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TAN-FOLYAM
TANULÁS A FOLYAMATOS FEJLŐDÉSÉRT 

PROGRAM A BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉÉRT

Szervezetünk, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete legfőbb célkitűzése – a megalakulástól napjainkig – 
a helyi alakuló,   induló közösségi kezdeményezések „helyzetbe hozása”, bátorítása, információval   történő 
ellátása, ezáltal elősegítve, hogy saját maguk tudjanak cselekedni és erős helyi társadalmat kiépíteni.
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – partnerségben a Csabai Szlovákok Szervezetével valamint az 
Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetségével – az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Programja keretében, Békés megyében tevékenykedő civil szervezetek számára komplex 
szervezetfejlesztési programot valósított meg 2009. április 1. – 2010. szeptember 30. között.

A projekt  befejezése után a fenntartási időszakban nyújtott szolgáltatások célja:
A civil szervezetek strukturális adottságaihoz igazodó, alkalmazkodó-képességüket, hatékonyságukat és fenntart-
hatóságukat javító komplex szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása, amely a tagság bevonásával és részvéte-
lével, általában az egész közösség erősítésével lehetővé teszi a szervezet fennmaradását, tevékenységének folytatá-
sát, és növeli működésének stabilitását.

Komplex szervezetfejlesztési szolgáltatás az alábbi lépésekből áll:
1.  Diagnózis készítése: – a szervezet működésében, tevékenységében zajló folyamatok elemzése.
2.  Fejlesztési terv kidolgozása: – a szervezetről készített diagnózis alapján fejlesztési célok kijelölése.
3.  Fejlesztés: a szervezet cél szerinti tevékenységének és működtetésének – általános fejlesztési területeire vo-

natkozóan – csoportos és egyéni módszerekkel történő fejlesztése (műhelymunka, tanácsadások, tréningek, 
képzések és előadások).

4.  Nyomonkövetés: a fejlesztés hatékonyságának, eredményének mérésére, valamint a szükséges további fejlesz-
tések biztosítására.

5.  Mentorálás: a kiválasztott szervezeteket a program során mentorok segítik.

A komplex szervezet-
fejlesztési szolgáltatás 
igény lése esetén keres-
se munkatársainkat az 
alábbi elérhetőségeken, 
hogy a szervezet igényei-
hez és lehetőségeihez 
mér ten határozhassuk 
meg a folyamat költségeit:
Telefon: 66/333-263
E-mail: civil@kfbme.hu 
Honlap:  
www.tan-folyam.hu;  
civilek.csabanet.hu 

Kérem, kövessék nyomon 
az egyesületünk honlapját, 
hogy melyek azok a szol-
gáltatási elemek, amelyeket 
térítésmentesen tudunk 
nyújtani a szervezeteknek!

Komplex szervezetfejlesztési szolgáltatás  
igénybevétele
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Az önkormányzatok és a civil szerve-
zetek együttműködéseiről, kapcsolatai-
ról tartottak nemzetközi konferenciát a 
békéscsabai polgármesteri hivatalban, 
ahol öt testvérváros, a finn Mikkeli, a 
német Wittenberg, a lengyel Tarnowskie 
Góry, a romániai Székelyudvarhely és 
Belényes egy-egy delegációval képvisel-
tette magát. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2010 szeptemberében 
pályázatot adott be az „Európa a pol-
gárokért program – Testvérvárosi kap-
csolatok tematikus hálózata” uniós 
programra.

Az Európai Bizottság „Európa a 
polgárokért” programjának keretében 
megvalósuló testvérvárosi találkozók 
célja, hogy összehozzák a résztvevő te-
lepülések polgárait, biztosítva, hogy az 
önkormányzati együttműködés mellett 
erős informális, személyes kapcsolatok 
alakuljanak ki közöttük. Az Európai 
Unió támogatásával a kapcsolatfelvé-
tel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak 
meg mindannyiunk számára, hiszen le-
hetőségünk adódik a személyes találko-
zókra, tájékozódhatunk, megismerhet-
jük egymást, barátságokat köthetünk, 
és ezek a kapcsolatok más társadalmi 
szférákat is együttműködésre sarkall-
hatnak. 

„Az önkormányzatok munkáját 
támogató civil kezdeményezések há-
lózata” címmel (pályázati azonosító: 
513239-EFC-1-2010-2-HU-EFC-NTT) 
benyújtott projekt támogatást kapott, 
így 2011. május és 2012. június között 
Békéscsaba három nagy rendezvénynek 
ad otthont. 

Az első esemény a 2011. május 9–12. 
között megrendezett konferencia volt, 
a projekt következő elemeként 2011 
szeptemberében a testvérvárosok kul-
turális hagyományait ismerhetjük majd 
meg. Jövőre pedig a fiatalokat szeret-
nénk bevonni a közös munkába, akik 
európai polgárként vinnék Békéscsaba 
jó hírét.

A konferencia célja az volt, hogy a 
résztvevők megismerjék a magyaror-
szági és a helyi civil szektor legfonto-
sabb ismérveit, betekintést nyerjenek a 
testvérvárosok önkormányzatainak és 
a civil szervezeteinek együttműködé-
seibe, személyes kapcsolatok, hálózatok 
épüljenek ki, és a jövőben minél több 
együttműködés alakuljon ki a szerveze-
tek között. 

A konferencia keretében a külföl-
di résztvevők megismerhették a ma-
gyarországi civil szektor történelmét, 
sajátosságait Péterfi Ferencnek, a Kö-
zösségfejlesztők Egyesülete elnökének, 
valamint Pocsajiné Fábián Magdolná-
nak, a Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete tikárának előadásából.

A Békés Megyei Önkormányzat kul-
turális referense, Závogyán Magdolna 
az önkormányzat és a Békés megyei 
szervezetek együttműködését mutatta 
be, hangsúlyozva, hogy a képviselő-
testület igyekszik bevonni minél több 
szervezetet a közfeladatok ellátásába, 
ehhez viszont a szervezetek részéről 
nagy szakmai tudás szükséges.  Koszecz 

Andrea, Békéscsaba megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának társadalmi 
kapcsolatokért felelős referense bemu-
tatta a helyi civil szervezetek tevékeny-
ségét, valamint az önkormányzattal 
való együttműködések formáit. 

