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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von, 

És zsong az ének áhítatba zöngve… 
Csak a havas pusztán a néma csöndbe 
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak 
minden kedves Olvasónak a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének

 tagjai és munkatársai!

Karácsonyi vásár az Ibsen Házban
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Fókuszba került a szervezetek 
belső építkezése

Fókuszban a szervezetfejlesztés cím-
mel rendezett konferenciát a Közösség-
fejlesztők Békés Megyei Egyesülete no-
vember 27-én Békéscsabán. Az országos 
programsorozat részeként megvalósu-
ló konferencia elsődleges célja az volt, 
hogy felhívja a figyelmet a szervezetfej-
lesztés fontosságára a civil szektorban. 
Az Ibsen Házban megtartott progra-
mon a megjelent mintegy negyven civil 
szervezeti képviselőt Pocsajiné Fábián 
Magdolna köszöntötte, aki hangsúlyoz-
ta, hogy fontos a civil szervezetek belső 
építkezése, stratégia kidolgozása, hogy 
működésük során megvalósíthassák el-
képzeléseiket, tevékenységüket tovább 
gondolhassák. A Közösségfejlesztők 
Békés Megyei Egyesületének titkára 
hozzátette, erre léteznek kidolgozott el-
méletek, melyeket a térségben tapasztalt 
pozitív példákon keresztül igyekeznek 
átadni. A témáról Jobbágy Mária szer-
vezetfejlesztő tartott bevezető előadást, 
majd ezt követően a résztvevők megis-
merhettek néhány, a régióban megva-
lósított jó gyakorlatot is. Elsőként Haj-
nal Edit a TAN-FOLYAM programot 
mutatta be, majd a Körös-sárréti Civil 
Szervezetek Szövetsége keretén belül 
végzett fejlesztő munkáról Ambrus 
Szilvia és Csontosné Lakatos Gabriella 
tájékoztatta a jelenlévőket.  Szilágyiné 
Bella Margit az orosházi nagycsaládo-

sok szervezetépítő törekvésének fonto-
sabb mérföldköveit mutatta be a hallga-
tóságnak. 

A konferencia Hajnal Edit és Jobbágy 
Mária által vezetett műhelymunkával 
ért véget, melynek keretében kommuni-
kációs, együttműködési technikák elsa-
játítására alkalmas feladaton dolgoztak 
kiscsoportokban a civilek.

A program a proHáló – Hálózat a 
nonprofit szolgáltatások és a nonprofit 
szolgáltató szervezetek fejlesztéséért, 
valamint a Megyei Önkormányzat tá-
mogatásával valósult meg.  

Butora Hajnalka

Fejlesztői munka Mezőberényben 
és Ecsegfalván

Békés Megye Önkormányzata által 
kiírt „Civil szervezetek támogatása” c. 
pályázat nyerteseként a Közösségfej-
lesztők Békés Megyei Egyesülete két 
szervezet részére nyújt szolgáltatást 
település-közösségfejlesztés, valamint 
stratégia-tervezés, vezetéselmélet téma-
körökben. A szervezetek helyzetének 
feltárása, a diagnózis elkészítése már le-
zajlott. December 1-én Mezőberényben 
a Nagycsaládosok Egyesületének ve-

zetőségi és aktív tagjai Szarvadi Antal, 
szervezetfejlesztő közreműködésével 
stratégia-tervezési műhelymunkán vet-
tek részt. Ugyanez a program valósult 
meg az Ecsegfalvi Közösségekért Köz-
hasznú Egyesület vezetőségi és aktív 
tagjainak körében is december  4-én 
Ecsegfalván Jobbágy Mária vezetésé-
vel. A szakmai műhelyeken hangsúlyos 
téma volt a jövőkép és annak közös 
megfogalmazása, hiszen motiváló, ins-
piráló lehet a szervezet számára. Ehhez 
kapcsolódóan a jövőkép kialakításának 
szempontjai és hatékony kommuni-
kálásának alapelvei is ismertté vált a 
résztvevőknek. Szó esett még a normák 
felállításáról is és a különböző vezetői 
szerepekről. 

A két szervezet munkájában közös, 
hogy alig egy éve alakultak és szüksé-
gük van külső segítő, fejlesztő szakmai 
információk, tudásanyag igénybevé-
telére. A program 2010-ben további 
képzési, szaktanácsadási alkalmakkal 
folytatódik. 

Butora Hajnalka

Hírek a megyei civil szervezetek életéből

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; 



4

2010 decemberBÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA

X. Lengyel Nap Békéscsabán
2010. november 6-án Békéscsabán, a 

Lencsési Közösségi Házban került sor 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Len-
gyel Nemzetiségi Önkormányzata és a 
Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egye-
sület által szervezett X. Lengyel Nap Bé-
késcsabán c. rendezvényre. A lengyel és 
a magyar Himnusz elhangzását követő-
en Leszkó Malgorzata, Békéscsaba MJV 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak elnöke üdvözölte a szép számban 
megjelenteket, köztük Lengyelország 
budapesti Főkonzulátusának képvise-
letében Monika Przyborowska konzul 
asszonyt.

Ez a lengyel kulturális ünnepség - 
melyre minden év novemberében kerül 
sor - kapcsolódik a Lengyel Kormány 
által meghirdetett Lengyel Független-
ség Napja megünnepléséhez. Mint is-
meretes, Lengyelország 1918. november 
11-én 123 éves orosz, porosz és osztrák 
elnyomás alól szabadult fel. Ezen a na-
pon a Magyaroszágon élő lengyelek is 
megemlékeznek a saját gyökereikről, s 
örömmel és büszkén vállalják lengyel 
nemzetiségüket, amely gazdag történe-
lemmel és kultúrával rendelkezik.

