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Kedves barátaink!

 

  Bár a 2020-as esztendő nem úgy alakult, mint ahogyan azt a januári új év köszöntő találkozón

elterveztük, mégis hálatelt szívvel osztjuk meg a 2020-as évi tevékenységünk összefoglalóját. Igaz,

számos tervünk, tevékenységeink, projekt ötleteink nem tudtuk megvalósítani, azonban

megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ebben a nehéz időszakban is szervezzünk

közösségi programokat, megbeszéléseket, tanácskozásokat. Támogattuk irodai eszközökkel a

kulturális-, és oktatási intézményeket, civil szervezeteket, biztosítottunk terem használatot és

segítettünk, amiben a lehetőség engedte.

 Beszámolónkba csokorba szedtük azokat a programokat, tevékenységeket, rendezvényeket,

amelyeket sikerült ebben a mindenki számára „nehezebb és visszafogottabb” évben

megszerveznünk, megvalósítanuk. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki programjainkba,

rendezvényeinkbe bármilyen módon bekapcsolódott.

   A kihívások egyre nagyobbak. A felpörgő és pörgetett élet egyre több embert hagy maga mögött,

a járványhelyzet pedig sok álmot, sok tervet átírt vagy lerombolt. Ebben az évben meg kellett

tanuljunk még inkább odafigyelni egymásra, családtagjainkra, szeretteinkre, embertársainkra, végül

de nem utolsó sorban pedig magunkra.

  2020 a csönd éve volt! Ezért talán az egyik legnagyobb kérdőjel az, hogy milyen mértékben

sikerül „újra” felfedezni és terjeszteni a személyességet, az őszinte, emberi találkozások kultúráját...

Azt látjuk, hogy a találkozók, megbeszélések, rendezvények, különböző események egyre inkább az

online térben jelennek meg, mivel jelen helyzetben talán ez a legideálisabb megoldás, azonban a

személyes találkozók, a kellemes hangvételű közösségi beszélgetések, összejövetelek teljes fizikai

és szívvel-lélekkel teli megélését az online tér nem tudja pótolni és betölteni. Ezért is

reménykedjünk abban, hogy a következő év egy jobb, szebb és lehetőségekkel, valamint

élményekkel telibb 2021 lesz. Addig is kívánunk mindenkinek jó egészséget!

Tisztelettel és szeretettel,

a Szórvány Alapítvány munkatársai

Éves jelentés 2020



  A találkozón napirendre került témák egy kötetlen,

barátias beszélgetés során bontakoztak ki. Így esett szó a

Szórvány Alapítvány projektjeiről, rövid és hosszú távú

terveiről, ugyanakkor a magyar közösséget érintő

kérdésekről is. Az Alapítvány elnöke, dr. Bodó Barna

bevezető beszédében köszöntötte a munkatársakat, a

barátokat az új évben, majd rá tért az új évben ránk váró

projektekre, pályázati lehetőségekre, esetleges buktatókra. 

  A folyamatban lévő projektek megbeszélése után

ötletelés következett, javaslatok, vélemények

hangzottak el, hogy milyen terveket-, projekteket

kellene még megvalósítani és milyen esetleges

pályázati lehetőségek vagy buktatók vannak. 

Új év köszöntő találkozó

  Új év köszöntő találkozót

szerveztünk 2020 január 7.-én

munkatársakkal és barátokkal a

közösségi ügyek megvitatása céljául. 

Tanácskozások, szemináriumok
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 Többek között ezeket is terveztük 2020-ra:

- Felmerült a könyvtár egyesület

létrehozása, amely az értékes

magánkönyvtárak megmentéséül

szolgálhat, valamint egy másik a

temetőket felkaroló egyesület

megalapítása is szóba került, mely feladata

a híres magyar személyiségek

síremlékeinek felkutatása és gondozása

lenne. 

-   Az Európa Kulturális Fővárosa projekt

is megbeszélésre került, mivel a célkitűzés

egy közös civil „nagypályázat”

megvalósítása, melyet a Szórvány

Alapítvány a bánsági magyar civil

szervezetek nevében szeretne benyújtani a

Magyar Kormányhoz. 

-   Az érdekes javaslatok között szerepelt

egy Temesvár–Szeged kerékpáros túra

elindítása is 2021-ben.

