
„Fény” Ifjúsági Szervezet Hódegyházán 
A „Fény” Ifjúsági Szervezet 2007. október 14-étôl folyamatosan arra törekszik, hogy beragyogja Hódegyháza közösségi 

életének horizontját. Jelenleg huszonhat fiatalt számlál a szervezet tagsága, akik mindeddig folyamatosan azon fáradoz-

tak, hogy elôremozdítsák a kis bánáti faluban az ifjúsági életet. 

A szervezet közel két és fél éves munkája során számos kisebb-nagyobb programot tudhat már  

a háta mögött. Néhány említésre méltó megrendezett esemény, a teljesség igénye nélkül: 

különbözô profilú vendégelôadók által megtartott elôadások, mûhelymunkák interkulturális és 

emberjogi témákban, pizsama maraton, barátságos labdarúgó mérkôzések, nyílt ifjúsági  

nap stb. Az eddigi legnagyobb realizált projekt a „Fény” Ifjúsági Klub létrehozása volt,  

amelyben egy ifjúsági iroda is helyet kapott. A klub 2009. április 17-én nyitotta meg az ajtaját, 

hogy a szabadidô aktív eltöltését és a nem formális oktatás és nevelés újabb perspektíváit  

nyújtsa a hódegyházi fiatalok számára, az ifjúsági élet további fejlôdésének érdekében.
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 MEGKÉRDEZTÜK 

Tómó Margaréta

A c iv i l  nem i l l a tos  zsebkendô

Papp Árpád 

A 80-as években alakultak ki a polgárok társulásának megalakítására vonatkozó törvények. Ezek 
egybeestek azzal a változással, ami az anyaországban történt. Számos olyan alapítvány létezett, 
amelyeknek a nem titkolt célja az volt, hogy az anyaországon kívül rekedteket támogassa, illetve 
olyan nemzetstratégiai célokat vállaljon föl, amelyek az összmagyarság szempontjából is fontosnak 
bizonyulnak. Tehát a mi törvényi lehetôségeink és az anyaország lehetôségei találkoztak. Vélhetôen 
ennek tudható be, hogy számtalan civil szervezet jött létre. Ezt a hurráoptimizmus - idôszakot 
visszaesés követte, abban a pillanatban, hogy kiderült, produkálni is kell és nem ártana, ha a 
támogatásokkal el is számolnának. Ebbôl kifolyólag két réteg jött létre, aki vette az akadályt és aki 
nem. Az a gárda, amelyik ebben az értelemben jól vette az akadályokat, az természetesen a 90-es  
évek elején másként viselkedett, mint a végén. Mert a 90-es évek elején lényegében bármiféle 
megszigorítás nélkül lehetett pályázni. Az, aki ügyes volt és az információ birtokosa volt, mindenfelé 
pályázni tudott.  
Az információ birtoklása pedig a mai napig kulcsfontosságú kérdés. Számos olyan alapítvány létezett 
-- többek között az Illyés -- ami zászlóvivôje volt ennek a támogatáspolitikának és egy olyan rendszert 
dolgozott ki, amelyet a 2006-os, 2007-es évben a Szülôföld Alap létrehozásával tulajdonképpen 
tönkretettek. Hiszen olyan alkuratóriumi rendszerek és olyan területi felelôsök is léteztek,  
aki a megvalósulást a helyszínen tudták követni. 
A kilencvenes évek közepén az, aki sok információt birtokolt, nagyon komoly forrást tudott magának 
biztosítani. Ez egy újabb hullámot generált, és ekkor ért el a vajdasági magyar nem-kormányzati  
szféra oda, ahol most is tart. Ez pedig a 300-320-as szám. Ez volt a támogatáspolitika csúcspontja. 
Ettôl kezdve egy olyan multiplikáció következett be, hogy pl. egy 3000-es lélekszámú településen  
26 civil szervezet volt, ugyanazok az emberek jelentek meg mindegyikben. Ezek után történik meg az, 
hogy áttekinthetôséget követelnek, az Illyés Közalapítvány adatbázisokat dolgoz ki, az elszámolásokat 
megszigorítja. Ez már az az idôszak, amikor ott már nem csak az ilyen jellegû pályázás van érvényben, 
hanem kacsingatnak az EU-s pályázatok felé. Mi meg csak egy helyben toporgunk. Ez a lépéshátrány 
mindaddig meg is lesz, amíg a civil szférát nem mártják bele abba a mély vízbe, ami az EU-s pályázati 
rendszert jelenti. Akkor a civil pályázó agglomerációnak 90 százaléka el fog tûnni vagy megmarad  
a maga kis önfenntartó kategóriájában. 