A programban szerepelt a budapesti 
Lengyel Múzeum és Levéltár által köl-
csönzött „Lengyel menekültek Magyar-
országon“ c. tablókiállítás megnyitása, 
melyet a „Megemlékezés - lengyel mene-
kültek Magyarországon 1939-46.“ c. sok 
fényképpel illusztrált album bemutatása 
egészített ki.

Ezt követően Kocsor János, a békés-
csabai Munkácsy Mihály Múzeum tör-
ténésze mutatta be a tárlatot. A műsor 
folytatásaként Magyar-Lengyel Baráti 
Kulturális Egyesület 2006-ban alakult 
Chopin kórusa lépett fel, majd a buda-
pesti Polonez néptáncegyüttes lépett 
színpadra. A szép, színes, népi ruhába 
öltözött táncosok Rzeszów-i regionális 
táncokat, majd Nowy Sacz és Jurów kör-
nyékéről származó népi táncokat mutat-
tak be. Egy kis lengyel ételkóstolóra is 
sor került, a jelenlévők megismerhették 
a lengyelek egyik népi ételét, a bigost. 

A rendezvényt támogatta: Magyar-
országi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány, Országos Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat, Békés Megyei 
Önkormányzat, Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. Anyagi támoga-
tásukat ezúton is köszönjük!

Nagy Vilmos

„Mesezsák“ Mesés–zenés délután
November 16-án Gyulán, a 

Mogyoróssy János Városi Könyvtárban 
került megrendezésre, a Szent István 
Egyetem, négy Közösségi-civil szervező 
szakos hallgatója szervezésében,  a „Me-
sezsák” mesés-zenés délután látássérülés-
sel élő és ép látású gyermekek részére. A 
rendezvény minden résztvevőnek ingye-
nes volt. A hallgatók a rendezvényt ön-
erőből és támogatók segítségével tudták 
megvalósítani, amit ezúton is szeretné-
nek minden támogatónak megköszönni. 

A program keretein belül a Vakok és 
Gyengénlátók Békés Megyei Egyesüle-
tének „VAK-MERŐ” kultúrcsoportjának 
produkcióját láthatta, valamint Magyar 
István gitár művész ének-előadását hall-
hatta a több mint 60 fő lelkes érdeklődő. 
Az előadók közös énekléssel a gyermeke-
ket is bevonták a műsorukba, amelynek 
igen nagy sikere volt. A program befeje-
zéséül Ádász István, aki a VGYBME alel-
nöke és egyben a kultúrcsoport vezetője, 
tagja, kötetlen beszélgetést kezdeménye-
zett a kisiskolásokkal. Ő felnőtt korában 
veszítette el a látását, ami már önmagá-
ban is sok kérdést vetett fel a gyermekek-
ben, amiket meg is osztottak velünk. 

A program, amelynek a célja az volt, 
hogy az integrációt, a másság elfogadá-
sát, megértését elősegítse a gyermek szá-
mára érthető eszközökkel, úgy érezzük, 
nagyon sikeresen valósult meg. A sok 
mosoly, amit a résztvevők arcán láttunk 
és a gyermekektől kapott visszajelzések 
arra ösztönöznek minket, hogy találkoz-
nunk kell még.

Alt Ilona

„Add tovább“ Fiatalok  
a települési közösségekért!  
képzésen jártunk

Az „Add tovább!“ mozgalom, orszá-
gos önkéntes tanulási mozgalom, melyet 
a Közösségfejlesztők Egyesülete indított 
el 2010. tavaszán. Add tovább tudáso-
dat, közjóért való tenni akarásodat, 
tapasztalataidat és oszd meg, erősítsd 
meg kapcsolati rendszeredet! 

Cél egyfelől az, hogy elősegítsük az if-
júság közösségi és demokratikus szocia-
lizációját azáltal, hogy konkrét cselekvési 
terepet biztosítunk a társadalmi szerep-
vállaláshoz, illetve az, hogy elősegítsük 
a települési közösségek megújulását és 
mindezzel hozzájáruljunk a magyar de-
mokrácia megerősödéséhez.

A Pusztaföldvárért Kiemelten Köz-
hasznú Egyesület (Teleház) is csatlako-
zott a mozgalomhoz annak reményé-
ben, hogy a megélt, átélt tapasztalatok 
átadásával, kibeszélésével a jelenlevő 
szakemberek segítségével a megszerzett 
és átadott információkat hasznosítani 
tudjuk a saját ifjúsági közösségünkben.  
Egyesületünktől három fő önkéntes vett 
részt a képzésen: Fejes Enikő (12 éves ta-
nuló), Bock Imre (26 éves fiatal), Fejesné 
Dér Andrea (Ifjúsági közösségi vezető).

 A képzés november 26-28-ig tartott 
Kunbábonyban, a Civil Kollégiumban. 
Az ország több megyéjéből voltak fiata-
lok, egyetemisták, idősebbek egyaránt, 
akik ifjúsági területen dolgoznak. Óri-
ási élmény olyan emberekkel találkoz-
ni, akik más-más hátszéllel rendelkező, 
más-más problémával küzdő ifjúságse-

Mesezsák
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Gyógyító színjátszás a betegeknek
A Mentálhigiénés Egyesület harmadízban rendezte meg 

pénteken  Békéscsabán  amatőr színjátszó-találkozóját. A 
„Játék-Szín“ elnevezésű rendezvényen a Dél-Alföldön műkö-
dő szenvedély- és pszichiátriai betegeket gondozó bentlaká-
sos intézmények színjátszó csoportjai vettek részt. 

