Szakmaibeszámo|óa 2014-esévről

A Harmónium Egyesü|etcéljaa tudatosság
népszerűsítése',
|egyenszó pénzügyidöntésrő|,
identitásró|,
vagyvásár|ásró|.
2014-bena kommunikációnk
fókuszábaaz atáboiakathe|yeztük:
- környezetvéde|em,
azon be|Ü|is a fókuszbanvíztakarékosság,
víztisztaság,
--'--o,vízvédeIem,
i !L'vg\
iIletve
természetes
fényekéskörnyezetbarátfényforrások.
- nemzeti,kisebbségi
identitásmegőrzésea határontúlimagyarság
körében, hagyományápo|ásés
nyeIvőrzés.
Szervezetünka fenntarthatóságothirdeti:
Apró|épés
programunka környezettudatosságot
erősíti,
i||etvefe|adatokka|,
játékokkaIaz összefüggések
megértésére
sarka|' ;";;;;i"".o"n
szervezéséve|,
táborokka|,
szakmaikommunikációval
is fogIalkozunk
(www'harmonium.hu).
Tematikusk|ubokat,napokatésversenyeket
szerveztunt,l"t"nvo|tunka Szígetésa
Give and Get
fesztivá|on,
ahoInépszerűsítettük
a környezetkímé|ő
mego|dásokat'
A környezettudatossággaI
kapcso|atosprojekttjnkesetébene|érteredmények
2O1.4-ben:
- 1.2komp|exökonapot
tartottunk,ezek he|yszínei:
Sárbogárd,Sándorfa|va,
Makó, Esztergom,
Vanyarc,Gyöngyös, Budapesten:Brassó
utcaíÁ|ta|ánosr,t.ot,,Kandó tériÁ|t.|sko|a(két
alka|omma|),
Árpád Gimnázium,BurattinóÁ|talános
ésSzakképzőiskola,
SashaImiTanodaÁ|talánoslskoIa
- 800 beérkezettaIkotás
a ,,Ragaddmeg a fényt,,aIkotói pá|yázatifeIhívásra
- 2 fesztivá|on
va|ó aktívje|en|ét
(standunkná|
több száz |átogatóva|)
- ].5SzivacsKlub(tematikus
fog|a|kcizás
avízrőI)aRadar(X.kerü|et)ésa bominó (XX|.
ker)
Tanodában
. 4 a karácsonyiünnepkörreI
kapcsoIatos
kézműves
fog|aIkozást
(DominóTanoda)tartottunk.
A www.aproIepes.hu
web|apunkon55 cikketje|entettÜnk
meg,www.fb.com/aproIepes
oIdaIunkon
408 posztot(saját152 poszt)közö|tünk. A
nagyonmagasaktivitásrévén
több mint 30 OO0embert
értünke|.Ezentú|méga www'harmonium.hu
olda|téÓa www.fb.hu/harmoniumegyesu|et
fe|ü|etet
is működtetjük.
HatárontúlimagyarsággaI
kapcsolatosprogramunk:
A projekt|egfontosabbp|atformjaa www'hatarta|an.net
olda|,ame|ynekcé|ja,hogy |étrejöjjönegy
aIuIró|szerveződőhírnök-há|ózat.Az összes
tevékenység
ezt a közvet|en cé|tszo|gá|ta.
Az álta|ános
cé|pediga Kárpát-medencei
értékek
bemutatása,megosztása,
ésminé|szé|esebb
körű
megismertetése'
amiszo|gá|ja
a helybenmaradástis ésa turizm",,. ', o",oil;;;''*zdasági
haszonis képződika határontú|imagyarokná|.
2O14-bena Határta|anprogramunkigazíáttörést
ért
e| (2014 őszén),SikerÜ|tvégree|érnÜnk
o|yancé|csoportot,
akikkelva|óbantudunk együtt
gondo|kozni
ésegyüttdo|gozni.
A,,Most mutasdmeg,,címűpá|yázatunkra
1.00atkotase,l..,"tt,
köztük vídeók,fotók, leírások,
hagyatékok
bemutatása,
amik valóbankü|ön|egesritkaságoké,l."n
dokurnentá|ása
né|külszegényebb
|ennenemzetiörökségünk.A |egizgaImasabb
művekés

