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Programok az Ibsen Házban
Sajtófotó kiállítás

Az Axel Springer Sajtófotó 2010 Pályázatra beérkezett képekből összeállított kiállítás nyílt március 11-én
Békéscsabán, az Ibsen Házban (Andrássy u. 3. )
A kiállítás megtekinthető: április 1-ig hétköznaponként 9-16 óra között.
Információ: 66/333-262

Értékek – hagyományok – hungarikum
konferencia a kulturális és gasztronómiai örökség őrzéséről

Ideje: 2011. március 24 – 25.
A rendezvény főkoordinátora: Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Iroda
Bővebb információ kérhető kultura@ibsen.hu e-mail címen.
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Falufejlesztési konferencia Kötegyánban
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület
és a Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete közös szervezésében zajlott
le 2011. február 18-án a kötegyáni falufejlesztési konferencia, melynek keretében olyan mintaértékű projekteket mutattak be az előadók, amelyek értékes és
követendő példák lehetnek a civil és önkormányzati szféra számára egyaránt.
Nemes János, Kötegyán polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, manapság egyre többet hallani a falufejlesztés
és vidékfejlesztés kifejezéseket – melyek
szorosan összekapcsolódnak – lényeges
azonban odafigyelni, hogy a hangzatos
szavak mögött konkrét program, cél,
terv legyen.
Az első előadó Lakatosné Sira Magdolna országgyűlési képviselő volt,
Túristvándi polgármestere. Az önfenntartó falu című előadás nagy hatással
volt a jelenlevőkre, a polgármesteras�szony lelkesedése magával ragadta a
hallgatóságot. Beszélt a fejlődésről,
amit 14 év alatt elért a falu, az emberek
hozzáállásáról, és a „spórolás” lehetőségeiről. A falu vezetése számba vette
a település költségvetését; hova költik
az emberek a pénzüket, miért áramlik
ki a szűkebb otthonokból. Először az
embereket kell rádöbbenteni arra, hogy
akarják a változást, és képesek legyenek
tenni is ezért, és itt a közösségfejlesztésnek nagy jelentősége volt. Felismerték,

hogy a jövedelmek nagy részét a településen belül lehet tartani azzal, ha a lakók
a mezőgazdasági termékeket, húsféléket
közvetlenül a helyi termelőktől vásárolják meg. Ennek segítésére hoztak létre a
településen egy szociális szövetkezetet.
A környék legnagyobb látványossága,
az egyetlen még ma is működő vízimalom Túristvándiban található. Erre
alapozva sok év kemény munkája árán
megszületett a turizmus kiszolgálására
kialakított vendéglátóhelyek és szállások köteléke. Minden pályázati lehetőséget kihasználnak, akár képzésről, akár
fejlesztésről van szó. A közös cél a legfontosabb, hogy az emberek bízzanak a
sikerben, így azt el is fogják érni.
Szó esett még az előkészítési szakaszban lévő hungarikum törvényről, melynek társadalmi vitája januárban zárult
le. A kistelepüléseknek identitást adhat,
ha akár helyben maradva él egy hagyományos termék, érték. Nem minden
magyarországi érték hungarikum, de
a helyi termékből „nő ki”, ami majdan
képviselheti hazánkat a világ bármely
táján.
A következő előadó Vígh Ilona, Biharugra polgármestere volt, aki a településén lezajlott fejlődésről mutatott
be egy tízperces filmet. Egy kép többet
mond minden szónál – ez a mondás
most is találó volt, hiszen az előttünk

lepergő filmen gyönyörűen látszott az
épületek fejlődése, a közösségek kialakulása. A polgármesterasszony bemutatta az elkészült „Biharugra régen
és ma” című könyv + DVD kiadványt,
amit szeretettel nyújtott át a házigazda
Ungvári Mihálynak, a Kötegyáni Baráti
Kör Egyesület elnökének.
Tóth Miklós, a Hazatalálás Szociális
Szövetkezet élőfalu kezdeményezéséről
tartott rövid beszámolót. Mezőgyán
határában terveznek létrehozni egy kis
közösséget, amelyben a tevékenységek
a környezet károsítása nélkül mennek
végbe, törekedve az önellátásra. Fontos
a táj történetének megismerése, hogy
minél nagyobb összhang alakuljon ki a
benne élő emberek, és a természet között.
A konferencia végén Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesületének titkára beszélt az aktuális pályázati lehetőségekről, amelyek adottak a civil szervezetek
számára. Hangsúlyozta, hogy a pályázni
vágyók továbbra is bizalommal fordulhatnak a Békéscsabán, az Ibsen Házban
található civil iroda munkatársaihoz segítségért, tanácsért.
Fiedler Nikoletta
Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft.
Kulturális Iroda

