Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület
2015 évi tevékenységeink
Az Egyesület tevékenysége révén folyamatosan jelen volt az egyesület telephelyén (Hodászon)
és ezen belül a roma lakosság életében. Naponta 8-16 óra között, nyári időszakban igény szerint
hétvégén is működtettük az Alkotóházat és fogadtuk a Tájházba látogató vendégeket.
A program keretében múzeumpedagógiai, képzőművészeti, kézműves és szabadidős
foglalkozásokat tartottunk a helyi általános iskoláskorú diákoknak.
-Augusztus hónapban művészeti tábort szerveztünk Dombrádon, amelyen 31 fő helyi általános
iskolás diák vett részt. A tábor teljes költségét a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége (MATEHETSZ) támogatta.
-Környezetfejlesztési Program a cigánytelepen. Idén áprilisban az Önkormányzattal
együttműködve, és a helyi valamint a szomszédos (Nyírkáta, Nyírmeggyes) vállalkozók
támogatásával indítottuk el a programot. A helyiek közül 10 családot tudtunk bevonni a
fejlesztés I. ütemébe. Az Egyesület mentor szerepet vállalt az októberig tartó munkában, ahol
többek között felszántattuk a programban érintet családok kertjét, veteményeket adományoztunk,
koordináltuk a növények gondozását. Az Ady Endre utca egy részében virágtartókat szereltünk a
villanyoszlopokra, és mintakertet működtettünk az Alkotóház udvarán. A program legaktívabb
résztvevői a nők és az itt lakó, a foglalkozásainkra járó gyermekek voltak.
Ebből a programból nőtt ki a Női Teaház Klub és kezdtünk el a helyiekkel közösen helyi
termékeket készíteni: lekvárok, kézműves ajándéktárgyak (kosarak, szőttesek), szárított teák.
-2015 március 23-án az Egyesület kezdeményezésére megalakult a „Cigány Kézműves
Mesterek Fóruma”, amely egyrészt a tájház tehetséggondozó és közművelődési tevékenységét
kívánja támogatni, másrészt szeretnénk képzéseket indítani a közeljövőben a kézművesség iránt
érdeklődő fiataloknak és a velük foglalkozó pedagógusoknak. A fórumnak jelenleg 12 mester a
tagja.
- A Türr István Képző és Kutató Intézettel közösen 2015 február 20 -án
TUDÁSTÁR-Tudatosan a munka világában elnevezésű programot szerveztünk. A rendezvényen
több mint 50 fő vett részt. A drogprevenciót érintő témában az előadó felhívta a hallgatóság
figyelmét többek között arra, hogy milyen testi és pszichikai függőséget okoz a drogfogyasztás.
Egy másik előadásban hasznos információkat hallhatunk többek között az álláskeresés és az
állásinterjú kapcsán.
-A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával januárban „Helyi gazdaságfejlesztés” címmel
műhelybeszélgetést szerveztünk a nyírbátori és mátészalkai kistérségben élő érdeklődők részére.
A program előadói között voltak: Bálint Beáta - őstermelő / Kecsketenyésztés és sajtkészítés;
Jobbágy Noémi - Szabolcsi Összefogás Szociális Szövetkezet elnöke / Nyírségi Kamra
működése; Danó Sándorné - a Tivadari Danó Porta tulajdonosa/ Falusi turizmus a gyakorlatban;
Lakatosné Mércse Ilona - Túristvándiért Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetője/Túristvándi az
önellátó település.
Falusi Karácsony
A Hodászi Roma Tájház a Czinka Panna Népfőiskolai Egyesület együttműködésével
december 29-én megtartotta az év utolsó rendezvényét.

2015.

A rendezvény témája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014-2020-as időszakára
vonatkozó megyei fejlesztési forrásfelhasználás ismertetése. A civil szektort a Vidék Kincse
Egyesület képviselte.
Köszönet az előadóknak az átadott ismeretekért és hálásak vagyunk Baracsi Endrének a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnökének, hogy jelenlétével megtisztelt minket.
A helyi Önkormányzattal egyeztetve az egyesületünk koordinálta a település falusi
karácsonyának megszervezését. Hodászon a települési Önkormányzat kezdeményezésére 2015.
december 18 -án együtt ünnepelte a falu lakossága a karácsonyt. Az ünnepet idén még inkább
méltóságteljessé tette az Önkormányzat előtt felállított betlehemi jászol. A betlehemi jászlat az
Önkormányzat ügyes kezű dolgozói készítették, akik elismerést érdemelnek a szép munkájukért.
A jászolban látható szereplők megformálását, elkészítését az Eszterlánc Egységes Óvoda
munkatársai vállalták magukra. Az óvónők munkájában látszik a kreativitás, az ötletesség, a
gondosság. Az ünnepi műsorban minden korosztály képviseltette magát. Az említett Eszterlánc
Egységes Óvoda és az Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvoda műsora után a helyi Kölcsey
Ferenc Általános Iskola növendékei énekeltek. A Czine Mihály Nyugdíjas Klub tagjai
karácsonyi dalokat énekeltek. A műsor végén Huszti Sándorné könyvtáros felolvasta azokat az
adományozókat, akik szeretetcsomagot készítettek a rászoruló helyi gyermekeknek. Az
Önkormányzat képviselőtagjainak támogatásával karácsony előtt szaloncukrot kapnak majd a
rászoruló gyermekes családok. A Hodászi Roma Tájház munkatársai az ünnep alkalmával forró
teával, és édességgel kedveskedtek a jelenlévőknek. Igyekeztünk segítőkezet nyújtani az ünnep
megszervezésében. A karácsony üzenete mindannyiunk számára nyújtott egy-egy gondolatot a
méltóságról, az együttműködésről, a szeretetről, az őszinteségről, amelyeket hazavihettünk
magunkkal.
Mikulásnap
A Hodászi Polgármesteri Hivatal együttműködve a Hodászi Roma Tájházzal és a Czine Mihály
Könyvtárral 2015. december 3-án falusi Mikulás napot rendezett. Köszönjük a helyi Kölcsey
Ferenc Általános Iskola, az Eszterlánc Óvoda-Bölcsőde és az Angyalok Kertje Óvoda
közreműködését. Köszönet a szervezésben résztvevőnek a színvonalas munkájukért! Köszönjük
az adományozók felajánlását, akiket szeretnénk név szerint is megemlíteni.
Nagy János polgármester, Kardos Attila igazgató, Simon Attila képviselő, Kocsorák Csaba
vállalkozó, 100 Ft-os Bolt, Gazdabolt, Radnai Lénárd vállalkozó, Coop ABC, Kocsorák János
vállalkozó, Huszti Marianna könyvtáros, Szücsné Moldván Emese közművelődési referens, Tóth
Béláné vállalkozó, Rézműves János vállalkozó.
Munkánk elismeréseként értékeljük, hogy a Duna TV P’amende műsora, az Életkerék című
műsor beszámolt az Egyesület munkájáról.
Egyre több helyi önkéntes támogatta munkánkat, szám szerint 12 fő.
Egy fő főállású foglalkoztatott munkatársa volt az egyesületnek az NMI közfoglalkoztatott
programján keresztül.
Megbízási szerződéssel egy fő munkatársat foglalkoztattunk.