  - A bentlakásos intézmények lakóinak sikerélményt, el-
foglaltságot nyújt az amatőr színjátszás - mondta Szokolay 
Ildikó közösségi gondozó, a rendezvény egyik szervezője. A 
csoportok nemcsak az előadandó darabot tanulják be, hanem 
a díszleteket és jelmezeket is maguk tervezik és készítik. A 
résztvevőket mnetálhigiénés szakemberek készítik fel. 

- A színjátszás gyógyító hatású, segít a különböző képessé-
gek szinten tartásában és fejlesztésében - magyarázta lapunk-
nak Szokolay Ildikó. Tapasztalataik szerint a pszichiátriai 
betegségekkel küzdők is képesek nagyszerű teljesítményeket 
nyújtani, többen már esztendők óta részt vesznek  a színját-
szó csoportok munkájában és tehetséges előadókká értek. A 
játékkal ráadásul a rejtve maradt értékeket is felszínre hoz-
hatják a szakemberek.  A békéscsabai színjátszó-találkozón 
zsűri értékelte a fellépő csoportokat.

forrás: BMH, 2010.11.20.

Közösségben fejlődnek a készségek 
TEMPUS konferencia Békéscsabán

Békéscsabán, az Ibsen Házban tartottak előadássorozatot 
és műhelymunkát az egész életen át tartó tanulással kapcso-
latban kedden. Erről kérdeztük Pocsajiné Fábián Magdolna 
szociológust, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületé-
nek titkárát.

- Kik vettek részt a rendezvényen?
- Szociális munkások, egyházak és civil szervezetek, tehát 

közösségek képviselői, ahol fontos szerepet kap az egész éle-
ten át tartó tanulás. Láthattuk, hogy a kultúra, a közösségfej-
lesztés és a felnőttképzés milyen módon tud együttműködni.

- Az előadások mellett műhelymunkát is tartottak.
- Igen, olyan példákat kértünk a résztvevőktől, hogy a kö-

zösségük – ahol az embereknek van hova tartozniuk, van hol 
megbeszélniük a problémáikat – milyen hatással lehetett az 
állampolgári és a szociális kompetenciákra. Ilyen készség 
többek között a tolerancia, mások elfogadása, az empátia 
és nem utolsó sorban az együttműködési képesség, melyek 
látványosan fejlődtek a közösségnek köszönhetően. Emellett 
persze több alapkompetencia is létezik.

- Minek tudható be a kompetenciák fejlődése?
- Ma már elcsépelt szó, fogalom a közösség. Pedig ez konk-

rét célja mellett – például egy tánccsoport – élményt, krea-
tivitást is ad. Ez ugyanolyan fontos, pozitív hatásai vannak.

forrás: BMH, 2010.11.24.

Határon túlra tekintenek a kistérségi nyugdíjasok
Közgyűlését tartotta az Orosházi kistréség Nyugdíjas 

Szervezeteinek Közhasznú Egyesülete pénteken. Dr. Násztor 
Sándor egyesületi elnök beszámolójában emlékeztetett az 
öt évvel ezelőtti megalakulásra, aktív működésükre. Tizen-
egy tagszervezetük programjain szinte minden társegyesület 
részt vesz. Kulturális kapcsolataik határon átívelők, Araddal 
jó az együttműködés. 

A jövő évi terveik között szerepel a kölcsönös együttmű-
ködés, a nyári találkozó, fesztivál megrendezése és a határon 
túli kapcsolatok bővítése.

forrás: BMH, 2010.11.30.

Dévaványai Nők 
Ötvenezer forinttal támogatta a Békés Megyei Nők Egye-

sülete dévaványai szervezetének őszi programjait a megyei 
önkormányzat. A hölgyek kirándultak Tihanyba, és tevéke-
nyen részt vettek a dévaványai betakarítási ünnep program-
jaiban.  

forrás: BMH, 2010.12.04.

Sajtótükör

gítők. Mindenki irigyel valamit a másik-
tól, ami bezzeg neki megvan, de nekünk 
nincs! Rengeteg hasznos és használható 
információval feltöltve tértünk haza Bé-
kés megyébe, melyet szívesen megosztok 
és továbbadok! 
További információ:  
http://addtovabb.kozossegfejlesztes.hu
Fejesné Dér Andrea: tel: 0630/ 6913551, 
e-mail: derandi.pfoldvar@gmail.com

Pályázatírás mesterfokon 
Uniós program 14 országbeli 
résztvevővel

Az Egész Életen át Tartó Tanulás 
Leonardo Partnerségi program kere-
tében 13 ország pályázatírással és pro-

jektmenedzsmenttel foglalkozó szerve-
zete nyert uniós támogatást, hogy 2 év 
alatt kicserélje tapasztalatait, és a leg-
jobb gyakorlatot széles körben terjessze 
a pályázó szervezetek részére.

A közelmúltban az olaszországi 
Riminiben megtartott nyitó nemzet-
közi találkozón a résztvevők, köztük 
a békési székhelyű EUNET Európai 
Együttműködési Hálózatokért Alapít-
vány szakértői megállapodtak abban, 
hogy 15 mesterfokú leckét állítanak 
össze és ezeket az Internet segítségé-
vel minden érdeklődő számára hozzá-
férhetővé teszik. Az egyes szervezetek 
bemutatkozása mellett ismertették a 
jövő évi pályázati elképzeléseiket is. Va-
lószínű, így hogy minden szervezetnek 
lehetősége lesz további forrásszerzésre. 