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
Női Esélyegyenlőségi Fórum
A Békés Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza
Battonya és a Békés Megyei Nők Egyesülete közös szervezésében valósult meg Békéscsabán a Kulturális Központban a
Női Esélyegyenlőségi Fórum február 24-én. Az Esélyek Háza
a hátrányos helyzetben lévő csoportokat célozza meg programjaival, így a nőket, gyerekeket, romákat, fogyatékkal élőket és a hátrányos kistérségek lakóit.
Békéscsabai programunk nőknek szólt, és egy kivételtől eltekintve női előadókat hívtunk meg, akik a maguk területén
hosszú évek óta sikeresen tevékenykednek. A témákat olyan
előadók mutatták be, akik maguk is átélték és megtapasztalták a női munkaerőt érintő hátrányos helyzetet vagy a gyermekvállalás nehézségeit a munka mellett. Kiss Ilona, a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja munkatársa
felvázolta a nők munkaerő-piaci helyzetét a dél-alföldi régió
ban. A hallgatóság megismerkedett a munkaügyi központ
tevékenységével, és a munkába állást támogató programokkal. Bemutatkozott a Békés Megyei Nők Egyesülete, Szikora
Mihályné elnök képviseletében. Egyetlen férfi előadóként Dr.
Palkó Lajos, az Esélyek Háza vezetője rövid áttekintést adott
az esélyegyenlőségi törvényről, valamint a battonyai Esélyek
Háza programjaiból nyújtott ízelítőt, kiemelve a hátrányos
megkülönböztetés fogalmát. Szabó Istvánné, a Nők a Holnapért Alapítvány kuratóriumának elnöke „A munkavállalás
és gyermekvállalás napjainkban” című előadásában felhívta
a figyelmet az intézményrendszerek konzervatív működési
modelljére, amely nem segíti a kisgyermekes anyukák elhelyezkedését - gondoljunk csak a délután négy óráig nyitva
tartó óvodákra. Az előadó szerint a másik oldalnak, a munkavállalóknak is változniuk kell. Saját magunk is alakíthatjuk
jövőnket - emelte ki az előadó. A kisgyermekes anyukákra
óriási felelősség hárul. A mai családmodell szerint a gyermekek ellátása, iskolába hordása az anyukák feladata, a háztartás
vezetése és a munkába járás gondja mellett. A szemléletváltásért az anyák is tehetnek, akik fiukat az önellátásra nevelik.
Szabó Istvánné megtalálta a közös hangot a hallgatósággal,
több kérdés is felmerült, melyekre a jelenlévőkkel együtt keresték a választ. Az előadók sorát Dr. Bodnár Beáta, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Békés megyei jogásza zárta. A Hatóság az esélyegyenlőség betartásának biztosítására létrehozott
országos szervezet, mely diszkriminációt érintő panaszokat
vizsgál ki, és pénzbüntetéseket állapít meg az esélyegyenlőség
megsértéséért. Nagy érdeklődés övezte az ügyvédnő munkáját, hiszen ez az egyetlen olyan hálózat, amely hátrányos
megkülönböztetés esetén ingyenes jogi segítséget biztosít az
egész ország területén.
Az előadások után a megye különböző településeiről szép
számmal összegyűlt civil szervezetek képviselői és a szervezők egy ebéd mellett elbeszélgettek, megvitatták a felmerült
kérdéseket. Az Esélyek Háza vezetője sikeresnek tartja a megrendezett fórumot, hiszen a női szerep társadalmi megítélésének javításához hozzájárult a Női Esélyegyenlőségi Fórum.
A fórum megszervezésével nem titkolt célunk a társadalmi
tudatformálás és közösségfejlesztés is. A jelenlévők között
ismeretségek alakultak ki, segítve a további közös céljaink
megvalósítását.
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Külön öröm volt számunkra, hogy az Esélyek Háza ilyen
szoros együttműködést tudott kialakítani a Békés Megyei
Nők Egyesületével. Szikora Mihályné nagy szerepet vállalt a
fórum megrendezésében.
Sztanojev Edina
Esélyek Háza munkatársa

Önkéntesség Éve az orosházi nagycsaládosoknál
Kiemelkedő sorozat lebonyolítását vállalta fel a szervezetünk az Önkéntesség Évében. Miután régiós tevékenységeket is végzünk, ezért nem csak Békés megyében, hanem
Csongrád és Bács-Kiskun megyében is ellátunk feladatokat.
Ebben az évben 9 alkalommal, különböző helyszíneken Kistérségi Családi Napok keretében szólítjuk meg azokat az önkénteseket, akik ha nem is mindig az első vonalban, de mégis
sokat tesznek egyesületükért. Nekik szervezünk 1 napos képzéseket.
A képzések mottója: „Azt fogod szeretni és azért vállalsz
áldozatot, akit és amit ismersz“. E szellemiség jegyében beszélünk a NOE történetéről, alapszabályáról, eredményeiről, az
önkéntességről, közös céljainkról, jövőnkről. A képzéssorozat
tematikáját a NOE Régiós Bizottsága dolgozta ki, 3 próbaképzés
tapasztalataival kiegészítve készült el a végleges forgatókönyv.
A NOE mind a 7 régiójában zajlik a program egész évben. Mi
a Dél-Alföldön 9 képzési napot tartunk, kistérségi családi
nap keretében. A sorozat előadói: Szilágyiné Bella Margit
orosházi elnök, Benedek Szilvia régiós titkár és Szücs Gabriella tréner. Elsőként hazai pályán indultunk a programmal
február 19-én, a Gyopár Klub Hotel és Konferencia Központban, ahol saját önkénteseink és családtagjaik vettek részt.
Amíg a felnőttek a szakmai programon előadásokat hallgattak, addig a gyermekeikkel külön foglalkoztak az egyesület
önkéntesei.
Szilágyiné Bella Margit
Nagycsaládosok Egyesülete, Orosháza

