Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek
Fóruma
X. BUDAKALÁSZI TALÁLKOZÓ
Budakalász, 2010. június 17-20.
A MAGYAR KOLLÉGIUM, valamint a
MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI LEKTORÁTUS
tanácskozást szervez.

Helyzetelemzés
Az anyaország és a határon túli régiók között a kulturális - ezen belül a közművelődési szférában a 90-es évek társadalmi fordulata után sokcsatornás kapcsolat jött létre. Az első
időszakban két, egymástól lényegében elkülönült szálon:
- az állami intézmények, alapítványok – elsősorban anyagi – támogatása és
- a civil szervezetek – elsősorban önfinanszírozó – támogatása révén.
Ez az elkülönülés a kezdeti időszakban természetesnek volt tekinthető, ám sajnálatos módon a
mai napig fennmaradt. Pedig az azóta eltelt időszak világosan megmutatta, hogy az állami
intézményrendszer – jellegéből, feladataiból, felépítéséből adódóan – nem képes a felmerülő
igények teljességét kezelni, nem tud elegendően rugalmas lenni: a fehér foltok száma nem csökken,
hanem nő.
A határon túli civil szervezetek napi munkájukhoz a legtöbb segítséget – éppen, mert az
szakmai, módszertani segítség – a magyarországi civil szervezetektől kapják.
Az anyaországi civil szervezetek viszont az egyre terebélyesedő feladatrendszert nem képesek
finanszírozni a magyarországi civil szféra, a pályázati- és támogatási rendszer igen lassú fejlődése
miatt.
A tapasztalatok kicserélése nemcsak a résztvevők munkáját segíti, de a civil szervezetek
között épülő kapcsolatrendszer hozzájárul a kisebbségben élő magyarság önazonosság-tudatának
erősödéséhez.
A tanácskozás célja
A társadalom kulturális életének hajszálgyökerei a családok mellett nyilvánvalóan a civil
szervezetek. A tanácskozás célja, hogy
- képet adjon a civil szféra által végzett kulturális, közművelődési munka jelentőségéről;
- módszertani, szakmai segítséget nyújtson; információt adjon a határon túli magyar kulturális
civil szervezetek napi munkájához;
- megerősítse a hazai és a határon túli magyar civil szervezetekkel való kapcsolatokat;
- felmérje a határon túli magyarok öntevékenységen alapuló közművelődési
kezdeményezéseinek és közösségi erőinek támogatására rendelkezésre álló szellemi és
anyagi erőforrásokat.
A Budakalászi Találkozók sora a fenti célok elérése érdekében jött létre.
A tanácskozás formája
Minden eddigi tanácskozásnak elemei voltak:
a fórumok, amelyeken a résztvevők számára fontos közéleti személyiségeknek lehetett
kérdéseket feltenni;
az előadások, melyek nemcsak információkat adtak, de a lelki megerősödést is szolgálták;
a szekcióülések, amelyeken a résztvevők időszerű kérdésekben foglaltak állást, fogadtak
el cselekvési tervet;
a plenáris ülések, melyeken közérdekű információkat lehetett közzétenni;
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az egymás közti beszélgetések lehetősége a kávészünetekben, valamint a foglalkozások
előtt és után (minden résztvevő egyetért abban, hogy a tanácskozásoknak ez a
legfontosabb eleme);
A tanácskozást kiteljesítő eszközök továbbá:
a résztvevők által hozott lisztből és kovászból sütött Kárpát-medencei kenyér megsütése
és elfogyasztása;
a szombat esti műsor;
a résztvevő szervezetek kiadványaiból készült kiállítás;
az előző évi tanácskozás anyagát tartalmazó kötet megjelenítése (benne közérdekű
információkat tartalmazó CD-melléklet).
A tanácskozás mindig zárónyilatkozat kiadásával végződik.
A X. Budakalászi Találkozó programja – az ünnepi eseményre való tekintettel – tovább
bővül. A találkozó egy nappal hosszabb lesz, melynek során a tanácskozás résztvevői tanulmányi