-   Megbeszélésre került még a Heti Új

Szó regionális közéleti hetilap

szerkesztése és forgalmazása, valamint a

Temesváros honlap szerkesztése is.
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  Temesvár kulturális főváros projekt keretében

szeretnénk egy reprezentatív kiadvánnyal kilépni a

közönség elé, jelezni azt, hogy vagyunk, és miként

vagyunk, mennyit tudtunk mi bánsági, temesi

magyarok elérni és megvalósítani. Elöször egy Ki

kicsoda megjelentetésén gondolkodtunk, de hamar 

Tanácskozás a Bánsági Magyar

Közéleti Lexikonról
  

Temesvár kulturális főváros projekt keretében

szeretnénk egy reprezentatív kiadvánnyal kilépni a

közönség elé,  egy olyan kiadvánnyal, mely

hasznos a közösség számára, ennek érdekében

szerveztünk találkozókat, megbeszéléseket
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„Közös ügyünk a Bánsági Magyar Közéleti Lexikon. Ilyet eddig még sehol nem adtak ki. Tőlünk

függ, minden bánsági magyartól, hogy mennyire teljes és átfogó lexikont állítunk össze. Fontos:

mindenki, minden intézmény és minden értékes program kerüljön be a Lexikonba. Ehhez az kell,

hogy mindenki töltse ki a vonatkozó ADATLAPokat.” (Dr. Bodó Barna, elnök)

Éves jelentés 2020

ráébredtünk arra, hogy a Ki kicsodánál egy

bővebb, egy átfogóbb, egy a közösség számára

hasznosabb kiadványt is lehetséges lenne

kiadásra előkészíteni, ez pedig a Bánsági

Magyar Közéleti Lexikon. 
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Lebonyolított programok

Éves jelentés 2020

Klubok szervezése

 
  Kábítószer megelőzés határok nélkül

című projekt (ROHU 180) keretein belül

klubokat szerveztünk temesvári magyar

fiatalok részére.

  A klubok lehetőséget biztosítottak a fiatalok számára a

szabadidő hasznos eltöltésére, új baráti kapcsolatok

kialakítására, ismerkedésre, új ismeretek megszerzésére

egyaránt. 

 A cél az volt, hogy a fiataloknak

lehetőséget biztosítsunk, valamint

segítsük őket kortárs segítővé-, és a

klubok életének aktív szervezőjévé válni. 

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósult meg az Európai

Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két

tagállam társfinanszírozásával. 



A projekt futamideje 15 hónap volt, 2018

decembere és 2020 februárja között valósult meg. A

projekt keretén belül 2019 tavaszán képzést

szerveztünk, melyen pedagógusok, szociális

munkások, pszichológusok, fiatal önkéntesek vettek

részt. Ezen kívül szerveztünk táborokat és klubokat

romániai és magyarországi fiatalok részére.

Valamint egy drog kiállításon is részt vehettek a

fiatalok.  

  A projekt célja egy hosszú távú kábítószer-

megelőzés kidolgozása és megvalósítása volt,

amely megfelelő tájékoztatást nyújt a fiatalok

számára a kábítószer-függőség kialakulásának

okairól, annak lefolyásáról, a rendelkezésre álló

segítségről, a megelőzés innovatív és hatékony

megközelítéséről, valamint egyes gyógyszerek

használatáról és veszélyeiről.

Éves jelentés 2020
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NoDrugs projekt (ROHU 180)

zárókonferenciája

 
  Partnerségben, a Szórvány Alapítvány és a

szegedi Szent Gellért Társaság közös

gondozásában valósult meg a Kábítószer

megelőzés határok nélkül című projekt (ROHU

180).

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósult meg az Európai

Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két

tagállam társfinanszírozásával. 



Az kutatás néhány fontos eredménye:

-  Összefüggés figyelhető meg a szabadidő hasznos

eltöltése és a drogok kipróbálása között.

- Azok a diákok, akik szabadidejükben szívesen

eljárnak különböző szórakozóhelyre 63,5%-uk

valamilyen formában dohányzik is. 

- Azok a diákok, akik szabadidejükben rendszeresen

sportolnak 52,3%-uk még soha nem dohányzott. 

