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1. Állampolgári Részvétel Hete 

A Civil Kollégium Alapítvány vezette csapat az idén kilencedik alkalommal rendezi meg az 

Állampolgári Részvétel Hetét. Az egyszerre számos országban és még számosabb szervezet 

részvételével zajló hét felhívása, fókuszai, a csatlakozás módja, valamint a korábbi évek anyagai 

megnézhetőek, letölthetőek a reszvetelhete.net weboldalon. 

2. Bessenyei György-díj  

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere augusztus 20. alkalmából átadta az idei Bessenyei-

díjakat. A 2014. évi díjazottak: 

 Ureczky Klára Tünde, közösségfejlesztő, a hidasnémeti Közösségi Szolgáltató Ház vezetője 

 Czink Judit, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodájának irodavezetője 

 Dózsa György Károly, a nyírbátori „Szárnyas Sárkány” Kulturális Vállalkozás 

fesztiváligazgatója 

 Kölcseyné Balázs Mária, a békéscsabai Szent István Egyetem Gazdasági-, Agrár- és 

Egészségtudományi Kar Gazdasági Campusának tanársegédje 

„A Bessenyei György-díj azoknak a közművelődési intézményekben, más szervezetekben dolgozó 

közművelődési szakembereknek adományozható, akik huzamosabb ideig kiemelkedő közművelődési 

tevékenységet folytatnak, elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok 

alkalmazásával és terjesztésével szolgálták a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését.” 

Gratulálunk a díjazottaknak! 

 

 

 

http://reszvetelhete.net/


3. Modern közösségiség – civil társadalom – szakmai műhely 

A városmegújítással foglalkozó műhelytalálkozót követően szeptember 23-án 10-13 óráig, Vercseg 

Ilona vezetésével szervezzük következő szakmai műhelyünket, melynek témája és címe: Modern 

közösségiség – civil társadalom. 

A szakmai műhelyt a KÖFE irodájában tartjuk (bejárat a Szilágyi Dezső tér 5. felől, 11-es 

kapucsengő). Kérjük, hogy részvételi szándékát szeptember 21-ig jelezze Kovács Editnek a 

kedit@kkapcsolat.hu címen. 

4. Megjelent az eParola 2014. évi 2. száma 

Megjelent az eParola 2014/2. száma melyben két, szakmai figyelemre méltó cikket adunk közre. Az 

egyik a Civil Szemlében e hónapban megjelenő cikk másodközlése, melyet Peták Péter, Sebály 

Bernadett, Varga Máté és Vojtonovszki Bálint írt Közösségszervezés hazai pályán címmel. 

Másik cikkünk részleteket közöl a Molnár Aranka, Peták Péter és Vercseg Ilona által Közösségi 

lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben - Önszerveződés és szakmaközi együttműködés 

címmel írt módszertani útmutatóból, mely a "Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért program szakmai koordinációja" program keretében (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) 

készült és jelent meg 2014 májusában. 

Az eParola legfrissebb, illetve korábbi számai elérhetőek az adattar.net/parola weboldalon. 

5. Méltósággal megöregedni – Idősügyi konferencia 

A Hegyvidéki Önkormányzat (Budapest, XII. kerület) Méltósággal megöregedni… otthon. A szociális 

alapszolgáltatások jelentősége… lehetőség, felelősség!” címmel idősügyi konferenciát szervez. A 

konferencia időpontja és helyszíne: 2014. szeptember 16., 10-14 ó, MOM Kulturális Központ 

Kupolaterme (1124 Budapest, Csörsz utca 18.). A konferencián Gyenes Zsuzsa, hegyvidéki 

programunk szakmai vezetője bemutatja a Közösségfejlesztők Egyesületének korábban zajlott XI. 

kerületi, illetve jelenleg futó XII. kerületi 60+ programját. A részletes konferencia-programot kérésre 

szívesen továbbítjuk. 

6. Elérhetőek a XI. Nyári Egyetem előadásairól és beszélgetéseiről készült anyagok 

Nyári egyetemünk Részvétel a távolból önkéntes stábjának köszönhetően az adattar.net/nye 

weblapon elérhetőek a július 23-26-ig megtartott előadások és panelbeszélgetések video- és írásos 

anyagai. Ugyanezen az oldalon a korábbi nyári egyetemek számos anyaga is megtekinthető. 

7. Megújult szakmai levelezőlista 

Egyesületünk megújította szakmai levelezőlistáját (mely nem azonos a hírlevél címzettjeinek 

listájával). Szakmai levelezőlistánkon a szorosabb értelemben vett szakmai diskurzusban részt venni 

kívánó szakemberek jelenlétére és részvételére számítunk. Korábbi két levelezőlistánkat 

megszüntettük. Kérjük, hogy amennyiben föl kíván iratkozni szakmai levelezőlistánkra, szándékát 

jelezze Farkas Gabriellának a farkasgabi@kkapcsolat.hu címen. 
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