informácíókHorvátországbó|
(Sz|avónía)
a Vajdaságbó|
ésa Partiumbó|érkeztek.
A hírnökök
különlegestörténeteketosztottak
meg vetr,ink
., .I".,, ou,*u.u'o|omtó| a széke|yfö|di
em|ékfákon
át, egészenaz óradnai megfogyatkozott
közösseg ,.oka,.iig. A |ényega szemé|yesség,
a szemé|yes
kötődésmegélése
ésmegosztása.Mindezekmegta|á|hatók
a ma már bőségestartaImatrejtő
web|apunkon:
www.hatarta|an.net.
A jobb o|da|iikonsor.a|á
bárki írhaté|ményt
egy egyszerű
regisztrációután,mígfőo|daIicikkeket
hírnökeink(bárkívá|hathírnökké
. | v | \ l \ !g
6
y
egy Eengedé|yezési
||6tru
fo|yamat
után) pub|iká|hatnak.
A www.hatarta|an.net
címűweb|apunkon98 (l) cikkje|ent
meg projektidőszakban,
továbbá226
posztotközö|tünk a www.fb.hu/hatarta|annet
fe|ü|eten.
A magyarsága|apvetőtársadaImi
szükség|ete,
hogyőrizze gyökereit, ismerjefe|értékeít
ésazokatgondosg.,o. 'ool]., rrosszu
tavon
gondoIkozva,
fenntarthatómódon hasznosítsa.
Ahogy, ra,pai-m.ea."".;"';.,l,u.u*,
ame|ynek
ökológiaifenntarthatósága
csak kooperatív
módon szomszédainkkaI
együttműködV€ képzeIhető
e|,
úgyaszÜ|őfö|d,a gyökerek,a hagyományok
ápo|ásanem kép|ehető
ela határontú|imagyarsághelyi
támogatásané|kÜl.
Közössqgeíkanyagitámogatásame||ett.fontos
az önértéke|és
megerősítése
is
(sajátértékek
támogatása:történeImigyökerek,
kétnye|vűség,
ku|turá|is
sokszínűség).
Amit
az
ember
megísmer,
megszeret,

aztmárvédí
is.Ugyanígy
társadalmi|ag
fontosszerepet
"ál|.l;;;;ffiil;.
információte|juttassunk
a tömbmagyarsághoz

a szórványterü|etekrő|
miné|több

érdeklődésüket
a tájakésaz ott élőemberekmegismerése
iránt.

felkeltve

A közvetette|érés
m.e|]ett
hangsúlyt
he|yezÜnk
a szemé|yes
ta|á|kozásra
ís,ezért2014tavaszána
PartiumbanésSzászföldön tettÜnk
|átogatástésta|á|koztunk
civiIszervezetekkel,
majdősszeI
Budapestenü|tünkössze a hel|óGúta
Po|gáriTársu|ás(Szlovákia)
tagjaival,
decemberben
pediga
Fe|vidéken
talá|koztunk
ve|ük.A hazai|akosságkörébenpedig
a határontúlitájakfelkeresését
népszerűsítjük
Szervezetünk
önkéntesprogramjais bővü|t,EVSfogadószervezetként
kaptunkakkredítációt.
Az e|ső
pá|yázatotbe is adtukésvárjuk
az önkénteseket.
Ró|unkösszesen 140 híradástájékoztatott,
ebbő| te|evíziósmegje|enés
4 db, rádiós 2 db, nyomtatott
sajtótermék:4db,onIinemegje|enés:
135 db. A sajtóta pátyázatainkró|,
rendezvényeinkrő|
minden
esetbentáiékoztattuk,
sajtóközIeményeket
adtunkki, ígykapottekkorapubIicitást
a szervezetünk.
150 pé|dányban
je|entettünkmeg a 2o1'5_Fény
évecíműnaptárunkataz a|kotóípá|yázatra
beérkezett
munkákbó|;
|gazisikert
je|ent,hogya korábbiévekné|
|ényegesen
kevesebbforrásbó|síkerü|t
magasszínvona|on
fenntartaní
a tevékenységeinket,
ami a tagságésaz önkénteseká|dozatkész
munkájánakköszönhető'
pá|yázatonként
A
ésközhasznútevékenységenként
fe|osztottbeszámo|óta közhasznúsági
je|entés
tartalmazza.
Budapest,2015'május26.

, Harmónium
Egyesü|et