Sikeres tanfolyam
Két éves időtartamú, panziós, falusi vendéglátó tanfolyam zárásaként több mint 20 hallgató tett sikeres vizsgát 2011. február 15-én Szarvason.
A Katedra Alapítványi Szakképző Iskola és a Békés Megye
Falusi Turizmusáért Egyesület közös szervezésében lebonyolított tanfolyam nagyon összekovácsolta a szarvasi kis
csapatot, akik minden szombaton becsületesen koptatták az
iskolapadokat. A két év alatt sok hasznos ismerettel bővült a
gyakorló és leendő szállásadók tudása, így az alapvető elméleti tantárgyakon túl kertművelést, sütés-főzést, felszolgálást,
takarítást, munkavédelmet, idegen nyelvet is tanultak. Ezúton
is gratulálunk a csoportnak, hiszen nagyon szép eredmények
születtek a vizsgán, ezzel is bizonyítva, hogy a Szarvas környéki szállásadók igen magas színvonalon folytatják tevékenységüket.
Veres Tímea
Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület
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Sajtótükör
Civil szervezetek kaptak mintegy harmincmilliót
programjaikra
A Békés megyei önkormányzat pályázatot hirdetett az itt
működő közoktatási intézmények, egyházak, bejegyzett civil
szervezetek, 5000 fő alatti lélekszámú települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok számára a kulturális élet
élénkítésére és a kultúrához való könnyebb hozzáférés érdekében.
A megyegyűlésen elhangzott beszámoló szerint a 2010-es
komplex civil pályázat eredményeként, a tavaly június 4-én,
ünnepélyes keretek között aláírt támogatási szerződések óta
113 szervezetnek projektjeikre összesen 30 millió forintot
adott a megye. A tapasztalatok szerint az észak-békési térségben működő szervezetek aktívak voltak, míg a megye déli települései csekélyebb arányban vettek részt a pályázaton.
Farkas Zoltán megyei elnök a témával kapcsolatosan arról
adott tájékoztatást, hogy a támogatott szervezetek mindegyike teljes körűen elszámolt a támogatási összegekkel.
A kulturális élet élénkítését szolgáló pályázatoknak köszönhetően mintegy 60 ezer ember vehetett részt aktívan jó néhány programban, így színház-és múzeumlátogatáson, fürdőzésen, civil szervezetek saját szervezésű programjaiban.
Mindez egyértelmű bizonyíték arra, hogy az itt élők jelentékeny része igényli a színvonalas kulturális és közösségeket
építő rendezvényeket. Újszerű, de annál sikeresebb kezdeményezésnek bizonyult a pályázat turisztikai alapprogramja,
mely a megye lakosságának a gyógyturizmusban való aktív
részvételét biztosította.
forrás: BMH, 2011.02.15.

A Dél-Alföldön Békés még mindig sereghajtó a felajánlásokban
Ebben az évben is a bevallási csomag része a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról rendelkező nyilatkozat – olvasható a
Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóságának frissen közzétett tájékoztatójában.
A nyilatkozat az adóbevallási nyomtatvány részeként; elektronikus úton; lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékban személyesen vagy postán; illetve elektronikus űrlapon
juttatható el az adóhatóságnak. A benyújtási határidő május
20. A határidő elmulasztása jogvesztő, azaz később már nem
pótolható a rendelkezés.
Azok is rendelkezhetnek az 1+1 százalékról, akiknek az adóját
a munkáltató állapítja meg. Ilyen esetben a rendelkező nyilatkozatot lezárt, annak ragasztott felületén aláírt borítékban
legkésőbb május 10-éig kell átadni a munkáltatónak, aki május 20-áig eljuttatja azt az állami adóhatósághoz.
Mint azzal már foglalkoztunk lapunk hasábjain, tavalyelőtt
az egy százalékból az állatvédő szervezetek kapták Békés megyében a legtöbb támogatást. Összesen 172 millió forinthoz
jutottak a lehetséges kedvezményezettek, a civil szervezetek,
az egyházak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatok. Ezzel az eredménnyel a megye még mindig jelentősen elmaradt
Csongrádtól (330 millió forint) és Bács-Kiskuntól (327 millió

forint). A tíz leginkább támogatott szervezetnek a Viharsarokban 20,4 millió, míg Csongrádban 111, Bács-Kiskunban
132 millió forint jutott.
forrás: BMH, 2011.02.16.

Névtelen, de nem személytelen segítség
Szakmai napot tartott a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) február 18-án a megye-