Ami lyen a  tá rsada lmunk, 

o lyan  po l i t i kusa ink  

vannak ,  o lyan  

a  c iv i l  sz fé ránk  is . 
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A civil szféra Vajdaságban úgy tûnik, nem 
mindig azt a feladatot látja el, amit valójában 
felvállalt. 
-- A civil szféra nagy része úgy gondolja saját 
magának a létjogosultságát igazolni, hogy 
politikai szempontból is affirmálja magát.  
Kis közösségben senki sem vonhatja ki magát  
a politika alól, aki úgy gondolja hogy igen,  
az mélyen téved. A mi közéletünket, legalább 
annyira mint a cselekvési lehetôségeinket,  
a politika nagyon is determinálja. Az a jellegû civil 
erô, amit a Vajdaságban is bejegyzett civil szféra 
is képviselhetne, azért hiányzik, mert azok a civil 
szervezetek nem, mint gondolkodó, független 
értelmiségi szervezetek jönnek létre, hanem 
egészen más miatt. 
Egy másik nagyon fontos dolog, hogy a mi civil 
szféránkat a hiány szülte, és ember legyen  
a talpán, aki ebbôl konstruktív dolgot tud 
létrehozni. Másrészt a kényszer szülte, mert 
sokszor a kormányzati szervek kénytelenek 
létrehozni kvázi civil szervezeteket, a pályázási 
lehetôség miatt, és lényegében ez a kényszer 
megint csak a hiány, mert nincsenek eszközeik. 
Sokszor beszéltünk és beszélünk a mai napig  
az összefogásról. Van erre Ön szerint lehetôség 
és szükség van-e összefogásra? 
-- A civil szférát felülrôl jövô irányítás alá nem 
érdemes vonni. Azért, mert annyira diszperz, mert 
nincs az a vezérfonal, amire fel lehetne fûzni. 
Viszont annak látom szükségét és lehetôségét, 
hogy olyan hálók jöjjenek létre, amik szakmai 
vagy formai hasonlóság okán össze tudnak 
kapcsolni szervezeteket. Úgymond klasztereket 
kell létrehozni. 
Hogyan reagálhat erre a mindenkori politikum?
-- Igazából, hogy a civil szféra bármilyen 
szervezôdésének milyen fogadtatása lenne a 
vajdasági magyar politikum részérôl, nagy kérdés. 
A civil szférával a politikum mindig csínján bánt. 
Nem azért mert félt tôle, hanem azért, mert a civil 
szféra váratlanszerû felbukkanása elôbb-utóbb 
kellemetlen helyzetet teremt a politikai számára. 
A civil szférának ott van a lehetôsége, hogy a 
politikum természetébôl fakadó egyszólamúságot 
elôbb utóbb kikezdi. Egy civilt nem lehet arra 
kényszeríteni, hogy befogja a száját, ha más  
a véleménye. Ezért a politikum nem  
a párbeszédet részesíti elônyben. 

Mi lehetne a kiút ebbôl a rendezetlenségbôl?
-- A kiút az lenne, ha felfogná és felismerné 
mindenki, hogy túl kevesen vagyunk számbelileg 
magyarok és amilyen kevesen vagyunk, olyan 
szervezetlenek. Ennek a szervezettségnek pedig 
a következô szintjét kellene elérni, hogy miután 
a klaszterek megmérettetnek és mûködnek, 
nemzetközi szinten kellene társakat keresni. Ez 
hosszú út, de érdemes végigjárni. Aki azt hiszi, 
hogy ezzel szemben is tud érvényesülni, az 
nagyot téved. Azzal lenne érdemes foglalkozni, 
hogy mikor alakítja ki a civil szférába tömörült 
értelmiség -- bármennyire is diszperz -- és a 
politikum azokat a közös célokat, amelyeket 
igazából fontos lenne megfogalmazni. Bízom 
benne, hogy erre is sor kerül, mert kísérletek 
erre már voltak. A politikum egyelôre nem 
tekintette ezt fontosnak és számára kötelezô 
érvényûnek a megállapodásokat. Sajnos idônként 
a politikum úgy gondolja, hogy a civil az illatos 
zsebkendô, amit akkor teszünk az orrunk alá, 
amikor büdösbe vagyunk vagy valami történik. 
Ezzel együtt kell élni, ez nem így mûködik. Nagy 
kérdés, hogy a politikum mit tesz a következô 
idôszakban. Amikor az MNT-ben létrehoztuk a 
civil bizottságot, tisztában voltunk azzal, hogy 
az új MNT létrehozásáig korlátozott az idô. Ami 
jó. Jó lett volna az is, hogy ha tenger sok idônk 
van. Az a nem jó, ha nem tudjuk, hogy meddig 
tart egy mandátum. Az elején én azt mondtam 
ebben a bizottságban, hogy ez úgy fog mûködni, 
ahogy maguk a civil szervezetek mûködnek. Ha 
azt hiszik, hogy én majd életben tartom, ôk meg 
oldalról nézik, akkor tévednek. Meg lehet nézni, 
hogy néhány hónap múlva milyen stratégiát 
alakítottunk ki. Ezt majd le lehet köpködni, de 
tény, hogy az olyan lesz, mint amilyenek mi 
vagyunk. Egy tükör. Amilyen a társadalmunk, 
olyan politikusaink vannak, olyan a civil szféránk 
is. Ki kell jelölni, tudnunk kell, hogy merre kell 
haladni. Nekünk az anyaországi struktúrákban kell 
megtalálni a partnereinket, akármennyire Európa 
felé kacsingatunk. Aki azt hiszi, hogy azt máshol  
találja meg, az óriásit téved. Az elkövetkezô 
idôszakban az kell, hogy legyen a célunk, hogy 
ezer szállal tudjunk kötôdni az anyaország 
struktúráihoz. Ez nem a függetlenség feladását 
jelenti, de be kell látnunk hogy senki más nem 
fog úgy viszonyulni hozzánk, mint az anyaország.
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környezetvéde lem,

néphagyományok, 

fa lumúzeumok, 

hagyományos 

mesterségek, 

rendezvények 

Balanyi Sándor
Fehér-tó Hagyományápoló  

és Környezetvédô Egyesület
23224 Lukácsfalva, Petôfi Sándor 2.

sanyiluk@zrlocal.net


 

Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédô Egyesület

A Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédô Egyesület célkitûzései szerteágazóak. Többek között 
célja a magyar kulturális élet felelevenítése, a néphagyományok gyûjtése, terjesztése és ápolása, 
falumúzeum alapítása, a hagyományos mesterségek megismerése, a mûvészetek ápolása, versenyek, 
kiállítások, rendezvények szervezése, az emberek közötti általános kultúra fejlesztése. Feladatul vállalta 
a környezetvédelem fejlesztését is, az erdôsítést, a szeméttelepek felszámolását, továbbá  
a mezôgazdaságban használt vegyszerek csökkentését. 
Az egyesület tagsága fô feladatként részt vett a Paradicsom napok megrendezésében, emellett 
megszervezte a közép-bánáti magyar civil egyesületek fórumát. Jövendôbeli tevékenysége  
az agro-eko-etnoturizmus létrehozására fog összpontosulni. Ennek érdekében Aradáctól Erzsébetlakig 
Zöld pontok létrehozását és az organikus termelés népszerûsítését indítványozta, valamint 2010 elején 
a Muzslya körüli, sporthorgászatra és strandolásra kialakított tavak védett övezetnek való nyilvánítását 
kezdeményezte. 
Legkiemelkedôbb projektje a „Bega és a Temes - folyók, amelyek összekötnek” címet viselte.  
A projektet a szervezet a temesvári Szórvány Alapítvánnyal közösen, partnerségben bonyolította le  
2007 szeptemberétôl 2008 szeptemberéig. A Phare CBC Románia – Szerbia program keretében 
lezajló projekt célcsoportjai a folyók menti települések 10-15 éves gyerekei voltak. Célja a környezet 
megismertetése és a szomszédos népek iránti érdeklôdés felkeltése volt. A projektben mintegy  
115 gyerek vett részt. Alkotásaikból kiállítás nyílt a temesvári Ifjúsági Otthonban. A nemzetközi tárlat volt 
hivatott bemutatni a fiatalok által készített rajzokat, fotókat és írásokat szerb, magyar, román és szlovák 
nyelven. A kiállítás anyaga azóta Lukácsfalván a Fehér-tó HÁKE székhelyének falait ékesíti, de idônként 
más településen is bemutatásra kerülnek, pl. Szegeden a Millenium Kávéházban, Nagybecskereken a 
Mûvelôdési Központban. A mûvekbôl könyv és DVD is készült. 2008 nyarán szervezték meg a Bega és 
Temes elnevezésû karavánt, amelynek keretében a gyerekek mindkét országban végigjárták az említett 
két folyó melletti településeket, mind a bánáti, mind a temes-megyei részen. 
A legnagyobb élményt Costeiu (Nagykastély, Temes megye) nyújtotta a résztvevô gyermekeknek.  
A település mellett találkoztak a zsiliprendszerrel, amely a Bega és a Temes folyókat köti össze. Kilenc 
km hosszú kanálison keresztül szabályozzák a folyók szintjét. Mivel a Temes nem hajózható, de több 
víz ömlik bele, mint a Begába, a kanálison keresztül átömlesztik a vízét a Begába, hogy megemeljék 
annak szintjét, és így hajózhatóvá válik Temesvárig. Nagykastély vezetôsége a két folyót összekötô 
kanális létezését ügyesen kihasználta és a megépített zsiliprendszer és duzzasztó bemutatása turisztikai 
látványosság lett a térségben.
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„Jól csak a szívével lát az ember. 
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” ... 

( Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg )

A ,,Perfekt’’  Polgárok Egyesülete 2000. november 20-án jött létre Zentán, azzal a céllal, hogy  
részt vegyen a gazdasági rendszerben történô változásokban és tájékoztasson az ott végbemenô 
átalakulásokról. 

2001. május 29-én Szegeden részt vettünk a Délvidéki Magyarok Szövetsége által szervezett 
találkozón, amelyen a Magyarországra áttelepült jugoszláv vállalkozók részére tartottunk elôadást  
az új adó- és vámtörvények alkalmazásáról. Útmutatást adtunk a hazatérés lehetôségeirôl, valamint  
az áruk, gépek, mezôgazdasági felszerelések, háztartási berendezések, személygépkocsik 
behozataláról. A résztvevôkkel ismertettük a jövedelemadó kedvezményeinek lehetôségeit,  
és a vállalkozások alapításának törvényes módjait, valamint az akkor életbe lévô privatizáció 
lehetôségeit. 2002-ben Zentán három, a gazdaságra vonatkozó szakelôadást szerveztünk,  
amelyeket a Belgrádi Tudományos Intézet professzorai tartottak. Ezeken tömegesen vettek  
részt a közép- és kisvállalkozók képviselôi. 

2008-ban a szervezet a BCIF alapítványnál közel 350.000 dinár értékû támogatást nyert egy játszótér 
kiépítéséhez. Adományuknak köszönhetôen a Keceli-telepen élôk részére, a lakóhelyükhöz közel, 
játszóteret alakítottunk ki. Ezt a város peremén élô szegény sorsú, jobbára roma gyerekek, igen nagy 
becsben tartják, mert lehetôséget ad a barátkozásra, a csoportos játékra, a találkozásokra, tekintet 
nélkül a nemzeti és gazdasági hovatartozásukra. Szüleikkel együtt tapasztalhatják meg, amit a játszótér 
biztosíthat családjuk számára.

Az elmúlt nyáron egy késô délutánon véletlenszerûen 70 gyereket számoltunk 
meg a játszótéren. Különbözô korosztályúakat, akik eredményeinknek és 
erôfeszítéseinknek köszönhetôen kulturált körülmények között játszottak.
2009-ben pályáztunk a zentai önkormányzatnál, ahol a megnyert összeget 
az általunk megszervezett munkaakcióra fordítottuk. Célunk a tér 
utógondozása volt, egy együttlét és takarítás a játékszerek megôrzése 
céljából, amely rendkívül hatásos volt és nagy sikert ért el. Ennek 
keretében a Thurzó Lajos Általános Iskolából a speciális tagozaton 
tanulókat hívtuk meg. A több zsák szemét összeszedése után a 41 gyerek 
télapó csomagot kapott jutalmul. 

Örömünkre szolgál, hogy az igen intenzív használatban levô játékszerek 
nagy terhelés mellett is, kitûnô állapotban vannak.
Aktivitásunkat továbbra is a civil szférában szeretnénk kifejteni. A 2010-es 
évre is vannak terveink, amelyek megvalósításra várnak.  

gazdaság i  

 rendszerben  

  tö r ténô vá l tozások     

   tá jékozta tása 
      

Perfekt Civil Szervezet

24400 Zenta, Stevan Sremac 8/6.

+381 24 811 667

renkoagi@sksyu.net 
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Mi fán teremnek a kézmûves remekek?