A több napos rendezvény során be-
mutatkoztak a külföldi intézmények, 
önkormányzatok és szervezetek képvi-
selői is, a különböző delegációk tagjai. 
Néhány vélemény az elhangzottakról 
a Békés Megyei Hírlapban megjelent 
cikkből idézve:

– Úgy vélem, hasznos volt a konferen-
cia, mert egymástól mindig tanulunk, a 
tapasztalatok pedig előrevisznek. Lát-
ható volt, hogy mások is nehézségekkel 
küzdenek. A megoldások nem minden 
esetben lehetnek hasonlók, lévén, más 
országokról van szó – mondta Sinka 
Arnold kirendeltség-vezető. A romá-
niai Gyulafehérvári Caritas szakembe-
re hozzátette, több mint 20 éve működik 
a katolikus egyház melletti szeretetszol-
gálat, mely nyolc megyében képviselteti 
magát, 530 munkatárssal rendelkezik. 
A tevékenységi köre igen széles, de fő-
ként egészségügyi és szociális területen 
működik. Értékünk az ember – fogal-
mazta meg a mottót Sinka Arnold. Úgy 
véli, a civileknek óriási szerepük van a 
közéletben, az önkormányzati döntések 
meghozatala előtt is rendszeresen kiké-
rik véleményüket, mára megkerülhetet-
lenné váltak.

– Jó ötleteket hallottam – emelte ki 
a konferenciával kapcsolatban Heikki 
Hirvonen művelődési osztályvezető. 
A finn Mikkeliből érkezett szakember 
elmondta, két részre bontható a váro-
sukban 220 szervezetet felvonultató 
civil élet. A szolgáltatási feladatokat 
vette át egy része – ilyen többek közt 
a színház, tíz óvoda, több sportegyesü-
let, a gyerekeket délután foglalkoztató 
kézműves szakkör –, melyekkel az ön-
kormányzat szerződést köt, megtéríti a 
költségeket. A másik fele pedig műkö-
désre vagy képzésre kaphat támogatást, 
ezek a városi életet színesítik, stratégiai 
szempontból fontosak, velük partner-
szerződést kötnek.

– Már egy évvel korábban leülünk 
a civil szervezetekkel, hogy mely fel-
adatokat képesek átvállalni, egyáltalán 

Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája 
Békéscsabán

Kiadja:  
a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete

Levelezési cím:  
5600 Békéscsaba, Pf.: 570

E-mail: civil@kfbme.hu

Szerkesztő: 
Butora Hajnalka

Felelős kiadó: 
Pocsajiné Fábián Magdolna

Nyomtatás: 
Progresszív Nyomda Kft., Békéscsaba

Támogató: 
Békés Megye Önkormányzata; 
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érdekeltek-e ezek ellátásában – mond-
ta Joanna Gros. A lengyel Tarnowskie 
Góry civil ügyekért felelős szakembe-
re hozzátette, a 60 ezres városban 116 
szervezet működik, akikre tavaly 96 fel-
adatot osztottak ki. A tevékenységi kör 
igen széles palettán mozog, de főleg a 
kultúra és a sport területére tehető, illet-
ve a téli és nyári szünetben a szabadidős 
elfoglaltságok szervezése is kiemelten 
fontos. A feladatok ellátására egy pályá-
zatot írnak ki, az ehhez szükséges for-
rást pedig a költségvetésből különítik el. 
A szervezeteknek pedig elszámolási kö-
telezettsége van. Joanna Gros kiemelte, 
hogy a konferenciát azért tartotta hasz-
nosnak, mert külföldi szakemberekkel 
is találkozhatott.

A delegációk bemutatkozása után 

levonható az a következtetés, hogy sok 
hasonlóság mutatkozott a magyaror-
szági helyzettel. Jellemző a civil szerve-
zetek sokszínűsége, és az önkormány-
zatok részéről annak a felismerése, 
hogy a civileknek óriási szerepük van a 
közéletben. Néhány esetben az önkor-
mányzati döntések meghozatala előtt is 
rendszeresen kikérik a véleményüket, 
mára megkerülhetetlenné váltak. Azon-
ban mindenütt probléma a fiatalság be-
vonása a szervezetek működésébe és a 
finanszírozási gondok.

A vendégeknek – a békéscsabai tar-
tózkodásuk során – lehetőségük volt 
megtekinteni az Ibsen Házat, találkoz-
hattak helyi civil szervezetek képvise-
lőivel, valamint megismerkedhettek a 
város nevezetességeivel is. 

Békéscsabán ez volt az első olyan 
testvérvárosi találkozó, mely kimon-
dottan a civileket érintette. Remélhető, 
hogy a konferencia megszervezése elő-
segítette a résztvevők, civil szervezetek 
és intézmények közötti együttműkö-
dések kialakulását nemzetközi szinten, 
amelynek révén közös pályázatok és 
prog ramok születhetnek a közeljövő-
ben.

Koszecz Andrea  
társadalmi kapcsolatok referense 

Ez történt...
Kulturális civil szervezetek III. találkozója

A Dél-alföldi régióban működő kultúrával, közművelő-
déssel foglalkozó egyesületek, alapítványok III. Találkozóját 
2011. június 4-én tartották Békéscsabán. A találkozó szerve-
zői, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Közösség-
fejlesztők Békés Megyei Egyesülete azzal a céllal hívta életre 
a rendezvényt, hogy lehetőséget biztosítson a kultúrával fog-
lalkozó civil szervezetek képviselőinek az egymással történő 
ismerkedésre; az információk cseréjére a szektort érintő ön-
kéntes foglalkoztatásról és az önkéntes munka jelentőségéről. 
Ennek szellemében több előadást is meghallgathattak a részt-
vevők az önkéntes munka motivációiról, törvényi háttérről, 
valamint az önkéntesek foglalkoztatásának tapasztalatairól a 
kulturális civil szervezetekben. A jelenlévők és az előadók a 
saját szervezetükben megélt tapasztalataikat is közvetítették, 
elsősorban a fiatalok vállalásaira fókuszálva. A rendezvény 
megvalósítását támogatta a Nemzeti Kulturális Alap Közmű-
velődési Kollégiuma és a Békés Megyei Önkormányzat.

Butora Hajnalka  
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

Határon túli civil együttműködések
A Békés-Bihar megyei, valamint a Békés- Arad megyei 

civil szervezetek együttműködési lehetőségeiről tartott 
előadást Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők 
Békés Megyei Egyesületének titkára a Békés-Bihar Megyei 
Vegyes Bizottság május 24-i madarászi, valamint az Arad-
Békés Megyei Vegyes Bizottság június 2-i békéscsabai soros 
ülésén. 

A bizottsági üléseken javaslatként hangzott el, hogy a két 
megye civil küldöttségeinek kellene a jövőben találkozni, 
amelynek helyszínéül az előadó felajánlotta az Ibsen Házat. 
A találkozó fontosságát az is emeli, hogy 2011 júliusában vár-
ható a határ menti új pályázati kiírás megjelenése, amelybe a 
civil szervezetek is aktívan bekapcsolódhatnak.