házán, Békéscsabán. A találkozó a szövetség annak a nyertes TÁMOP-os pályázatának keretében szerveződött meg,
amelynek célja, hogy komplex megelőző, egészségmegőrző
programsorozatot valósítson meg, és ezzel a dél-alföldi régióban elérhető lelki megbetegedésben szenvedők, illetve rizikócsoportba tartozó személyek egészségét pozitív irányba
befolyásolja.
A rendezvény Kónya István köszöntő gondolataival kezdődött: - Amikor önzetlen, önkéntes segítségnyújtásaikra gondolok, hogy költői képpel éljek: az egyik szemem sír, a másik
nevet. Sír azért, mert egyre több a lelki válsággal küszködő,
magányos, szeretetre éhes ember, és különösen fájó, hogy látunk olyan fiatalokat, tizenéveseket, akik - gyakran családi
problémák miatt - feleslegesnek érzik helyüket a társadalomban, és akik kétségbeesésükben az öngyilkosság gondolatán
is elmerengenek. És nevet azért, mert vannak olyan embertársaink, akik segítő jobbot nyújtanak az elesett, a reményvesztett, a hitehagyott fiataloknak és időseknek egyaránt
- nyitotta meg a tanácskozást Békés Megye Képviselő-testületének alelnöke.
Magyarországon 1970-ben alakult meg az első telefonos lelkisegély-szolgálat, és az ezzel foglalkozók azóta nyújtják névtelen, de korántsem személytelen segítségüket a bajba jutott
emberek számára. A tavaly novembertől idén 2011. szeptember végéig, kereken egy éven át zajló projekt közel tízmillió
forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg, és
célja, hogy közösségi programok szervezésével a célcsoport
és családtagjaik körében erősítsék az összetartozás érzését,
a társadalmi integrációt, hogy megelőzésre törekedjenek. És
hogy kik a projekt célcsoportjai? A LESZ-szolgálatok önkéntesei, a lelki betegségben vagy kialakuló lelki megbetegedésben szenvedők, az egészségmegőrzéssel kapcsolatban
álló civil szervezetek, valamint egészségügyi intézmények.
A program keretében pedig közösségi mentálhigiénés, életvezetési klubfoglalkozásokat tartanak, egyéni tanácsadásokat
szerveznek és egészségmegőrző, rekreációs szabadidős programokat (pl. kirándulásokat, lovasterápiát), és a folyamatos
állapotfelmérésre is odafigyelnek. A projektben a LESZ-szel
együttműködik a „Nyitott Szemmel“ Közhasznú Egyesület,
az Atman Jóga Egyesület, a Remonda Szabadidős Lovas és
Sportegyesület, valamint a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés
Alapítvány.
forrás: www.bekesmegye.com
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JÓ TUDNI!
Civil Információs Pont nyílik
Szeghalmon!
A Körös-sárréti Civil Szervezetek
Szövetsége az Ökotárs Alapítvány támogatásával 2011. március 1-től nyitja
meg Civil Információs Pontját (CIP) a
Szeghalmi Civil Házban. (Szeghalom,
Tildy Z. u. 15-17.)
Az iroda látja majd el a Térségi Önsegítő Civil Hálózatnak, tagjainak és
CIP-et működtető partner szervezeteinek fejlesztését, koordinálását a térség
10 településén, valamint a helyi érdekérvényesítési lehetőségeket igyekszik
szélesíteni.
A www.sarreticivilek.hu oldal elérhetőségein keresztül elektronikus formában, a Civil Információs Ponton
személyes nonprofit tanácsadásra nyílik
lehetősége a segítséget kérő civil szervezeteknek, főként a működés és pályázati
lehetőségeket illetően. Jelenleg Szeghalom, Dévaványa, Körösladány, Vésztő,

Füzesgyarmat, Okány településeken
van ilyen lehetőség, további négy helyen kihelyezett fogadóórákat tartunk
igény szerint.

Találós kérdés! Mi a korrekt
érdekképviselet?
Egy egyeztetési eljárásban részvevőként, mások által delegált tagként a
delegálók érdekeit képviselve az egyeztetések alatt felvetődött különféle álláspontokról naprakészen tájékoztatni
valamennyi érdekeltet?
Vagy?
A folyamat végén közölni, hogy mi
lett az egyeztetés eredménye, és azt
mondani, hogy már nincs lehetőség
további szempontokat beépíteni a kész
anyagba?!
A válasz: Mindenkinél megvan, lelkiismerete szerint!
A jelenleg zajló LEADER rendelet
és az ennek helyi alapját adó Helyi Vi-

dékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata
folyamatban van. Akit érdekelnek ezek
a pályázati lehetőségek a helyi akciócsoportok munkaszervezeteinél tudnak
érdeklődni a lehetőségekről, valamint
ezek honlapjain.
Előzetesen annyit lehet tudni, hogy
a tervek szerint június – júliusban lehet
majd pályázni akciócsoportonként változó célokra, már a mostani változásokat is beleéve.
A civil szervezetek egyrészt az akciócsoportok tagságán, a tervezői csoporton és a munkaszervezeteknek szabályosan eljuttatott projektgyűjtő lapokon
keresztül tudják elképzeléseiket, érdekeiket érvényre juttatni. A fenti tagok
listájának minden honlapon elérhetőnek kellene lenni.
Ambrus Szilvia
Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége

Pályázatok
Fotópályázat
Ellesett pillanatok a Réhelyi Látogatóközpontban – címmel amatőr fotópályázatot hirdet a Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóság.
A fotópályázatra bármilyen témájú (növény, állat, táj, stb.) képpel lehet nevezni,
egyetlen kikötésük van csupán: a fotók a
Réhelyi Látogatóközpontban készüljenek. A fotókat 2011.01.15-06.30. illetve
2011.07.01-12.15. között várjuk. Levélcím: Réhelyi Látogatóközpont 5510 Dévaványa, Réhely vagy e-mail: rehely@
kmnp.hu.
A legjobb, legötletesebb fotók beküldői
között értékes nyereményeket sorsolunk
ki! A nyertesek névsorát a honlapon
közöljük majd. A nyereményeket postai
úton juttatjuk el a nyerteseknek. Bővebb
információ a 66/483-083-as telefonszámon kérhető.

A Magyar Kultúra Kiadó
pályázatot hirdet
nyomtatott, rendszeres időközönként
megjelentetett tájékoztató kiadvány
(újság) kiadásának támogatására
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1. Támogatottak köre:
- önkormányzatok
- művelődési házak
- intézmények,
- társadalmi szervezetek, alapítványok
- civil szervezetek
2.Apályázat célja:
Jelen pályázat a települések belső kommunikációjának elindítását, a meglévő
kiadványok megújítását, arculati tervezését, újratervezésének segítését szolgálja. A pályázat célja, hogy hozzásegítse a
települések önkormányzatait, azok intézményeit egy olyan magas színvonalú
újság kiadásához, mely a település lakosainak társadalmi célú tájékoztatását,
közművelődését, kulturális életének reprezentatív bemutatását teszi lehetővé.
3. Pályázati feltételek, regisztráció: Pályázati űrlap kitöltése
4. Pályázat díja: (120.000 Ft értékben)
- Az újság teljes arculati kialakítása
- Egyedi megjelenés (design) kialakítása
- Szerkesztés, tördelés és nyomdai előkészítés
5. Támogatás mértéke:

