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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN
2011. augusztus – szeptember
Készült a Barangoló Közhasznú Egyesület önkéntesek körében végzett
kutatómunkája alapján.
A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával
megvalósult felmérés célja elsősorban az volt, hogy
tájékozódjuk a községünkben, milyen az önkéntesek
tevékenysége, aktivitása,
helyzete, és a kutató munka eredményeire építve a
jövőbeli feladatainkat a
szükségletekhez tudjuk
igazítani.
Mivel jellemző, hogy mind
a civil szervezetek, mind
pedig az intézmények
csak a legszükségesebbekre tudnak költeni, anyagi
lehetőségeink igen szűkösek, ezért igyekszünk külső segítséghez folyamodni. E segítség igénybevétele sok esetben kiválthatja
az anyagiak hiányát, hiszen az önkéntesek számos feladat elvégzésében
tudnak közreműködni,
ezzel előbbre viszik az
adott programot, tevékenységet.
Ehhez viszont fontos tudni, milyen feladatok ellátásában számíthatunk a helyiek segítségére, s hogy a
végegyháziak miként is
vélekednek az önkéntességről.
Kérdőívünkben rákérdeztünk arra, ki vett már részt
önkéntes tevékenységben,
milyen feladatot látott el, s
milyen területen dolgozna
szívesen ezen kívül.
A válaszadók azon véle-

ményére is kíváncsiak
voltunk, hogy ők miért
tartják fontosnak e tevékenységet, és szerintük
mások megbecsülik-e az
önkéntes munka hasznosságát. Reméljük, az
eredmények magukért
beszélnek, s elgondolkodtatnak a jövőre, a pormentesített utak állajövőnkre nézve is.
pota megfelelő. A községben az alapközműA kutató munka ismervek, a villany, a víz és a
tetése előtt bemutatjuk a
gáz elérhető, szinte mintelepülésünk - Végegy- den háztartásban van
háza község - legfonto- alapközmű, csatorna a
sabb földrajzi, infra- házak 30 %-ában találstrukturális, humán erő- ható /220 bekötés/.
A településen 720 ház
forrás mutatóit.
van, ebből üresen áll kb.
A településünk
a házak 20%-a, azaz kb.
jellemzői:
140 porta.
Végegyháza község DélBékésben, a Mezőkovácsházi Kistérségben,
Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között található. Lakosainak száma
kb. 1400 fő. A község
hétköznap napközben
megfelelő busz és vonatközlekedéssel rendelkezik, hétvégén inkább
csak a vasúti közlekedés
számottevő. A lakosság
jelentős része rendelkezik gépkocsival, és gyakorlatilag minden háztartásban található kerékpár. A település úthálózata jónak mondható,
az összes út hossza 15
km , ennek 66 %-a aszfaltborítású /10 km/, a

A településen működik
óvoda, 3 óvónő és 2 dada foglalkozik a közel
félszáz óvodással.
Az iskolában 13 pedagógus oktatja a 102 tanulót,
minden évfolyamon egy
osztály működik. Az
oktatás három épületben
folyik: a 4. osztály és a
felső tagozat a központi
iskolában, 1-3. osztály
pedig a Bucsek iskolában tanul, testnevelés
órákra pedig a tornatermet használják. A központi iskolában 17 számítógép áll a gyerekek
rendelkezésére.
A számítástechnika oktatása csoportbontásban
folyik.

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete

2012. január

A tartalomból:
Ez történt...
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A civil törvény- 7
nyel kapcsolatos tudnivalók
Pályázatok
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Rendezvények
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Figyelmükbe
ajánljuk...
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Fókuszban a
Civil Törvény
Értsd és alkalmazd!
Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete szakmai információs napot szervez
civil szervezetek részére a „2011. évi
CLXXV. törvény - Az
egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról”
témában, az abban
foglaltak megismertetésére és gyakorlati alkalmazására.
Időpont: 2012. 01. 30
13.30 óra
Békéscsaba, Városháza

A községi könyvtárnak 323 beiratkozott tagja van, több mint 9000
könyvvel áll az olvasni vágyók
rendelkezésére, itt található 3 számítógéppel az e-magyarország
pont is. A Kék Lagúna pizzériában 7 számítógépen érhető el a
világháló.

Az adatok a népesség kb. 10%ának válaszai alapján megközelítőleg a lakosság korosztályi megoszlásának megfelelő százalékában lettek kiértékelve. Így a kapott eredmények megközelítőleg
a valós képet tükrözik, az elfogadható hibahatáron belül.

