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Pillanatképek a megnyitó rendezvényről

Az Ibsen Házban helyet kapott 
a kultúra minden területe: a Bé-
kés Megyei Napsugár Bábszínház, 
a Békés Megyei Jókai Színház, 
a Harruckern János Közoktatá-
si Intézmény által működtetett  
Fiatal Színházművészeti Tan-
ház, a Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar, a Békés Megyei Ibsen 
Oktatási, Művészeti és Közműve-
lődési Nonprofit Kft. Kulturális 
Irodája, a Közösségfejlesztők Bé-
kés Megyei Egyesülete (Békés Me-
gyei Civil Szolgáltató Központ), a 
Kézműves Szakiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola.

Átadták Békés megye új kulturális színterét
Az Ibsen Ház - a megyében élők közművelődését és közösségi életét szolgáló korszerű megyei épület - 
szeptember 23-án nyitotta meg kapuit a Békés Megyei Jókai Színház szomszédságában. Az ünnepélyes 
megnyitón megjelent Siri Ellen Sletner norvég nagykövet is, aki látogatást tett a Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesületének irodájában és érdeklődött tevékenységükről.
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A Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete szeptember 23-án az Ibsen 
Ház - Békés Megyei Művészeti, Okta-
tási és Közművelődési Központ (www.
ibsenhaz.hu) ünnepélyes megnyitása 
alkalmából szervezett Civil Szakmai 
Műhelyt Békéscsabán, az Állampolgári 
Részvétel Hete (ÁRH) jegyében.

A fórum résztvevői - közel 30 fő Bé-
kés megyéből - először megtekintették 
az újonnan átadott épületet, majd olyan 
kezdeményezésekkel ismerkedtek meg, 
amelyek a megye településein, helyi la-
kosok által elindítva valósultak meg. Az 
első korreferátum „Magángyűjtemény-
ből közösségi érték” címmel hangzott 
el Földesiné Püski Mária előadásában, 
aki bemutatta, hogy a lakóhelyükön 
Kamuton hogyan sikerült egy idős he-
lyi lakos által felhalmozott helytörté-
neti gyűjteményt megmenteni a jövő 
számára a fiatalok bevonásával. Tájé-
koztatójában kiemelte a két generáció 
egymásra találásának fontosságát. A 
LightBusinnes zenekar tizenéves tagjai 
Pusztaföldvárról érkeztek a fórumra, 
koncertjeiken természetes hangsze-
rek (kuka, szemetesvödör és egyebek) 
bevonásával zenélnek. Felléptek már 
a békéscsabai Bioritmus Fesztiválon 
is. Nagy társadalmi háttérrel rendel-
keznek, a szülők és a Pusztaföldvárért 
Kiemelten Közhasznú Egyesület teljes 
támogatását élvezik. A zenekar tagjai 
indulnak az Európai Bizottság: Zenével 
a szegénység ellen című pályázatán egy 

általuk készített videoklippel. A verse-
nyen két díj kerül kiosztásra: az egyi-
ket a szakmai zsűri, a másikat pedig az 
Internet-felhasználók on-line szavazása 
során kiválasztott nyertes kapja.

( h t t p : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=p-SYrPVxG8w) 

A közösségi média hatása a társadal-
mi részvételre címmel Koszecz Sándor, 
az Életfa Kulturális Alapítvány elnöke 
tartott elgondolkodtató vitaindítót arról, 
hogy mennyire befolyásolja az internet a 
társadalmi részvételt, és milyen közössé-
gi mozgalmak indíthatóak a világhálón 
keresztül. Előadásában jó példákkal is 
szolgált helyi lakossági akciókra, példa-
ként említve a csorvási utak kátyúit vi-

rággal beültetőket. Bemutatta a kamuti 
lakosok azon akcióját is, amikor egy 
internetes hírportál által meghirdetett 
versenyen indultak. Felvállalták, hogy 
közterületet neveznek el a voksolást ki-
író hírportálról, és ha megnyerik a ver-
senyt, cserébe ingyenes bemutatkozási 
lehetőséget kapnak az internetes olda-
lon. Ez egy vissza nem térő lehetőség volt 
Kamut értékeinek, a település életének, 
fejlődésének bemutatására. A békéscsa-
bai fórum, az országos ÁRH rendez-
vénysorozat keretében, olyan gyakorlati 
példákkal, akciókkal szolgált a közösségi 
részvételre, amelyeket tizenévesek gene-
ráltak, valósítottak meg. 

 Kresák Anna

Civil szakmai műhely Békéscsabán

A pusztaföldvári fiatalok bemutatkozása

Kiadja:  
a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete

Levelezési cím:  
5600 Békéscsaba, Pf.: 570

E-mail: civil@bmk.hu

Szerkesztő: 
Butora Hajnalka

Felelős kiadó: 
Pocsajiné Fábián Magdolna

Nyomtatás: 
Progresszív Nyomda Kft., Békéscsaba

Támogató: 
Békés Megye Önkormányzata; 
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Ez történt… hírek megyei civil eseményekről
Műhelykonferencia
„Közösségfejlesztés új kihívásai” 

címmel tartott műhelykonferenciát a 
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egye-
sülete  Békéscsabán, a Szlovák Kultúra 
Házában 2010. szeptember 10-én.  A 
megjelent civil szervezetek képviselői 
elsőként Péterfi Ferenc előadását hall-
hatták a „Szomszédsági önkéntesek 
60+” programról, mely Újbudán való-
sult meg. A Közösségfejlesztők Egye-
sületének elnöke arról tartott tájékoz-
tatást, hogy milyen módszerekkel lehet 
közösségfejlesztő programokat szer-
vezni idősekkel, városi környezetben. 
A közösségfejlesztő elsődleges feladatát 
abban látja, hogy az emberek bizton-
ságérzetét megteremtse, kialakítsa. A 
szomszédsági önkéntes feladatai, tevé-
kenysége sokszínű, hiszen például segít 
az ügyintézésben, programot szervez. 
Előadásában kiemelte, hogy közösség-
fejlesztőként azt kell elérni, hogy az 
egyén képes legyen felvállalni olyan 
ügyeket is, amelyek akár konfliktust is 
eredményezhetnek. Fontos, hogy a kö-
zösségi akarat a megérésekor teljesül-
jön, mert ellenkező esetben kudarchoz 
vezet.