A pályázó a pályázat díjához térítésmentesen jut hozzá, mindössze az újság első
kiadását kell vállalnia minimum 500 példányban.
6. Pályázat benyújtási határideje:
2011. február 14-től folyamatosan
7. Pályázat benyújtásának helye:
A kitöltött, kinyomtatott, aláírt és
szkennelt űrlapot elektronikusan az
info@mkkiado.hu e-mail címen kell elküldeni.
8. Pályázat elbírálása:
2011. március 1-jétől folyamatosan,
minden érvényes pályázatot benyújtó
pályázó támogatásra kerül. Támogatható
pályázatok száma: 35.
További információ, elérhetőségek:
info@mkkiado.hu, 06/20 261-6465

Iskolai kisfilm pályázat: „Forgasd
a világot!”
A fiatal korosztály bevonása érdekében,
az Önkéntesség Európai Éve 2011 alkalmából a Külügyminisztérium a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal
közösen kisfilm pályázatot hirdet diákok
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számára. Az iskolák diákjai által forgatott, maximum egyperces kisfilmek témája az iskolai önkéntesség. A beküldők
a YouTube-ra töltik fel a filmeket, a legnézettebb videók készítői találkozhatnak
az Önkéntesség Éve egyik magyarországi nagykövetével. Amennyiben a pályázók feltüntetik, hogy melyik iskolához
tartoznak, illetve az iskola elérhetőségét,
a Külügyminisztérium soros elnökségi
ajándékkal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium oklevéllel ismeri el
munkájukat.
A pályázatról, illetve az Önkéntesség
Évéről további részletek a hivatalos honlapon találhatóak:
www.onkentesseg2011.hu
Beadás módja: a YouTube-ra feltöltött videó linkjének elküldése az
onkentesseg2011@kim.gov.hu
e-mail
címre.
Beadási határidő:
folyamatos 2011.december végéig

Testvértelepülési és Partnerségi
Pályázati Alap
Svájci–Magyar Együttműködési
Program
A pályázati felhívás tárgya: a Pályázati Alap átfogó célja a svájci és magyar
testületek, és szervezetek között meglévő, vagy új együttműködések kölcsönös
fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a
kibővült Európai Unió közötti gazdasági
és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. A támogatások a Magyarország és
Svájc közötti együttműködés erősítésére,
információ- és tapasztalatcserére, knowhow és legjobb gyakorlat (best pratice)
átadására irányuló kisprojekteknek ítélhetők meg.
A Pályázati Alapra 3 különböző területen nyújtható be pályázat:
1. klasszikus testvértelepülési kapcsolatok (town-twinnings) kialakítása svájci
és magyar területi egységek és azok társulásai között minden szerveződési szinten (falvak, városok, kistérségek, megyék
és régiók), illetve azok nevében eljáró
egységek és azoknak alárendelt jogi személyiségek között;
2. partnerség svájci és magyar non-profit
vagy a nyereségtermelést nem elsődleges
célként megjelölő szervezetek és intézmények között. (A szervezetek az alaptevékenységük során keletkező veszteségeket bizonyos kiegészítő, nyereségtermelő
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tevékenységekkel kompenzálhatják, de
alapító okiratuk szerint non-profit szervezeteknek kell lenniük);
3. szociális párbeszéd svájci és magyar
országosan elismert és reprezentatív
szociális partnerek (szakszervezetek és
munkáltatói érdekképviseleti szervezetek), szakmai kamarák és szervezetek,
ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi
kamarák, ágazati/iparági szövetségek,
vállalkozói szövetségek) között.
A Pályázati Alap keretében rendelkezésre álló teljes támogatás összege mintegy
2,8 millió CHF (598,3 millió Ft).
A pályázatok benyújtására vonatkozó
felhívás folyamatosan nyitva áll, vagyis
pályázatokat a 2013. január 31-ig, illetve
a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig
lehet benyújtani.
A TPPA keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak támogatásra:
1. bármilyen szintű közigazgatási intézmény (állami, regionális és helyi önkormányzatok);
2. köz- vagy magán oktatási intézmények;
3. nem kormányzati és non-profit szervezetek, beleértve az egyházakat;
4. egyéb, a köz érdekében tevékenykedő
testületek, szervezetek;
5. szakmai kamarák és szakszervezetek,
ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi
kamarák, ágazati / iparági szövetségek,
vállalkozói szövetségek, kis- és középvállalkozói szövetségek, szövetkezetek és
nemzeti szinten elismert és reprezentatív szociális partnerek, vagyis munkavállalókat és munkaadókat tömörítő érdekképviseleti szervezetek).
Az első körben értékelésre kerülő pályázatok benyújtási határideje 2011. március 30.
A teljes pályázati kiírás a www.vati.hu
honlapon olvasható.
http://www.vati.hu/index.php?page=ma
in&menu=21518&langcode=hu
Elérhetőségek:
VÁTI Nonprofit Kft.
Telefon: +36 1/457-5530,
vagy 224-3100/4301
Fax: +36 1/457-5539
e-mail: twinningblockgrant@vati.hu