Teret adni a kézmûves alkotásra és utánpótlásképzésre, elsôsorban a népi kismesterségek szakavatott 
mûvelôinek! – ez a célkitûzés vezéreli a Rozetta Kézmûves Társaságot. Kis léptekkel haladnak ezen 
az úton, hiszen megalakulásukkal formát adtak a Zentán közel húsz éve kézmûvességgel foglalkozók 
eddigi tevékenységeinek. Egyesítették azon egyéni alkotók és polgárok csoportosulását, akik valamely 
régi, kihalófélben lévô szakmával, egy-egy ritka iparmûvészeti szakággal (fafaragás, kovács-, nemez-, 
csuhé-, gyékény- szalmamunka, hímzô, szövô, kosárfonó, csipkekészítô, játékkészítô), illetve más 
kézmûves munkával, például az újabban népszerû textilmunkával (foltvarrás) foglalkoztak.
A Rozetta Kézmûves Társaság megalakulása (2008) óta a három tevékeny szakágban  
(népi-iparmûvészeti, jurta és foltvarró) mûködô tagjai többsége felvállalja az utánpótlásoktatás nemes 
feladatát is. Nagy szükség van erre, mivel a kézmûves tagságuk átlagéletkora meghaladja  
az 50 évet. Az ifjú nemzedékeknek fôként a saját szervezésû rendezvényeiken próbálják tanítani  
a különféle kézmûves-foglalkozások alapjait, különös fortélyait. 
Zenta környékének népmûvészeti, történelmi és kulturális értékeire szeretnének rámutatni 
minden nagyobb megmozdulásukkal. 2009. decemberében a Thurzó Lajos Közmûvelôdési 
Központ és a Rozetta Kézmûves Társaság által kiírt „Ôrizzük együtt a Karácsony fényét” 
címû karácsonyi felhívásukkal sikeresen megmozgatták a zentai általános iskolák és óvodák, 
valamint a civil és más társadalmi szervezetek képviselôit. A kiállításon több civil szervezet 
részt vett, több korosztály egyéni és közös munkával: a Gyermekbarátok, a Kéz a kézben és 
a zentai Caritas szervezete. A Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos munkaegységének 
öt tagozata, és a Hófehérke óvoda Bóbita épületének gyermekei, a pedagógusok irányításával 
karácsonyfadíszekbôl, illetve ajándéktárgyakból készítettek kompozíciókat. A természetes anyagokból 
készült, hagyományôrzô jellegû tárgyak híven tükrözték a régi idôk karácsonyi hangulatát. Az öt napig 
tartó kézmûves kiállítás programjain résztvevô gyermekek saját kezûleg készített ajándéktárgyakkal 
lepték meg szüleiket.
A kisiskolások részére szervezett téli szünidei program három napján (2010. január 4-6.) a szokásosnál 
több óvodáskorú és apró gyermek vett részt. A kézmûves foglalkozásokon ezúttal arról tanulhattak 
a gyerekek, hogy „Mi fán teremnek a kézmûves remekek!” A hagyományos rongylabdakészítésen 
és a foltvarráson kívül népi és keresztszemes hímzéssel, a szövés és a fonás titkaival, illetve a népi 
gyermekjátékok készítésével ismerkedtek az „új” és a „régi visszajáró” kézmûves növendékek. A 

néphagyományok  

és  a  kézmûves  

mesterségek 
múl t jának  
i smerete  né lkü l  

nem lehet  
jövôt  ép í ten i
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legalapvetôbb kézmûves fogások elsajátítása után (befûzés, csomókötés, fonás, sodrás)  
már megbirkóztak az összetettebb technikai megoldásokkal (szövés, keresztszemes öltés, hímzés, 
varrás), és kikapcsolódásként népdalt tanulhattak Sôregi Annától. Kukoricapattogtatatás közben  
a kukoricafosztás hagyományait elevenítették fel. Nagy Abonyi Ágnes mesélt a kukorica részeirôl, 
arról, hogy nagyszüleink idejében mit játszottak, mi mindent építettek, milyen ételeket készítettek 
kukoricából. A további programjaikon szóba kerültek még egyéb varrással, hímzéssel, szövéssel 
kapcsolatos kérdések, amelyekre a nebulók érdeklôdve vártak választ Horváth Máriától, Szabó Évától, 
Kalmár Piroskától, Szabó Magdától, Sóti Milankától és segítôiktôl. Bíznak abban, hogy a résztvevôk 
mélyen elraktározták a tárgyi kultúránkról szerzett ismereteiket. 
Alábbi jelmondatuk szóljon minden tapasztalt, gyakorló és leendô kézmûvesnek, de fôként  
a gyermekeknek, a velük foglalkozó pedagógusoknak és a szülôknek: 
“A történelmi tudáson kívül a néphagyományok és a kézmûves mesterségek múltjának ismerete nélkül 
nem lehet jövôt építeni, hiszen jövônk a múltban gyökerezik!” 