-  Mind a romániai mind pedig a magyarországi

fiatalok körében magas az alkalmankénti

alkoholfogyasztás aránya. 

- A mintában szereplő diákok 34,5%-a próbált ki

valamilyen kábítószert.

- Összefüggés figyelhető meg a dohányzás és a

drogok kipróbálása valamint az alkoholfogyasztás és

a drogok kipróbálása között.

- A kábítószert kipróbáló diákok 82,6%-a

dohányzik valamilyen formában.

Éves jelentés 2020
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Kutatási programok
Magyarországi és

romániai diákok szerhasználati

szokásainak a felmérése

 
  Kábítószer megelőzés határok nélkül című

projekt (ROHU 180) keretein belül egy

kérdőíves felmérést végeztünk 15-18 éves

romániai és magyarországi  diákok körében, akik

részt vettek a Szegeden megszervezett Köztes

átmenetek című drog kiállításon.

- A kábítószert kipróbáló fiatalok 98,5%-a

fogyasztott már alkoholt. 

  A  kérdőíves felmérés a kiállításon résztvevő

fiatalok függőségekkel kapcsolatos véleményére,

attitűdjére fókuszált. A kutatást kvantitatív módszer

segítségével végeztük el, egész pontosan kérdőívvel.

A kérdőívet összesen 200 diák töltötte ki. A

kérdőívet kitöltő fiatalok 50%-a romániai és 50%-a

magyarországi diák.

Dohányzás és illegális drogok kipróbálásának kapcsolata

Alkoholfogyasztás és illegális drogok kipróbálásának kapcsolata

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósult meg az Európai

Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két

tagállam társfinanszírozásával. 



  Struktúráját tekintve két nagy fejezetből fog állni

a kötet. Az első egy adattár jellegű rész, ez volna a

nagyobb. A második rész pedig elemzésekből,

tanulmányokból fog állni. Az adattár résznek az

első része a Ki kicsoda, ez hagyományos, aki úgy

érzi, hogy a bánsági magyar közösséghez tartozik

és kitölt egy egyéni adatlapot akkor az illető

részbe bekerül. 

  Ezt követi az intézménytár, az összes parókiánk

és minden iskolánk összes adatai fölkerülnek ide,

de ide kerülnek azok az intézmények, amelyek

léteznek még, a sajtó intézményei, a színház,

illetve az a pár intézmény, ami még intézményként

működik a különböző egyházak keretében. A

következő nagy rész az a civil szervezettár a civil

szféra bemutatása, melyet a rendezvénytár

bemutatása követ. 

 Szerencsére nagyon gazdagok vagyunk

rendezvényekben. A Temesvári Magyar

Napoktól-, a Bánsági Magyar Napoktól kezdődően

a kisebb, sajátosan egy-egy településnek az életét

gazdagító rendezvényekig mind föl fogjuk mérni

és mindegyik egy külön szócikket fog kapni.

  És akkor jönnek azok a kulturális területek,

amelyeket mindenképpen fel kell mérni, hiszen

itt van intézményként is a színház, itt van a

temesvári magyar képzőművészet, a

zeneművészet, az irodalom, sőt itt vannak azok a

hagyományőrző kulturális együttesek, amelyeket

szintén számba kell venni, tehát ezeket mind-

mind egy-egy külön dolgozat keretében fogjuk

bemutatni, felmérni és értékelni.

 Végül, de nem utolsó sorban a közösségi

tereinket és a közösségépítést fogjuk felmérni,

hiszen jelentős klubélet, különböző körök,

találkozók léteznek, működnek a városban, de

nem csupán Temesváron, így ezeket is

figyelembe kell venni. Továbbá ott van a falu a

gazda élettel, erről is egy külön dolgozatot

tervezünk elkészíteni. Illetve ott van a sport, ami

minden közösségnek egy fontos kérdése és hát

nyilvánvaló, hogy az is egy jó kérdés, hogy a nők

szerepével külön is kell e foglalkozni vagy pedig

kerüljön be az egészbe.

Terveink 2021-re:

- A tervek szerint, jövő év közepéig elektronikus

formába tesszük elérhetővé a kötet egy részét,

majd 2021 végére a kötetnek a nyomtatott

változata is elkészül.