A következő előadó Giczey Péter, 
az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 
elnöke volt, aki a Settlement mozga-
lomról beszélt, mely lehetőség és esz-
köz is egyben a közösségi munkában. E 
mozgalom 126 éves múltra tekint visz-
sza. Legfőbb értéke, hogy a szomszéd-
sággal együtt, alulról felfelé építkezik: 
az emberek aktív cselekvését felhasz-
nálva fejti ki tevékenységét. Továbbá 
szenvedély jellemzi az igazságért és a 
társadalmi változásért, illetve hogy tel-
jes személyiséggel, közösséggel dolgo-
zik. „A settlement azért dolgozik, hogy 
hidat építsen, kapcsolatot teremtsen a 
társadalmi osztályok, kultúrák között”. 
Előadását Giczey Péter azzal zárta, hogy 

Magyarországon az ÉLETFA Segítő 
Szolgálat Egyesület, a Napklub Alapít-
vány és az Istenkúti Közösségért Egye-
sület megfogalmazásában a settlement: 
„Ház, ahová szórakozni, művelődni és 
segítségért jár a nép.”

A műhelykonferencián a végegyházi 
Barangoló Közhasznú Egyesület elnöke, 
Horváth Judit a helyi társadalomfej-
lesztő programokról tartott előadást. 
Bemutatta az egyesületet és beszámolt a 
Barangoló Gyűjteményes Ház létreho-
zásáról, valamint a szabadidő központ 
építéséről, melyhez nagyon sok segítsé-
get kaptak a helyi lakosoktól. Szó esett 
még az egyesület által koordinált Civil 
Kerekasztal programjairól is, melynek 
keretében civil szervezetek, önszerve-
ződő közösségek és az intézmények 
képviselői találkoztak, amely helyi szin-
ten nagy jelentőséggel bír. 

A műhelykonferencia szervezésé-
ben együttműködő partner volt a Békés 
Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális 
Irodája, támogatta a proHáló és Békés 
Megye Önkormányzata.

Butora Hajnalka

Jubileum
Békéscsaba MJV Lengyel Nemze-

tiségi Önkormányzata és a Magyar-
Lengyel Baráti Kulturális Egyesület 
2010. szeptember 18-án Békéscsabán, a 
Lencsési Közösségi Házban ünnepelte 
az Egyesület fennállásának 10 éves év-
fordulóját.

Máté László, az egyesület elnöke 
köszöntötte a szép számban megjelen-
teket. Megnyitó beszédében elmondta, 
hogy ezzel a „gyermekkorból a kis-
kamasz“ időszakába lépett a Magyar-
Lengyel Baráti Kulturális Egyesület. 
Utána Mitrovits Miklós történész mu-
tatta be „A remény hónapjai... a lengyel 
Szolidaritás és a szovjet politika 1980-
1981“ c. könyvét. Szerinte a 30 évvel 
ezelőtti - a társadalmi összefogáson ala-
puló - események meghatározták a len-
gyel történelmet. Ezt követően az egye-
sület Chopin kórusa ünnepi műsorral 
színesítette a rendezvényt. A program 
folytatásaként dr. Bakonyi Erika, a bu-
dapesti Lengyel Nemzeti Idegenforgal-
mi Képviselet vezetője lengyelországi 
látnivalókról tartott filmvetítéssel egy-
bekötött előadást. Ezt követően Leszkó 
Malgorzata, Békéscsaba MJV Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöké-
nek történeti áttekintése következett 
az eltelt 10 évről. Előadásából megtud-
hattuk, hogy az egyesületet 15 fő alapí-
totta 2000. szeptember 16-án Pocsajiné  
Fábián Magdolna aktív közreműkö-
désével. Az egyesület tagjai között 
megtalálhatók a Békés megyében élő 
lengyelek, valamint Lengyelországgal, 
a lengyel emberekkel és a lengyel kul-
túrával és történelemmel szimpatizáló 
magyarok. Leszkó Malgorzata ismertet-
te az egyesület megalakulásakor megfo-
galmazott alapcélokat, úgymint a Békés 
megyében szórványosan letelepedett 
lengyel családok, valamint lengyelek-
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kel szimpatizáló magyarok összefogá-
sa, a közös lengyel-magyar történelmi 
és kulturális hagyományok ápolása, to-
vábbadása, továbbfejlesztése, a lengyel 
nyelv tisztaságának, szépségének meg-
őrzése. Hozzátette, hogy a kitűzött célok 
realizálása érdekében az egyesület tevé-
kenységét több területen fejti ki. Ezek 
közül kiemelte a kulturális programok, 
utazások, tanulmányi utak szervezését, 
a lengyel nyelv oktatását az érdeklődő 
diákok és felnőttek számára. Továbbá 
fontos tevékenység a Chopin kórus és a 
lengyel könyvtár működtetése. Az egye-
sület munkájáról a rendszeresen vezetett 
albumokból, az évenkénti tablókból, va-
lamint az egyesület www.mlbke.hu we-
boldalán lehet részletesen olvasni.

A történelmi áttekintést követően 
Hevesi József, az egyesület vezetőségi 
tagja díszoklevél és szerény ajándék át-
nyújtásával köszönte meg az alapító ta-
goknak, hogy létrehozták az egyesületet 
és többségük azóta is segíti munkájával 
a szervezet működését. A rendezvény a 
lengyelek kedvelt étele a bigos, kóstoló-
jával zárult.

Az egyesület bárki számára nyitott, 
jelenlegi taglétszáma 110 fő. Várjuk  az 
érdeklődők jelentkezését munkanap-
okon az egyesület székhelyén: Békés-
csaba, Szent István tér 8. 

Nagy Vilmos

Egy civil Brüsszelben
Szerencsésnek mondhatom ma-

gam, hogy részt vehettem szeptember 
8-12. között – az egyesületem jóvol-
tából – a Brüsszeli Magyar Kulturális 
Intézet, Gyula Város Önkormányzata 
és a gyulai Corvin János Múzeum által 
rendezett kiállítás megnyitóján, melyet 
Kohán György festőművész századik és 
Erkel Ferenc születésének kétszázadik 
évfordulója alkalmából rendeztek meg 
az Európai Unió „fővárosában”. Nagy 
élmény volt látni a brüsszeli városfalba 
ékelődve kiállított képeket és hallgatni 
Erkel csodálatos zenéjét a békéscsa-
bai Bartók Béla Kórus előadásában. 
Az ünnepi eseményen Havassy Péter, a 
Corvin János Múzeum igazgatója arról 
beszélt, a programsorozatot – amelynek 
részeként a kiállítás a budapesti Kogart 
Galériából érkezett Belgiumba – a ter-
vek szerint a festő halálának évfordu-
lójához közeli időpontban, karácsony 
környékén Nagyváradon zárják le.