Pályázat
Tanösvények építésére,
felújítására és fenntartására

A Zöld Iránytű Alapítvány pályázatot
hirdet:
Természetes élőhelyek, védett természeti
értékek bemutatását célzó tanösvények
felújítására, kiépítésére és fenntartására
Magyarország egész területén. Vissza
nem térítendő támogatás igényelhet.
Keretösszeg: 5 millió forint (bruttó);
Tanösvényenként max. 750 000 forint
(bruttó) igényelhető
Pályázhatnak mindazok a magyarországi jogi és magánszemélyek, akik
eddigi és jövőbeni tevékenységükkel a
fenti célokat szolgálják, és azt pályázati
anyagukkal megfelelően dokumentálni
tudják.
A pályázat beérkezési határideje: 2011.
április 12. A pályázat leadásának (beérkezésének) címe: Zöld Iránytű Alapítvány 1146 Budapest,
Hungária krt. 179-187
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek
• azok, akik saját vagy egyéb forrásokkal is ki tudják egészíteni a pályázati
cél megvalósulását,
• valamint a közhasznú szervezetek és
közintézmények, akiknek a munkaprogramjában a tanösvény tartós üzemeltetése és karbantartása szerepel.
A pályázati adatlap beszerezhető és bővebb információ kérhető:
www.zoldiranytu.hu és Baka Éva 06-209341-823

VÁRÉPÍTŐ Pályázat
Témák:
1. gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége, illetve
2. műemlékek felújítása témában lehet
pályázni
Pályázók köre
1. Gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége Magyarországon működő oktatási, egészségügyi, kulturális
vagy egyéb olyan intézmények, alapítványok, szervezetek pályázatát várjuk,
amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban áll a gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával, rehabilitációjával.
2. Műemlékek felújítása
Magyarországon működő szervezetek,
önkormányzatok, amelyek tulajdonában,
felügyeletében vagy kezelésében olyan
műemléképület(ek) vannak (ezt hivatalos irattal bizonyítani tudják), amely(ek)
7
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en a 2011. évben felújítási munkálatokat
kezdenek. Figyelem! Csak országos védettségű műemlékek pályázhatnak, helyi
védettségűek nem!
A pályázat részvételi feltételei
1. A pályázó intézmény/alapítvány/szervezet építési tevékenységét 2011-re tervezi, amelynek megvalósításához szüksége
van a felajánló cégek által gyártott termékekre.
2. Az intézménynek/alapítványnak/szervezetnek mellékelnie kell a beruházás
megvalósításához szükséges egyéb pénzügyi források szándéknyilatkozatait, illetve a beruházás megvalósításának pénzügyi tervét.
3. Amennyiben az intézmény/alapítvány/
szervezet pályázatát a bíráló bizottság
pozitívan ítéli meg, az építőanyagok átadásának idejére az intézménynek/alapítványnak/szervezetnek rendelkeznie kell a
megvalósítandó beruházás hatósági engedélyével. (Amennyiben az az előírások,
törvények értelmében szükséges.)
A VÁRÉPÍTŐ Pályázaton felajánlott
termékek értékéről, a JÖVŐKUCKÓ támogatásról bővebben tájékozódhatnak a
http://www.varepitopalyazat.hu oldalon, ahonnan a pályázati űrlap is letölthető.
Benyújtási határidő:
2011. április 22. 12 óra (Postára adási határidő: 2011. április 20.)
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Bővebb információ kérhető a (23) 611028-es telefonszámon, vagy az info@
varepitopalyazat.hu e-mail címen

Civil Sziget
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.
pályázatot hirdet civil szervezetek és a
civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2011 fesztiválon, a Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.
Pályázatot nyújthatnak be azok a legalább egy éve működő - szervezetek
(egyesületek, alapítványok), illetve olyan
közcélú intézmények, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztályok részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére, problémáik megelőzésére,
illetve megoldására épül, és amelyek a
fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.
Olyan programokat várunk, amelyek
bemutatják a pályázó szervezet mások
számára hasznos tevékenységét és törekszenek a „szigetlakók“ aktivizálására, a
programokba való bevonására.
Pályázni lehet
• Önálló megjelenésre, amely a fesztivál
teljes időtartama alatt önálló sátorban,
illetve az erre kijelölt területen megvalósítandó programra vonatkozik.
• Részidejű megjelenésre, amely a fesztivál időtartama alatt, egy-három napos
részvételt jelent.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton
lehet benyújtani.
A pályázat leadásának (internetes lezárásának) határideje 2011. március 31.
Kontakt: Vidó Andrea
vido.andrea@sziget.hu
Tel: 372-0680

Számítógép Álom 2011: Idén is
számítógépet kapnak a jól tanuló, rászoruló fiatalok
A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány (Szeged) és a Karitáció Alapítvány közös adományozói programja révén 2011-ben is
száz rászoruló családban élő, 12-16 éves
életkorú fiatal kap komplett (használt, de
még használható) számítógépet.
A támogatói programra jelentkezhet
minden olyan 12-16 év közötti fiatal,
akinek 3 vagy több kiskorú testvére van,
tanulmányi átlaga a 4,5-et eléri, otthonában nincs számítógép, és az egy főre jutó
jövedelmük a létminimum alatt van.
A támogatói programra a jelentkezési
határidő: 2011. július 13.
A programról minden információ részletesen megtalálható a
http://www.matrix.zug.hu és a http://
www.palyazat.zug.hu oldalakon.