Bánsági Magyar Közéleti Lexikon
  

Temesvár kulturális főváros projekt keretében

szeretnénk egy reprezentatív kiadvánnyal kilépni a

közönség elé,  egy olyan kiadvánnyal, mely

hasznos a közösség számára.

Éves jelentés 2020
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A rendezvények jellege szerint több különböző

kulturális, iskolai, közösségépítő és gasztronómiai

jellegű rendezvény gazdagítja a bánsági magyar

közösségek kulturális életét. A kulturális jellegű

rendezvények a bánsági magyar rendezvények

46%-át teszik ki. Ez az érték is azt bizonyítja,

hogy a bánsági magyarok támogatják és igénylik a

kulturális rendezvények megszervezését. De a

közösségépítés, a magyar közösség

összekovácsolása, a közösségépítő rendezvények

(24%) és az iskolai rendezvények (21%)

megszervezése is fontos szerepet játszik a bánsági

magyarok életébe.

Bánsági magyar rendezvények

bemutatása
  

A rendezvények számtalan formáját ismerjük, a

családi, baráti összejövetelektől a több ezer fős

mega-koncertekig. A bánsági magyarság körében

több közösségépítő szervezet is munkálkodik, fő

tevékenységi körük olyan programok,

rendezvények megszervezése, amelyek a bánsági

magyarság közösségépítő, szocializációs és

kulturális igényeit kielégíti.

Helység szerint csoportosítva beszélhetünk vídéki

rendezvényekről és városi rendezvényekről. A

vídéki rendezvények a bánsági magyar falvak

rendezvényeiből kerülnek ki. A városi

rendezvények pedig Temesváron és a többi bánsági

magyar lakta városokban szerveződnek meg. A

bánsági magyar rendezvények többsége, azaz

62,8%-a városi környezetben kerül megszervezésre,

míg 37,2%-uk vidéki környezetben.

 Bánsági magyar rendezvények célcsoport szerint

9

A projekt a Temes Megyei Tanács pénzügyi támogatásával valósult meg.

Éves jelentés 2020

A bánsági magyar szervezetek és intézmények

minden korcsoport számára szerveznek

rendezvényeket. Találkozhatunk olyan

rendezvényekkel, melyek gyermekeknek szólnak

(21,1%), de vannak rendezvények fiatalok (19,3%),

felnőttek (31,6), gyermekes családok (17,5%),

idősek, nyugdíjasok (10,5%) részére egyaránt.

Bánsági magyar rendezvények helység szerint

(A tanulmány bővebben a banaticum.ro oldalon

olvasható.)

Bánsági magyar rendezvények típus szerint



Hármas partnerségben, a Szórvány Alapítvány, a

nagybánhegyesi Esélyt a Szórványnak Alapítvány

és a bordányi Kulturális és Szabadidős Egyesület

közös gondozásában valósul meg a Határon

átnyúló munkaerőpiac című projekt (ROHU 348).

A projekt megítélt teljes pénzügyi támogatása

221.471,56 euró, melyhez mindhárom partner

önrésszel is hozzájárul, így a projekt teljes

költségvetése 260.554,79 euró.

A projekt három fő pillérre támaszkodik:

1. Egy megfelelő módszertan és képzési anyag

kidolgozása, mely a határokon átnyúló munkaerő-

piaci hozzáférés javítását szorgalmazza

2. Képzési központok felújítása/működtetése

3. Képzések szervezése

Magyar nyelvlecke román

anyanyelvüeknek
  

 Határon átnyúló munkaerőpiac című projekt

(ROHU 348) keretein belül 84 órás képzés

módszertanát és anyagát dolgoztuk ki, mely azt

szorgalmazza, hogy a határ másik oldalán lévő

munkapiac felé is nyissunk.

Éves jelentés 2020

Képzés

Kezdő szinten a másik ország nyelvét tanítjuk,

majd a két ország jogi hátterének a

különbözőségeiről is tájékoztatjuk a képzendőket.

Ez a képzési anyag mindenki számára ingyenesen

elérhető lesz.

Első lépésként a képzési anyagokat dolgoztuk ki,

majd a képzések akkreditációjának megszerzése

következik.