A rendezvényen túl lehetőségünk 
volt megismerkedni a város néhány 

neves kulturális intézményével.  Lát-
tam olyan múzeumokat, szobrokat, 
városrészeket, amelyek ámulatba ejtet-
tek: pl. a Hangszermúzeum, az ismert 
manneken-pis ruhatárát bemutató mú-
zeum és az Atomium. Nagy hatással 
volt rám a belgák közlekedési kultúrája 
is, a sok kerékpár, valamint a különféle 
etnikumok keveredése, amelyeknek a 
tagjai a saját hagyományaik szerint élik 
az életüket, ez megjelenik pl. az öltöz-
ködésükben is. Az Európai Unió hivata-
li negyede, az irodaházak, a parlament 
hatalmas nagy üveg, tőlem távol álló 
építészeti alkotások, amelyekben sok 
bürokrata végzi a mindennapi hivata-
los ügyeket. A város más negyedében 
a házak keskenyek, különböző színűek, 
másként festik a falakat, az ablakokat. 
Nagyon csodálkoztam, amikor estefelé 
a házak tövében sok-sok nylon zacskó 
halmozódott fel. Furcsa volt számomra, 
a lakások szemetét így gyűjtötték össze 
és tették ki az utcára. Reggel aztán jött a 
„kukás”autó és elszállította. Belga sajá-
tosság az is, hogy az országban – sehol 
másutt Európában- ki van világítva az 
autópálya.

Waterlooban is tettünk egy kis kirán-
dulást. Napoleon ott szenvedett nagy 
vereséget Wellingtontól. Nagyon szeret-
ték és szeretik a mai napig is Napoleont, 
legalábbis nekem ez volt a benyomá-
som. Minden ajándéktárgyról az Ő 
képe nézett rám. Ez a nép a legyőzött, 
elbukott, de franciának tartott emberre 
még a bukása után is szeretettel gondol 
vissza.Voltunk a piacon is, amelyen sok 
az áru, nagy a választék.

A városban sétálva láttam egy na-
gyon meggyőző –számomra kedves- 
szobrot, egy „néniről”, aki a piacról 
visszajőve keres a tárcájában egy pár 
frankot, hogy megajándékozza az utcai 
zenészt. 

Brüsszelből ezt a képet őrzöm ma-
gamban.

Hargittainé Megyeri Valéria

Kirándulás
A Pusztaottlakai Románok Egye-

sülete tagjaiként augusztus hónapban 
kiránduláson vettünk részt. Uticélunk 
Románia volt, ahol több történelmi ne-
vezetességgel megismerkedtünk. Ellá-
togattunk Segesvárra, ahol megnéztük a 
várat és környékét, csodálatos látvány-
ban volt részünk. A következő progra-
munk a Petőfi emlékház megtekintése 
volt. Ezt követően felmentünk a Hargi-
ta-csúcsra, amely ritka nagy élményt je-
lentett számunkra. Jártunk Marosvásár-
helyen, a Bucin-tetőn, illetve Korondon 
megcsodáltuk a kézművesek remek al-
kotásait. Szovátán tett látogatásunk so-
rán szembesültünk azzal, hogy a tavalyi 
utunk óta megváltozott, megszépült a 
település. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni tagjainknak az aktív részvételt. 
A tartalmas programokban bővelkedő 
kirándulást pályázati forrásból és a tag-
jaink hozzájárulásából sikerült megva-
lósítani. 

Szabó Miklósné

Kapcsolatépítés
Elek város augusztusban  ünnepel-

te az „Elekiek X. Világtalálkozóját „. A 
világ több városából érkeztek vendégek 
a településre és nagyon jó hangulatban 
ünnepeltünk együtt. Az Eleki Szlová-
kok Egyesületének tagjai is kivették 
részüket a munkából és a szervezés-
ből.  Csabacsűdi szlovákokat   láttunk 
vendégül, akik műsorukkal színesítet-
ték a rendezvényt. 

Szeptember 18-án részt vettünk 
Békéscsabán a „BÉKÉBEN BÉ-
KÉSBEN“ nemzetiségi találkozón, 
ahol  „LOKSÁT“/káposztás lángost/ 
sütöttünk, ami nagy sikert aratott. A 
rendezvény keretében magyarországi, 
illetve határontúli szervezetekkel is-
merkedtünk meg és jól éreztük magun-
kat együtt.

Minden évben, november utolsó 
szombatján megrendezzük a   SZLO-
VÁK NAPOT, hagyományos disz-
nóvágással, amelyre együtt készül az 
egyesület és a szlovák önkormányzat. 
Reggeltől éjszakáig tartó munkával és 
szórakozással telik a nap. A disznót fel-
dolgozzuk és sok finomságot készítünk 
belőle, hurka-kolbász, cigánka és teper-
tő is kerül az asztalra. Idei évben egy kis 
kiállítással és színes műsorral várjuk a 
vendégeket.

Ficzere Istvánné
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Sajtótükör
Az idén 833 millió forintot aján-
lottak fel a dél-alföldiek

Hamarosan 833 millió forint össze-
gű felajánlásról rendelkezik az APEH 
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága. 
A régió területén lakóhellyel rendel-
kező magánszemélyek ugyanis ekkora 
összeget ajánlottak fel a személyi jö-
vedelemadójukból, hogy azzal a civil 
szervezetek által folytatott közhasznú 
tevékenységeket támogassák. 

A 2010-es rendelkező évben – a meg-
előző évhez viszonyítva 116-tal több 
potenciális kedvezményezett javára, 3,5 
millió forinttal magasabb összegben – 
833 millió forintot meghaladó összegű 
felajánlásáról rendelkeztek a Dél-alföldi 
magánszemélyek. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy évről évre egyre több civil 
szervezet részesül a magánszemélyek 
személyi jövedelemadójának 1%-ából, 
hiszen míg a 2008-as rendelkező évben 
3673, a 2009-es rendelkező évben pedig 
3779, addig az idén már 3895 potenciális 
kedvezményezettről beszélhetünk a Dél-
Alföldön.