Figyelmükbe ajánljuk…
Változik a nonprofit szektor jogi szabályozása
A civil szervezetek életében bekövetkező jelentős változásokról beszélt Latorcai Csaba, a közigazgatási tárca e területért felelős helyettes államtitkára tegnap a megyeszékhelyen.
Latorcai Csaba a Landorhegy Alapítvány és a Társadalmi
Egyesülések Zala Megyei Szövetsége szervezésében rendezett
fórumon vett részt. Lapunknak elmondta: az idei év jelentős
változásokat hoz a nonprofit szféra életében. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egységes civil törvényt készít elő, a jogszabály a megalakulástól a támogatásokon át a
megszűnésig számos lényeges kérdést rendez. Latorcai Csaba
elmondta: a költségvetési forrásból származó támogatások
esetében egységes monitoring rendszert alkalmaznának. Így
látni lehet, ha ugyanarra a célra több különböző pályázaton
nyert támogatást egy-egy szervezet.
- A monitoring rendszer alkalmazásával arra lesz lehetőség, hogy egy adott szervezet egy forrásból egy célra komolyabb összegű támogatáshoz jusson, és szélesítsük a nyertes
pályázói kört - vázolta az államtitkár.
A kormány szándékai szerint a civil szervezeteknek újra
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kell regisztráltatniuk magukat a bíróságoknál a második félévben. Latorcai Csaba jelezte: most háromféle nyilvántartás
létezik, de mindegyik mást tartalmaz. Jövőre a cégjegyzék
mintájára közhiteles nyilvántartást akarnak létrehozni a civilekről. A regisztráció során a működés formájáról is dönteni
kell, mert e téren is lesznek változások.
forrás: zalaihirlap.hu, 2011.02.23.

Jelentkezz! Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja 2011
Idén is lesz Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja! 2011. április
16-án a világ minden táján önkéntes fiatalok milliói mutatják
meg a környezetüknek, hogy az ifjúság nem problémaforrás
- épp ellenkezőleg!
Itt a lehetőség, hogy Ti is megmutassátok, mire vagytok
képesek!
Ötleteljetek, szervezkedjetek, tegyetek valamit áprilisban a
környezetetekért, közösségetekért - a programotokat pedig
ne felejtsétek el regisztrálni a www.kozod.hu oldalon található űrlapon, hogy mások is példát vehessenek rólatok!
Ne habozz, JELENTKEZZ! Legyen hozzá Közöd!
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Még kedvezőbb áron rendelhetők szoftverek a
CivilTech Programban!
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 2011. március 1-től, árfolyamváltozás miatt a CivilTech programban rendelhető szoftvereket olcsóbban tudják megrendelni.
Az árváltozás mellett, tovább bővült a rendelhető szoftverek száma, a Small Business Server 2011, amely tartalmazza
a Permium Add-on, Standard Edition és a Standard Edition
and Premium Add-on verziókat a hozzájuk tartozó CALLokkal.
Az árakról illetve az új termékekről bővebben tájékozódhatnak a CivilTech program termékkatalógusában a http://
www.civiltech.hu/product oldalon.
Továbbá szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a termékeik iránti fokozott igény miatt a Cisco ideiglenesen felfüggesztette Adományozói Programját, ezért egy időre minden
terméket ki kellett vennünk a CivilTech program katalógusából. A Cisco Adományozói Program 2011. április végétől
folytatódik, amikortól újra fel tudják adni rendeléseiket.
Köszönjük türelmüket, és a Cisco képviseletében elnézést
kérünk bármilyen kényelmetlenségért, amit az ideiglenes felfüggesztés okozhat.
http://www.nonprofit.hu/

Információ az 1% fogadásával kapcsolatos tudnivalókról
Az egyszázalék gyűjtése/fogadása
2011-ben a törvény értelmében 1%-ot felajánlani annak a
civilszervezetnek lehet, mely legalább 2 éves (azaz 2009. január 01. előtt alakult meg hivatalosan). Kiemelkedően közhasznú szervezet esetében legalább 1 éves működés szükséges
(azaz 2010. január 01. előtt jegyezték be).
A civilszervezeteknek NEM szükséges előre bejelenteni a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (volt Apeh) felé, hogy 1% gyűjtésére jogosultak!
A rendelkezés
A civilszervezetek és a törvényben nevesített intézmények
javára a 11 jegyű adószámmal, az egyházak, vagy a Kiemelt
Költségvetési Előirányzat javára 4 jegyű technikai számmal
lehet rendelkezni.
A civilszervezetek számára az adófizetők az adócsomag
részét képező nyilatkozaton, vagy egy külön papírlapon rendelkezhetnek, de semmi akadálya nincs annak, hogy a civilszervezet előre kitöltött nyilatkozatot, nyomtatványt adjon
potenciális támogatójának. A rendelkező nyilatkozatok beadási határideje: május 20.
Aki a munkáltatójának adja le a nyilatkozatát, annak a
munkáltató által kijelölt időpontig kell odaadnia a nyilatkozatot, de idén is igaz, hogy ha valaki ezt elfelejti, vagy kicsúszik valamelyik határidőből, akkor május 20-ig bárki elküldheti egy külön borítékban is a nyilatkozatot.
Jogosultság az 1%-ra
Amennyiben egy civilszervezet számára 1%-os felajánlás
érkezik, a NAV arról tájékoztatást küld a szervezet számára,
és felszólítja, hogy nyilatkozzon arról a NAV honlapjáról letölthető adatlapon, hogy az 1% kiutalására jogosult.