Információs nap Sarkadon 
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület és a Közösségfejlesz-

tők Békés Megyei Egyesülete május 23-án a Sarkadi kistér-
ségben működő civil szervezetek vezetői, képviselői részére 
szakmai információs napot szervezett. A rendezvény kereté-
ben a civileket érintő és a vidékfejlesztéssel kapcsolatos aktu-
ális témákról kaptak tájékoztatást a jelenlévők. 

Az információs napon elsőként Piskolty Mária, a  
Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás koordiná-
ciós osztályvezetője tartott tájékoztatót a kistérségi fejlesztési 
lehetőségekről, illetve a civil szervezetek és önkormányzatok 
együttműködésének lehetséges kereteiről. Bemutatta a kis-
térségi társulás aktuális programjait, de a legfontosabbnak 
azt tartotta, hogy felajánlja a kistérségi koordinációs iroda 
együttműködését (segítségét) a civileknek pályázatírás esetén 
és a partnerségek kialakításában.  Ennek alátámasztásaként 
a legaktuálisabb pályázati menetrendet áttekintette a jelenlé-
vőkkel és kiemelte azokat a kiírásokat, amelyekben lehetősé-
geket lát a közös pályázatok elkészítése esetén.
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A népfőiskola kialakulásáról, történetéről, szakmaiságáról 
Dr. Balázsi Károly, egyetemi tanár tartott előadást. Szó esett 
a készülő népfőiskolai törvényről is, mely változást hozhat a 
mai szabályozáshoz képest, hiszen jelenleg 3 összefüggő elő-
adás-sorozat megtartása esetén is beszélhetünk népfőiskolá-
ról, de valójában ez nem helytálló. Dr. Balázsi Károly fontos-
nak tartotta azt is megemlíteni, hogy ezen a területen is meg 
kell teremteni a lehetőségét a hálózatok kiépülésének és ezek 
mentén a népfőiskolák működésének. 

A következő előadó Szívós László volt, aki a civil szerveze-
teket érintő LEADER pályázatok aktuális állásáról adott rö-
vid összefoglalót. A Körös-sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 
munkaszervezetének vezetője tájékoztatójában kitért mind 
az öt célterületre, ismertette, hogy mit támogat konkrétan a 
program és milyen mértékű forráshoz juthatnak a pályázók. 
Elmondta még, hogy július közepétől nyílik meg a pályázati 
lehetőség és kizárólag elektronikus felületen lehet pályázni, 
illetve az érdeklődők a www.koros-sarret.eu oldalon követ-
hetik figyelemmel a LEADER programot.

Ambrus Szilvia, a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövet-
sége képviseletében a Körös-sárréten kidolgozott civil stra-
tégiát ismertette a jelenlévőkkel. Előadását az előzmények, 
célkitűzések felvázolásával kezdte, melyből kiderült, hogy a 
legfőbb törekvés az volt, hogy a résztvevők stratégiai célkitű-
zése egy irányba mutasson és a kistérség civil jövőképe meg-
fogalmazásra kerüljön. A tervezés folyamatát is megosztotta 
a résztvevőkkel, melynek során megvalósult az anyaggyűjtés, 
a kapcsolatfelvétel, a szakmai műhelyek lebonyolítása és vé-
gül a dokumentáció összeállítása. Ambrus Szilvia az ered-
mény bemutatásával zárta előadását, melyből kiderült, hogy 
az irányok megfogalmazása megtörtént, de a konkrét cselek-
vési terv nem készült el. Ennek a folyamatnak az utóéletét 
tekintve fontos, hogy a pozitív és a negatív tapasztalatok új-
ragondolására sor kerüljön, illetve a stratégia 2011-es aktua-
lizálása is meg kell, hogy történjen. 

A program zárásaként Ungvári Mihály, a Kötegyáni Ba-
ráti Kör Egyesület elnöke szólt arról, hogy a szervezetük, 
mint a Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata működik 
tovább. Vállalásaik közül kiemelte a pályakezdő fiatalok be-
vonását a település életébe, a nemzetközi művésztelepek, il-
letve a falufejlesztési találkozók megszervezését.

Butora Hajnalka  
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

„Amikor pompázik a Margaréta”   
Családnap Füzesgyarmaton

Május a család hónapja, hiszen e naptári esemény elején 
az életet adó édesanyák köszöntése, a végén pedig a csalá-
dok életét tovább vivő gyermekek ünnepnapja áll. Az ENSZ 
által 1994-ben kezdeményezett családok napját május kö-
zepén ünnepelik világszerte, a felhíváshoz Magyarország 
is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a 
társadalom legfontosabb intézményére irányítja, amellyel 
Magyarország is azonosulni tudott, hiszen az Alkotmány 
preambulumába is belefoglalta a család kiemelt fontosságát. 
A támogatandó kezdeményezés alkalmából 2011. május 
14-én Füzesgyarmaton is megrendeztük a Családnapot. 
Célunk az volt, hogy közösen mutassuk meg azokat a pozitív 
értékeket, melyet a családok képviselnek: örömeinket, gyer-
mekeinket, azt, hogy CSALÁDBAN ÉLNI JÓ! 

A rendezvény egyik fontos programja egy egészségszűrés 
volt, mivel hisszük, hogy még gyermekkorban kell kialakítani 
olyan életvitelt az étkezés, a mozgás terén, amellyel egészsé-
ges felnőtt lehet, hiszen a kisgyermekek életmódját nagyban 
a szülők határozzák meg. A Füzesgyarmat Jövőjéért Polgári 
Egyesület vállalta magára a feladatot, hogy megszervezze az 
egészségszűrést. A Vöröskereszt helyi vezetőjének, Szőke Jó-
zsefnének köszönhetően Dr. Gazdag Andrea belgyógyász és 
endokrinológus szakorvos tartott előadást, melynek témája a 
pajzsmirigy-betegség volt.  

Ezen kívül részt lehetett venni műveltségi totón, baleset-
megelőzési és ügyességi versenyen. Készítettünk hagyomá-
nyos népi játékokat, amelyeket nagy örömmel próbálták ki a 
gyermekek és a felnőttek is egyaránt. Lehetőség volt arcfestés-
re, lovaglásra, légvár használatára, mely mindig a kisgyerme-
kek kedvence.  Íjász-, airsoft bemutatót láthattak a rendezvé-
nyen, és ki is lehetett próbálni a felsorakoztatott eszközöket. 
Gyermekeink pedig csapattársaikkal együtt táncbemutatókat 
tartottak. Záró programként Fábián Éva előadóművész inte-
raktív gyermekműsora varázsolta el a közönséget.