A régió területén a legmagasabb ösz-
szegű felajánlás az idén is egy egészség-
megőrző, betegségmegelőző, gyógyító 
tevékenységet végző, illetve támogató ala-
pítvány javára érkezett, közel 117 millió 
forintos nagyságrendben, mely a régió-
ban tett felajánlások közel 14%-át teszi ki.  
A felajánlások nagyságrendjében ezt kö-
veti az állatvédelmi, természetvédelmi 
tevékenység támogatását hivatott közel 
26,5 millió forint, de továbbra is népsze-
rű a nevelési, oktatási tevékenység ilyen 
formában történő megsegítése is.

A régió három megyéjében a tíz-
tíz legnagyobb felajánlásban részesülő 
szervezetek mindegyike a fent említett 
tevékenység valamelyikét folytatja. Ezen 
kedvezményezettek – melyek összetétele 
az elmúlt években szinte nem változott – 
összegszerűségben a felajánlott személyi 
jövedelemadó közel 40,5%-ára tarthat-
nak igényt. A fennmaradó összegen to-
vábbi 3865 kedvezményezett társadalmi 
szervezet, alapítvány, kiemelkedően köz-
hasznú szervezet és alapítvány, közala-
pítvány valamint a törvényben nevesített 
felsőoktatási intézmény osztozik.  

Bács-Kiskun megyében 1331 potenci-
ális kedvezményezett kapott felajánlást, 
melyek közül a tíz legnagyobb összeg-

ben részesített civil szervezet közel 151 
millió forintban részesülhet. A felajánlók 
az egészségmegőrzés számára 117 millió 
forintot, az állat- és természetvédelem-
nek több mint 13 millió forintot, nevelés, 
oktatás céljára pedig közel 5 millió forin-
tot adományoztak.

Békés megyéből 1231 civil szervezet 
kapott felajánlást. Ezek közül a tíz legna-
gyobb összegben kedvezményezett több 
mint 21 millió forintban részesülhet. 
A megyében az idén is állat- és termé-
szetvédelem támogatását részesítették 
előnyben a magánszemélyek. Az ezen a 
területen tevékenykedő, két legnagyobb 
felajánlásban részesülő szervezet ösz-
szesen több mint 8 millió forintra szá-
míthat, de a nevelés, oktatás területét is 
2 millió forintot meghaladó összeggel 
támogatták az adózók.

Csongrád megyében 1333 potenciális 
kedvezményezett kapott felajánlást. A tíz 
legnagyobb összegben részesített civil 
szervezett 112 millió forintban része-
sülhet. A legmagasabb összegű felaján-
lásban itt is egy állat- és természetvéde-
lemmel foglalkozó szervezet részesült. 
A felajánlás összege meghaladja a 26,5 
millió forintot.

Az állami adóhatóság 2010. szeptem-
ber 1-ig tájékoztatást küldött a potenciá-
lis kedvezményezettek részére a javukra 
felajánlott összeg várható nagyságrend-
jéről és az általuk – a kiutalás érdekében 
– szükséges intézkedések megtételéről.

forrás: www.beol.hu, 2010.09.28.

Lehetőségeikhez mérten  
támogatják a helyi társadalmi 
szervezeteket

Ecsegfalván az alacsony lakosságszám 
(napjainkban 1400-nál kevesebben él-
nek itt) ellenére is van civil élet, még ha 
az nem is mondható túl élénknek. Ösz-
szesen négy társadalmi szervezet műkö-
dik, közülük kettőt jegyeztettek be cég-
bíróságnál. Az önkormányzat szerény 
anyagi lehetőségeihez mérten igyek-
szik támogatni ezeket az egyesületeket. 
Az Ecsegfalvi Polgárőrség Közhasznú 
Szervezet Sárkány Sándor vezetésével 
hosszú évek óta a település biztonságá-
ról gondoskodik, természetesen a rend-
őrséggel karöltve. A rendőrség körzeti 
megbízottja nem lakik ugyan helyben, 
hanem Dévaványáról jár át, de munká-

jával a falu lakói elégedettek. A polgár-
őrség működéséhez a korábbi évekhez 
hasonlóan idén is 100 ezer forinttal já-
rul hozzá az önkormányzat. A település 
legfiatalabb civil szervezete az Ecsegfalvi 
Közösségért Közhasznú Egyesület, 
melynek vezetője Galambos István. A 
polgárőrséghez hasonlóan számukra is 
az iskola udvarán álló, korábban ebédlő-
ként szolgáló épületben biztosít térítés-
mentesen székhelyet az önkormányzat, 
még a rezsiköltséget sem kell fizetniük. 

A két bejegyzett szervezet mellett má-
sik két, be nem jegyzett civil tömörülés 
is működik a faluban. Egyik az énekkar, 
amely fellépéseivel a települési rendez-
vényeket is színesíti, másik pedig a nyug-
díjas csoport. A többi kistelepüléshez 
hasonlóan Ecsegfalván is egyre nagyobb 
a lakosságon belül az idősek aránya, így 
erre a szervezetre is egyre nagyobb szük-
ség van. A község vezetése az énekkar és 
a nyugdíjasklub számára az általános is-
kola alsó tagozatos épületében bocsátott 
rendelkezésre egy termet. Egy-egy jó cél 
érdekében – szűkös gazdasági lehetősé-
gei függvényében – esetenként őket is 
támogatja kisebb összegekkel az önkor-
mányzat.

forrás: BMH, 2010.09.29.  

Rózsaszín szalagos séta  
a rák ellen Gyopároson

Rózsaszín szalag séta a mellrákos 
nőkért, a daganatos betegségek meg-
előzéséért címmel várta a Nők a Fejlő-
dő Orosházi Kistérségért Közhasznú 
Egyesület azokat az érdeklődőket, akik 
ezzel az akcióval szeretnék felhívni a 
figyelmet a betegségek megelőzésére. 
Gyopároson verőfényes napsütésben 
gyülekeztek a hét végén a hölgyek, a 
hívó szóra az idén már több férj, barát is 
elkísérte a párját. 