néphagyományok  

és  a  kézmûves  

mesterségek 
múl t jának  
i smerete  né lkü l  

nem lehet  
jövôt  ép í ten i Nagy Abonyi Ágnes

Rozetta Kézmûves Társaság

24400 Zenta, Fô tér 18.

rozetta@gmail.com
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Az Identitás Kisebbségkutató Mûhely 2008 tavaszán egy kutatást végzett a vajdasági 
magyar civil szervezetek körében, amelynek célja a civil szféra helyzetének felmérése 
volt, abból a célból, hogy elkészítsenek egy fejlesztési stratégiát. A stratégia elkészült, 
szervezetük honlapján (www.idkm.org) teljes terjedelmében olvasható. Terjedelmi okok 
miatt, csak röviden a fôbb megállapításokat és javaslatokat foglalják össze: 
✤ Nincsenek tömeges tagsággal rendelkezô civil szervezetek
✤ A civil szervezetek nagy létszámú passzív tagsággal rendelkeznek
✤ A civil szervezetek tagjai munkájában kisebb arányban vesznek részt fiatalok  
 és idôsebbek 
✤ A civil szervezetek 48,4 százalékában nincs 18 év alatti tag
✤ Kevés a fôállású és a mellékállású alkalmazott a civil szférában
✤ A civil szervezetek vezetôi szóban támogatják a hálózatba tömörülést,  
 azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy tett nem követi véleményüket
✤ A civil szervezetek infrastrukturális ellátottsága rossz
✤ Sok civil szervezetnek nagyon alacsony az éves bevétele, ami a komolyabb  
 pályázatokból kizárja ôket
✤ A civil szervezeteknek 19,1 százalékának nem volt nyertes pályázata  
 a 2007-es évben
✤ A civil szervezetek vezetôi többnyire optimisták a civil szféra jövôjét illetôen
✤ A civil szervezetek mindössze 66,7 százalékának tevékenységében vesznek  
 részt önkéntesek
✤ A civil szervezetek nehezen tudnak önkénteseket toborozni 
✤ A civil szervezetek közvetlen demokrácia szerint mûködnek:  
 általában együtt beszélik meg a fontosabb dolgokat

KUTATÁS
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Javasolt stratégiai célok: 

1. Stratégiai cél: Infrastruktúrafejlesztés
A vajdasági magyar civil szervezetek körében 
sok olyan civil szervezet található, amely 
nem rendelkezik a hatékony mûködéshez 
szükséges alapvetô infrastruktúrával. Ahhoz, 
hogy a szervezetek versenyképesek legyenek, 
elengedhetetlen egy (irodai eszközökkel) 
jól felszerelt iroda. A szervezet fejlesztése 
és információ áramlás szempontjából 
településenkénti Civil Házak kialakítására 
lenne szükség. Minden egyes szervezetnek 
felesleges külön-külön irodákat létrehozni, mivel 
fenntartásukat képtelenség lenne kielégíteni.  
A Civil Házak létrehozása megfelelôen biztosítaná 
a szervezetek hatékonyabb munkáját.

2. Stratégiai cél: Szervezeti hálózatfejlesztés
A civil hálózat hiánya elszigeteltté teszi  
a civil szervezeteket. A civil szervezetek szinte 
kivétel nélkül ápolnak kapcsolatokat más 
civil szervezetekkel, azonban egy civil hálózat 
létrehozása nagyban segítené a kommunikációt 
és az információk áramlását a szervezetek között. 
A civil társadalom minôségi változását, javulását 
eredményezné, ha a civil szervezetek hálózatba 
tömörülnének. Egy hálózatban könnyebb  
a partneri kapcsolatok kiépítése és ápolása, 
illetve nemzetközi projektekben is könnyebben 
tudnának részt venni a tagszervezetek. 
A hálózatba tömörülés könnyítené a civil 
szervezetek érdekérvényesítését is, ezenkívül  
a civil szervezetek közötti közvetlenebb 
kapcsolatok segítenék a gyengébb szervezetek 
fejlôdését is. 

3. Stratégiai cél: Szervezetfejlesztés
A civil szférában egyre nagyobb igény 
mutatkozik a professzionalizációra. Mindezeket 
az igényeket a civil szervezeti vezetôk ismerik 
fel és fogalmazzák meg. Egy szervezet 
minôségi fejlôdéséhez elengedhetetlenek 
a civil szférához kötôdô szakmai képzések: 
pályázatíró, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, 
civil marketing, humánerôforrás menedzsment, 
forrásteremtés, projektciklus menedzsment, non-
profit menedzserképzés, rendezvényszervezés, 
önkéntesek képzése stb. Egy jól mûködô 
szervezetben fontos a csapatmunka kialakítása, 
a munkamegosztás, szakmai ismeret-tudás, 
tagszervezés. Ennek feltétele a vezetôk és  
a tagok szakmai képzése. A hatékony munkához 
a szervezeteknek rendelkezniük kell rövid- és 
hosszú távú munkatervvel, pénzügyi tervvel éves 
bontásban, intézményi kapcsolatokkal.  
A szervezeteknek meg kell határozniuk  
a szervezet jövôképét, küldetését, hogy meg 
tudják fogalmazni céljaikat, feladataikat.

4. Stratégiai cél: Az önkormányzatok és a civil 
szervezetek kapcsolatának erôsítése
A civil szervezetek és az önkormányzat közötti 
viszony és annak erôsödése nagyon fontos 
a civil társadalom számára. Az elsô lépés 
a partneri kapcsolat megteremtése, amely 
abban nyilvánulhat meg szorosabban, ha az 
önkormányzatok együtt tudnának mûködni  
a civil szervezetekkel. Ez különbözô szerzôdéses 
kapcsolat kialakítását jelentené: a civil szerezetek 
részt vehetnének akciókban valamely települési 
közvállalattal közösen. Így az önkormányzatok 
megszabadulhatnának néhány személyi jelegû 
kiadástól, míg ezáltal a társadalmi aktivitás 
növekszik. A másik intézményesült kapcsolódási 
lehetôség az önkormányzat és a civil szervezetek 
között a valamely témában való közös pályázatok 
kidolgozása. A kommunikáció és a partneri 
viszony elôre lépését nagyban segítené egy 
önkormányzat által kijelölt civil referens.C iv i l  Házak ,  

c iv i l  há lózat ,  

szakmai  képzés , 

együt tmûködés
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5. Stratégiai cél: A civil szféra támogatása
A civil szféra mûködéséhez fontos a folyamatos pénzforrás biztosítása. A szervezetek többsége 
tagdíj beszedésébôl és helyi önkormányzatok normatív támogatásából tartotta fenn magát. Az utóbbi 
években megszûnô félben van ez a támogatási forma, ezt felváltotta a pályázási rendszer. A mai 
vezetôknek új forrásokat kell keresniük. Nagyon sokan nem élnek a pénzadomány-gyûjtés technikáival. 
A szervezeti vezetôkkel el kell fogadtatni, be kell vezetni a köztudatba a következô forrásteremtési 
lehetôségeket: adományszerzés, szponzorok keresése, pályázatok, az 1% adó törvényileg való 
elfogadtatása. A szervezet számára fontos tudni, hogy mire kérik a támogatást, hogyan használják fel 
a megnyert összeget, és hogy kik a felelôsök az adott projektum során. 
A szervezetek egyik legnagyobb problémáját jelenti még a kevés pályázati kiírás, ebbôl kifolyólag 
nehezen tudják fenntartani magukat.