A tervezett pályázatok többsége kü-
lönböző hátrányos helyzetű csoportok, 
pl. 50 év felettiek, etnikai kisebbségek, 
romák munkaerő piaci lehetőségeinek 
javítására irányul. 

Az EUNET Európai Együttműkö-
dési Hálózatokért Alapítvány vállalta, 
hogy 2011 novemberében Békéscsabán 
nemzetközi találkozót szervez, amelyen 
a fő téma a civil szervezetek forrásszer-
zési lehetőségeinek a megvitatása lesz. 
A nagyszabású rendezvényen a 13 or-
szág projektben résztvevő szervezetei 
mellett lehetőség lesz érdeklődő Békés 
megyei civil szervezetek képviselőinek 
a bevonására is.

Dr.Kibédi-Varga Lajos
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Pályázatok
Gyermek és Ifjúsági Népi  
Kézműves Pályázat
A Kézműves Szakiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Békés Megyei Nép-
művészeti Egyesület, A Békés Megye 
Népművészetéért Alapítvány a népmű-
vészeti hagyományok továbbéltetése, a 
fiatalok alkotókészségének fejlesztése 
érdekében GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI 
NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZATOT 
hirdet.
A meghirdetők a Dél-alföldi régióban 
élő, 25 évnél nem idősebb fiataloknak, 

általános és középiskolai diákoknak a 
néprajzi tájegységekre jellemző forma-
világ és díszítőelemek felhasználásával 
készített alkotásait várják.
A pályamunkák természetes anyagok-
ból (textil, agyag, szalma, csuhé, vesz-
sző, gyöngy, fa, bőr, tojás stb.) készített 
gyermekjátékok és használati tárgyak 
lehetnek.
Egyéni alkotók maximum 5 darab,
Alkotóközösségek (szakkör, kör, klub, 
osztály, stb.) maximum 15 darab pálya-
munkát küldhetnek be.

A díjazás korosztályonként történik
Gyermek kategória I.: 10 éven aluliak
Gyermek kategória II.: 11-14 közöttiek
Ifjúsági kategória: 15-25 év közöttiek
A bíráló bizottság korcsoportonként az 
alkotóközösségeknek és az egyéni alko-
tóknak I., II., III. díjat ad ki.
A pályázaton való részvétel feltétele: a 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
által kiadott jelentkezési lap kitöltése. 
Jelentkezési lap igényelhető az info@
bmne.hu e-mail címen vagy a 66/442-
122-es telefonszámon.

Bemutatkozik …  
a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke

A Szent Vince Borrend (alapítás 2001) Békés 
megyei tagjaiból 2009. február 26–án alakult meg 
- önálló származtatott jogi személyként - a Szent 
Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke.

Az egyesület (Lovagi Szék) elnöke: Lukács 
Sándor

Az egyesület célja:
A Szent Vince Borrend szervezeti és műkö-

dési szabályzatában foglaltaknak megfelelően a 
Dél-Alföld szőlő és borkultúrájának, elsősorban 
Csongrád és Pusztamérges termőtájának megis-
mertetése, a borvidékek szépségének és értékei-
nek népszerűsítése.

Hírét visszük a bor dicsőségének a culináris 
élvezetekben, és az egészséges és kulturált, bor-
fogyasztásra nevelésben, valljuk és hisszük, hogy 
a „BOR SZOLGÁLATA SZENT ÜGYÜNK!”A 
Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke, az országban egyedülállóan önálló vidéki jogi személyiség! Büszkén 
vállaljuk és tesszük szűkebb pátriánk, Békés megye, történelmi múltjának és a jelen turisztikai értékeinek megismerteté-
sét, népszerűsítését. Rendezvényeken, ünnepségeken jelképeinket büszkén viseljük, melyet sokan csodálnak a kívülállók kö-
zül. Egyesületünk nyitott minden civil szervezet, érdeklődő egyesület számára! A Lovagi Szék megragad minden lehetőséget, 
felkérést, ahol népszerűsíthetjük a Dél-alföldi csongrádi borokat, a borgasztronómiát. Rendezvényeink, összejöveteleink mind 
sikeresek és példaértékűek, vallják rólunk a partnereink, rendi társaink. Az országban elsőként vezettük be a fiatalok kulturált 
nevelése érdekében az „Apród” nevelést.

A fentiekben említetteken túl, támogatunk minden olyan rendezvényt, ami az emberi kultúra, a művészetek széles palettáját 
mutatja be, s teszi azt közkincsé. Törekvéseink közt az egyik legfonto-
sabb, hogy az emberi értékek megbecsülését, magunk, és egymás tiszte-
letét szolgáljuk, minden politikai, vallási és ideológiai megkülönböztetés 
nélkül. 

„A fehér asztal a béke szigete” s mi ezt a fehér asztalt és a rajta lévő ér-
tékeinket óvjuk, védjük, népszerűsítjük, országhatárainkon belül és kívül 
egyaránt.

Honlapunk megtekinthető a www.szentvincebekes.org ahol szívesen 
várjuk észrevételeiket és az érdeklődők jelzéseit, valamint az új kapcsolati 
lehetőségeket.  

Hunyadvári József ceremóniamester
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Beküldési határidő: 2010. december 20.
Pályamunkák beküldési határideje: 
2011. április 04-15. között

Rajzpályázat
Békés Megyei Esélyegyenlőségi Iroda 
Esélyek Háza Battonya Az aktív pol-
gárságot előmozdító önkéntes tevé-
kenységek európai éve alkalmából 
rajzpályázatot hirdet általános iskolá-
sok részére.