- A rákszűrések fontosságára, ezzel 
pedig a betegség megelőzésére akarjuk 
a figyelmet ráirányítani – mondta a sé-
tán Gyivicsánné dr. Szenczi Irén elnök, 
aki emlékeztetett a riasztó adatokra is. 
Naponta 127 új beteget regisztrálnak 
hazánkban. Az emlőrákban elhunytak 
száma folyamatosan emelkedik, éven-
te körülbelül 24 ezren halnak meg. Fi-
gyeljünk magunkra, egymásra, akkor 
időben észlelhetjük testünk jelzését, ha 
baj van. Greksza Lászlóné, a helyi em-
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Bemutatkozik …  
a Kötegyáni Cigányok Integrációját Segítők Egyesülete

Az egyesület 2010 januárjában alakult. A szervezet alapító tagjai részben romák, részben magyar származásúak. 
Az egyesület célja: 
 Kötegyán községben és térségében élő cigány lakosság tevékenységének koordinálása. A cigány lakosság érdekeinek képvise-
lete a társadalom felé. Ösztönözni, támogatni és segíteni a cigányság kezdeményezéseit jogi, gazdasági, és kulturális területen 
egyaránt. A cigányság autentikus hagyományainak megőrzése, értékeinek felkutatása. A romák szociális jogainak törvényes 
érvényre juttatása.
Az egyesület megalakulásakor tudatosan választottuk azokat a tevékenységeket, melyek beindítása a leghatékonyabban se-
gítheti elő a romák integrációját. Terveink szerint a legnagyobb hangsúlyt a gyermekek (roma és hátrányos- halmozottan 
hátrányos helyzetűek) nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a gyermek és ifjúsági érdekképviselet, illetve a munkahelyek 
teremtése, valamint a tartós munkanélküliek munkához juttatása kapja. Közben nem zárunk ki más hátrányos helyzetű nem 
roma embereket sem. Meggyőződésünk, hogy a roma gyerekek oktatási folyamatának sikere elválaszthatatlan a szülők mun-
kához juttatásától. Továbbá célunk, hogy a szervezet a romákat ne segélyhez juttassa, hanem munkához, a falu határain belül. 
Terveink között szerepel, hogy felkeressük a környező falvak hasonlóképpen gondolkodó romáit, és ott is próbálnánk közösen 
segíteni, fejleszteni a romákat. Azt szeretnénk elérni, hogy arról beszéljenek az emberek, hogy próbálunk felzárkózni, dolgoz-
ni, tanulni és integrálódni a többségi társadalomhoz.
Információ: Kolompár Attila elnök
Kötegyán, Vasút u. 4 
Tel:06 70/388-1654

lődaganatosok klubjának a vezetője is 
megosztotta tapasztalataikat a résztve-
vőkkel, akik a program végén feltartott 
kezeik közül elengedték a rózsaszínű 
léggömböket e nap hírvivőiként.

forrás: BMH, 2010.10.04.

Esély
A közelmúltban ötödik alkalommal 

rendezte meg nagyszabású sportnapját 
a Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítő-
ik Egyesület, valamint a Fogyatékkal 
Élők Békés Megyei Sportszövetsége a 

kétegyházi kastélyparkban. A rendezvé-
nyen 12 klub és egyesület mintegy há-
romszáz fogyatékkal élő sportolni vágyó 
tagja vett részt. Külön érdekesség, hogy 
az Esély Pedagógiai Központ nyolc diák-
ja versenybíróként segítette az eseményt.

forrás: BMH, 2010.10.05.

Pályázatok
A közművelődési szakmai  
kollégium pályázati felhívása

A Közművelődési Szakmai Kollégi-
um nyílt pályázatot hirdet a 2010-2011. 
évi szakmai tevékenységek fejlesztése és 
megújítása céljából az alábbi témakör-
ökre: 

1. olyan helyi, hagyományosan több 
éve megrendezésre kerülő, gyermek- és 
ifjúsági korosztály részvételével meg-
valósuló, amatőr művészeti közmű-
velődési program támogatása, mely 
2011. január 1- 2011. április 30. között 
kerül lebonyolításra (Altéma kódszá-
ma: 2008) 

Támogatás kérhető: 
• előadók megbízási díjára (járu-

lékok nélkül), 
• megbízási díjak számlás dologi 

kifizetésére 
• szakmai anyagok költségeire, 

• reklám és propagandaköltségek-
re (kommunikációs költségek 
nélkül!) 

• utazási és szállítási költségekre 
(előadók, zsűritagok), 

• csoportos étkeztetésre (előadók, 
zsűritagok) az igényelt támoga-
tás max.10%-a, 

• szállásköltségre (előadók, zsűri-
tagok),

• nyomdaköltségre, 
• bérleti díjakra. 

Egy pályázó erre az altémára csak 
egy pályázatot adhat be, amely csak egy 
programot tartalmazhat. A rendelkezés-
re álló tervezett keretösszeg: 50 millió 
forint. 

2. közművelődési szervezetek tevé-
kenységeinek on-line marketing pro-
móciójának támogatása 

Interneten terjesztendő, reklám célú 
videoszpotok készítésére, terjesztésére, 

melyek a pályázók saját közművelődési 
programjait, művelődő kisközösségeit 
népszerűsítik a felhasználói kör(ének) 
bővítése érdekében. Altéma kódszáma: 
2085 

A megvalósítás ideje: 2010. novem-
ber 1.- 2011. április 30. 

Pályázónként egy pályázat adható be, 
melyben maximum 3 videoszpot elké-
szítésére, összesen 300 000 Ft támoga-
tási összegre lehet pályázni. 

Pályázók köre - mindkét kategóri-
ára érvényes:

Pályázhatnak magyarországi és hatá-
ron túli: 

• közművelődési intézmények, 
megyei közművelődési szakmai 
tanácsadó és szolgáltató szerve-
zetek, 

• a 2009. január 1-jén már bejegy-
zett, az alapító dokumentum 
szerint alapfeladatként kulturá-
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lis, közművelődési tevékenységet 
folytató társadalmi szervezetek 
és alapítványok, 

• közművelődési célú nonprofit 
gazdasági társaságok. 

Pályázati adatlapot elkészíteni a 
http://www.nka.hu portál („pályázta-
tás“ cím alatt található) „pályázati adat-
lap kitöltése“ címszónál lehet. 

A pályázatok 1 példányban 2010. ok-
tóber 25-ig beérkezően nyújthatók be 
kizárólag postai úton  az NKA Igazga-
tóságának levelezési címére. (H - 1388 
Budapest, Pf. 82). 

A   pályázattal kapcsolatban felvilá-
gosítást telefonon a (36 1) 327-4444 
számon kaphatnak

Hálózati tanulásért díj
Az egész életen át tartó tanulásra 

vonatkozó magyar stratégia elfoga-
dásának 5. évfordulójára 2010-ben a 
Tempus Közalapítvány az Európai 
Bizottság támogatásával díjat hozott 
létre olyan Magyarországon aktívan és 
hatékonyan működő, az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos hálózatok 

támogatására, melyek más hazai kezde-
ményezések számára is példaértékűek 
lehetnek.