A Margaréta Családos Egyesület apraja-nagyja lelkesen és 
nagy izgalommal készült a Családnapra. Így az Önkéntesség 
évének hangsúlyozásakor ki lehet emelni, hogy mennyire 
fontos az önkéntesség élménye és értéke, mellyel a gyerme-
kek szemléletét pozitív irányba fejlesztjük. Egyesületünk kö-
szönetét fejezi ki Mindazoknak, akik segítették, támogatták a 
rendezvényt!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde  
Margaréta Családos Egyesület

Szakmai nap a „A zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá tételéről” szóló 
23/2011. (III.8.) kormányrendeletről

A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodája 
szervezett ebben a témában közművelődési szakmai infor-
mációs napot 2011. május 9-én az Ibsen Házban. 

A szervezők igyekeztek minden oldalról körüljárni a témát, 
így minden érintett részéről hívtak meg előadókat. Elsőként 
Fodor Gábor, az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egye-
sület Szegedi Kirendeltségének munkatársa beszélt, „Szer-
zői jogi kérdések a rendezvényszervezésben” címmel, aki 
elmondta, hogy minden olyan rendezvényt, ahol zene szól,  
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előzetesen be kell jelenteni az Artisjusnak, majd a rendezvényt 
követően három napon belül be kell érkeznie a  pontosan ki-
töltött adatszolgáltatási lapnak. Ezután általános tájékoztatót 
tartott a „A zenés, táncos rendezvények működésének bizton-
ságosabbá tételéről” szóló 23/2011. (III.8.) kormányrendelet-
ről Újfalusi Gábor a Magyar Művelődési Intézet és Képző-
művészeti Lektorátus közművelődési igazgatója. „A rendelet 
végrehajtása a jegyzői eljárásban” címmel dr. Csarnai Judit, 
a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyzője tartott 
előadást. Az ő álláspontja szerint először egy általános en-
gedélyt kell kérelmezni a teremre vagy helyre – amit akár a 
működési engedéllyel egy időben is meg lehet tenni – aztán 
rendezvényenként egy módosítást vagy kiegészítést kérni. A 
rendeletben előírt tűzvédelmi követelmények érvényesíté-
séről dr. Dudaszeg József, tűzoltó alezredes a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőségé-
nek vezetője beszélt a hallgatóságnak. A szakhatósági szemle 
alkalmával fokozottan ellenőrizni fogják az általános tűzvé-
delmi szabályok betartását, valamint az időszakos tűz- és vil-
lámvédelmi felülvizsgálatok meglétét, az ott előírt hiányossá-
gok igazolt kijavítását. Környezetvédelem, hulladékkezelés, 
zaj- és rezgésvédelem a rendelet kapcsán – erről beszélt Szi-
lágyi Tibor, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi, Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltségének munkatár-
sa. Elmondta, hogy dokumentálni kell a keletkező hulladékok 
megnevezését, az elszállítást végző személyt vagy szervezetet 
is. Általánosságban beszélt a rezgésekről, a hangnyomásszint-
ről, valamint megtudhattuk, hogy egy rendezvényen a hang 
terjedését, erősségét, vagyis a rendezvény hangjainak hatáste-
rületét szakértő határozhatja meg, aki segítséget ad a hangte-
relők használatához is. „Közbiztonság, személy- és vagyon-
biztonság a rendelet tükrében” címmel Tóth Zoltán Szabolcs 
rendőr alezredes, a Békés Megyei Rendőrkapitányság Köz-
rendvédelmi osztályának vezetője mutatott rá, hogy a rendelet 
hatálya alá tartozó rendezvények helyszíni ellenőrzéseihez a 
háttértámogatást a rendőrség adja meg.

 Az előadások után kerekasztal beszélgetésre került sor 
az elhangzottakról, melyet Dombi Ildikó, a Békés Megyei 
IBSEN Nonprofit Kft. ügyvezetője vezetett. A résztvevőknek 
rengeteg kérdésük volt az előadók felé, ez bizonyítja, hogy 
a rendelet újszerűsége és megfogalmazása bizony hagyott 
maga után nyitott kérdéseket. Az előadók hozzájárultak 
prezentációik közzétételéhez, amit a Békés Megyei IBSEN 
Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft. Kul-
turális Iroda honlapjáról (www.kultura.ibsen.hu)lehet letöl-
teni.

Fiedler Nikoletta  
Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft.  

Kulturális Iroda

I. Falusi Turizmus Konferencia
2011. május 3–5. között került megrendezésre Romániá-

ban, Gyulafehérváron az I. Falusi Turizmus Konferencia, me-
lyen Frankó Pál és Veres Tímea vett részt.

A konferencián  többek között  megjelent a román Falusi 
Turizmus (ANTREC) elnöke Emil Comsa, az EUROGITES 
főtitkára Klaus Erlich, a megyei tanács elnöke Basil Pruteanu 
és Somogyi Zoltán az UNWTO Turizmus Etikai Bizottság 
tagja. A képviselt országok: Franciaország, Belgium, Izrael, 
Spanyolország, Lengyelország és Németország. 

Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségé-
nek képviseletében tartott előadást, melyben kiemelten fog-
lalkozott Békés megye falusi turizmusával. A tájékoztatóban 
szó volt a minősítés rendszeréről Magyarországon, a képzé-
sekről és a falusi turizmus konferenciák fontosságáról.  Elő-
adása végén felajánlotta a magyarországi szövetség együtt-
működését a román kollégákkal,  az oktatási és minősítési 
rendszer romániai átvételéhez. 

Veres Tímea  
Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület

Sajtótükör
Zöld Manó vakációzni megy, 
ősszel visszatér a gyerekekhez

Örökzöld programja keretében óvo-
dásoknak és alsós kisiskolásoknak 
hirdette meg a Zöld Manó vetélkedőt 
a végegyházi Barangoló Közhasznú 
Egyesület. Az egyesület tavaly indította 
el az Örökzöld programot. Így kíván-
ják felhívni a helyiek figyelmét a kör-
nyezet védelmére. A gyerekek minden 
hónapban kaptak feladatokat, melyeket 
közösen oldottak meg. El kellett példá-
ul készíteni Zöld Manó bábját, levelek-
ből, termésekből óriási képet alkottak, 
madáretetőt helyeztek ki, részt vettek 
a szelektív hulladékgyűjtésben. Az idei 
záróprogramon, május 14-én az egye-
sület gyűjteményes házában Zöld Manó 
tiszteletére minden, a tanév alatt készült 
örökzöldes alkotást kiállították. A csa-

patok műsorral is készültek. Az éves tel-
jesítményt zsűri értékelte. Zöld Manó 
most vakációzni megy, de ősszel vissza-
tér a végegyházi gyerekek életébe.

forrás: BMH, 2011.05.24.