Nevezhet minden Békés megyében 
élő általános iskolás egy pályaművel. 
Maximum terjedelem egy A/4-es ol-
dal, a rajzeszközöket mindenki tetszése 
szerint választhatja meg. Nevezési díj 
nincs.
Téma: hogyan tudnál te segíteni a rá-
szorulókon (idősek, fogyatékkal élők, 
gyermekek, nők, stb.)?
A műveket szakértő zsűri bírálja el. Az 
első húsz nyertes értékes ajándékcso-
magban részesül.
Beérkezési határideje: 2011.január 20.
Bővebb információ: 
http://bekes.eselyekhaza.hu, 
telefonon: 06-68/457-753

Tiszta Formák Alapítvány -  
Nevelés, oktatás támogatása
Pályázók köre: Egyesület, alapítvány, 
és egyéb civil szervezet
Benyújtási határidő: 2010. 12. 31. 
Pályázat célja: Alapítványunk segítsé-
get és támogatást nyújt minden olyan 
kulturális, színházi és zenei rendezvény 
számára, melyek a közösségek identitá-
sát erősítik és nem profitorientáltak.
Támogatás összege: Pályázat céljától 
függ
Támogatási irányok: 
Iskolák, óvodák, fejlesztő közösségek, 
felnőttképzések, és oktatási kezdemé-
nyezések, melyek formálisan és tényle-
gesen is működnek, ill. működni kíván-
nak, és olyan világos és megismerhető 
elvekre épülő pedagógiai programmal 
rendelkeznek, melyek a gyermekek sza-
bad fejlődését és kreatív, önálló, tudatos 
felnőtté válását célozzák meg.
Támogatási területek – az Alapítvány 
segítséget és támogatást nyújt:
1. Közösség építő és oktatási progra-
mok keretén belül: Táborok/Szakkö-
rök/Rendezvények létrejöttéhez és le-
bonyolításához

2. Képességfejlesztő és önismereti 
programok keretén belül: Tanfolyam-
ok, képzések létrejöttéhez/ Ösztöndíj-
programokhoz
3. Szervezetfejlesztési programok 
keretén belül: Tanácsadás/ Minőség-
gondozás/Konfliktuskezelés, mediáció, 
problémafeltárás
4. Eszközfejlesztés keretén belül: In-
gatlanok, épületek fejlesztéséhez, felújí-
tásához, karbantartásához/Tárgyi esz-
közök és berendezések beszerzéséhez
Bővebb információ: a www.
tisztaformak.hu honlapon olvasható, 
ahonnan a pályázati adatlap is letölthe-
tő.
A pályázat beérkezési határideje: min-
den hónap második keddjén van ala-
pítványunk kuratóriumi ülése, ekkor 
születnek a döntések. Az aktuális ülés 
előtt két héttel kell beérkezni a pályá-
zatoknak.

Európa a polgárokért / Civil 
szervezetek által kezdeményezett 
projektek
Támogatható tevékenységek 
A különböző országokban műkö-
dő civil szervezetek projektjeinek 
tárgya lehet:
•	egy konkrét tevékenység: pl. sze-

minárium, tematikus műhelymeg-
beszélés, kiadvány, információs 
kampány, művészeti műhely, ama-
tőr sporthoz kötődő tevékenység, 
képzés, kiállítás, stb.; 

•	vita: bevonva pl. a részt vevő szer-
vezetek tagjait, más civil szerveze-
teket, egyéb szervezeteket, döntés-
hozókat, állampolgárokat, stb.; 

•	közös gondolkodás: az európai ér-
tékekről, az európai polgárságról 
és a demokráciáról, bevonva szak-
értőket, döntéshozókat, polgáro-
kat, pl. egy kollokvium keretében; 

•	hálózatosodás: az adott területen 
működő több szervezet tartós há-
lózata. 

További pályázati feltételek
•	nem kormányzati szervezetek 
•	a tevékenységeiket helyi, regioná-

lis, nemzeti vagy európai szinten 
kifejtő jogállással (jogi személyi-
séggel) rendelkező civil társadalmi 
szervezetek 

•	a pályázónak a programban 
részt vevő országok valamelyik-
ében székhellyel kell rendelkeznie; 

•	Egy projektben legalább két szer-
vezet vesz részt két különböző or-
szágból. 

•	A résztvevők legalább 40%-ának a 
pályázatot benyújtó szervezet or-
szágától eltérő, pályázatra jogosult 
országból kell érkeznie. 

•	Egy projekt maximális időtartama 
12 hónap. 

Pályázati beadási határidő: 2011. 
február 1. (Megvalósulási időszak: 
2011. augusztus 1. - december 31.)
További részletes információ 
található még az Európai Bizottság 
honlapján: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_
culture/activecitizenship/index_en. 
htm
A pályázati felhívás letölthető a 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
programme/programme_guide_en.ph 
p oldalról.