Hálózat alatt olyan – legalább egy 
éve működő – többoldalú intézményi 
együttműködést értünk az egész életen 
át tartó tanulás területén, mely legalább 
három partner bevonásával, a jövőre 
vonatkozó konkrét tervekkel és az ed-
digi együttműködést illusztráló ered-
ményekkel rendelkezik. 

Olyan hálózatok jelentkezését vár-
juk, melyek megfelelnek az alábbi je-
lentkezési feltételeknek:

• helyi, megyei vagy regionális szinten 
legalább 1 éve bizonyíthatóan mű-
ködnek, és közösen létrehozott konk-
rét eredményt tudnak felmutatni; 

• tevékenységük az oktatás, képzés és a 
tanulás formális, informális vagy nem 
formális módjával kapcsolatos, és cél-
csoportjuk kisgyermekkortól idősko-
rig bármely korosztály, 

• tevékenységük kapcsolódik az egész 
életen át tartó tanuláshoz; 

• legalább 3 vagy több tagja van, mely-

ből maximum 1 tag tevékenykedik 
for-profit területen (nem feltétel, hogy 
a hálózatnak minden tagja önálló jogi 
személy legyen); 

• tevékenységük közcélokat szolgál; 
• a jövőre vonatkozó reális célokkal, 

tervekkel rendelkeznek. 
A Tempus Közalapítvány által kivá-

lasztott 3 legjobbnak ítélt hálózat támo-
gatásban részesül. 

Jelentkezés: 
Jelentkezni elektronikus adatlap ki-

töltésével van lehetőség, mely az alábbi 
linken hozzáférhető: http://tempus.tpf.
hu/halozati_tanulasert_dij/ 

A kinyomtatott és a pályázó szerve-
zet képviselője által hitelesített jelent-
kezési adatlapot postai úton is kérjük 
benyújtani a Tempus Közalapítvány 
címére A beadás (postára adás dátuma) 
és az elektronikus adatlap kitöltésének 
határideje: 2010. október 29. 

Bővebb felvilágosítás Abari-Ibolya 
Emesétől kérhető: az emese.ibolya@
tpf.hu e-mail címen vagy a 06-1-237-
1300/120 telefonszámon.

Megyei rendezvények
„Autizmus napja”

Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Ala-
pítvány célja életminőség-javító programok biztosítása a tér-
ségben élő autista gyermekek és családjuk számára. A Dél-
alföldön szervezetünk nyújt a legtöbb autista ember részére 
segítő szolgáltatásokat.

Önkéntes regisztráció alapján 191 környékbeli, autizmussal 
élő gyermeket vagy fiatalt nevelő családdal tartunk kapcsola-
tot (mintegy 600 fő) a régió 60 településéről. Szolgáltatásaink, 
programjaink nagy része a 392 m2-es új, korszerű ingatla-
nunkban zajlik Békéscsabán, a Kereki sikátor 11. szám alatt.

Az „AUTIZMUS NAPJA” évente megrendezésre kerülő 
országos rendezvény, melyet 2002-ben az Autisták Országos 
Szövetsége szervezett meg először. Az AUT-PONT Alapítvány 
az esemény vidéki helyszínének biztosításával csatlakozott a 
kezdeményezéshez. Az „AUTIZMUS NAPJA” megrendezésé-
vel a társadalmi elfogadást és szemléletformálást szeretnénk 
tovább erősíteni.  Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és 
Fiatalokért Alapítvány 2010. október 15-én 13.30-tól hetedik 
alkalommal szervezi meg Békéscsabán a Csaba Centerben 
az „AUTIZMUS NAPJÁ”-t, mely figyelemfelkeltő, kulturális 
szabadidős program. 

Programok:
• Pomázi Zoltán és Tóth András, az új Bojtorján együt-

tes szólistájának és gitárosának gyermekműsora,
• kiállítás az autizmussal élő gyermekek alkotásaiból,
• autista fiatalok műsora,

• Jimmy bohóc,
•  arcfestés,
• gipszfigurák festése,
• óriás puzzle kirakása,
• a gyermekeknek a rendezvény logójával ellátott lég-

gömböt adunk ajándékba.
Minden érdeklődőt szeretettel és egy szelet tortával vá-

runk! AUT-PONT Alapítvány

II. Szülőföldünk Békés megye  
Amatőr művészeti fesztivál

A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közműve-
lődési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája több művészeti ágat 
magába foglaló minősítő fesztivált hirdet, a megyében műkö-
dő amatőr művészeti csoportok és szólisták számára.

A fesztiválra egyéni előadók illetve csoportok jelentkezhet-
nek életkori megkötés nélkül, az alábbi művészeti ágakban:

I. Tánc
II. Színjátszás, báb, vers- és prózamondás
III. Népzene
IV. Komolyzene
V. Könnyűzene
VI. Egyéb
A versenyzők szakáganként, arany- ezüst- és bronzminő-

sítést szerezhetnek. Az arany minősítésben részesülőknek 
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lehetőséget kínálunk egy rövid bemutatkozásra a Kulturális 
Iroda honlapján (http://kultura.ibsen.hu). A zsűri és a szer-
vezők közös döntése alapján legeredményesebbek meghívást 
kapnak a II. Szülőföldünk Békés Megye – Amatőr Művészeti 
Fesztivál Gálájára.

Jelentkezési határidő: 2010. október 22. 
Jelentkezési lap letölthető a http://kultura.ibsen.hu hon-

lapról, vagy kérhető a kocsis@ibsen.hu e-mail címen. 
Bővebb információ kérhető Kocsis Kláránál a 20/377-95-

27-es telefonszámon.

Xi. Civil Kulturális Börze
A Civil Szervezetek Szövetsége a hagyományokhoz híven, 

a korábbi eredményekre és sikerekre alapozva az idén is meg 
kívánja rendezni, a Civil Kulturális Börzét. 

Helyszíne: Ibsen Ház (Békéscsaba, Andrássy út 3.)
Időpontja: 2010. november 19-20. 
A kétnapos programban főként Békés, Bács-Kiskun és 

Csongrád megye civil szervezetei, illetve határon túlról érke-
ző csoportok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra.

Szakmai fórumaink ebben az évben is a civil szférát leg-
inkább foglalkoztató aktuális témákban, neves előadókkal 
kerülnek megrendezésre.

A rendezvénnyel kapcsolatban további információ kér-
hető Zelman Edit programszervezőtől a 70/424-0822-as te-
lefonszámon.