Térségi civil fejlesztő központ 
épül Szarvason

A Körös-szögi Civil Fórum Egyesü-
let nyertes pályázatának köszönhetően 
hamarosan térségi civil fejlesztő köz-
ponttá alakul Szarvason a Damjanich 
u.64. szám alatti egykori óvoda. Az 
épület jelenleg kihasználatlanul áll, az 
önkormányzat ugyanis a Kossuth utcá-
ban egy új, korszerű óvodát épített, oda 
költöztek át a gyermekek.

A térségi civil fejlesztő központ kiala-
kításának részleteit tegnap sajtótájékoz-
tatón ismertették az egyesület vezetői. 

A beruházáshoz 22 millió 836 ezer 85 
forint pályázati támogatást nyertek. Az 
ingatlan nemsokára teljesen megújul, a 
munkaterületet április 20-án átadták a 
kivitelezőnek. A beruházás tervezett be-
fejezési határideje december 31-e.

forrás: BMH, 2011.05.19.

Pusztaföldvár. FIATALOK
Új helyen, új arculattal, bővült tarta-

lommal érhető el a Vajda Sára Ifjúsági és 
Kulturális Egyesület honlapja. A www.
vajdasaraegyesulet.hu oldalon először 
publikálják a fiatalok névadójuk, Vaj-
da Sára kézzel írt szakácskönyvének 
részleteit. Az egykori leányegyleti jegy-
zőkönyvbe is bele lehet pillantani egy 
nagyítóval. Ezentúl itt található a legna-
gyobb képgaléria Pusztaföldvárról.

forrás: BMH, 2011.05.25.
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Kétmillió forint békéscsabai civil 
és nyugdíjas szervezeteknek

Több mint kétmillió forinttal támo-
gatja Békéscsaba a városban működő 
civil szervezeteket – döntött legutóbbi 
ülésén az önkormányzat kisebbségi, 
ügyrendi és ellenőrzési bizottsága. Idén 
71 pályázó kapott 15 ezertől 95 ezer fo-
rintig terjedő összeget. A hozzájárulást 
a legtöbben működési költségeik fede-
zésére, programok szervezésére hasz-
nálják fel. Akad azonban olyan szerve-
zet is, amelyik színpadi viselet javítására 
vagy éppen receptklub működtetésére 
fordítja a pénzt. Huszonkét nyugdíjas 
szervezetnek is odaítélt forrást a város, 
összesen több mint egymillió forintot. 
Az alapítványi, egyházi támogatások 
közlésére a május 27-ei közgyűlés jóvá-
hagyó döntését követően kerül sor.

forrás: BMH, 2011.05.26.

Civil referens: Sós Imre várja a 
megkereséseket, segíti a munkát

Gyulai székhellyel jelenleg 351 civil 
szervezet van nyilvántartásba véve, kö-
zülük 162 alapítvány, 115 egyesület, te-
vékenységi köreként 81 a kultúrát, 61 a 
sportot, 38 pedig a szociális munkát je-
lölte meg. Annak érdekében, hogy azok 
a szervezetek, melyek valós és hasznos 
tevékenységet folytatnak, támogatást 
kapjanak, a városvezetés a közelmúlt-
ban elfogadta a Civil együttműködési 
cselekvési tervet.

– Az első és legfontosabb, hogy lét-
rehozzuk a civil adatbázist, melyben 
naprakész információk szerepelnek a 
helyi szervezetekről. A civilek egymás-
sal, illetve az önkormányzattal történő 
együttműködésének kidolgozása ér-
dekében a későbbiekben összehívjuk a 
civil kerekasztalt, fórumot szervezünk 
– mondta Sós Imre, aki május 1-jétől 
civil referensként dolgozik az önkor-
mányzatnál.

A választás vélhetően azért esett rá, 

mert jól ismeri a civil szféra örömeit, 
problémáit, hiszen maga is aktív része-
se, szervezője volt számos kezdeménye-
zésnek. Mint megtudtuk, a civil referens 
székhelye a Béke sugárút 67. szám alat-
ti, önkormányzati tulajdonú épületben 
lesz, melyet rendezvényeik alkalmával 
az egyesületek, szervezetek is igénybe 
vehetnek.

Sós Imre telefonon is elérhető a 
30/205-9470-es számon. Már eddig 
is több civil csoporttól kapott meghí-
vást, hogy személyes találkozás során 
ismerkedjen meg leendő partnereivel. 
Ugyancsak tervben van a civil rendez-
vény-naptár összeállítása, s a civil hét 
megszervezése, melyre a helyiek mellett 
akár a magyarországi, akár a külföldi 
társszervezeteket is várják. A városban 
működő szervezetek támogatására az 
idei költségvetésben 5 millió forint áll 
rendelkezésre, erre pályázhatnak – az 
adott szabályrendszer szerint – a gyulai 
civil szervezetek.

forrás: BMH, 2011.05.30.

Idén kevesebb pénzt kaptak a 
civilek

Elbírálták a Nemzeti Civil Alap-
program Dél-alföldi Regionális Kol-
légiumához benyújtott működési célú 
pályázatokat.

A szervezetek idén kevesebb pénzt 
kapnak, kevesebb időre. Békésből 583-
an pályáztak, 336 millió forintra – kö-
zölte csütörtöki békéscsabai sajtótájé-
koztatóján Kisné Zsigovics Erzsébet és 
Herczegné Szabó Marianna (mindket-
ten a kollégium megyei delegáltjai). A 
szervezetek kilencven százaléka jutott 
támogatáshoz, a kollégium összesen 79 
millió forintot osztott ki. A támogatást 
a tavalyi évtől eltérően idén négy hónap 
alatt kell felhasználni.

– A jövőben a civil alapprogram át-
alakul, az idei év volt az utolsó, ami-
kor működési célokra pénz osztott ki 
a szervezet – közölte Kisné Zsigovics  

Erzsébet. A megyében 11 szervezet ka-
pott egymillió forint fölötti támogatást, 
a legkisebb összeg ötvenezer forint 
volt. 

forrás: BMH, 2011.05.27.

Jubilálnak az orosházi  
nagycsaládosok

Fennállásának huszadik évforduló-
ját ünnepli a Nagycsaládosok Orosházi 
Egyesülete. Számvetésre kértük elnökü-
ket, Szilágyiné Bella Margitot.
–  Milyen elképzelésekkel alapították 

egyesületüket?
–  A hasonló gondokkal küszködők ön-

segélyezői akartunk lenni. Pél dául 
beiskolázás előtt összefogtunk, és 
kedvezményes áron jutottunk tan-
szerekhez. Segítettünk magunkon, de 
napjainkra ennél már jóval több fel-
adatra vállalkozik folyamatosan gya-
rapodó egyesületünk.