Roma Intervenciós Keret
 A Közigazgatási és Igazságügyi Mi-

nisztérium valamint a Magyarországi 
Cigányokért Közalapítvány közösen 
2010. évben Roma Intervenciós Ke-
ret   pályázatot hirdet magánszemé-
lyeket érintő, veszélyeztető lakhatási 
krízishelyzet elhárításának és megoldá-
sának támogatására 

Témakörök:
I. Magánszemélyeket érintő, veszé-

lyeztető lakhatási krízishelyzet elhárítá-
sa: 

a. Természeti csapások és elemi 
károk esetén, ahol a lakásállapot rom-
lását követően a lakhatás ellehetetle-
nült. A pályázó a pályázatban érintett 
személy(ek) tulajdonát képező lakó-
épület lakhatóvá tételének költségeire 
kérhet támogatást. 

b. A lakást/házat életveszélyessé, lak-
hatatlanná nyilvánították, és a telepü-
lési önkormányzat nem tud megfelelő 
elhelyezést biztosítani az ott lakók ré-
szére. A pályázó a pályázatban érintett 
személy(ek) tulajdonát képező lakó-
épület lakhatóvá tételének költségeire 
vagy lakóépület vásárlásához kérhet 
támogatást. 

c. valamint a Gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény alapján megfogalma-
zott lakhatási veszélyeztetettség fennál-
lása esetén a lakhatási veszélyeztetettség 
fennállását a helyi/kistérségi családse-
gítő vagy gyermekjóléti szolgálatnak 



8

2010 decemberBÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA

NCA -hírek
Az NCA Tanácsa 2010. november 10-i ülésén meghozta 

döntését a 2011. évi támogatási elvekről és a 2011. évi forrás-
megosztásról is (www.nca.hu). A jövő évben a civil szerveze-
tek 3.6 milliárd forint támogatást kapnak, amely fele az ebben 
az évben eljuttatott 7 milliárdos forint összegnek. Egyéb vál-
tozások is várható az Nemzeti Civil Alapprogramot érintően, 
bővebben a www.nonprofit.hu oldalon tájékozódhatnak.

Tisztelt Partnerünk! 
  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi egyeztetésre bo-

csátja az európai uniós támogatások felhasználására irányuló, 
2011-2013-ra vonatkozó akciótervek tervezeteit. Az új akcióter-
vek elkészítése során kiemelt hangsúlyt helyezünk az alábbiakra: 

•	a munkahelyteremtés és a versenyképesség feltételeinek ér-
demi javítása, 

•	az Új Széchenyi Terv nyár óta tartó társadalmi konzultáció-
jának figyelembevétele, 

•	a korábbi pályázati tapasztalatok elemzése és beépítése a 
konstrukciók alapvető feltételeibe.

A tervezést kiegészítő legfontosabb feladat az Új Széchenyi 
Terv által megadott irányvonalak mentén egy olyan pályázta-
tási rendszer kialakítása és működtetése, ami a stratégiához 
igazodva a rendelkezésre álló forrásokat tervezetten, koordi-
náltan osztja el a szereplők között. Így a források közvetlenül 
vagy közvetve gazdaságfejlesztési célokra kerülnek elköltésre. 
Ez megköveteli a nehézkesen vagy egyáltalán nem működő 
támogatási konstrukciók és pályázati kiírások megszüntetését. 
Ezzel párhuzamosan kell a jól működő konstrukciókat meg-
erősíteni, a kiírásokat adott esetben kicsit módosítani, illetve 
új, a megváltozott igényeknek megfelelő, egyúttal a vállalkozá-
sok számára csökkentett adminisztratív terhekkel járó támo-
gatási eszközöket előkészíteni, az új konstrukciókat meghir-
detni. Az intézkedések lényege, hogy a jól működő és sikeres 
konstrukciókat minél gyorsabb lebonyolítás mellett vehessék 
igénybe a pályázók. A hatékony és eredményes felhasználás 

megalapozása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
hároméves akcióterveket készít, amelyek az indítani tervezett 
konkrét pályázati konstrukciókat és kiemelt projekteket mu-
tatják be. Az egyeztetések legfontosabb célja megtalálni azo-
kat a javaslatokat, melyek felhasználásával az új és egyszerű 
pályázati rendszer és eljárásrend kevesebb adminisztrációval, 
gyorsabb elbírálási és kifizetési határidőkkel, a kis- és közép-
vállalkozások érdekeit szem előtt tartva juttathatja forráshoz a 
kedvezményezetteket. 

  A dokumentumok tervezete megtalálható a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség honlapján a http://www.nfu.hu/
akcioterve  címen. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiemelt 
fontosságot tulajdonít a társadalmi párbeszéd intézményének, 
a szakmai konzultációból eredő kezdeményezéseknek. Az ak-
ciótervek végleges, a Kormány elé kerülő változatának elké-
szítéséhez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség most is számít a 
szakmai, az érdekképviseleti és a társadalmi szervezetek, a gaz-
dasági és az önkormányzati szféra képviselőinek javaslataira, 
észrevételeire. Ezúton szeretnénk felkérni Önt, hogy ossza meg 
észrevételeit, javaslatait a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az 
akciótervekkel kapcsolatban. Az akciótervekkel kapcsolatos 
javaslatait, észrevételeit 2010. december 15-ig várjuk a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség honlapján kialakított Partnerségi 
Fórumban.
A társadalmi egyeztetésben való részvételét előre is köszönjük!

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Megjelent…
Útmutató a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti 
kezelésű előirányzatainak terhére kiírt 2010. évi pályázatok 
pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítéséhez

Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) Fogyasztóvédelmi 
programok Fogyatékosügyi programok Gyermek és ifjúsági 
programok Gyermek- és ifjúságvédelmi pályázatok Kábítószer-
prevenciós programok Szociális célú programok 

Örömmel adjuk közre 2010. évi pályázatokon nyertes 
szervezetek számára a beszámolási segédletet. Az útmutató 
elkészítése során arra törekedtünk, hogy az elméleti szabályok 

Figyelmükbe ajánljuk…

bizonyítania kell, valamint csatolni kell 
az ingatlan állapotára vonatkozó szak-
értői véleményt is. 

