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RENDHAGYÓ ÚT
A RÉSZVÉTELISÉG RENESZÁNSZA

Az idei Közösség-konferencia jegyében
összeállítottunk egy meghallgatható szakmai
csomagot a 2020-as év lenyomataként.

első lépés
A podcast egy sima

NAPONTA
PODCAST

MP3-fájl, azaz bármin
meg lehet hallgatni
bármilyen zene-

Naponta teszünk közzé egy témát
és kapcsolódó beszélgetéseket.

lejátszón (laptop,
telefon, tablet).

hétvégén
JÖHET EGY
KANAPÉ
És néhány szabad óra,
hogy képet kapjunk
közösségeink állapotáról

A RÉSZVÉTELISÉG
A RÉSZVÉTELISÉG RENESZÁNSZA

RENESZÁNSZA

Közösségi témák 1. nap

DEMOKRATIKUS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
technikák, módszerek megjelenése

FÁK a Rómain
(Őrkutyák civilben - 39:28 p.)

A Civil Díj 2020 Legsikeresebb érdekérvé-nyesítési projekt kategóriát megnyerő Maradjanak
a FÁK a Rómain csoport vendégei voltunk a Külker Evezők Klub kertjében a Rómain. A

csoportot a Valyo (Város és Folyó Egyesület) hozta létre 2013-ban az akkori természetpusztító
és árvíz-védelmi szempontból kockázatos tervek nyilvánosságra kerülésekor.
Szerkesztő-műsorvezető: Huszerl József

link

Kutyául fontos a részvétel
(Demokrácia MOST! - 49 p.)

Juhász Veroniká val - aki operaénekes és a Kétfarkú Kutya Párt II. kerületi képviselője -

beszélgettünk önkéntességről, ÖN-kormányzatról, arról, hogy egy képviselő mit tehetvalójában
azokért, akiket képvisel, és még sok minden másról. Radikális másképpen gondolkodó ember,
aki nagy empátiával és lojaitással próbál a jelenlegi politikai koordinátarendszerben egészen
máshogyan gondolkodni és viselkedni.
Szerkesztő-műsorvezető: Péterfi Ferenc és Sain Mátyás

Részvételiség a fővárosi
önkormányzatokban

link

(Demokrácia MOST! - 46 p.)

A 2019-es önkormányzati választás óta egyre több polgármesteri hivatalban foglalkoztatnak
olyan szakembert, aki a részvételiséget képviseli, értelmezi, fejleszti és beilleszti a helyi
önkormányzat munkájába. Józsefvárosban, a Polgármesteri kabinet részeként működik a Közösségi
Részvételi Iroda három munkatárssal. (https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/33). A Főpolgármester
Hivatalban is önálló szervezeti egység alakult a társadalmi - közösségi részvétel fejlesztésére. Lé Mariettával (Főváros) és Udvarhelyi Tesszával (Józsefváros) Sain Mátyás és Péterfi Ferenc beszélgetett.

link

KÖZÖSSÉGI KIÁLLÁS,
A RÉSZVÉTELISÉG RENESZÁNSZA
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

- ÉRDEKVÉDELEM

Közösségi témák 2. nap

VÁROSRÉSZI ÉRDEKSÉRELMEK
ÖSSZEHANGOLÁSA

Talán együtt
(Demokrácia MOST! - 37:43 p.)

Hogyan lehet a "kiemelt beruházás" varázs-szavával durván szűkíteni, leépíteni a közösségi,
lakossági érdekérvényesítést - ezt mutatja be ez a beszélgetés. Egy hálózati jellegű összefogás
egyszerre segítheti a különféle helyeken jogos küzdelmet folytató civileket tapasztalat- és
tudásmegosztással, de azt is megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül a közjóért folytatott
helyi küzdelmeikben. Erről beszélgetünk Pilisi Emiliával, Falaky Zsolttal, Frigy Ceciliával,
Garay Klárával és Juhász Veronikával . Műsorvezető-szerkesztő: Péterfi Ferenc és Sain Mátyás

link

Nem adjuk Gödöt!
(117 perc magazin - 25:09 p)