adományszerzés , 

szponzorok ,
pá lyázatok , 
1% adó
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6. Stratégiai cél: Fiatalok ösztönzése és 
bevonása a civil szervezetek munkájába
A vajdasági civil szférában a felmérések szerint 
a középkorúak alkotják többségben a civil 
szervezetek tagságát. Ezáltal kitûnik, hogy kevés 
a fiatalok száma a szervezetekben. A fiatalok,  
és az idôs korosztály nehezen kapcsolódik be az 
aktív civil programokba. Ezért kiemelt figyelmet 
kell erre áldozni, hogy megkönnyítsük ezeknek a 
korosztályoknak a hatékonyabb bekapcsolódását 
a civil szférába. A fiatalok utánpótlása 
elengedhetetlen a civil szféra fennmaradásához. 
A fiataloknak az önkéntes munka hasznos 
tapasztalatszerzés, amelyet késôbb karrierjük 
alakulása során hasznosíthatnak. A korosztályok 
szerinti eltérô programokkal fokozottabb lehet 
a bekapcsolásuk. Ennek elérése érdekében 
a szemléletformáláson túl különbözô 
figyelemfelkeltô programokra van szükség. 

7. Stratégiai cél: Az önkéntes munka ösztönzése
A civil szférában fontos szerepet játszik az 
önkéntesek munkája. Egyik legfontosabb cél, 
hogy minél több önkéntest kapcsoljanak be a 
szervezetek munkájukba. Társadalmunkban nincs 
túl nagy hagyománya az önkéntes munkának. 
Csak akkor változik meg az önkéntes munkához 
való hozzáállás, ha megbecsülik a civil szférában 
végzett tevékenységet. Az önkéntes munka 
ösztönzése: az önkéntesség fontosságának 
köztudatba emelése.

Információáramlással, ahol a közbeszédben 
szó van az önkéntes munka fontosságáról 
és megértik, hogy miért fontos a közösség 
számára, a társadalom javára végzett munka. 
A szervezetekhez kapcsolódó önkéntesek 
könnyebben találjanak munkát, az iskolai 
rendszerekben jutalmazni kell az önkéntességet, 
az oktatásban integrálni kell a tudást az 
önkéntességgel kapcsolatban és biztosítani 
minden diák számára, hogy önkéntesként 
próbálhassák ki magukat.

8. Stratégiai cél: Törvényi háttér 
Fontos lenne egy olyan törvény elfogadása, 
amely összhangban van az Európai Uniós 
elôírásokkal. A törvénynek tartalmaznia kell az 
adókedvezményekre vonatkozó rendeleteket 
(jövedelemadó-törvény, 1%-os adó), a mûködési 
és gazdálkodási szabályokat, a szervezetek jogi 
és anyagi alapjainak megerôsítését. Különbözô 
kedvezmények meghatározását:  
a költségi bevételekrôl, központi és helyi adókról, 
járulékokról, illetékekrôl.


Zsoldos Brigitta – Badis Róbert

Identitás Kisebbségkutató Mûhely
24400 Zenta, Fô tér 18.

www.idkm.org 
office@idkm.org.rs 

11

f i a ta lok  utánpót lása , 

önkéntesek ,

ú j  tö rvények




Vajdasági Ifjúsági Fórum /VIFÓ/

24000 Szabadka, Age Mamužića 13/II.

www.vifo.rs

vifo@tippnet.rs

va jdaság i  magyar 

f ia ta lok  ident i tása , 

po lgár i  ku l tú ra
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IX. Vajdasági Szabadegyetem

A Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) alapvetô célkitûzései között a vajdasági magyar fiatalok 
identitásának és a polgári kultúra erôsítése szerepel, valamint az ifjúság bevonása a kulturális-  
és a közéletbe, a fiatalok iskolán kívüli képzésére és a szabadidô tartalmas eltöltésére irányulnak. 
Fontosnak tartják a fiatalok olyan szintû civil képzését, amely lehetôvé teszi a könnyebb szakmai 
érvényesülést, valamint az ifjúsági önszervezôdések megindítását és támogatását.
A szervezet egyik legfontosabb rendezvénye, a IX. Vajdasági Szabadegyetem – az elôzô nyolchoz 
hasonlóan – a vajdasági magyar fiatalok egyik fô szellemi mûhelye kíván lenni. 

A rendezvény több síkon halad: 
Elsôsorban minden hallgató, szakmájától és érdeklôdésétôl függôen egy munkacsoport tagja lesz, 
ahol szakmai elôadásokat hallhat az adott téma egy ismert szaktekintélyétôl. A hallgatók idén két 
munkacsoportban dolgozhatnak, mégpedig a közgazdasági, illetve a közéleti és kommunikációs 
munkacsoportban.
Másodsorban közéleti elôadások és vitafórumok is megszervezésre kerülnek majd, ahol  
a legaktuálisabb közéleti kérdésekre keresik a válaszokat közéleti személyiségek, politikusok 
részvételével. A cél, hogy a jövô értelmisége a szakmai tudás mellett közéletileg is képzett és 
tájékozott legyen, hiszen csak így képzelhetô el, hogy tevékenységük a közösség erôgyarapodását és 
megmaradását is elôsegítse. 
Harmadsorban kulturális és szabadidôs programok is várják a résztvevôket, különös figyelmet 
szentelve a Vajdaságban élô kortárs mûvészeknek. A Szabadegyetemmel ugyanis párhuzamosan 
zajlik a Dombos Fest összmûvészeti fesztivál, amelynek programjában számos minôséges produkció 
szerepel (www.dombosfest.org). 
A IX. Vajdasági Szabadegyetem helyszíne, a korábbi évekhez hasonlóan, Kishegyes lesz. A rendezvény 
elôadásai több helyszínen zajlanak majd: a Kátai Tanyán, a Hegyalja utcában, és a Mûvelôdési 
Otthonban. A találkozó idôpontja: 2010. július 1-4.

