
Szakmai beszámo|ó a 2014-es évről

A Harmónium Egyesü|et célja a tudatosság népszerűsítése', |egyen szó pénzügyi döntésrő|,identitásró|, vagy vásár|ásró|. 2014-ben a kommunikációnk fókuszába az atáboiakat he|yeztük:
- környezetvéde|em, azon be|Ü| is a fókuszban víztakarékosság, víztisztaság, vízvédeIem, iIletvetermészetes fények és környezetbarát fényforrások. 
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- nemzeti, kisebbségi identitás megőrzése a határon túli magyarság körében, hagyományápo|ás ésnyeIvőrzés.

Szervezetünk a fenntarthatóságot hirdeti: Apró|épés programunk a környezettudatosságot erősíti,i||etve fe|adatokka|, játékokkaI az összefüggések megértésére sarka|' ;";;;;i"".o"n
szervezéséve|, táborokka|, szakmai kommunikációval is fogIalkozunk (www'harmonium.hu).
Tematikus k|ubokat, napokat és versenyeket szerveztunt, l"t"n vo|tunk a Szíget és a Give and Getfeszt ivá|on, ahoI népszerűsítettük a környezetkímé|ő mego|dásokat '

A környezettudatossággaI kapcso|atos projekttjnk esetében e|ért eredmények 2O1.4-ben:
- 1.2 komp|ex ökonapot tartottunk, ezek he|yszínei: Sárbogárd, Sándorfa|va, Makó, Esztergom,Vanyarc, Gyöngyös, Budapesten: Brassó utcaí Á|ta|ános r,t .ot, ,  Kandó téri Á|t. |sko|a (két alka|omma|),Árpád Gimnázium, Buratt inó Á|talános és Szakképzőiskola, SashaImi Tanoda Á|talános lskoIa
- 800 beérkezett aIkotás a ,,Ragadd meg a fényt,, aIkotói pá|yázatifeIhívásra

- 2 feszt ivá|on va|ó aktív je|en|ét (standunkná| t öbb száz |átogatóva|)

- ].5 Szivacs Klub (tematikus fog|a|kcizás avízrőI)a Radar (X. kerü|et) és a bominó (XX|. ker)Tanodában

. 4 a karácsonyi ünnepkörreI kapcsoIatos kézműves fog|aIkozást (Dominó Tanoda) tartottunk.

A www.aproIepes.hu web|apunkon 55 cikket je|entettÜnk meg, www.fb.com/aproIepes oIdaIunkon408 posztot (saját 152 poszt) köz ö|tünk. A nagyon magas akt iv itás révén t öbb mint 30 OO0 embertértünk e|. Ezen tú| még a www'harmonium.hu olda|t éÓ a www.fb.hu/harmoniumegyesu|et fe|ü|etetis működtetjük.

Határon túl i  magyarsággaI kapcsolatos programunk:

A projekt |egfontosabb p|atformja a www'hatarta|an.net olda|, ame|ynek cé|ja, hogy |étrejöjjön egyaIuIró| szerveződő hírnök-há|ózat. Az összes tevékenység ezt a közvet|en cé|t szo|gá|ta. Az álta|ánoscé| pedig a Kárpát-medencei értékek bemutatása, megosztása, és miné| szé|esebb körű
megismertetése' amiszo|gá|ja a helyben maradást is és a tur izm",,.  ' ,  o",oi l ;;; ' '*zdasági
haszon is képződik a határon tú|i magyarokná|. 2O14-ben a Határta|an programunk igazíátt örést érte| (2014 őszén), SikerÜ|t végre e|érnÜnk o|yan cé|csoportot, akikkel va|óban tudunk együttgondo|kozni és együtt do|gozni.  A,,Most mutasd meg,, című pá|yázatunkra 1.00 atkotas e, l . . ,"tt ,k öztük vídeók, fotók, leírások, hagyatékok bemutatása, amik valóban kü|ön|eges r i tkaságok é,l ."ndokurnentá|ása né|kül szegényebb |enne nemzeti  ö r ökségünk. A |egizgaImasabb művek és