Az egészségügyi vészhelyzet miatt született felhatalmazási törvény alapján Gödön elcsatolt
majd átminősített a Kormány egy jelentős területet, hogy a SAMSUNG gigaberuházását ne
akadályozhassák a helyiek. Akkumulátorgyárat épít a koreai nagyvállalat. Sajátos értelmezésben
az 'egészségügyi vészhelyzet ürügyén egy jelentős környezeti és egészségügyi kockázatot jelentő
gigaberuházást csempésznek a Dunakanyarba'. Bodnár Zsuzsával, a GÖDÉRT Egyesület
képviselőjével Péterfi Ferenc szerkesztő-műsorvezető beszélget

Tatán körbeölelni az
Öreg tavat

link

(117 perc mag. - 7:17 p.)

Többször foglalkoztunk a felháborodással: egy multinacionális cég, az Avalon hatalmas
szállodát akar építeni a tóparton, amely a város (és a tágabb környezetnek is) gyöngyszeme. A
lakók tiltakoznak: felvonulást szerveztek, demonstráltak a hivatalok előtt, lakógyűléseken
protestáltak, aláírásokat gyűjtöttek. Hatalmas a tiltakozás - most egy csendes, fiatal madarász
szemével nézünk erre a nagy vihart kavaró és rombolásnak tűnő konfliktusra.
Pribéli Leventével Péterfi Ferenc szerkesztő-műsorvezető beszélget.

link

KÖZÖSSÉG
ÉS KÖRNYEZET,
A RÉSZVÉTELISÉG RENESZÁNSZA
AZ ÖKOLÓGIAI VÁLSÁG

Közösségi témák 3. nap

ÖKOLÓGIAI VÁLSÁG,
ÉRDEKVÉDELMI FELKIÁLTÁSOK

Permakultúra
(Demokrácia MOST! - 56:55 p.)

Márkuly István Írországban élő permakultúra oktatóval, tervezővel és Pap-Szuromi Orsolyával,

az Életfa Permakultúra szerveződés önkéntesével beszélgettünk - természetesen a
permakultúráról, egy olyan életről és gazdálkodási megközelítésről, amelyben "együttműködünk
a természettel, ahelyett, hogy annak ellenében cselekednénk". /https://permaculture.hu/
Szerkesztő-műsorvezető: Sain Mátyás és Péterfi Ferenc

link

Ökológiai megtérésre van szükség
(117 perc magazin - 15:17p.)

Székely János szombathelyi megyéspüspökkel beszélgettünk a Magyar Természetvédelmi

Szövetség "Életigenlő társadalmat és gazdaságot!" című kiáltványa, petíciója kapcsán.
"A korlátok nélküli szabadpiac a gátlástalanok, az 'erősek' társadalmát építi..."
"Ha a társadalom csak arra fókuszál, hogy siker, profit, hogy én legyek legfölül, akkor lassanként
az emberiség a szívét veszíti el... Nem arra születtünk, hogy küzdjünk mások ellen, hanem hogy
szeressünk, adjunk, alkossunk, építsünk." Péterfi Ferenc interjúja.

Ki nyeri a versenyt:

a nagyüzemi mezőgazdaság érdekei
vagy az egészséges életfeltételek védelme?

link

Greenpeace

(117 perc magazin - 11:09)

A Greenpeace Magyarország hangos kiáltással állítja: a magyar kormánynak az agráripari
óriáscégek érdekei számítanak, nem az emberek egészsége. A beszélgetésben kutatási
adatokra hivatkozva drámai megfogalmazással azt is jelzi, hogy tudományos vizsgálatokból
tudjuk: a káros vegyszerek különböző betegségeket és akár mérhető IQ-csökkenést is
okozhatnak a gyerekek fejlődésben lévő szervezetében. Rodics Katalinnal Péterfi Ferenc
készítette az interjút.