A Szabadegyetem  céljai: 
✤ a vajdasági magyar és a Magyarországon tanuló 
vajdasági magyar egyetemistáknak nyújtson 
ismerkedési lehetôséget a jövôbeli szakmai 
együttmûködések megalapozására,
✤ az itthon, nem magyar nyelven tanuló egyetemisták 
megismerkedhessenek a magyar szakkifejezésekkel, 

✤  olyan szakmai ismeretek szerzése, 
amelyekre az intézményesített felsôoktatás 
keretein belül nincs lehetôség, 
✤ aktuális közéleti kérdések megvitatása, 
elsô kézbôl való informálódás jeles közéleti 
személyiségek, politikusok részvételével.





A Nyitott Távlatokról - mérföldkövek

A szabadkai Nyitott Távlatok 2010. májusában ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját. 
A szervezet fô célja az európai kulturális, demokratikus, polgári értékek és hagyományok 
népszerûsítése, amelyek tiszteletben tartják a kulturális másságot, az emberi és kisebbségi jogokat 
Vajdaságban és a régióban.

Az elmúlt tíz év folyamán szerteágazó tevékenységet folytattak, mert 
kisebbségi civil szervezet lévén a bennünket érintô témákat kötötték 
egymáshoz. Ezek közül a legfontosabbak: 
✤ Az európai polgári demokratikus és kulturális értékek 
 és hagyományok népszerûsítése
✤ A kisebbségi kollektív jogok, emberi jogok védelme, 
 támogatása és népszerûsítése
✤ Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc    
 szellemiségének ápolása, jugoszláviai vonatkozásainak kutatása
✤ Ifjúsági programok (tolerancia, erôszakmentes kommunikáció,  
 interkulturális programok, egyéb oktatóprogramok fiataloknak)
✤ Oktatás vállalkozók számára

Megalakulása után a szervezet 2000-ben,a rendszerváltás elôestéjén 
szerepet vállalt több száz civil szervezettel együtt a demokratikus ellenzék 
támogatásában. Ekkor szervezték meg az Elsô jugoszláv kisebbségi civil 
fórumot, amelyen 14 nemzeti kisebbség 70 civil szervezete vett részt.  
A találkozón fogalmazódtak meg a nemzeti kisebbségek általános követelései, 
amelyeket eljuttattak a demokratikus ellenzék képviselôihez, ugyanakkor ezen 
szervezetek felszólították a nemzeti közösségeiket a választásokon való minél 
nagyobb részvételre. 2002-ben került sor a Második jugoszláv kisebbségi 
civil fórum megrendezésére, amely véleményezte a készülô nemzeti 
kisebbségekrôl szóló törvényt, és megfogalmazta a többség és a nemzeti 
kisebbségek viszonyának elveit.
2001-ben alakult a Nyitott Távlatok keretén belül a Délvidéki 56-os 
mûhely, amely az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 
jugoszláviai vonatkozásaival foglalkozik. Az eltelt idôszakban a forradalom 
szellemiségének jegyében, valamint Nagy Imre emlékére tizenkét 
nemzetközi jellegû tudományos tanácskozást szerveztek, valamint hat 
alkalommal vetélkedôket vajdasági középiskolás diákok számára. 
2003-ban kezdôdött és máig is tart a svájci Pestalozzi Alapítvány 
támogatása, amelynek célja a fiatalok interetnikus, toleráns 
együttélésre való nevelése, az egymás tiszteletben tartása és  
a társadalmi életbe való aktív bekapcsolódás. Ezek a programok 
tették lehetôvé, hogy minden évben 20 diák utazhat Svájcba és részt 
vehetnek egy multikulturális, fiataloknak szánt csereprogramban. 
A vállalkozóknak szervezett oktatások célja egyrészt az önfoglalkoztató 
vállalkozói kedv serkentése, vállalkozói kezdeményezések támogatása  
a megfelelô képzések által, másrészt pedig, a már mûködô 
vállalkozások versenyképességének a növelése. Az üzleti tervezés, 
a sikeres menedzsment, valamint a projektciklus-menedzsment 
oktatására is igen nagy az érdeklôdés, tekintettel a felgyorsuló Európai 
Uniós csatlakozási folyamatok által nyújtott lehetôségekre.

Kudlik Gábor, elnök

mgr. Molnár Verona, projektmenedzser

Nyitott Távlatok

24000 Szabadka, Limska 12.

verona@eunet.rs 

va jdaság i  magyar 

f ia ta lok  ident i tása , 

po lgár i  ku l tú ra

európa i  
ku l tu rá l i s , 
po lgár i 
é r tékek
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A Szerbiai Európai Mozgalom (EpuS) idén ünnepli megalakulásának 18. évét. Szerbia 
legidôsebb olyan civil szervezete, amelynek célja Szerbia integrálása az európai 
intézetek és szervezetek közé, az európai eszme terjesztése, a kulturális, gazdasági, 
politikai együttmûködés fejlesztése Európa országai és régiói között. Az EpuS-nak 
több mint 1.000 egyéni és 15 csoportos tagja van, valamint 26 helyi tanácsból álló 
hálózatot hozott létre, amelyek mûködésükben teljes függetlenséget élveznek  
a Szerbiai Európai Mozgalom statútumának és programjának keretén belül.
1993-ban vált a Szerbiai Európai Mozgalom a Nemzetközi Európai Mozgalom teljes 
jogú tagjává, amely nagy hagyománnyal és jelentôs eszmei befolyással bír az európai 
országok politikai történéseire. 