Az 1% felhasználása
Amennyiben az adófizető fölajánlotta 1%-át, és az NAVtól nem kapott olyan értesítést, hogy valamilyen okból nem
tudták érvényesíteni felajánlását, akkor 1%-a eljutott a célszervezethez. A civilszervezetek a kapott 1%-ot alapvetően
cél szerinti tevékenységükre, de az összeg 30%-át működési
költéseikre is fordíthatják. A kapott 1%-ot egy bizonyos ideig (max. 3 év) tartalékolhatja is a szervezet. 2009-től a civilszervezeteknek már nem sajtóközleményben, hanem egy, a
NAV oldaláról letölthető adatlapon kell nyilatkozniuk arról,
hogy mire használták fel az 1%-ot. Ezen nyilatkozatokat a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a civileknek szóló információs honlapján ingyenesen teszi elérhetővé, de a
beszámolók elérhetőek a nonprofit.hu oldalról, a Nonprofit
Önarckép Adatbázisban szereplő civilszervezetek adatlapjain is, az 1% fül alatt.
Ha további információk érdeklik az 1%-ról, akkor kattintson a www.nonprofit.hu oldalra.
forrás: www.nonprofit.hu

Apeh-füzetek letölthető formában a www.apeh.hu
honlapon:
Témák:
Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi
jövedelemadó 1 százalékából?
Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?
forrás: APEH

Március 20-án ismét Vízfesztivál Békéscsabán
A gasztronómiai rendezvények virágkorát éljük, mégis ritkán esik szó szervezetünk legfontosabb tápanyagáról, a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerről, az egészséges, ásványi
anyagokban gazdag ivóvízről. Ezen a méltatlan állapoton kíván
változtatni a Dél-Alföld legnagyobb víziközmű szolgáltatója, a
Békés Megyei Vízművek Zrt. (társrendezők: a beol.hu, a Békés
Megyei Hírlap és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület), amikor idén harmadik alkalommal megrendezi a Vízfesztivált. Az
egész napos eseményre a Víz világnapjához közel, március 20án kerül sor Békéscsabán, a Széchenyi-ligetben. Az ebből az alkalomból csapvíz témában, négy kategóriában kiírt pályázatok
célja hogy felhívják a figyelmet az ivóvízre, mint a létezés egyik
elengedhetetlen feltételére. Az alkotásokkal szeretnének rávilágítani arra, hogy a természet és az ember élete is alapvetően
függ a víztől, az élet fenntartásának alapja a tiszta, életet adó víz
megőrzése. A legjobb pályaművekből kiállítás nyílik a Vízfesztivál keretében, melynek programjáról a www.bekesvizmu.hu
honlapon tájékozódhatnak.
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2011 március

Kiállítás ajánló
Diószegi Eszter grafikusművész kiállítása március 2-án nyílt
Hotelben (Vár u. 1.). A kiállítás április 2-ig látogatható.

Képzeletország címmel Gyulán, az Elizabeth

„Modern törekvések a népi kézművességben“ címmel nyílt kiállítás 2011. március 4-én a Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum Clio Termében.
A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves
Szakiskola és Művészeti Alapiskola, valamint a Békés Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében megvalósuló tárlatot
március 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Kiadványajánló
Saját művelődési otthonunk
(szerkesztette: Beke Pál)
Beke Pál: Előszó
„Egész életemben a művelődési otthonokkal foglalkoztam.
Valamikor ezekről tanultam, aztán dolgozni is itt kezdtem.
Alapos tapasztalatszerzést követően egy szerencsés véletlen
folytán a közművelődés országos műhelyébe, a Népművelési
Intézetbe kerültem, ahol több mint három évtizedig ugyancsak ezekkel törődhettem. Itt a ’70-es évek második felétől
egy évtizeden át „nyitott ház” néven intézményi tevékenységújító kísérleteket szerveztünk, hogy a művelődési otthon
ne az agitáció-propagandát, hanem az embereket szolgálja.
Később faluházak építését szorgalmaztunk a semmiből ott,
ahol semmi sem volt, csak a közösségi helyet óhajtó helyi
akarat. Ezt erősítettük, sikerrel. Mindezek óta, ám különösen
a lehetőségeket szabadon kínáló újabb időkben az egyesületi
intézményműködtetésben buzgólkodtam. Egyrészt, mert ez
így volt valamikor nálunk is, mert az oroszok bejövetele előtt,
másrészt, mert ahová nem értek el, vagy ahol helyi kiszolgálóik nem tiltották be működésüket, így is maradt a polgárosodás kezdetétől napjainkig.”
A kiadvány megtalálható a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének szakkönyvtárában és igény esetén személyesen az irodában (Békéscsaba, Andrássy út 3.) kölcsönözhető.

Helyi érték
(Szerkesztők: Dudás Katalin, Lágler Péter)
A tanulmánykötet (420 oldal) a kulturális terület bevonódását és érintettségét, a tágan értelmezett kultúra szerepét vizsgálja a különféle fejlesztési projektekben (mint pl.
HEFOP, LEADER, Közkincs, stb.). Tíz esettanulmány mutatja
be, hogy hogyan jönnek létre a különféle fejlesztési koalíciók,
kik azok résztvevői, és miként valósulnak meg azok fejlesztési szándékai a gyakorlatban. A kutatási kérdés arra irányult,
hogy a fejlesztési projektek célcsoportjai érdekében hogyan
mutatkozik meg az intézményi szereplők együttműködési
készsége és az együttműködések hatékonysága, hogy hogyan
sikerül a kulturális szegénységnek nevezett jelenség csökkentése. Az esettanulmányok a fejlesztésekben, a fejlesztési gyakorlatban sikeres, illetve problematikus elemeket igyekeznek
feltárni. A kutatás szervezőinek összefoglaló tanulmánya
szolgál az egyes esettanulmányok bevezetőjéül.
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A kötet alapját jelentő kutatást Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendelte meg és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium számára készült el.
A kiadvány megtalálható a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének szakkönyvtárában és igény esetén személyesen az irodában (Békéscsaba, Andrássy út 3.) kölcsönözhető.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával
a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
tevékenységét!
Adószámunk:18373112-1-04

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK
BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE

CISZOK

BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

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 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 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, formanyomtatványok 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 (66/333-263)
vagy e-mail-ben (civil@bmk.hu) történő egyeztetés szükséges!
Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu/ciszok
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