A projekt keretein belül felújítottunk három

képzési központot is: Temesváron,

Nagybánhegyesen és Bordányban. Mindhárom

képzési központ új felszerelést kapott, korszerű

képzési bútorzattal és technikai eszközökkel

gazdagodtak. 

 

Terveink 2021-re:

- 2021 tavaszától elkezdjük a képzések

szervezését, 40 romániai, 24 Csongrád megyei és

24 Békés megyei résztvevő számára.
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A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósult meg az Európai

Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két

tagállam társfinanszírozásával. 



Hármas partnerségben, a temesvári Bartók Béla

Elméleti Líceum, a Szórvány Alapítvány és a

szegedi Katház Nonprofit Kft közös

gondozásában valósul meg a Határon átnyúló

képzési központok című projekt (ROHU 374).

A projekt megítélt teljes pénzügyi támogatása

1.078.788,40 euró, melyhez mindhárom partner

önrésszel is hozzájárul, így a projekt teljes

költségvetése 1.269.162,83 euró.

Mivel projektünk célja, a határon átnyúló

munkaerő mobilitásának növelése, ennek ötletét

és tervezett tevékenységeit olyan módon

építettük fel és dolgoztuk ki, hogy jelentősen

hozzájárulhassunk a munkaerő-piaci határokon

átnyúló hozzáférés javításához, a foglalkoztatási

lehetőségek növeléséhez és egyben a határ régió

fejlesztéséhez.

   A projekt három fő pillérre támaszkodik:

1. Egy megfelelő módszertan és képzési anyag

kidolgozása, mely a határokon átnyúló

munkaerő-piaci hozzáférés javítását

szorgalmazza

2. Modern és hatékony képzési központok építése

3. Képzések szervezése

Pályaorientáció és karriertervezés, illetve

Vállalkozói alapismeretek modulok képzési

anyagát dolgoztuk ki. Ezt követi a képzések

akkreditációjának megszerzése.

Terveink 2021-re:

- Zolton (Temes megye) és Domaszéken

(Csongrád megye) befejezzük a képzési

központok építését.  Mindkét központ a képzési

helyszínek, termek mellett szállási lehetőséget is

fog nyújtani: hálószobákkal, étkezőkkel,

kikapcsolódási lehetőségekkel is fog szolgálni. 

 - 2021 tavaszától kezdődően kezdjük majd el a

képzések szervezését, 230 romániai és 200

magyarországi résztvevő számára.

- 270 (15-25 év közötti) fiatal számára

szervezzük a 30 órás Pályaorientáció és

karriertervezés képzést.

- 160 (15-64 év közötti) személy számára

szervezzük a 40 órás Vállalkozó alapismeretek

képzést.

Vállalkozói képzés és

Pályaorientáció
  

Határon átnyúló képzési központok című projekt

(ROHU 374) keretein belül két különböző

modul képzési anyagát dolgoztuk ki:

Pályaorientáció és karriertervezés, illetve

Vállalkozói alapismeretek.
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A tananyag felnőtteknek készült, ebből kifolyólag

a tanítási módszerek is ehhez kell

alkalmazkodjanak: kommunikáció-központú

nyelvoktatásra épülnek a leckék, amely nem

jelenti azt, hogy ne lenne szükség minimális

grammatikai magyarázatokra.

A könyvet használóknak azt javasoljuk, hogy

minden leckénél először a lexikai tudást

mélyítsék el: azaz fordítsák le a szavakat és

tanulják meg majd ezt kövesse a  grammatikai

rész begyakorlása ahhoz a témához, amelyet az

adott lecke feldolgoz. Harmadik lépésként

foglalkozzanak a szöveggel. Itt fontos a

különböző szövegértési feladatok (kérdések,

hamis mondatok stb.) alkalmazása is, majd

negyedik lépésként oldják meg a gyakorlatokat,

feladatokat.

   Egy olyan magyar nyelvkönyvről van szó,

amely a román anyanyelvűek számára segíti a

magyar nyelv alapjainak az elsajátítását, valamint

szorgalmazza, hogy a határ másik oldalán lévő

munkapiac felé is nyissanak.

    A könyv olyan nyelvleckéket tartalmaz, melyek

a mindennapi élethelyzetek kommunikációs

helyzeteire fektetik a hangsúlyt. 