link

A FIATALOK MARKÁNS
MEGJELENÉSE
A
A RÉSZVÉTELISÉG RENESZÁNSZA
KÖZPOLITIKÁBAN AZ
ÉRDEKVÉDELEMBEN

Közösségi témák 4. nap

AUTONÓMIA TÖREKVÉSEK

Bent egy másik világ
(Demokrácia MOST! - 19 p.)
Ami a Vas utcai SzFE tudósításokból eddig kimaradt Miközben a demokrácia legkifinomultabb
és legnagyobb együttműködést igénylő módszerével és technikájával fórumoznak a Színház- és
Filmművészeti Egyetem hallgatói 37 nap óta a Vas utcában, a hazai nyilvánosság "csak" a külső,
utcai eseményekről, protesztekről értesül. „Demokráciáról, közös együttműködésről, tapasztalatmegosztásról, emberségről nagyon fontos dolgokat tudunk itt meg"- hangzik el Péterfi Ferenc
interjújában, amelyet Heppes Áronnal készített.

link

Netkorrep
(Reggeli magazin - 17:31 p.)

A Menetszél Egyesület hátrányos helyzetű gyerekek felkarolására jött létre. Elsősorban a
tanulással való kiemelkedésében hisznek. Programjaikon segítenek megérteni az iskolai
tananyagot, és felkészítik a gyerekeket az élet legfontosabb kihívásaira. Netkorrep
kezdeményezésük 2019 februárjában indult el. A program keretében online felületeken
keresztül tanítanak angol, matek és történelem tantárgyakat nehéz helyzetben élő gyerekeknek.
Az önkénteseket és a gyerekeket gyakran több száz kilométer választja el egymástól, mégis
megtalálják a közös hangot az online térben.
Szerkesztő-műsorvezető: Szabó Judit Nikoletta és Huszerl József

Állj ki egy ügyért!!! - noÁr
(117 perc magazin - 12:27 p.)

link

Most éppen a családok elleni erőszak ellen. noÁr – Molnár Áronnal beszélgetünk megrendítő
klipjéről. A gyerekek ellen elkövetett erőszak ellen lép fel a szokásostól erősen eltérő,
"csendesen forradalmi" produkciójával noÁr.
A nagyon elkötelezett és határozott célú, hangú művész arról vall: "a zene, a költészet, az
oktatás és a tettek erejével szabadabb és nyitottabb országot, társadalmat építhetünk...
Visszaadjuk a döntési és felhatalmazási jogot és eszközt az embereknek a kezébe ahhoz, hogy
állampolgárokká váljunk." Legalább ennyire fontos, ha abban segítünk, hogy ők és a közösségeik
önmaguk vegyék ezt vissza a kezükbe - de ezt már a műsorvezető Péterfi Ferenc teszi hozzá a
beszélgetéshez.

link

VERSENY
A RÉSZVÉTELISÉG ÉS/VAGY
RENESZÁNSZA
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Közösségi témák 5. nap

KERESSÜK A MEGÚJULÁS ESÉLYÉT

Civilek és rendőrök együttműködése
(Őrkutyák civilben - 49:09 p.)
Vendégünk: Dr. Molnár Katalin, főiskolai docens, nyelvi lektor és a Police Cafe megálmodója. "Ezt
a kávéházat azért hívják így, mert rendőrök a házigazdák. Tehát ülünk a rendőrökkel, akik
kérdezgetnek minket. Oda-vissza megy a szó. Sőt, körbe-körbe. Még vitatkozhatunk is,
győzködhetjük egymást. Arról, hogy mitől érezzük jól magunkat ott, ahol élünk, dolgozunk,
szórakozunk, közlekedünk. Hogy mitől élhető a környezetünk, a lakóhelyünk, az utcánk, a
munkahelyünk, az iskolánk. Vagy mitől nem. Szerkesztő-műsorvezető Zsolt Péter

link

Versengés és/vagy együttműködés
(Demokrácia MOST! - 46 p.)

