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Szeretnénk szélesebb körben is hatást gyakorolni. Elérhetővé kívánjuk tenni az Eleven Emlékmű 

beszélgetőkörét olyan célcsoportok számára, akik eddig nem férhettek hozzá annak egyedi 

élményéhez, és társadalom-formáló hatása sem érvényesült az általuk lakott területeken.  

Heller Ágnes, filozófus hívta fel konferenciák, közösségi események és Eleven Beszélgetések során is 

több ízben a figyelmet arra, milyen fontosak lehetnek a “szabadság kis körei” abban a folyamatban, 

amely során az egyén elkezd személyes felelősséget érezni országa sorsának alakulása iránt. 

Projektünk ezáltal nem csupán további célcsoportokat involvál, de áttételesen hozzájárulhat a bevont 

csoportok társadalmi aktivitásának növeléséhez, ezáltal megbecsültségének erősítéséhez is.  

Projektünk első lépése, Szabadság téri jelenlétünk stabilizálása, illetve dokumentációjának 

megerősítése. A téren való tartós berendezkedés feltétele egy saját áramfejlesztő, a minőségi 

hangosítás megoldása és egy könnyen szerelhető, fűthető, de a tér felé továbbra is nyitott 

mobilpavilon.  

Tervezzük online kommunikációnk professzionalizálását  is. Tervezzük a beszélgetések élő 

streamelését és videokonferencia-szerű megnyitását. Ennek az egyedi innovációnak a technikai 

feltételeit támogatás hiányában eddig nem tudtuk megteremteni, azonban úgy hisszük az internet 

nyilvánosságával történő összekapcsolódás a fiatalabb korosztály felé megnyitja az Eleven Emlékmű 

beszélgető köreit.  

Már sikeres kapcsolatot építettünk ki a Tilos nevű független közösségi rádióval, amely mobil 

eszközökkel is lehetővé teszi a beszélgetések követését, amennyiben azok hangminősége ezt 

lehetővé teszi.  

Szeretnénk a már most is legalább hatszáz  órányi hangarchívumot könnyen hozzáférhetővé és 

kereshetővé tenni, a felvételek minőségén javítani, illetve videódokumentációval is kiegészíteni.   

A moderált beszélgetőkör közösségi modelljét tovább népszerűsítjük. Egyrészt bővítjük aktivistáink 

körét és fontos cél, hogy további vidéki helyszíneken is megszerveződjenek az EE helyi körei.   

Mivel eddig is számos hazai civil kezdeményezés vette át tőlünk ezt a formát és sokan kérnek 

bennünket, hogy vegyünk részt moderátorok kiképzésében, a jövőben ezt a tevékenységünket is 

szeretnénk megerősíteni tréningek szervezése, illetve trénerek kinevelése által.  

Az Eleven Emlékmű beruházásainak és költségeinek eddigi finanszírozását 2014.06.19-től a 
beszélgetések utáni adományszedéssel oldottuk meg. Az eddigi nagyobb beruházásaink elsősorban 
hangosítást, székeket és a téli pavilon elkészítését tartalmazta, a nagyobb költségek pedig leginkább 
emlékezetpolitikai események finanszírozását. A bevételeink és kiadásaink alakulása éves bontásban: 

2014 

Bevétel: 439.170,- 

Kiadás: 434.180,- 

Záró: 4.990,- 



Kiadások közül nagyobb beruházások: 

Aggregátor: 72.280,- 

Hőlégbefúvó: 27.000,- 

Téli pavilon: 103.260,- 

2015 

Bevétel: 480.820,- 

Kiadás: 471.090,- 

Záró: 14.720,- 

Kiadások közül nagyobb beruházások, költségek: 

Akkumulátor: 16.000,- 

Téli pavilon felújítása: 30.725,- 

Debrecen-Hajdúszoboszló önköltsége: 23.380,- 

Székesfehérvári Hóman akció önköltsége: 61.964,- 

2016 

Bevétel: 407.724,- 

Kiadás: 303.184,- 

Záró: 119.260,- 

Kiadások közül nagyobb beruházások, költségek: 

22 db szék: 39.380,- 

1956 60. évfordulójának megemlékezésére tablók elkészítése: 101.140,- 

 

 

 

 

 

 

 