  A nyelvkönyv 24 témát dolgoz fel, az elérendő

szint pedig a középfokú nyelvismeret alsó szintje,

azaz a B1-es szint. 

Magyar nyelvkönyv
  

A Magyar nyelvlecke román anyanyelvűeknek

című nyelvkönyvet dr. Magyari Sára nyelvész

dolgozta ki a Határon átnyúló munkaerőpiac című

projekt (ROHU 348) keretén belül.  

Éves jelentés 2020
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  Rendezvényünk januári meghívottja dr. Vincze

Gábor szegedi/hódmezővásárhelyi történész volt, aki

a romániai magyarság 1945 utáni történelmének

talán a legjobb ismerője, a második világháború

utáni Erdély magyar vonatkozású történéseinek

szakavatott kutatója. A kilencvenes évek elején az

elsők között fogott hozzá a jelenkor eme kevésbé

ismert korszakának feltárásához. Előadását Román

vagyon magyar kézen, magyar vagyon román kézen

címmel tartotta meg.    Rendezvényünk júniusi meghívottja dr. Borbély

Zsolt Attila közíró, jogász, politológus volt, ki

Trianon jóvátételének módozatai avagy az erdélyi

magyarság jövőképe címmel tartotta meg

előadását. Az előadás alatt három fajta borból is

kóstolhattak a résztvevők a borszakértő

meghívottunk jóvoltából.

Baráti Esték

 
Baráti esték című rendezvénysorozatunk

alkalmai egyesítik az ismeretterjesztést a

közösségépítéssel. A temesvári magyarság azon

igényeire válaszol a program, hogy különböző

tematikájú, magyar nyelven zajló előadásokon

vehessenek részt, amelyekre híres magyarországi

és erdélyi közélet-, illetve szakmai közösségek

értékes és elismert képviselőit hívjuk meg

előadónak.

  Rendezvényünk februári meghívottja dr. Csapody

Miklós elismert irodalomtörténész, az erdélyi

irodalom kutatója, volt országgyűlési képviselő és

egyben széles körben ismert közéleti személyiség.

Előadását A rebellis kálvinista — Méliusz József az

Erdélyi Fiatalok körében címmel tartotta meg.

Éves jelentés 2020
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A rendezvény megvalósulását a Bethlen Gábor Alap támogatta.



   A már megszokott játékkínálat mellett idén népi

fajátékokkal is játszhattak a rendezvényen részt

vevő gyerekek.

  A Családi Nap kötetlen és szabad programjának

köszönhetően a program minden alkalommal a

gyerekek fantáziájára volt bízva, így a fajátékok

kipróbálása mellett lehetett szervezni

érdekesebbnél érdekesebb játék programokat, de

ott volt még a trambulinozás, csúszdázás, rajzolás,

színezés és még sok más…

Családi Nap  

 
Családi Nap című rendezvénysorozatunk

lehetőséget biztosít kisgyermekes magyar

családok részére, hogy picit megpihenjenek,

együtt töltsék el szabadidejüket. A rendezvényen a

gyerekek együtt játszva, a felnőttek együtt

beszélgetve gyermekeik körében nyugodtan

kikapcsolódhatnak, együtt lehetnek, a programnak

megfelelően kialakított játszótéren, azaz a Kós

Károly Közösségi Központ kertjében.

Éves jelentés 2020
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  Temesváron a néptáncmozgalom nagyon

szépen, tartalmasan működik. Ezt a mozgalmat

azok a néptáncegyüttesek segítik, amelyek

magyar tannyelvű iskolákban működnek, vagy

magyar kulturális szervezetekhez tartoznak.

Temesváron a néptánc szeretete és gyakorlása

minden korosztály körében megfigyelhető. Az

egész pici gyerekektől a diákokon és

egyetemistákon át a felnőttekig vagy akár az idős

korosztályig sokak érdeklődését felkelti a

néptánc. 

 Egy állandó táncház működtetése rég

foglalkoztatta a helyi közösséget, ennek csupán

anyagi akadályai voltak, amelyeket végül sikerült

megoldani. Három alkalommal tartottunk

táncházat, amelyen az élő népzenét a

magyarországi Talléros Együttes biztosította, a

néptánc- és népdaloktatást pedig Kovács János

Petőfi ösztöndíjas vállalta fel.