Képzések Kiadványajánló
Pályázatíró képzés

Az EUNET Európai Együttműködési 
Hálózatokért Alapítvány (felnőttképzé-
si nyilvántartási szám: 00145-2010) és 
a Békés Városi Kulturális Központ Fel-
nőttképzési Iroda 20 órás pályázatíró 
képzést szervez civil szervezetek veze-
tői, munkatársai, önkéntesei számára.

A képzés célja: felkészítés az NCA 
2011. évi működési pályázatának meg-
írására
ideje: 2010.november – 2011.március, 
havonta egy alkalommal, a résztvevők 
igénye szerint péntek délután 14-18 óra 
között vagy szombat délelőtt 9-13 között
helye: Békés Városi Kulturális Központ

A képzésen való részvétel, beleértve a 
tananyagot és az online segítséget, teljes 
egészében ingyenes.

Jelentkezni lehet: a drkibedi@internet-x.
hu vagy a budai.tunde@bekesikultura.hu 
elektronikus levélcímen. Jelentkezési ha-
táridő: 2010.október 31.

Tempus Közalapítvány
Ezúton szeretnénk figyelmükbe 

ajánlani a Tempus Közalapítvány ősz-
szel induló akkreditált képzéseit: 

1. Lobbi, érdekérvényesítés - a for-
rásteremtés eszközei: szeptemberi kez-
déssel! 

2. Angolul az EU-ban: szaknyelvi és 
módszertani továbbképzés pedagógu-
soknak, időpont hamarosan! 

3. EU-elnökség 2011 
4. Új, előkészületben: Angolul az Eu-

rópai Unióban - EU-s alapismereti és 
szaknyelvi képzés köztisztviselők szá-
mára A képzésekről további információ 
található a www.tpf.hu honlapon.

Civil Kollégium
Web2 az állampolgári részvé-

telért
Időpont: 2010.10.15-17. 24 óra/3 

nap, bentlakásos 
Részvételi díj: 7 200 Ft + ÁFA - szál-

lással, ellátással 
Ifjúsági közösségi vezető  

képzés
Időpont: 2010. 09.30-10.02. és 2010. 

10.08-10. Időtartam: 2x24 óra, melyek 
együtt az igaziak, de önmagukban is ke-
rek egészet alkotnak. 

Részvételi díj: ingyenes 
Társadalmi és közösségi  

részvétel
Időpont:2010.11.12-14. 24 óra/3 nap, 

bentlakásos 
Részvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA - szál-

lással, ellátással 
Helyben, nyilvánosan
Időpont:2010.11.19-21. 24 óra/3 nap, 

bentlakásos 
Részvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA - szál-

lással, ellátással 
A közösségfejlesztés elmélete
Időpont: 2010.12.03-05. 24 óra/3 

nap, bentlakásos 
Részvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA - szál-

lással, ellátással
A képzések helyszíne: Civil Kollégium - 
Kunszentmiklós-Kunbábony

Jelentkezés és további információk: 
Balogh Flóra  civilkollegium@indamail.
hu, Tf.:  06 1  201 5728 vagy a www.
civilkollegium.hu oldalon.

Bíró Endre: Hol tartunk? 
A civil nonprofit szervezetek jogi 
szabályozásának problémái 

 A B/5 formátumú, 90 oldalas köny-
vet civil szervezetek, könyvtárak, okta-
tási intézmények és információs hálóza-
tok térítésmentesen igényelhetik a kiadó 
Jogismeret Alapítvány 1134 Budapest, 
Pattantyús u.11. szám alatti irodájában 
személyes átvétellel (telefonos időpont 
egyeztetés után: +36-1-787-4856) vagy 
felbélyegzett válaszboríték postai meg-
küldésével. A könyv letölthető a www.
jogismeret.hu honlapról is. 

Nyári Egyetem 
Idén hetedik alkalommal került 

megrendezésre a „Nyári egyetem a 
közösségi részvétel fejlesztéséért”, 
témája a társadalmi szolidaritás-
összetartó társadalom volt. A Kö-
zösségfejlesztők Egyesülete, a Civil 
Kollégium Alapítvány és a Magyar 
Művelődési Intézet szervezésében 
megvalósuló négy nap minden ese-
ményéről videó összefoglaló és írá-
sos jegyzet is készült, ez a sokszínű 
és gazdag anyag, az alábbi linken 
érhető el: http://nyariegyetem.adattar.
net/ 

ÁRH
2010. szeptember 20-26.között or-

szágszerte lezajlottak az Állampolgári 
Részvétel Hetének eseményei, rendez-
vényei. Ezekről a programokról rész-
letes tájékoztató olvasható a http://
reszvetelhete.wordpress.com oldalon.
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Figyelmükbe ajánljuk…

Ibsen bérletek

Év Fája
Az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett Év Fája vetélke-

dőn egyedüli Békés megyei döntőbe jutott fa a dévaványai 
„makkfa“.  E vetélkedő keretében olyan fát keresnek, amelyik 
a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi 
történet, találkozási pontot kínál – vagy bármilyen más sze-
repet tölt be az ott élők mindennapjaiban. A „makkfa” névre  
keresztelt kocsányos tölgy ilyen, hiszen alig van olyan család, 
akinek valamilyen élménye ne lenne róla. A döntőbe jutott 
fák közül a közönség szavazással választhatja ki kedvencét. 
Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz!

2010.október 30-ig az alábbi linken lehet rá szavazni, 
majd az e-mailes értesítés linkjével lehet érvényesíteni a sza-
vazást: http://www.evfaja.okotars.hu/dontosfak

Közösségi összefogás segítségével megnyerheti a versenyt 
a „makkfa” és az I. helyezettnek járó faápolási csomaggal 
meghosszabbítható a fa élete!

Jelentse be programját! 
Civil események a 2011-es magyar EU-elnökség alatt
EU-s időszámítás szerint perceken belül itt van - dátum 

szerint 2011. január 1-én kezdődik - a hat hónapig tartó ma-
gyar EU-elnökség. Számos biztató jele van annak, hogy a ha-
zai civil szervezetek is készülődnek a nevezetes alkalomra, a 
maguk módján készek hozzájárulni annak sikeréhez. 

Az EU2011 Civil Munkabizottság két éve alakult és fel-
adatának tekinti az érdeklődő civil szervezetek felkészítését, 
„helyzetbe hozatalát“. Ennek fontos feltétele az információ-
áramlás, egymás tájékoztatása. 