–  Mekkora létszámmal kezdtek, és hol 
tartanak 2011-ben?

–  Huszonkét alapító családunk volt, ma 
már háromszáz tagcsaládot számlá-
lunk. Városi szinten is jegyeznek ben-
nünket, ott vagyunk minden jeles ese-
ményen, rendszeresek játszó házaink, 
s céges programokra is hívnak ben-
nünket. Ezt a munkát értékelte a város 
2009-ben, megkaptuk az Orosháza 
Városért elismerést.

–  Hogyan ünnepelnek?
–  Farsangolással kezdtünk, volt egy ün-

nepi közgyűlésünk, pünkösdkor csa-
ládi nappal emlékezünk. Az együttlét 
alkalmat ad arra, hogy mindent és 
mindenkit, aki és ami a két évtizedhez 
kapcsolódik, megünnepeljük. Mivel 
2011 az önkéntesség éve, városi, civil 
konferenciát szervezünk ősszel. Tíz 
éve ott voltunk a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetségének ala-
kulásán, mert úgy érezzük, hogy ott a 
helyünk a nagy dolgok születésénél.

forrás: BMH, 2011.06.01.

Bentlakásos Civil Műhely

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – az elmúlt évi hagyományoknak megfelelően - 2011. augusztus 5-7.  

között rendezi meg a civil szervezeteknek szóló bentlakásos továbbképzését Doboz-Szanazugban, melynek keretében 

a civil szektort érintő aktuális kérdések kerülnek feldolgozásra elméleti előadások és műhelymunka formájában.

Információ: 66/333-263; civil@kfbme.hu
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A SINOSZ Békés Megyei Szervezete – a dél-alföldi regio-
nális szervezetek bevonásával - fogyatékkal élő emberek 
számára képzőművészeti kiállítást és versmondó versenyt 
hirdet.
Versmondó verseny: 
3 korcsoport számára: 
1. ifjúsági, 2. felnőtt, 3. szépkorú
(a versválasztás egyénileg történik). 
3 kategóriában hirdetjük meg a versenyt: 
1. hangos beszéddel előadva
2. jelnyelvvel történő előadásban
3.  hangos beszéddel + jelnyelven előadva ugyanazt a verset
Középdöntő: 2011. szeptember 24-én 10 órakor Gyulán a 
SINOSZ Székházában (Gyula, Esze Tamás u. 2.)
A döntő: 2011. november 26-án 10 órakor Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtárban (Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)
Képzőművészeti kiállítás:
Helye: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (Békéscsaba, Kiss 
Ernő u. 3.)
Ideje: 2011. november 26-án 10 órától 
A képzőművészeti kiállításra 2-3 db festménnyel várjuk a je-
lentkezéseket, bármilyen témájú alkotásokkal. A festmények 
szállításáról mindenki maga gondoskodjon. A képeket 2011. 
november 24-én 10 órától SINOSZ Békés Megyei Szerve-
zetének Székházába (Békéscsaba, Trefort u. 19-23.) kérjük 
eljuttatni.
Nevezési díj: 500 Ft (képkiállítóknak és versmondóknak), 
melyet a helyszínen kérünk befizetni.
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni az alábbi elérhető-
ségeken lehet:
06-66/325-932; 06-70/377-57-29
bekescsaba@sinosz.hu
Kérjük, hogy részvételi szándékukat 2011.július 15-ig jelezzék.

VI. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny
A szeniorúszó egyesületek nevezésén kívül az egyéni jelent-
kezőket is szívesen várjuk, hiszen a rendezvény fő célja, hogy 
a versenyen keresztül népszerűsítsük az úszást és az egészsé-
ges életmódot mindenki számára. Július 16-én, szombaton a 
„komlósi Rozmárok” és a Rózsa fürdő szeretettel várja a szur-
kolókat és azokat is, akik csak szórakozni szeretnének ezen 
a kellemes, napsütéses nyári napon és szeretnék látni a Dél-
alföld legszebb rózsáját.
Üdvözöljük a verseny jelmondatával: 
DELFINEK, TEKNŐSÖK, ROZMÁROK ÉS MÁS ÚSZÓ-
CSODÁK! MOZDULJ RÁJA!
A verseny helye: Rózsa fürdő, Tótkomlós Kossuth u. 2.
A verseny célja: 
A felnőtt lakosság rendszeres testmozgásának elősegítése, az 
egészség fenntartása, megőrzése, az úszás népszerűsítése, a 
hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, elősegítése, a ver-
senyzési lehetőség biztosítása.

A verseny rendezője: Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 
Egyesület, Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége, Rózsa 
Fürdő, TRITON Sport Egyesület 
A verseny ideje: 2011. július 16. (szombat) 10.00
Díjazás: Az 1–3. helyezett érem díjazásban részesül
Nevezés: Nevezési lapon, a nevezési díj egyidejű feladá-
sával (mellékelve a postai feladóvény másolatával) kér-
jük 2011. július 5-ig. A nevezési lap letölthető a www.
totkomlosirozmarok.hu honlapról.
Információ: Kancsó János +36-30-412-7879; kancso@mail.
totkomlos.hu, info@totkomlosirozmarok.hu 

Tanuljon az Ibsen Házban!
Ha nem tudja eladni magát a munkaerő-piacon, ha nem ért a 
számítógépekhez, ha nincs vagy elavult a honlapja, és szeret-
ne tenni ellene, akkor látogasson el az Ibsen Házba! A Békés 
Megyei IBSEN Nonprofit Kft. munkatársai széles képzési kí-
nálattal várják a tanulni vágyó felnőtteket. Kedvező árakkal, 
ingyenes szolgáltatásokkal és felkészült oktatókkal állnak 
rendelkezésükre.
Az alábbi képzésekre 2011. augusztus 29-ig lehet jelent-
kezni:
–  Ha nem tudja eladni magát a munkaerő-piacon… Ön-

menedzsment képzés (PL-5092)
–  Ha nem ért a számítógépekhez… Alapfokú számítógép-ke-

zelői és internet-felhasználói tanfolyam
–  Ha csak egy kicsit ért a számítógépekhez… Haladó számító-

gép-kezelői és internet-felhasználói tanfolyam
–  Ha még nincs saját honlapja… Weblapszerkesztési alapis-

meretek
–  Ha elavultnak érzi honlapját… Internetes tartalomfejleszté-

si alapismeretek (PL-5033)
–  Ha már kikészíti a napi stressz… Burn-out tréning
–  Ha kollégánk szeretne lenni… Felnőttképzési programok 

megvalósítója
–  Ha már kollégánk, de nem tudja mi fán terem az akkredi-

táció… Felnőttképzés szervező (PL-4175)
–  Ha elvész intézményének pénzügyeiben… Közművelődési 

szervezetek gazdálkodása és pénzügyi alapismeretek
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keresse a Békés Me-
gyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit 
Kft. (FNYSZ: 01143-2009, AL-2277) munkatársait a képzé-
si irodában Békéscsabán, az Ibsen Házban, hívjon minket a 
333-262-es számon vagy írjon e-mailt a kultura@ibsen.hu 
címre.