Táncház Temesváron
  

Temesváron igen mozgalmas a néptáncos élet,

ezért is tartottuk fontosnak megszervezni

táncházsorozatunkat.

Éves jelentés 2020
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A rendezvény megvalósulását a Csoóri Sándor Program támogatta.



Két alkalommal szerveztünk nyugdíjas találkozót

Egészségpercek címmel. Rendezvényünkkel fel

szerettük volna hívni a figyelmet arra, hogy

mennyire fontos odafigyelnünk egymásra,

különösen az idősebb korosztály körében. Az

idősebb korosztály körében különösen fontos az

emberi kapcsolatok ápolása és nem utolsó sorban

a fizikai-, és lelki egészség fenntartása egyaránt. 

  A kellemes hangvételű találkozókon a rég nem

látott barátaikkal,  ismerőseikkel találkozhattak a

temesvári nyugdíjasok. Elmesélhették

egymásnak, hogy kinek hogyan teltek az elmúlt

hónapok, milyen esetleges kihívásokkal kellett

vagy kell szembenézniük a járványhelyzet

alakulása miatt, de olyan örömteli híreket is

megoszthattak egymással, mint például egy újabb

unoka vagy dédunoka születése.

   Az első találkozón a nyugodt és kellemes baráti

beszélgetést film vetítés követte, melynek témája

a magyar nóta felelevenítése és a nótázás volt.

Egészségpercek – Nyugdíjas

találkozó
  

Egészségpercek című rendezvényünk célja, hogy

az idősebb korosztály számára biztosítsunk olyan

programot, teret, ahol a temesvári nyugdíjasok

közösségi programon vegyenek részt.
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  A második találkozón a kellemes hangvételű,

nyugodt és baráti beszélgetés mellett egy előadás

keretén belül szó volt arról is, hogy egészségünk

megőrzése érdekében melyek azok a fontosabb

tényezők, amelyekre mindenképp oda kell

figyelni időskorban. A résztvevőknek

lehetőségük volt megosztani egymással, hogy ki

hogyan és miként figyel oda egészségére, a

rendszeres és tudatos táplálkozásra, vagy a kellő

mennyiségű folyadékbevitelre, testmozgásra

stb… Lehetőség volt megbeszélni a témával

kapcsolatos felmerülő problémákat, mejek

megoldására vagy kiküszöbölésére lehetséges

javaslatok is elhangzottak.

Éves jelentés 2020
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 Kultúrkonyha című rendezvénysorozatunkat azzal

a céllal indítottuk el, hogy a konyhaművészet

világának a megismertetése mellett, a

hagyományos sütés-főzést közösségi élménnyé

alakítsuk át, valamint összejöveteleket

szervezzünk a temesvári magyar családok számára. 

Rendezvényünkre 3 fogásos menüvel vártuk az

érdeklődőket, akik betekintést nyerhettek az ételek

elkészítésének a folyamatába. A résztvevőknek

lehetőségük volt megfigyelni a szakácsot főzés

közben, aki bemutatta, hogy milyen főzési

technikákat alkalmaz és hogyan készíti el az

ételeket.

Kultúrkonyha

 
Kultúrkonyha címmel szerveztünk hagyományos

sütés-főzést temesvári magyar családok számára.

Az érdeklődők Kovács Szabolcs séf őszi

ételkülönlegességeit kóstólhatták meg. 
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Összejöveteleink lehetőségeket biztosítanak

ismerkedésre, kellemes baráti beszélgetésekre, egy

pici kikapcsolódásra és nem utolsó sorban a

temesvári magyar közösség összekovácsolására.
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Nyomtatók adományozása  

Kulturális egyesületek, oktatási intézmények és

civil szervezetek számára adományoztunk részben

használt, de jó állapotban lévő többfunkciós

nyomtatókat, azzal a céllal, hogy segítsük a

magyar intézmények, szervezetek működését.

 Többfunkciós nyomtatókkal támogattuk ezen

intézmények irodai felszereltségét, ezzel is

megkönnyítve a mindennapi irodai munkát.