Amikor a versengés nem szétveri, hanem megerősíti a kohéziót a közösségben. A társadalom
működésének egyik kiemelten fontos kérdéséről beszélgettünk dr. Fülöp Márta
pszichológus/szociálpszichológus, egyetemi tanárral.
Mit jelent a korlátozás - önkorlátozás - alárendelődés folyamata? Miért működik a versengés a
sportban, s miért rombolja a kohéziót más helyzetekben? Lehet, hogy a versenyt nem kitiltani,
hanem egyértelmű szabályokkal átalakítani kell. Hogyan lesz konstruktív a versengés?
Mitől olyan borzalmasok a politikai versengésről szerzett tapasztalataink?
Szerkesztő-műsorvezető: Péterfi Ferenc és Sain Mátyás

F-Ásító inas

((117 perc magazin - 10:03 p.)

link

A lakosságot is közvetlenül érintő interaktív applikáció segíti a főváros, s remélhetőleg a
kerületek tulajdonaiban élő közterületi - köztéri fák megvédését. A FŐKERT és a Fővárosi
Önkormányzat összefogásával készülő szolgáltatás segítségével a környezetünkben élő fákat,
fasorokat, játszó- és egyéb közterek fáit figyelhetjük, védhetjük vagy éppen segíthetjük a
megmentésüket. Egyszerre lehetőség a helyi közösség kontrolljáraés a felelősségvállalás
kiszélesítésére is. Bardóczi Sándorral, a Fővárosi Önkormányzat főtájépítészével erről beszélget
Péterfi Ferenc műsorvezető..

link

KÖZÖSSÉGHEZ
TARTOZÁS

Közösségi témák 6. nap

MEGÉLNI AZ ODATARTOZÁST

Anyahajó

(Őrkutyák civilben - 48:52 p.)
A műsor a ferencvárosi Anyahajó anyaközpontban készült, a József Attila lakótelepen, ahol
megpihenhetsz, kikapcsolódhatsz, feltöltődhetsz és egy közösség része lehetsz. Közösséget
építenek, ahol bátran kérdezhetsz, kérhetsz, kezdeményezhetsz – segítőkre, támogatókra,
társakra fogsz találni anyatársaid között! Vendégek: Kustár Blanka, Biriszló-Karai Eszter, MátéTóth Zsuzsanna, Ruff Borbála és Velenczei Ágnes

Szerkesztő-műsorvezető Huszerl József

link

Közösségi szolgáltatások
(Őrkutyák civilben - 56:00 p.)

Mai adásunkat Borsod megyében készítettük egy olyan fejlesztő munkáról, amelynek célja a
közösségi szolgáltatások lehetőségének vizsgálata kistelepüléseken a Gönci járásban az
egészségügy, a szociális munka és a közművelődés területén. A műsor vendégei: Bereczki Béla,
Csabai Lucia, Molnár Aranka, Urbán Hajnalka

Szerkesztő-műsorvezető Huszerl József

Nemzeti ünnepeink Európában
((Őrkutyák civilben - 49:09 p.)

link

Az ünnep alkalmából nem a megszokott emberjogi műsorral készültünk, hanem az ünnepekkel
foglalkozunk. A műsor első részében Kopcsik István a Történelemtanárok Egylete alelnöke tart
rövidített történelemórát a nemzeti ünnepek kialakulásáról és arról, hogy mit
jelenthetnek a ma emberének.
A második részben a műsorvezető öt barátja szólal meg, akik huzamosabb ideig éltek más európai
országban, és elmesélik, hogy milyenek a nemzeti ünnepek Dániában, Finnországban,
Németországban, Franciaországban és Angliában. Vendégeink: Dánia - Varga Vera, Finnország Rostás Mátyás, Németország - Halpern Péter, Franciaország - Eric Blin, Anglia - Gerő Péter
Szerkesztő-műsorvezető: Huszerl József

link

Közösség
konferencia
egy kanapén
A

Közösségkonferenciát

alapítóink

emlékére

szervezzük évről-évre azzal a szándékkal, hogy jobban

megértsük milyen állapotban vannak a közösségeink.
Milyen sikereik, kihívásaik voltak az elmúlt időszakban,
mire készülnek, mire kell készülniük a közel, vagy a
távolabbi jövőben.
Idén a konferencia szimbóluma egy kanapé lett. A
műfaj a rádiózás

korszerű formáját jelentő podcast

megosztás. A hely, ahol kapcsolódunk a digitális tér. Ez
elég beszédes, de nem elégséges.
A megosztott hanganyagokkal ez a kép sokkal
árnyaltabbá válik. Hallgass bele! Oszd meg!