Felhívás a szeghalmi kistérség civil szervezeteihez!
A Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 2011 júniusától 
várja azokat a szervezeteket, amelyeknek segítségre van szük-
ségük a működéshez kötődő adminisztrációval kapcsolatban.
A szolgáltatás részleteiről a Szövetség honlapján – www.
sarreticivilek.hu – kaphatnak információt.
Ugyanitt ingyenesen közzé tesszük a civil események hirde-

Felhívások
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Pályázatok
Főállású angyalok

A Vodafone Magyarország főállású 
angyalokat keres – olyan jelentkező-
ket, akik egy évig egy általuk választott 
fontos társadalmi cél érdekében egy 
non-profit szervezettel karöltve kíván-
nak dolgozni. A Vodafone versenyképes 
fizetést biztosít, hogy az angyalok min-
den energiájukat programjuk megvaló-
sításának szentelhessék.

A Vodafone 2011-ben is főállású an-
gyalokat keres. A program célja, hogy 
a kiválasztott angyalok a társadalom 
számára fontos ügyek megoldásán, fel-
karolásán dolgozzanak, és bebizonyít-
sák, hogy az egyéni gondolatoknak és 
tetteknek komoly súlya és szerepe van 
abban, hogy a körülöttünk lévő világot 
élhetőbbé és jobbá tegyük.

Idén negyedszer indul útjára a prog-
ram, melynek jelentkezési határideje 
2011. június 30. A kiírás és a jelentke-
zés részletes feltételei a Facebook-on 
találhatók meg, s a közösségi oldal nyil-
vánossága előtt zajlik a kiválasztás is. 
Jelentkezni egy külön Facebook alkal-
mazás felvételével és 5 egyszerű kérdés 
megválaszolásával lehet, a pályázathoz 
pedig idén is blogot, fotót vagy videót 
kell csatolni.

2011-ben külön szekció is indul azok 
számára, akik még nem tudják, hogyan 
fogjanak bele egy civil szervezethez 
kapcsolódó projektbe, és hogyan nép-
szerűsítsék programjukat. A győzelem-
hez akár az is elég lehet, ha a pályázati 
idő alatt minél több regisztrált rajon-
gótól kap a jelentkező „lájk-ot”. Fontos 
szabály azonban, hogy a leadott sza-
vazatokat csak a Vodafone Felelősség-
vállalás oldal rajongóitól fogadja el az 
alapítvány. A legtöbbet „lájk-olt” három, 
és a Vodafone Magyarország által kivá-
lasztott hét pályázat gazdája vehet részt 
az állásinterjúkon, amely után a három 
legjobb teljesítményt nyújtó pályázóból 
válik főállású angyal. A pályázat nyerte-
seinek kihirdetésére, július 23-án kerül 
sor.

A tavalyi angyalok kreativitása és 
tettrekészsége nem ismert határt. Az 
egyik angyal városi közösségi kertek 

építésén munkálkodott, volt, aki a kö-
zépiskolások önkéntes munkába való 
bevonását tűzte ki célul, míg a harma-
dik angyal fogyatékkal élőknek kínált 
munkát saját maga által tervezett de-
sign termékek legyártásával.

Intődy Gábor, a Vodafone Magyaror-
szág belső kommunikációs és társadalmi 
felelősségvállalás igazgatója elmondta: 
„A Vodafone rendkívül fontosnak tart-
ja, hogy teljes mellszélességgel részt vál-
laljon a társadalmi élet jobbá tételében, 
ezért egyértelmű volt, hogy a Főállású 
Angyal projekt idén is elindul. Évről 
évre nő a jelentkezők száma, ami min-
ket is arra bátorít, hogy minél több ilyen 
és ehhez hasonló projektet hozzunk 
létre.”A pályázatról és az Alapítványról 
részletes tájékoztatás a www.facebook.
com/vodafonefelelossegvallalas olda-
lon található.

A fenntartható életmódot és az 
ehhez kapcsolódó viselkedés-
mintákat ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, informálás, 
képzés)

KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-
6.1.0/B/09-11

A konstrukció célja a fenntartható 
életmód és az ehhez kapcsolódó visel-
kedésminták elterjesztése információs 
eszközök (szemléletformálás, tájékoz-
tatás, képzés stb.) segítségével. Így cél 
a fogyasztók környezettudatosságának, 
környezetkultúrájának és környezet-eti-
kájának fejlesztése, főleg a mindennapi 
élet területén (táplálkozás, háztartás, 
munkahely, közlekedés és szabadidő), a 
fenntarthatóbb választási lehetőségek-
ről szóló információs kampányokkal, 
közösségi együttműködések megvaló-
sításával. 

A pályázat konkrét célja a kompetens 
és felelős fogyasztói magatartás elterje-
désének segítése, a fenntartható életmód 
értékeinek és eszközeinek széleskörű 
elterjesztése, a környezeti tanácsadók 
módszertani kultúrájának korszerűsí-
tése, és a fenntarthatóság nem formális 
tanulási helyzeteinek ösztönzése. A tá-

jékoztatás, képzés kiemelt eszközei az 
– elsősorban aktív elérést eredménye-
ző – infokommunikációs tájékoztatási 
formák (közösségi oldalak, multimédi-
ás tartalmak alkalmazása, stb.), melyek 
előnye a költséghatékonyság és nagy 
tömegek egyidejű elérése. A civil szféra, 
az oktatási szektor, a tudományos szfé-
ra együttműködésének eredményeként 
a legszélesebb körben kell tudatosítani 
a fenntarthatóság értékrendjét, ismert-
té tenni a fenntartható alternatívákat, 
használatuk módját, és megismertetni a 
fogyasztás környezeti hatásait.
Az „A” komponens támogatható tevé-
kenységei:
I.   Fenntarthatósági tematikájú ren-

dezvény
II.  Projekt előkészítés
„B” komponens:
I.   Térségi komplex kampányok meg-

tervezése és lebonyolítása
II.  Fenntarthatósági tematikájú ren-

dezvény/rendezvénysorozat szer-
vezése és lebonyolítása

III.   Lakossági tanácsadó iroda fejlesz-
tése

IV.   Projekt előkészítés
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető 
támogatás mértéke:
· „A” komponens: minimum 3 millió Ft, 
maximum 5 millió Ft.
· „B” komponens: minimum 10 millió 
Ft, maximum 50 millió Ft
Mindkét komponens esetén a pályá-
zatok benyújtása 2011. március 1-től 
folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüg-
gesztéséig.

