
 

XI. NYÁRI EGYETEM a közösségi részvétel fejlesztéséért 2014  

 

                                A BENNÜNK ÉLŐ HATALOM 

                                                               Program 

 

 

2014. július 23. szerda 

A XXI. SZÁZAD HATALMI TÉNYEZŐI  

Hatalom – erőforrás, tudás, képviselet, felelősség, felhatalmazás, megosztás 

Hatalom – visszaélés, uralkodás, elnyomás, kirekesztés  

Mit nevezünk hatalomnak, és mit hiszünk róla? Létezik-e igazán? Mit találunk, ha közelebb megyünk hozzá? Hogyan ragadhatjuk meg, mit jelent ilyen vonatkozásban 
az energia, az élelmiszer, a víz, a pénz, az információ, a legitimáció, a szervezettség?  

Moderátor: Giczey Péter 

Vitaindító előadások: 

16.00 – 16.20   Kovács Gábor: A hatalom áramlásától az áramlatok hatalmáig? A hatalom színeváltozása a globalizáció korában  

16.20 – 16.40  Lakner Zoltán: Hatalmi helyzetek – függés vagy szabadság? 

16.40 – 17.00  Takács-Sánta András: Miért kulcsfontosságú a hatalmi dekoncentráció az ökológiai fenntarthatósághoz? 

17.00 – 17.20 Vercseg Ilona: Van –e politikai tartalma a közösségi beavatkozásnak? 

17.20 – 17.30  szünet 

17.30 – 19.00  Vita a felvezető előadások alapján 

19.00 -    Vacsora 

 

 

 

 

 



2014. július 24. csütörtök  

ÖNRENDELEKZÉS, ERŐFORRÁSOKHOZ VALÓ VISZONY  

Közösségi részvétel – kinek fontos?  

Milyen érvek és tettek szólnak mellette és ellene? A közösségi munkában cél feltárni és megerősíteni a helyi közösségekben és a közösség egyes tagjaiban rejlő 
tudásokat, tapasztalatokat, képességeket – egyszóval erőforrásokat annak érdekében, hogy tudatosan éljék meg saját egyéni és közösségi életüket, előrelépjenek a 
felelősségvállalás, a közös gondolkozás, tervezés és cselekvés, a hatalommal való kommunikáció, együttműködés, adott esetben konfliktus felvállalása útján. De az út 
sem nem rövid, se nem egyértelmű. Milyen eszközeink vannak erre? Hogyan csökkenti a kiszolgáltatottságot, az egyén függését a hatalomtól a közösség 
szervezettsége? Milyen eszközeink lehetnek az erőforrások megtartására, visszaszerzésére, befolyásolására? Vajon milyen értelmezésben beszélhetnek 
közösségekről a hatalmon lévők?  

9.00 –   9.20  Mészáros Zsuzsa: Közösségi részvétel – kinek fontos? – vitaindító előadás 

9.20 – 10.50  Élelmiszer-önrendelkezés: elvek és gyakorlatok – műhelybeszélgetés. Műhelyvezető: Mester Attila  

Élelmiszer falun és városon. Családdal, céggel, vagy közösen – közösségi vállalkozások esélyei az élelmiszerpiacon. Mire valók a közösségi keretek? Városiak 
vagyunk, de a paradicsomot mi is meg tudjuk termeszteni! Hogyan lehet egyeztetni nagy ingatlan befektetőkkel? - Grund Közösségi Kert: Kling Ferenc és 
Takács Viktória 

Város és vidéke kapcsolata a miskolci Eleven Föld Szociális Szövetkezet ládarendszerében – Sélley Andrea 

Adacs-Bábony Szociális Szövetkezet – Léka Zsófia 

Kecskeméti Szatyor - Bérces Dóra 

Bioszentandrásról a hernádszentandrási polgármestertől – Üveges Gábor  

10.50 – 11.10  Szünet 

11.10 – 12.40  Peremhelyzetben – műhelybeszélgetés: Mire hat a közösségi beavatkozás, s mire nem? Hogyan lehet(ne) helyzetbe hozni a 
mélyszegénységben élőket? Műhelyvezető: Halmai Zsuzsa 

Hogyan lehet a peremen közösségben élni? Az érintett szemszögéből? – Felvezeti: Kalányos Zsolt  és Világos Linda 

Lakóházak felújítása kalákában, Ágon - Felvezeti: Oláh Roland 

Észak-abaúji settlementekből kinőtt helyi termékek – Felvezeti: Sélley Andrea  

12.40 – 15.00  Ebéd, szieszta 

15.00 – 16.30  Műhely 1: Városmegújítás, szociális városrehabilitációs programok, közösségi tervezés.  A közösségi bevonás, a beavatkozás esélyei és 
példái városi szomszédságokban. A Kőbánya-Pongrác telep, Miskolc- Avas lakótelep és Újpalota-Zsókavár lakónegyedek tapasztalatai. Műhelyvezető: Péterfi 
Ferenc  

   Műhely 2: A felelősség új dimenziói. A globális és a lokális, a multinacionális és az egyén, a város és a vidék felelősségének és érdekeinek 
közösségi alapú megközelítése az energiapolitikán keresztül a fenntarthatóság fókuszában. Szakdolgozati témabemutató. Témagazda: Süveg Tiborné (ELTE-
TáTK, KCMA, 2014) 

 