informácíók Horvátországbó| (Sz|avónía) a Vajdaságbó| és a Part iumbó| érkeztek. A hírnökökkül önleges t örténeteket osztottak meg vetr, ink . ,  .I". , ,  ou,*u.u'o|omtó| a széke|yf ö|di em|ékfákonát, egészen az óradnai megfogyatkozott közösseg ,.oka,.iig. A |ényeg a szemé|yesség, a szemé|yeskötődés megélése és megosztása. Mindezek megta|á|hatók a ma már bőséges tartaImat rejtőweb|apunkon: www.hatarta|an.net. A jobb o|da|i  ikonsor.a|á bárki írhat é|ményt egy egyszerűregisztráció után, míg főo|daIi  c ikkeket hírnökeink (bárkí vá|hat hírnökké egy engedé|yezési fo|yamatután)  pub| iká|hatnak .  
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A www.hatarta|an.net című web|apunkon 98 ( l) c ikk je|ent meg projekt időszakban, továbbá 226posztot köz ö|tünk a www.fb.hu/hatarta|annet fe|ü|eten. A magyarság a|apvető társadaImiszükség|ete, hogy őrizze gyökereit, ismerje fe|értékeít és azokat gondos g.,o. 'ool]., rrosszu tavongondoIkozva, fenntartható módon hasznosítsa. Ahogy, ra,pai-m.ea."".;"';.,l,u.u*, ame|ynekökológiai fenntarthatósága csak kooperatív módon szomszédainkkaI együttműködV €  képzeIhető e|,úgy aszÜ|őf ö|d, a gyökerek, a hagyományok ápo|ása nem kép|ehető ela határon tú|i magyarság helyitámogatása né|kÜl. Köz össqgeík anyagi támogatása me||ett.fontos az önértéke|és megerősítése is(saját értékek támogatása: t ö rténeImi gyökerek, kétnye|vűség, ku|turá| is sokszínűség). Amit az embermegísmer, megszeret, azt már védí is. Ugyanígy társadalmi|ag fontos szerepet 
"ál|.l;;;;ffi i l;.a szórványterü|etekrő| miné| t öbb információt e|juttassunk a t ömbmagyarsághoz felkeltveérdeklődésüket a tájak és az ott élő emberek megismerése iránt.

A közvetett e|érés m.e|]ett hangsúlyt he|yezÜnk a szemé|yes ta|á|kozásra ís, ezért 2014 tavaszán aPart iumban és Szászf ö ld ön tettÜnk |átogatást és ta|á|koztunk civ iI szervezetekkel,  majd ősszeIBudapesten ü|tünk össze a hel|óGúta Po|gár i  Társu|ás (Szlovákia) tagjaival,  decemberben pedig aFe|vidéken talá|koztunk ve|ük. A hazai |akosság körében pedig a határon túl i  tájak felkeresésétnépszerűsítjük

Szervezetünk önkéntes programja is bővü|t, EVS fogadószervezetként kaptunk akkredítációt.  Az e|sőpá|yázatot be is adtuk és várjuk az önkénteseket.

Ró|unk összesen 140 híradás tájékoztatott, ebbő| te|evíziós megje|enés 4 db, rádiós 2 db, nyomtatottsajtótermék:4 db, onIine megje|enés: 135 db. A sajtót a pátyázatainkró|, rendezvényeinkrő| mindenesetben tá iékoztattuk, sajtóközIeményeket adtunk ki ,  így kapott ekkora pubIic i tást a szervezetünk.
150 pé|dányban je|entettünk meg a 2o1'5_Fény éve című naptárunkat az a|kotóí pá|yázatrabeérkezett munkákbó|;

|gazis ikert je|ent, hogy a korábbi évekné| |ényegesen kevesebb forrásbó| síkerü|t magas színvona|onfenntartaní a tevékenységeinket, ami a tagság és az önkéntesek á|dozatkész munkájának kösz önhető '
A pá|yázatonként és közhasznú tevékenységenként fe|osztott beszámo|ót a közhasznúsági je|entéstarta lmazza.

Budapest, 2015' május 26.

, Harmónium Egyesü|et