A pályázati felhívás egyes pontjaira 
vonatkozó tudnivalókkal kapcsolat-
ban információkat az NFÜ honlapján 
(www.nfu.hu/palyazatok) és a Kör-
nyezetvédelmi FI honlapján (www.
kofi.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tele-
fonos ügyfélszolgálata (06-40-638-638) 
nyújt. 

téseit, beszámolóit és itt olvashatnak egyebek mellett az ér-
deklődők a térség civil stratégiájának felülvizsgálatáról, a be-
kapcsolódás lehetőségeiről, a civil kerekasztal megbeszélések 
helyszíneinek témáiról, melyek minden településen megren-

dezésre kerülnek július- augusztus hónapokban.
Kérjük a szervezetek képviselőit keressék velünk a kapcsola-
tot és vegyenek részt a programjainkon. Éljenek a Szövetség 
által felkínált lehetőségekkel! Köszönjük!
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Figyelmükbe ajánljuk…

XXXI. Képzőművészeti Alkotótábor
A tábor szervezője: Békés Megyei Képzőművészeti Szabadis-
kola Egyesület
Ideje: 2011.07.04–07.15
Helye: Almássy kastély, Kétegyháza, Gyulai út 6.
A már hagyományosnak számító szekciókat indítjuk, mint 
festészet, szobrászat, tűzzománc, grafika.
A tábor tartalmi munkája:
A résztvevők felkészültségi foka különböző. Van, aki hiva-
tásos, vannak, akik szakkörökben, táborokban a szakmai 
minimummal már megismerkedtek, ezért ennek figyelem-
bevételével alakítjuk ki a programot. A tábor lényege az 
élményszerzés és annak megörökítése tanári, korrektori se-
gítséggel. A tábor mindig kiállítással zárul a táborlakók által 
adományozott alkotásokból (ezek zsűrizett képek lehetnek).
A részvételi feltételekről, a jelentkezés módjáról bővebb in-
formáció kérhető: 
Hargittainé Megyeri Valéria – telefon: (30) 327-5498;  
(70) 456-3816; e-mail: harivali@freemail.hu

XXX. Mezőhegyesi gyermek néptánctábor
Idén 30. alkalommal rendezi meg a Mezőhegyes József Attila 
ÁMK - ezúttal együttműködve a Békés Megyei Néptáncosok 
Szövetségével -  a Mezőhegyesi Néptánctábort.
A rendezvény helye: József Attila Általános Művelődési Köz-
pont (Mezőhegyes, Béke park 1.)
A rendezvény ideje: 2011. július 06 - július 11-ig
Szakmai anyag: Dévaványai táncok 

Szakmai vezető: Mahovics Tamás és Mahovics Ladányi Anita
6–14 éves korú gyerekek jelentkezését várjuk.
Részvételi díj: 23.750 Ft/fő (szállás, napi 4 étkezés és szabad-
idős programok)
Információ: Krucsóné Gergely Erzsébet – 20/3980-559; 
gepotyi@gmail.com

Képzőművészeti alkotótábor 2011
A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közműve-

lődési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája felnőtt amatőr képző-
művészeti alkotótábort szervez 2011. július 11. és 16. között 
Békésszentandráson, a Hunyadi János Általános Iskola kol-
légiumában. 

A tábor művészeti vezetői Novák Attila művésztanár és 
Dóri Éva, a MMIKL képzőművészeti szakreferense.

A táborba azokat a felnőtt, illetve középiskolát végzett fia-
tal alkotókat várjuk, akik szeretnek közösségben dolgozni és 
szakmai ismereteiket szeretnék bővíteni.

A jelentkezők festészettel és grafikával foglalkozhatnak, 
valamint részt vehetnek egy ábrázolás-kifejezés kurzuson 
(kalandozások a színtanban).

Részvételi díj: 18 000 Ft, amely tartalmazza a szállást, a napi 
háromszori étkezés és a szakmai program költségét. (Aki csak 
a szakmai programon kíván részt venni, annak a részvételi 
díja 6 000 Ft)

Jelentkezési határidő: 2011. július 1.
A táborral kapcsolatos információ kérhető Kocsis Klárá-

nál a 20/377-95-27-es telefonszámon, vagy a kocsis@ibsen.
hu e-mail címen.

Újabb árcsökkenés a CivilTech programban!
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2011. má-

jus 1-től árfolyamváltozás miatt csökkentek a CivilTech prog-
ramban elérhető termékek árai! Aktuális áraink a legsűrűb-
ben rendelt szoftverekre: 

– Windows Server 2008 Standard Edition:  7 400 Ft + Áfa
– Windows7 Enterprise Upgrade 64-Bit:  2 220 Ft + Áfa 
– Office Professional Plus 2010:  5 735 Ft + Áfa 
– Windows7 Professional Upgrade 32-Bit:  2 220 Ft + Áfa 
– Small Business Server 2011 Stand. Ed.:  10 360 Ft + Áfa 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a Cisco Adományo-
zói Program 2011. április 25-től újra elindult, így ismét le-
hetőségük van feladni rendeléseiket a Cisco katalógusából! 
Az árakról illetve a termékekről bővebben tájékozódhatnak 
a CivilTech program termékkatalógusába, a következő olda-
lon: http://www.civiltech.hu/product

Megjelent….
A Pályázati pavilon 2011. tavaszi száma
A Tempus Közalapítvány magazinjának fókuszában Magyar-
ország EU elnöksége áll. 
Ízelítő a tartalomból:
– Pályázatok házunk tájáról
– Pályázati tippek
– Projekttükör
– Tudásközpont
– Pályázati felhívások
A kiadvány megtalálható a Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesületének szakkönyvtárában és igény esetén – korláto-
zott számban – az egyesület irodájában igényelhető.

Tábor-ajánló
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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.

 

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.

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.

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 szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (66/333-263)  
vagy e-mail-ben (civil@kfbme.hu) történő egyeztetés szükséges!

 

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

CISZOK
CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT



KULTURÁLIS CIVIL SZERVEZETEK III. TALÁLKOZÓJA

SARKADI INFORMÁCIÓS NAP