16.30 – 16.50   Műhely-összefoglalók, reflexiók a műhelyvezetőktől 

16.50 – 17.10  Szünet 

17.10 – 18.40  Műhely 1: Pénzről másképp! Például: közösségi alapítványokon, vagy éppen pénzpótló rendszereken keresztül. Felvezeti: Komáromi Mátyás, 
Közös Alapon Program és Béres Tibor, Közösségi pénztár CAF. Műhelyvezető: Mészáros Zsuzsa 

   Műhely 2: Melegen ajánljuk – A szociális tüzifától a biobrikettig . Résztvevők: egyeztetés alatt. Műhelyvezető: Sélley Andrea 

18.40 – 19.00  Műhely-összefoglalók, reflexiók a műhelyvezetőktől 

19.00 -    Vacsora 

 

 

2014. július 25. péntek 

A TUDÁS HATALOM  

Mi az, ami arányos hozzánk?  
Amit kérünk, azt nem kapjuk - de amink van, vajon elég-e a változáshoz (eszköz, pénz, tudás, hozzáértés, szervezeti kapacitás, stb.)? Honnan jön a tudás? Hatni tudó 
állapotba emel-e a tanulás? Mit nevezünk kulturális bevésődésnek és hogyan érhető tetten ez a mindennapokban? Mit jelent és miért fontos az egyéni és közösségi 
kapacitásfejlesztés, a közösségi tanulás? 

  9.30 – 10.30  Közösségi tanulás a közösségfejlesztés folyamatában. Szakdolgozati témabemutató. Molnár Aranka (ELTE-TáTK, KCMA, 2014) 

10.30 – 10.50  Szünet 

10.50 – 12.30   Műhely 1: Kulturális hatalom. Családi és társadalmi szocializáció, egymás mellett élő generációk. Műhelyvezető: Kovács Edit, felkért 
hozzászólók: Vercseg Ilona, Balogh Mihály 

   Műhely 2: Közmunkás Mozgalom a Jövőért. Műhelyvezető: Vojtonovszki Bálint, felkért hozzászólók: Somodi János, Szombathy Károly 

12.30 – 15.00  Ebéd, szieszta 

15.00 – 16.40  Műhely 1: Fiatalok a pályán. Bemutatkozik a Fiatal Fejlesztők Műhelye. Műhelyvezető: Takács Viktória 

   Műhely 2: Átlátszónet. Információszabadság, közérdekű adatokhoz való hozzáférés. Műhelyvezető: Le Marietta, atlatszo.hu. 

16.40 – 17.00  Szünet 

17.00 – 19.00  Norvég piknik. Panelbeszélgetés az NCTA körül kialakult helyzet kapcsán a nyári egyetemen jelen lévő érintett szervezetek és programok 
képviselőivel. A panel résztvevői: a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a Védegylet, az Átlátszónet, a Közös Alapon program és az 
Ökotárs Alapítvány képviselői. Moderátor: Peták Péter 

19.00 -    Vacsora 

 

 



2014. július 26. szombat 

A SZAKEMBER FELELŐSSÉGE, A KÖZÖSSÉG HATALMA 

Dilemmák és felvetések napja, azaz beszélgessünk mindennapi szakmai kihívásainkról  

10.00 – 12.00  Mire jók az egyes közösségi beavatkozások? Közösségfejlesztés, közösségi munka, közösségszervezés – erősségek, gyengeségek, 
veszélyek, lehetőségek. Hatások és ellenhatások: panelbeszélgetés a szakmai dilemmák és a gyakorlati tapasztalatok mentén. A panel résztvevői: Kovács Edit, 
Peták Péter, Sebály Bernadett, Varga Máté, Vojtonovszki Bálint. Moderátor: Péterfi Ferenc. Felkért hozzászólók: Giczey Péter, Vercseg Ilona 

12.00 – 15.00  Ebéd, szieszta 

15.00 – 16.30  Hogyan tovább, közösségfejlesztés? – A Közösségfejlesztők Egyesülete 2014-ben negyedszázados lett. Ebből az alkalomból kötetet állítunk 
össze, melyben igyekszünk számba venni az Egyesület eddigi 25 évét, s szeretnénk előretekinteni a jövőbe is. A nyári egyetemen a következő 25 évre 
vonatkozó elképzelésekről, dilemmákról beszélgetünk. Moderátor: Kovács Edit, Vercseg Ilona 

16.30 – 17.00  Szünet 

17.00 – 18.00  Meglepetésprogram 

18.00 – 19.30   Vacsora 

19.30 -    Fórumszínház. A nyári egyetemen részt vevő ifiak és fiatalok előadása. Vezetőjük: Balogh Flóra és Kosztyi Klaudia 

Valamint (a nyári egyetem ideje alatt): 

- Adacs- Bábony Szövetkezet: kertbemutató és beszélgetés a szövetkezeti létről, a közös gazdálkodásról. 

- Részvétel a távolból: annak érdekében, hogy a Nyári Egyetem eseményeit azok is követni tudják, akik valamilyen okból nem tudnak eljönni Kunbábonyba, a 
Közösség Kapcsolat Alapítvány segítségével ismét élő közvetítést adunk a nyári egyetem legfontosabb eseményeiről. A felvételek megtekinthetők itt: 
adattar.net/nye. 

 
A nyári egyetemre a programmal együtt terjesztett jelentkezési lap elektronikus visszaküldésével lehet jelentkezni. Az árakkal és egyéb technikai részletekkel 
kapcsolatos tudnivalók a jelentkezési lapon, valamint a kunbabonyinye.blogspot.hu weboldalon találhatók. 

 
 
 
 

                                                                                                                                       