Ezért azt kérjük, ha olyan programot tervez vagy szervez, 
mely kapcsolódik a magyar EU-elnökséghez, akkor ossza 
meg ezt az információt másokkal is!

Az eseményeket az alábbi lapon, illetve a http://www.
eucivil2011.hu honlap „Kapcsolódási lehetőségek“ menüjé-
ben lehet bejelenteni. Szívesen fogadjuk és adjuk közre tájé-
koztatóját. 

forrás: Civil Európa Hírlevél

1 %
Hogyan számoljuk el?
Tavaly nagymértékben megváltoztak az egyszázalé-

kos felajánlások felhasználásának igazolására vonat-
kozó szabályok. A kedvezményezetteknek az APEH 
felé kell igazolniuk a felajánlott személyi jövedelemadó 
felhasználását, melynek határideje november 2. Erre a 
célra külön nyomtatványt rendszeresített az adóható-
ság. A közlemény kizárólag elektronikus úton, az ügy-
félkapun keresztül juttatható el az adóhatósághoz, mely 
az APEH honlapjáról augusztus 24-étől letölthető. E 
törvényi kötelezettséghez okmányirodai regisztráció is 
szükséges, melyet az adóhatósághoz is be kell jelenteni. 

A közlemény beküldésének elmulasztása szigorú 
következményekkel jár. Amennyiben az adóhatóság 
a felhasználás ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
kedvezményezett kötelezettségét nem teljesítette, illetve 
közleményében valótlan adatot közölt, határozattal zár-
ja ki a kedvezményezettek köréből.

forrás: BMH, 2010.10.04.

„A művészet magával az ember-
rel együtt született meg, éppen ezért 
úgy kell tekintenünk rá, mint alapve-
tő szükségletünkre. Számomra még 
ma is az a természetes, kerek és egész 
világ, ahol az emberek énekelnek, 
táncolnak, verset írnak, verset mon-
danak, rajzolnak, festenek, gyöngyöt 
fűznek, fát faragnak – és nem csak 
pénzt olvasnak.” 

Véghelyi Balázs

Színház, bábjáték, komolyzene, 
történelem, tudomány, irodalom, 
képzőművészet – szétválaszthatat-
lan, egymást generáló, újjáteremtő 
területei a művészetnek. Ha kultúrá-
ról beszélünk, egyik sem maradhat 
ki a sorból, hiszen együtt építik fel 
bennünk a teljesség, az egész érzé-
sét, minden érzékszervünkre hatnak, 
más-más módon, mégis ugyanazt a 
magasrendű célt szolgálva vezetnek 

bennünket a szépség, az esztétika, az 
élet legmagasabb rendű formája felé.

A Békés Megyei Önkormányzat 
ennek szellemében egy Magyaror-
szágon egyedülálló kezdeményezést 
indított útjára, az Ibsen bérletrend-
szert. Az Ibsen Házhoz kapcsolódó 
összművészeti termékcsomag hét 
megyei kulturális intézmény legszín-
vonalasabb programjaiból korosz-
tályokra specializálódva kínál egy 
összeállítást. Ezáltal Békés megye 
lakossága jutányos áron juthat hozzá 
a kulturális élet széles palettáján lét-
rehozott produkciókhoz.  Az évados 
rendszerű, különleges bérletkonst-
rukció célja, hogy a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben egy olyan ki-
vételes lehetőséget biztosítson Békés 
megye lakossága számára, mellyel a 
választás kényszere nélkül találkoz-
hat a kultúra összes, minden művé-
szeti ágat átfogó területével, ugyan-

akkor az Ibsen Bérlettel egy időben 
elindított A kultúra gazdagít elneve-
zésű programmal egyéb kedvezmé-
nyek birtokába is kerülhet: közel száz 
piaci szereplő bevonásával a hétköz-
napi élet több színterén vásárolhatja 
le bérletének árát.

A bérletrendszer 6 korosztályra 
specializálódva kínál tartalmas szó-
rakozást: a Kismanó, a Gyermek, a 
Junior I., a Junior II., a Prémium, 
valamint a Szenior bérlet kifeje-
zetten egy-egy meghatározott kor-
csoport igényeit, érdeklődési körét 
igyekszik kielégíteni. 

Az IBSEN Bérletet közel húsz ér-
tékesítési ponton – Tourinform iro-
dákban, könyvtárakban, művelődési 
házakban – vásárolhatják meg az ér-
deklődők a megye több településén. 

A bérletek 2010. október 15-ig vá-
sárolhatók meg! További információ: 
www.ibsenhaz.hu
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BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOLGÁLTATÁSAI
Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az 
egyesületi iroda nyitvatartási idejében: 

 Hétfő – csütörtök: 9.00 – 16.00 óra 

 Péntek: 9.00 – 13.00 óra

 Helyszín: Ibsen Ház Békéscsaba, Andrássy u. 3.
 

Tanácsadások civil szervezetek részére

Jogi tanácsadás:
a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatának, illetve 

az ügyfelek nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak jogi 
kérdéseivel kapcsolatos tanácsadás.

A tanácsadó neve: dr. Pethő Hajnalka Katalin; e-mail: piros.alma@t-online.hu; 
 

Könyvelési és adózási tanácsadás:
a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatának, illetve 

az ügyfelek nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak köny-
velési és adózási kérdéseivel kapcsolatos tanácsadás.

A tanácsadó neve: Vlcskó Jolán; e-mail: adouniokft@gmail.com 

Pályázati tanácsadás:
a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, megfelelő 

kiírások felkutatása, tájékoztatás az adott pályázaton való részvétel feltételeiről.  A meg-
valósítással járó jogi és pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és 
veszélyek ismertetése. Dokumentáció összeállításával, elszámolással, fenntartási idő-

szakkal kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás.
A tanácsadó neve: Hajnal Edit; e-mail: civil@ifihaz.hu 

Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás: 
civil szervezetek létrehozásával kapcsolatos alapvető tudnivalók, adatlapok, forma-

nyomtatványok és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyúj-
tás a Békés megyei civil szervezetek működtetéséhez

A tanácsadó neve: Pocsajiné Fábián Magdolna; e-mail: civil@bmk.hu 

A szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (30/22-60-322)  
vagy e-mail-ben (civil@bmk.hu) történő egyeztetés szükséges! 

Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu/ciszok

CISZOK
CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT



NYÍLT NAPOK AZ IBSEN HÁZBAN


