszélesebb nyilvánosság felé is. 

Ma a program célcsoportja az iskolákban a polgári nevelést oktató tanárok, akiknek szakmai 

kompetenciájukat igyekeznek erôsíteni. A jól képzett tanárok által a tanulókban rejlô polgári aktivitási 

potenciált kívánják a lehetô legjobban kihasználni. Több mint 6.000 általános- és középiskolai 

tantárgyvezetô tanár vett részt  az egyesület által szervezett képzésen, valamint jelenleg is folyik 

szakosítási képzés a Politikai Tudományok Karával együttmûködve. 

nem úgy tek in tünk 

a  f ia ta lokra ,  mint  

keze lendô prob lémára , 

hanem mint  beruházás i  

lehetôségre

HATÁRON INNEN, 
HATÁRON TÚL
Szerbia legsikeresebb civil szervezete
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„A polgári nevelés népszerûsítésén sokat dolgozunk. 

Nyolc évvel a szerbiai oktatási rendszerbe való bevezetése 

után kutattuk a tantárgy jelen pozícióját az iskolákban és 

általában a társadalomban. Ez a kutatás azt mutatja, hogy 

e tantárgyból elsajátított ismeretek nagysága növekedik, 

ugyanúgy, mint azoknak a fiataloknak a száma is, akiket 

érdekel a tantárgy és az aktív szerepvállalás is“ – mondja 

Radmila Radić Dudić, a program koordinátora. 

A Polgári Kezdeményezések belátja, hogy elengedhetetlen 

foglalkozni a fiatalokkal, ezért 2000 óta fejleszti a Fiatalok 

Programját. A fiatalok helyzetének javításaként ösztönzik 

az ifjúsági programokat és az aktív szerepvállalást a 

fiatalok problémáinak megoldásában. „Itt egy patriarchális 

kultúr-képlet megváltoztatására törekszünk, vagyis nem 

úgy tekintünk a fiatalokra, mint kezelendô problémára, 

hanem mint beruházási lehetôségre. Társadalmi tôkeként 

látjuk ôket“ – magyarázza Tanja Azanjac, a program 

koordinátora.

Fiatalokból álló csapat foglalkozik pl. az Ifjúsági Irodák 

kapacitásépítésével az Ifjúsági és Sportminisztériummal 

együttmûködve. A fiataloknak szánt program 

ismertetôjele az amerikai és szerbiai középiskolás diákok 

csereprogramja is (SYLP). Figyelemfelkeltô a „Közterekrôl 

– nyíltan“ c. projekt is, amit 2009. májusában kezdtek el. 

Két irányban hat: egyrészt az OCD-vel és a helyi ifjúsági 

csoportokkal való együttmûködés célja konkrét nyilvános 

terek használata, másrészt az információgyûjtéssel, 

a jól bevált gyakorlati példák gyûjtésével foglalkozó 

intézményekkel történô párbeszéd  és együttmûködés 

kialakítása.  

A Balkán Roma Program a valamikori interetnikus program 

folytatásaként a legjobb projektként értékelt tevékenység, 

amely a régióban roma kérdésekkel foglalkozik. A kulcselv 

a romákkal való közös munka, nem pedig a romákért 

folytatott munka. Központi kérdése három irányban 

hat: a roma szervezetek kapacitásának és minôséges 

együttmûködésének növelése, minôségi együttmûködés 

biztosítása a roma szervezetek és az illetékes hatalom 

között az oktatási programok kidolgozásában, valamint 

a roma nôk helyzetének javítása és a nôi roma 

mozgalmak hatékonyságának növelése, aktívabb politikai 

szerepvállalásuk motiválása.

 A roma szervezetek a Polgári Kezdeményezések 

programja által kifejlesztettek egy stabil irányítási 

és tervezési rendszert, magas fokú pénzügyi 

felelôsséget értek el, fejlesztették a felhasználóknak 

szánt szolgáltatások szintjét, jó kommunikációt és 

együttmûködést létesítettek a médiával, valamint más helyi 

és regionális jelentôségû szervezetekkel, megtanulták  

az érvelési és tárgyalási technikákat. 

A Polgári Kezdeményezésekkel kapcsolatos információk 

letölthetôk a www.gradjanske.org weboldalról. 
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S Z E R E T N É N K ,  
ha  par tnerünk  lenne…

A lap megjelenését támogatta:

Jelen számunk megjelenése kapcsán nyújtott segítségét külön köszönjük Molnár Veronának, 

Tómó Margarétának és Somai Józsefnek.

Közösségi tér – délvidéki civil folyóirat • Szerkesztô> Szalai Teodóra és Zsoldos Ferenc  

• Felelôs kiadó> Zsoldos Ferenc • Kiadja> „Ci-Fi” Civil Központ • Szerkesztôség és  

kiadóhivatal> 24400 Zenta, Fô tér 18., telefon/fax: 024/811-383 • iroda@civilportal.net • 

www.civilportal.net • Grafika, tördelés és nyomdai elôkészítés> Halász Gabi - halga •  

Megjelenik 250 példányban • Nyomda> Panonia - print, Topolya

Mert a lappal az a célunk, hogy a délvidéki magyar 

civil szervezetek a késôbbi együttmûködés érdekében 

jobban megismerjék egymást, hasznos tapasztalatokat, 

információkat gyûjtsenek a már jól mûködô civil 

szervezeti kezdeményezésekrôl.  De emellett minden 

számban szeretnénk bemutatni a délvidéki civil 

társadalom egy-egy jeles képviselôjét, s kitekintünk 

tágabb környezetünkre, a szerbiai és a kárpát-medencei 

civil életre is. 

A lap tehát nyitott, továbbra is várjuk az Önök írásait, 

hiszen magát a folyóiratot ugyan mi szerkesztjük, de 

viszont Önök írják! Amennyiben szervezete véghez 

vitt sikeres és érdekes projektet, kérjük, hogy ennek 

bemutatóját legkésôbb 2010. február 28-áig küldje 

el az iroda@civilportal.net e-mail címre. Várjuk 

hozzászólásaikat, észrevételeiket, javaslataikat is 

a lappal kapcsolatban, amelyek segítségével még 

hasznosabbá, színesebbé tehetjük azt. 

A beérkezett írásokat igyekszünk a soron következô 

számok egyikében megjelentetni. A beküldött word 

formátumú írás 1.500 – 2.000 karakterbôl álljon.  

Az elsô bekezdés tartalmazhatja a szervezet általános 

ismertetését is, de az írás lényege a projekt bemutatása 

legyen. Kérjük, hogy az íráshoz mellékeljen képeket 

is, legalább 300 DPI felbontásban (s ezekhez kérünk 

feliratokat is).

A lapot a Szülôföld Alap támogatásának köszönhetôen 

250 civil szervezet részére (mintegy 80 településre) 

tudjuk ingyenesen eljuttatni, s ezzel a belsô civil 

kommunikációt erôsíteni. A folyóirat a tervek szerint 

kéthavonta fog megjelenni.

Bízunk abban, hogy támogatni tudjuk az Önök munkáját, 

s Önök is nyitottak lesznek a mi kezdeményezésünk felé. 