Adományozások, terem- és

eszközhasználat biztosítása 
  

2020-ban is törekedtünk arra, hogy segítsük és

támogassuk a temesvári magyar civil

szervezeteket, kulturális-, és oktatási

intézményeket. 

Könyvcsomag adományozása

 
Könyveket adományoztunk a XXI. Erdélyi

Műszaki Tudományos Diákköri Konferencián

helyezést elérő diákok díj csomagjainak az

összeállításához. A konferencia célja, hogy

ösztönözze a hallgatói tudományos diákköri

tevékenységet és teret biztosítson a hallgatók

pályamunkáinak ismertetésére.

Teremhasználat

 

Székhelyünk biztosított egy központi irodát a

Várbástya Egyesület részére a Temesvári Magyar

Napok szervezésének idején. 

Eszközhasználat

 
Eszközeinket (nyomtató, lamináló, hosszabbító,

egyéb irodai felszerelés) a Várbástya Egyesület

használhatta.
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Petőfi ösztöndíjasaink

 
A Petőfi Sándor Program a szórványban élő

magyarokat támogatja magyar identitásuk

megőrzésében, megerősítésében ösztöndíjasok

segítségével.

2020-ban két ösztöndíjast is kapott a Szórvány

Alapítvány Kovács János és Fogarasi Gyula

személyében. 

Kovács János a Gerhardinum Római Katolikus

Teológiai Líceumnál tevékenykedett. Rendszeresen

tartott tánc- és népdaloktatást, valamint

rendszeresen szervezett különböző programokat a

Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum

diákjai részére. Besegített a Temesvári Magyar

Napok szervezésébe és sikerült három alkalommal

Táncházat szerveznie Temesváron, ahol néptánc-,

és népdaloktatást is tartott a résztvevőknek.

Ezúton is köszönjük munkáját.

 Fogarasi Gyula nap mint nap részt vállalt a

Szórvány Alapítvány irodai teendőibe, mindig

abban segített, amire Alapítványunknak szüksége

volt. Részt vállalt rendezvényeink

megszervezésében, valamint klubokat szervezett

fiatalok részére, melyek témája a sport és a

rendszeres testmozgás volt. Mindemellett

rendszeresen tartott baranta foglalkozásokat is.

Ezúton is köszönjük munkáját.

Kovács János

Fogarasi Gyula



Kábítószer megelőzés határok nélkül (NoDrugs

ROHU 180) 

Határon átnyúló munkaerőpiac (BRIDGE

ROHU 348) 

Határon átnyúló képzési központok (TwinS

ROHU 374) 

Mureș-Maros ami összeköt (Maros ROHU 202) 

Bánsági Magyar Közéleti Lexikon: 

  A következő projektek az Interreg V-A Románia-

Magyarország Program keretében valósultak meg az

Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő

két tagállam társfinanszírozásával:

       - Támogatás összege: 67.344 EUR

       - Támogatás összege: 221.471,56 EUR

       - Támogatás összege: 1.078.788,40 EUR

       - Támogatás összege: 60.495 EUR

  A Temes Megyei Tanács pénzügyi támogatásával

a következő projekt valósult meg:

          - Bánsági magyar rendezvények bemutatása

       - A támogatás összege: 5.000 RON

Támogatások  
 

2020-ban három uniós projektünk futott, a

negyedik uniós projekt pedig 2020 február végén

zárult. Ezen kívül több kisebb programot,

tevékenységet, rendezvényt próbáltunk

megszervezni, melyekre támogatást is kaptunk.
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Megszerzett támogatások
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Szórvány Alapítvány 2020-as programjainak

résztámogatása: 

Táncház Temesváron 

 A Bethlen Gábor Alap támogatásával a

következő programokat valósítottuk meg:

            - Baráti esték

            - Családi Nap

            - Egészségpercek - Nyugdíjas találkozó

            - Kultúrkonyha

       - A támogatás összege: 1.000.000 HUF

  Csoóri Sándor Alap támogatásával a következő

rendezvényt szerveztük meg:

       - A támogatás összege: 1.100.000 HUF
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Támogatóink

Bethlen Gábor Alap

Európai Unió, Magyarország-Románia

Határon Átnyúló Együttműködési Program

Temes Megyei Tanács

Csoóri Sándor AlapPetőfi Sándor Program
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