kirándulást tesznek Budakalászon és környékén, továbbá találkoznak helyi civilekkel és
politikusokkal. Az első esti műsorban a résztvevők saját maguk is szerepelnek. Megjelenik egy
ünnepi kiadvány is, mely az eddigi fórumok eredményeit mutatja be.
A tanácskozás szervezői
a Magyar Kollégium, illetve a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. E
két – nem profitorientált – szervezet évek óta együttműködik a határon túli magyarság kulturális
életét segítő munkákban. Sok szakmai tapasztalatcserét is közösen szerveztek már, többek között
minden eddigi Budakalászi Találkozót együttes erőfeszítéssel rendeztek.
A tanácskozás résztvevői
- a határon túli magyar közművelődési civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, körök,
közösségek) küldöttei;
- anyaországi (magyarországi), a határon túli közművelődést támogató civil szervezetek
vezetői;
- anyaországi állami szervezetek (intézmények, közalapítványok, hivatalok) vezetői.
Összesen, mintegy 120 fő részvételére számítunk.
Előzmények
A tervezett konferencia elődjének tekinthető a Magyar Művelődési Intézet által 1996.
december 13-15-én Kecskeméten rendezett tanácskozás. A nevezett két szervezet 2000. június 2-4.
között szervezte meg az első, 2001. június 15-17. között a második hasonló találkozót. A 2002.
esztendőre tervezett rendezvény finanszírozási nehézségek miatt nem valósult meg. 2003. június
26-28. között került sor a 3. Budakalászi Találkozóra, míg 2004. június 18-20-án már a negyedik
találkozó jött létre. A 2005. június 17-19-én megrendezett 5. Fórum minden eddiginél nagyobb
létszámú és eredményesebb volt. Még ennél is sikeresebbnek bizonyult a 2006. június 16-18-án
megszervezett találkozó. A 2007. június 15-17. között megtartott 7. tanácskozás is igen sikeres volt.
A 2008. június 20-2-i fórum pedig gazdag megvalósult programja miatt ismét előrelépést jelentett.
A 2009. évi kilencedik találkozó szakmai eredményeit tekintve minden eddigit felülmúlt. A 2010.
esztendei, ünnepi fórum az előzmények tapasztalatait hasznosítva, a legutóbbi találkozón felmerült
igényeket kielégítendő jön létre.
A Budakalászi Találkozón született meg az ötlet, amely létrehívta a Kárpát-medencei
Kulturális Szövetséget (A szervezetet a Pest megyei Bíróság 2009. szeptemberében jegyezte be.
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A fórum időpontja: 2010. június 17-20.
A fórum helyszíne: Budakalász, Kós Károly Általános Művelődési Központ (Faluház)
(Szentendrei út 9., Budakalász-Lenfonó HÉV-állomás)
A program helyszíne Budakalász községben a Faluház. A település többnemzetiségű. A
magyaron kívül szerb, szlovák, cigány népesség lakja, ezek egymással példamutató
faluközösségben élnek. A községben több olyan civil szervezet, egyesület, alapítvány működik,
amely a testvérfalu-kapcsolatokat, és e kapcsolatokon túl, határon túlra nyúló szociális- és
kultúraközvetítő kapcsolatokat ápol eredményesen.
A falu vezetése is nyitott minden olyan kezdeményezésre, amely a település kapcsolatainak
fejlődésével jár. A Faluház népművelői kiváló szakemberek, akiknek munkája garancia a három
napos program igényességére, a vendéglátás melegségére. A község maga a pályázók egyenrangú
partnere.
A program
2010. június 17. (csütörtök)
Érkezés Budakalászra.
13 óra
Ebéd.
14 óra
Polgármesteri köszöntő.
1415
Az ünnepi kötet kiosztása.
Tanulmányút a környék magyar vonatkozású emlékhelyein. (Vezető: dr. Lánszki
Imre).
00
19
Vacsora.
2000
A résztvevők esti műsora. Téma: Mit jelent nekem Budakalász?
2010. június 18. (péntek)
900
1100