A pályázók köre: 
- cigány kisebbségi önkormányzatok, 
- települési önkormányzat (csak he-

lyi cigány kisebbségi önkormányzattal 
vagy a  helyi roma közösséget képviselő 
civil szervezettel történő együttműkö-
désben), 

- jogi személyiséggel rendelkező ci-
gány társadalmi szervezetek, egyesü-

letek, alapítványok, melyeknek alapító 
okiratában nevesítve van a roma közös-
ségek érdekében végzett tevékenység 

A támogatás formája: vissza nem 
térítendő támogatás, mely nyertes pá-
lyázat esetén egy összegben kerül átuta-
lásra 

Az igényelhető, és maximálisan meg-
ítélhető támogatás összege: 2 000 000 Ft 

Határidő: Folyamatos
A 2010. évre érvényes pályázati felhí-

vás és adatlap átvehető a Közalapítvány 

irodájában (Budapest, Köztársaság tér 
3. Tel.: 06/1-455-9030), valamint letölt-
hető a Magyarországi Cigányokért 

Közalapítvány honlapján:

 http://www.macika.hu

TEMPUS PÁLYÁZATOK

Felhívjuk a figyelmet a Tempus 
Közalapítvány pályázataira, amelyek a 
www.tpf.hu honlapon találhatók! 
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mellett gyakorlati példák bemutatásával nyújtsunk segítséget 
a 2010. évi pályázati kiírásokon nyertes szervezetek részére a 
szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez.

A pályázatokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
hirdette meg, jelenleg a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, illetve a 
Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörébe tartoznak.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium,
Kódok: FOG, GYV, IFJ, IFJ-GY, SZOC 

Nemzetgazdasági Minisztérium,
Kódok: FV

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. 
Kódok: CSZK, SZE-PR

A fenti kódokra vonatkozó Útmutatóban bemutatjuk 
a beszámolóval kapcsolatos főbb formai és tartalmi 
követelményeket, illetve részletesen leírjuk az egyes 
költségvetési sorok költségeinek elszámolási módját. A rész- 
és végbeszámolókat a támogatási szerződésben rögzített 
határidőben kell beküldeni.
A támogatási szerződés értelmében ugyanis minden 
Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról számot 
kell adnia szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 
formájában a támogatási szerződésben meghatározott 
határidőn belül. A beszámolási kötelezettség teljesítése során 
a Kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a támogatás 
rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak 
megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került 
felhasználásra.

forrás: www.esza.hu

Ismét startol az Önkéntesség Európai Éve

Útjára indították az európai uniós intézmények illetékesei 
az Önkéntesség Európai Éve - 2011 programot Brüsszelben. 
  Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, 
az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős tagja, 
Jean-Marc Delizée, Belgium szociális ügyekért felelős 
államtitkára és Marian Harkin európai parlamenti képviselő 
együtt mutatták be az év szlogenjét: Legyen önkéntes! 
Tegyen a változásért. „Valamennyiünkben ott rejlik a 
képesség arra, hogy mozgósítsa energiáit, és segítséget 
nyújtson a rászorulóknak. Az önkéntesség erősíti európai 
alapértékeinket: a szolidaritást és a társadalmi kohéziót“ - 
hangoztatta Reding. 

Az év programjai januártól júniusig magyar EU-elnökség 
alatt zajlanak majd. Első fontos eseményeként január 8-án 
Budapesten Az önkéntesség elismerése címmel tartanak 
konferenciát. Az eseménysorozat hivatalos honlapja: http://
www.europa.eu/volunteering. Az Európai Bizottság közle-
ménye emlékeztetett arra, hogy csaknem százmillió európai 
szenteli idejét és szaktudását a rászorulóknak ebben a szel-
lemben, ekképpen is viszonozva a közösségétől kapott támo-
gatást. 

Egy májusban készített uniós közvélemény-kutatás 
(Eurobarométer) szerint 10-ből 3 európai saját bevallása sze-

rint aktívan vállal önkéntes munkát. „Az önkéntességnek 
számos különféle értelmezése és hagyománya létezik, az ösz-
szes ilyen tevékenységet összefűzi azonban egy közös szál: 
ha az emberek valamilyen cél érdekében összefognak, hogy 
egymást segítsék és támogatást nyújtsanak a rászorulóknak, 
az a társadalom egészének és az egyes önkénteseknek éppúgy 
hasznára válik. Az önkéntes tevékenység révén új ismeretekre 
tehetünk szert, tökéletesíthetjük szaktudásunkat és kiszéle-
síthetjük társadalmi hálózatainkat, aminek köszönhetően 
gyakran új és jobb álláslehetőséghez juthatunk. Az önkéntes-
ség emellett hozzájárulhat személyes és szociális fejlődésünk-
höz is“ - áll a közleményben. 

Az Önkéntesség Európai Éve - 2011 program négy fő cél-
kitűzést határozott meg: az Európai Unión belüli önkéntes 
tevékenység előtt álló akadályok csökkentését, az önkéntes 
szervezetek megerősítését és az önkéntesség minőségének 
javítását, az önkéntes tevékenységek jutalmazását és elisme-
rését, valamint az önkéntesség értékével és fontosságával kap-
csolatos tudatosság növelését. 

E célok elérése érdekében az unióban ösztönözni fogják a 
már bevált módszerek cseréjét az egyes tagállamok hatóságai 
és önkéntes szervezetei között. Különös figyelmet fordítanak 
ennek keretében az önkéntesek képzésére, az akkreditációra 
és a minőségbiztosításra. Az Európai Bizottság ösztönözni 
fogja a határokon átnyúló cserék, valamint az önkéntes szer-
vezetek és vállalatok közötti hálózatépítési kezdeményezése-
ket. 

forrás: MTI

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉSI AKCIÓK
Hamarosan indul a www.adhat.hu  oldal karácsonyi mel-

léklete! 
 

