
    

M e g h í v ó  

MÉLTÓSÁGKERES Ő  
címmel rendeznek konferenciát  
a Beke Pál Emlékcím alapítói  

2015. február 5-én  
a Nemzeti Művelődési Intézetben  

(1011 Budapest, Corvint tér 8.). 
 

Konferenciánk célja példaértékű kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetek,  
intézmények, kezdeményezések bemutatása.  

Olyanoké, amelyek arra adnak választ: miképpen lehet megerősíteni,  
megadni, megszerezni vagy épp visszaadni, visszaszerezni a meglévő,  
a valaha megvolt vagy az esetleg még meg nem tapasztalt méltóságot.  

Azt, amely tartást ad az egyes embereknek, közösségeknek,  
településeknek, térségeknek, illetve saját maguknak.  

Amelynek birtokában úgy érezhetik: nem csak lakosai,  
hanem polgárai településüknek, országuknak, Európának.  

A bemutatkozók közös tulajdonsága, hogy mindezt közösségi alapon,  
a méltóságukat kereső és megteremtő emberekkel együtt,  

nem csupán értük, hanem velük közösen teszik. 
 
 
 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amely elektronikus úton, a http://
goo.gl/forms/iXYxLZ5kAd linken található űrlap hiánytalan kitöltésével és elküldésével 
lehetséges.  
Jelentkezési határidő: 2015. január 25. 

A konferenciára mindenkit szeretettel várunk! 



Program 
 

9.00  Regisztráció, reggeli kávé 
10.00 Köszönt ő 
  Závogyán Magdolna, főigazgató Nemzeti Művelődési Intézet  
10.10 Beke Pál szellemiségének, munkásságának felid ézése  
  dr. Koncz Gábor, alelnök - Magyar Comenius Társaság 
10.30 Ping-pong asztaltól a folklórfesztiválig 
  Baloghné Bacsa Ibolya, művelődésszervező - Baki Faluház 
10.50 Közösséget generáló Bagolytúra  
  Földes Tímea, elnök - Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő  
  Kulturális Egyesület 
11.10 Hegypásztorok multifunkcionális üzemmódban  
  Kovács István, elnök - Hegypásztor Kör Egyesület, Oszkó 
11.30 Magad uram, ha szolgád nincs 
  Zentai Gábor, elnök - Szigetvári Kultúr– és Zöld Zóna Egyesület 
11.50 Szendvicsebéd 
12.50  A Gyermekönkormányzatok megszületését ől a Hazatérés  
  Programig - Térségfejlesztés a fiatalokért, a  fiatalokkal együtt  
  G. Molnár Erzsébet -  Magyarországon az első gyermekönkormányzat  
  kezdeményezője, a TGYSE alapító elnöke 
13.00 Lépjünk Együtt  
  Kovács Dávid, ifjúsági polgármester és Radák Luca - Levéli Gyermek és  
  Ifjúsági Önkormányzat  
13.20  „Mókavonat”, avagy a gyermekönkormányzat sze rintünk  
  Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat képviselői 
13.40 Részvételen alapuló innovatív kezdeményezések  bemutatása: 
  A közösségi színház, mint lokális kommunikációs t ér 
  Mattyasovszky Zsolnay Bálint, a KOMA társulat képviselője 
   A bennünk él ő alkotó felébresztése – a közösségi m űvészetek útján 
  Katona Krisztina Pécsi Szín-Tér Egyesület - Murál Morál Mező 
14.20 A Beke Pál Emlékcím átadása  
  A díjazottak méltatása és az emlékcímek átadása 
15.00 Szünet 
15.30 Filmvetítés, beszélgetés, emlékezés a Stúdióban  

A Civil Közösségi Házak Magyarországi 
Egyesülete franciaországi mintát követve 
alakult meg 2005-ben, az akkor valamilyen 
kulturális célú közösségi létesítményt mű-
ködtető civil szervezetek szándékából. Célja 
a szabad polgárok önkéntes társulásának 
bátorítása a közösségi művelődést szolgáló 
terek működtetésére. A szervezet a civilek 
által létesített/fenntartott/működtetett közös-
ségi házak (klubok, faluházak, művelődési 
otthonok, sportlétesítmények, mozik) üze-
meltetőinek tapasztalatcsere- és szakmai 
érdekképviseleti fóruma. 
 
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati 
Társaság (GYIÖT) 1996-ban jött létre azzal 
a céllal, hogy megteremtse a hazai települési 
szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormány-
zatok (GYIÖK) közös fellépésének lehetősé-
gét, illetve a településeken aktív fiatalok szá-
mára találkozási lehetőséget biztosítson. A 
Társaság kiemelt célja, hogy az általuk elér-
hető valamennyi módszerrel előteremtse a 
már működő, valamint az alakulni kívánó 
GYIÖK-ök szakmai- és módszertani segítsé-
gét. 
 
A Közösségfejleszt ők Egyesülete 1989-
ben alakult. Tagjai falvakban és városokban 
dolgoznak a helyi közösségek bátorításán, 
részt vesznek közösségi mozgások, kezde-
ményezések elindításában, segítik civil kö-
zösségek megalakulását. Kifejlesztett civil és 
szakmai (középfokú és egyetemi) képzése-
ket. Országos szakmai folyóiratot és szak-
mai könyveket jelentet meg. 
 

Az 1986-ban létrehozott, országos hatókörű 
Magyar Comenius Társaság Comenius 
szellemiségét ápolja. Munkája és konferenci-
ái keretében külön hangsúlyt helyez a jelen-
tős közművelődési személyiségek üzenetei-
nek közvetítésére.  
 
A Nemzeti Művelődési Intézet a közműve-
lődési ágazat stratégiai fejlesztő és szolgál-
tató intézménye. Ezen a néven 2013. április 
1-jén kezdte meg működését. Jogelődjei kö-
zött található a Népművelési Intézet, az Or-
szágos Közművelődési Központ és a Műve-
lődéskutató Intézet, a Magyar Művelődési 
Intézet. A Nemzeti Művelődési Intézet alap-
feladata a magyar közművelődés, közösségi 
művelődés sikeres és eredményes társadal-
mi szerepvállalása érdekében végzett fej-
lesztési, innovációs és szolgáltatási tevé-
kenység. 
 
Az 1992-ben, Phalsbourgban alakult Telepü-
lési Gyermekönkormányzatokat Segít ők 
Egyesülete (TGYSE) azon felnőtt segítők 
közössége, amelynek tagjai azzal a céllal 
tevékenykednek, hogy a holnap polgárai 
gyermekkorban tanulják és gyakorolják ál-
lampolgári jogaikat és kötelességeiket. En-
nek érdekében a TGYSE tagjai segítik a te-
lepülési gyermek- és ifjúsági önkormányzat-
ok létrejöttét és működtetését, képviselik e 
szervezetek érdekeit a politikai, államigazga-
tási, önkormányzati és civil szférában, szer-
vezik a felnőtt segítők tapasztalatcseréit és 
képzéseit, segítik a GYIÖT munkáját, közre-
működnek a hazai és nemzetközi kapcsolat-
teremtésben.  

A Beke Pál Emlékcím alapítói, a Méltóságkeres ő Konferencia szervez ői:  