A Szerbia Európai Mozgalom ernyôszervezetként mûködik. A kollektív tagság 
intézményén keresztül összegyûjti, és szinkronba hozza az európai irányultságú 
nem kormányzati szervezetek munkáját. A különféle reformkezdeményezések, 
amelyeket az EpuS fenntartott eszmeiségében, szervezésében és anyagi háttérében, 
napjainkban már önálló szervezetek. Ezek a szervezetekké alakult kezdeményezések 
a nonprofit szektorban is fontos szerepet töltenek be, mint pl. a Munkavállaló Nôk 
Egyesülete, Fiatalok Megvalósításai, 21. Nemzedék Ifjúsági Szervezet, Alpbah Belgrád 
Kezdeményezési Csoport stb. 

Az EpuS tevékenységeit különféle nyilvános vitákon, mûhelyeken, szemináriumokon, 
nemzetközi gyülekezeteken, oktatói programokon, kutatói és kiadói tevékenységeken, 
nyilvános és sajtó kampányokon keresztül valósítja meg.  A projektek a fiatalok 
mobilitására és oktatására, az alkalmazott politika kutatására, az európai integráció 
kapacitásának kidolgozására, az országházban való gyakornoki idôszak támogatására 
vonatkoznak.

Szerb ia  betagosodása 

az  európa i  in tézetek 

és  szervezetek  közé

HATÁRON INNEN, 
HATÁRON TÚL
Szerbiai Európai Mozgalom - Szerbia legsikeresebb  
civil szervezete
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A fiatalokra vonatkozó legismertebb program 
az „Utazzunk Európába”, amelynek köszönhetôen 
az elmúlt öt év során Szerbia minden 
egyetemérôl mintegy 1.000 egyetemista 
kapott lehetôséget arra, hogy nyaranta egy 
hónapon keresztül utazzon Európa  országaiba. 
Nem kevésbé ismertek az „Isten hozott 
Németországban” és az „Ismerd meg Európát 
Dánián keresztül” egyetemi programok, amelyek 
résztvevôi egyetemisták ill. középiskolások 
voltak. Jelenlegi aktuális programjuk a 
„Területek közötti partnerség”, amelynek célja, 
hogy tartós kapcsolat alakuljon ki német és 
szerb közgazdasági szakközépiskolák között, 
elsôsorban tudás- és tapasztalatcsere, valamint 
a diákok és tanárok közötti hosszú távú 
kapcsolattartás terén. Középiskolások számára 
szervezett oktatási programjaik közül kiemelkedô 
jelentôséggel bír a „Csengess Európáért”, mely 
kreatív módon mutatja be az Európai Unió 
mûködését és intézményszervezését  
a gyermekeknek.

Az EpuS jelenleg a „Szerbia külpolitikai 
stratégiájának definiálása” program 
megvalósításán dolgozik, amely során 
egyetemista csoportoknak és mentorainak 
köszönhetôen Szerbia külpolitikai stratégiájával 
kapcsolatosan három javaslat is felmerült és 
került közvitára. Emellett az „Európai politikai 
jegyzék”-nek köszönhetôen bemutatják a jelenlegi 
európai jogszabályalkotást a mezôgazdasági, 
környezetvédelemi, kereskedelemi, szabadság, 
biztonsági és energetikai területeken.

A „Fórum a nemzetközi viszonyokért” olyan 
polgárokat gyûjt maga köré, akik elfogadják 
a Szerbiai Európai Mozgalom deklarált 
alapprogramját, mint a Nemzetközi Európai 
Mozgalom részét. Azért, hogy kialakítsanak 
egy intézményesített keretet, fórumba 
csoportosulnak, ahol az európai értékek 
tiszteletben tartásával, a nemzetközi politikai 
és gazdasági viszonyok lényeges aspektusairól 
színvonalas tanácskozásokat tartanak. 

Már hagyománnyá vált, hogy május 9-én, 
az Európai Unió napján, az EpuS tribünöket, 
utcai akciókat, TV kvízeket szervez. A kiadói 
tevékenység is a jelentôsebb feladatai közé 
tartozik, s az EpuS könyvtára több mint 40 
megjelentetett és lefordított könyvet számlál.

Reményeik szerint a jelenlegi és a jövôbeni 
törekvéseikkel, aktivitásaikkal és befektetéseikkel, 
a számos együttmûködôknek, barátoknak és 
támogatóknak köszönhetôen eredményesebb 
haladást tudnak biztosítani az EU felé.

Az EpuS-szal kapcsolatos információk letölthetôk 
a www.emins.org weboldalról.
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Vajdasági civil szervezetek 
szakmai tanulmányútja Pécsett és környékén

A „Ci-Fi” Civil Központ a vajdasági civil szervezetek munkájának hatékonyságát 
szeretné növelni, külföldi kapcsolataik kialakításához szeretne hozzájárulni. Ezen cél 
elérésére tanulmányutakat szervez az anyaország különbözô vidékeire.

2010. március 26-28-a között Pécsre és környékére látogathatott el 35 délvidéki 
civil szervezet képviselôje, teljesen ingyenesen. A vállalkozó szellemû résztvevôk 
Európa Kulturális Fôvárosában olyan szervezetekkel ismerkedhettek meg, akik 
túrakerékpározással, környezetvédelemmel, nagycsaládos érdekek védelmével és 
különbözô programok szervezésével, valamint az ifjúsággal foglalkoznak.

A hazafelé vezetô úton betértek még Pécsváradra, ahol az ifjúsági önkormányzat 
mûködésébe pillanthattak be, Baján pedig egy több mint 70 szervezetet tömörítô civil 
szervezettel építhették ki kapcsolataikat.

A sûrû program és Péccsel való ismerkedés mellett a résztvevôknek sikerült 
egymással is kapcsolatot kiépíteniük, terveket szôni a jövôbeni együttmûködésekhez.

A lap megjelenését támogatta:

Jelen számunk megjelenése kapcsán nyújtott segítségét külön köszönjük  

Molnár Veronának és Tómó Margarétának.
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t anu lmány 
utak ,  kü l fö ld i 

kapcso la tok