Várjuk azon civilszervezetek jelentkezését, amelyek valamilyen 
adománygyűjtő akciót szerveznek a decemberi időszakban! A 
www.adhat.hu adományportálon összegyűjtünk és közzéte-
szünk minden felhívást és akciót, hogy az adományozni kí-
vánók könnyen, gyorsan tudjanak eligazodni az információk, 
események, lehetőségek között! Legyen jelen Ön is az ország 
elsőszámú adományportálján, és mi segítjük az adománygyűj-
tését!  A sajtóanyagot, rövid hírt, felhívást a portal@adhat.hu 
email címre várjuk

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
Elkezdődött a Baptista Szeretetszolgálat 2010-es 

Cipősdoboz Akciója, az ajándékokat az árvíz- és vörösiszap-
károsult, valamint nehéz sorsú gyermekeknek juttatják el. 

December 20-ig gyűjtik szerte az országban közel 100 gyűj-
tőponton a cipősdobozokba csomagolt ajándékokat, a kam-
pány lebonyolításában közel 700 önkéntes dolgozik - közölte 
a szeretetszolgálat. Az idei kampány része Ákos jótékonysági 
koncertje december 17-én az Arénában, a rendezvényen a töb-
bi között Böjte Csaba és erdélyi árvái is részt vesznek. 

A szeretetszolgálat hetedik alkalommal gyűjti Magyarorszá-
gon a karácsonyi cipősdobozokat. A kezdeményezéshez évről 
évre egyre nagyobb számban csatlakoznak: 2009-ben 20 ezer 
300 darab hazai gyűjtésű doboz jutott el a rászoruló gyerme-
kekhez, idén 30 ezer cipősdoboz ajándék összegyűjtése a cél. 
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Judy Allen: A rendezvényszervezés nagykönyve
A rendezvényszervezésben nincsenek főpróbák. A 

kezdeti tervezéstől az operatív munkáig rendezvényünk 
minden egyes elem cégünk arculatát tükrözi. 

A rendezvényszervezés nagykönyve kezünkbe adja 
azokat az eszközöket, amelyekre szükség lehet egy 
rendezvény stílusos megvalósításához, valamint a 
meglepetések és a váratlan kiadások elkerüléséhez. A 
gyakorlatban is hasznosítható mű egyaránt szól rendez-
vényszervezőknek, PR- és kommunikációs cégeknek és 

ügyfeleiknek, marketing-és vállalati kommunikációs 
szakértőknek, jótékonysági és nonprofit szervezetek-
nek. A mű magyar adaptációjának létrehozásában Gö-
rög Ibolya működött közre szakértőként, s gondosko-
dott arról is, hogy három különböző hazai program 
megvalósítása is elérhető legyen a Függelékben.

A kiadvány megtalálható a Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesületének szakkönyvtárában és igény ese-
tén személyesen az irodában (Békéscsaba, Andrássy út 
3.) kölcsönözhető.

Kiadványajánló

Népi Kézműves Karácsonyi Vásár
Magyar hagyományokat őrző, garantált minőségű 

népi iparművészeti termékeket vásárolhat a Békés Me-
gyei Népművészeti Egyesület tagjaitól az Ibsen Házban 
felállított sátorban december 19-ig.

Hímzések, gyapjú-és vászonszőttesek, mézeskalács, 
bőrből, nemezből készített használati tárgyak, gyön-
gyök, kosarak, kézi vert csipkék, kovácsoltvas tárgyak, 
csuhéból és szalmából készített ajándéktárgyak megte-
kinthetők csütörtöktől vasárnapig 10 és 19 óra között.

Kiállítás
2010. december 4-től látható Foky Ottó, Balázs Béla-

díjas animációs filmrendező vándorkiállítása az Ibsen 
Ház Galériájában, ahol a jól ismert meseszereplőkön 
(Mirr-Murr, Tévémaci, Misi Mókus, a Legkisebb ugri-
füles) kívül megtekinthetőek lesznek a grafikus mester 
tervei, vázlatai, rajzai.

A kiállítás január 4-ig díjmentesen látogatható, cso-
portos bejelentkezés esetén hívja a 06/30-412-53-72-es 
telefonszámot. 

Ajánló az Ibsen Ház programjaiból

Az akcióval kapcsolatos információk és a gyűjtőhelyek listá-
ja elérhető a www.ciposdoboz.hu weboldalon.
Békés megyében az alábbi címeken gyűjtik az ajándékokat:
Gyula: 

Név: Matuz József, 20/886-0726
Cím: 5700 Gyula, Munkácsy u. 11/b

Ügyelet: december 7-17 között, 15-18 óra (telefonos egyezte-
tés esetén más időpontokban is) 

Békés:
Név: Kun János, 20/886-8043
Cím: 5630 Békés, Teleky u 39. 
Ügyelet: hétfőtől péntekig: 8-18 óra között, vasárnap 9-től 
18 óráig.
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK  
BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE

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 könyvelési és adózási kérdé-
seivel kapcsolatos tanácsadás.

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

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

tatása, tájékoztatás az adott pályázaton való részvétel feltételeiről.  A megvalósítással járó jogi és 
pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és veszélyek ismertetése. Dokumentáció 
összeállításával, elszámolással, fenntartási időszakkal 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, formanyomtatvá-

nyok és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás 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



VÁLOGATÁS AZ IBSEN HÁZ RENDEZVÉNYEIBŐL

Tempus konferencia

Fókuszban a szervezetfejlesztés konferencia

Foky Ott ó vándorkiállítás