A Községi Önkormányzat megjelentet egy időszaki újságot, Végegyházi Hírmondó címmel 700
példányban.

A válaszadók otthon, egyedül
tölthették ki a kérdőíveket, névtelenül, csak az életkort, a nemet és
az iskolai végzettséget kértük a
személyes adatokból. A kérdőív
bármely kérdésére a választ meg
lehetett tagadni, a kérdőívben
lehetőség volt anonim kérdés,
illetve vélemény közlésére is.

Civil szervezetek, pártok, önszerveződő közösségek:
A faluban hat civil szervezet működik: Barangoló Közhasznú
Egyesület, Civil Társadalom Fejlődéséért Közhasznú Egyesület,
Végegyházi Sporthorgász Egyesület, Végegyházi Vagyonvédelmi
Polgárőr Egyesület KHSZ, és a
Végegyházáért Közhasznú Alapítvány. Két országos szervezetnek
van helyi csoportja, a Vöröskeresztnek és a Mozgáskorlátozottak Egyesületének. A községben
egy pártnak van helyi szervezete,
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek. Önszerveződő közösségek: a két nyugdíjas klub, az
Alkony Nyugdíjas Klub és az
Ezüstfenyők Nyugdíjas Pedagógus Klub és egy sportszakosztály,
az Asztalitenisz sportkör működik.
A kutatás módszertani lépéseinek ismertetése:
A felmérés 2011. augusztusszeptember hónapban zajlott Végegyháza községben, önkéntes válaszadók megkérdezésével. A válaszadók a település lakosságának a közel tíz százalékát teszik
ki, különböző korcsoportokból
és mindkét nemből. A megkérdezett 130 fő iskolai végzettsége is
természetesen különböző, de ez
ennek a felmérésnek a keretében
nem olyan lényeges. A környezeti
állapot felmérése alapjául már
más településeken is használt kérdőíveket használtunk, a helyi sajátosságok figyelembevételével.
2

A válaszadók megoszlása nem és
életkor szerint::
-18 év alatti korosztályból 14 nő és
20 férfi
-19-40 év közöttiek közül 36 nő és
6 férfi
-40 év felettiek közül 30 nő és 24
férfi vett részt a felmérésben.
A témakör első kérdésére
- ÖNKÉNTESKEDETT-E? - pozitívnak ítélhetjük meg az eredményt, hiszen a megkérdezettek
kb. 70 %-a valamilyen módon
részt vett már önkéntes tevékenységben, vagy még most is teszi
folyamatosan. Ez az eredmény
látszik abban is, hogy Végegyházán nem csak sok civil szervezet
vagy önszerveződő közösség működik, de a községünkben folyó
számtalan program is az ő nevükhöz fűződik. A szervezetek által
közzétett felhívásokra is
mindig van jelentkező. A
18 év alatti korosztály önkéntes munkája részben
az iskolájukhoz kötődik,
az ott szervezett műsorokban, rendezvényeken közreműködtek, de kitelepülésekkor is vállalnak feladatot, valamint gyermekfelügyelőként is dolgoztak.

Van, aki csak néhány napot vagy
hetet, de van, aki folyamatosan,
alkalmakhoz kötődve vállalnak
feladatot. Ez havi 1 órától akár 10
óráig is ad számukra elfoglaltságot. A fiúk többsége úgy tervezi,
hogy valamilyen önkéntes munkát mindig fog végezni, míg a
lányok inkább csak jelenlegi iskolájuk befejezéséig szeretnének
ilyen típusú tevékenységet végezni. A fiatalok közül a lányok elsősorban a gyermek- és ifjúsági
tevékenységeket, az állatvédelmet, a rendezvény- és programszervezést, a környezet- és természetvédelmet, a sportot részesíten é k
e l ő n y b e n .
Míg a fiúk a sport után a fizikai
munkát jelölték meg a szívesen
végzendő tevékenységek közül.
A 19 és 40 év közötti korosztály
elsősorban alkalomszerűen, egyegy meghirdetett akcióhoz kötődve önkénteskedik. Ebbe sok minden belefér, a szórólapozástól,
plakátragasztástól kezdve a környezetrendezés, takarításon keresztül a programszervezésig.
Van, aki itt is alkalomszerűen,
néhány nap vagy hét erejéig kapcsolódott be valamely terület
munkájába, de már több éve, folyamatosan tevékenykedő önkéntes bázisa is van e korosztálynak.
A havi 1-2 órától akár 20-25 óráig
is áldoznak szabadidejükből
ezekre a tevékenységekre. Többségükben valamilyen önkéntes
munkát mindig terveznek végezni
a jövőben is.
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E korosztályban a nők széles
körben tevékenykednének szívesen: környezet- és természetvédelem, rendezvény-, programszervezés, irodai munka,
oktatás, képzés, állatvédelem,
adminisztráció, gyermek- és ifjúsági tevékenység, szociális
ellátás, település és vidékfejlesztés. Míg a hasonló korú férfiak
elsősorban a fizikai munkát részesítik előnyben.
A 41 év feletti korosztály önkéntes munkája elsősorban valamely civil szervezethez vagy
az iskolához kötődik, az itt rendezett programokban segítenek,
sporttevékenységet folytatnak,
közlekedési nevelőmunkát végeznek, gyermekek szabadidős
tevékenységét segítik, vagy községi nagyrendezvényeken való
foglalatosságban közreműködnek. Van, aki nem olyan régen,
de sokan folyamatosan, akár fél
évszázada is tevékenykedik önkéntesként. A havi óraszám itt is
változó, a néhány órától a 160
óráig is terjedhet az önkéntes
munkára szánt idő. E kategóriában szinte egyhangúlag valamilyen önkéntes munkát mindig
terveznek végezni.
E korosztályban a nők a rendezvény-, programszervezés mellett
gyermek- és ifjúsági tevékenységet, adminisztrációs, irodai és
fizikai munkát, telefonos segítségnyújtást, szociális- és egész2012. január