Séta Budakalászon. A település megismerése.
Találkozó a helyi civil szervezetek vezetőivel és helyi közéleti személyiségekkel.
Beszélgetés. Mit jelent a résztvevőknek és a helyieknek a Budakalászi Találkozók
sora?
1230
Kettős vagy hármas honfoglalás. (Emlékezés László Gyulára születésének 90.
évfordulóján) Záhonyi András előadása
1300
Ebéd.
00
14
A 10. Budakalászi Találkozó ünnepélyes megnyitása.
14 óra
Megnyitó (A szervezők képviselői: Borbáth Erika főigazgató, Romhányi András
elnök).
1415 óra Parlagi Endre, Budakalász polgármestere üdvözli; Szűcs Lajos, Pest megye
Közgyűlésének elnöke köszönti a konferencia résztvevőit.
1430 óra Fohász.
Százháromszor Moldvában, és ami ebből következik. Jáki Sándor Teodóz tanár,
bencés szerzetes előadása.
1530
Előadások a nemzeti helyzetéről, jövőjéről. (Balczó András, Jankovics Marcell,
Juhász Judit, Kányádi Sándor, Koltay Gábor).
1630 óra Kávészünet
1645
Az előadások folytatása, majd fórum.
19 óra
Vacsora.
20 óra
Magyar kultúrával Európában. Romhányi András előadása és a résztvevők
produkciói.
2010. június 19. (szombat)
3

8 óra
9 óra

Reggeli
Nemzeti kulturális stratégia. Közös plenáris ülés. (A résztvevő szervezetek:
Honismereti Szövetség - Halász Péter, Kárpát-medencei Kulturális Szövetség –
Romhányi András, Magyar Kultúra Alapítvány - dr. Koncz Gábor, Magyar
Művelődési Társaság - Földiák András)
11 óra
Kávészünet
1115 óra Akiknek sokat köszönhetünk. (Akik a háttérből segítették munkánkat)
12 óra
Irány Európa! Beszélgetés dr. Komlóssy Józseffel, a FUEV alelnökével. Téma: a
nem kormányzati szervezek (NGO) lehetőségei az Európa Tanácsban.
13 óra
Ebéd.
14 óra
Szekcióülések. (A Kárpát-medencei Kulturális Szövetség: lehetőségek, feladatok;
Nemzeti Kulturális Stratégia; a 10. Budakalászi Találkozó üzenete)
30
16 óra Kávészünet.
1645 óra A szekcióülések folytatása.
19 óra
Vacsora. A közös Kárpát-medencei kenyér elfogyasztása.
20 óra Budakalászi művészek és együttesek műsora.
Kamp János Kapelle műsora (30 perc)
Szedmák Eszter zongorakoncertje (15 perc)
Lenvirág táncegyüttes műsora (középső csoport, Érpataki és Moldvai táncok)
(20 perc)
22 óra
8 óra
9 óra
11 óra
1115 óra
1215
13 óra
14 óra

2010. június 20. (vasárnap)
Reggeli.
A szekcióvezetők beszámolói.
Kávészünet.
A Kárpát-medencei Kulturális Szövetség közgyűlése.
Összefoglalás. A zárónyilatkozat elfogadása. A konferencia lezárása.
Ebéd.
Hazautazás.

A tanácskozás ideje alatt a régiók a plenáris ülés termében mutatják be kiadványaikat,
dokumentumaikat.
További információval szolgál:
Halász Péter, a MMIKL főtanácsosa (30/5780283) és
Romhányi András, a MMIKL tanácsosa, a Magyar Kollégium elnöke (30/2974021)

4