ségügyi ellátást, környezet- és természetvédelmet
vállalnának
leginkább. Míg a férfiak a környezet- és természetvédelmet, valamint az oktatás, képzést, a fizikai munkát, a
sportot, a település- és
vidékfejlesztést, a szociális ellátást, a média
tevékenységet és a rendezvény-,
programszervezést részesítenék előnyben.
Az is érdekes kérdésnek mutatkozik, hogy ki miért tartja fontosnak az önkéntes tevékenységet!
Ennél a kérdéskörnél a megkérdezettek a következő választípusok közül rangsorolhattak:
- Érdekes időtöltés
- Hasznos számomra
- Jó érzés másoknak segíteni
- Jó a közösség
- Megbecsülik, amit csinálok
- Erkölcsi kötelesség
- Sokat tanulok
Külső szemlélőnek egyértelműen az lehet a véleménye, ha valaki dolgozik egy cél érdekében,
azt csakis fizetségért teszi. Lehet, hogy a köztudatban ez így
él, de aki önkénteskedett már, az
tudja, hogy ez egyáltalán nem
tűnik akkor és ott fontosnak.

A felnőtt korosztály számára egyöntetűen elsődleges, hogy jó érzés másoknak segíteni. (83 fő)
Ahogy a közmondás is mondja:
jobb adni, mint kapni, ez a
valóságban is így van. E mellett
a közösségben való tevékenykedés jó érzése is fontosnak mutatkozik. (30 fő) Míg az iskolás korosztály még érdekes időtöltésnek
tartja az önkéntes munkát, de
remélhetőleg ez a későbbiekben
is elősegíti, hogy folytatása legyen az életükben ennek a tevékenységformának. Érdekes,
hogy legkevésbé releváns az,
hogy mennyire hasznos az önkéntesnek ez a munka. Az önzetlenség ekképpen is megmutatkozik.
Nem mehetünk el amellett sem,
hogy számunkra milyen pozitívumai mutatkoznak az önkéntes tevékenységnek. Az természetes, hogy ezért fizetést nem
kapunk és nem várunk, de mégis lehet számunkra olyan haszna, amelyekből a későbbiekben
profitálhatunk. Nem ezek elérése a cél, de jótékony hatása és
„fizetsége” önként vállalt munkáknak.
Horváth Judit
Barangoló Közhasznú Egyesület
elnöke
A kutatás tapasztalatainak közzétételét a következő számunkban folytatjuk.

Nem veszett még ki
az emberekből az
önzetlenség, sokszor
a saját önbecsülésünk, önértékelésünk
érdekében is vállalunk plusz feladatot,
ha érdekesnek és
érdemesnek tartjuk.
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EZ TÖRTÉNT…
Kinevezték az NKA új
kuratóriumi tagjait
Felállt a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) új szakkollégiumi rendszere;
a frissen kinevezett kurátorok névsorát és a kollégiumok tervezett idei
költségvetését a szervezet pénteki
budapesti sajtóreggelijén ismertette
L. Simon László, az NKA Bizottságának elnöke.
Az októberben hivatalba lépett új
elnöknek köszönhetően az NKA-t
érintő aktív jogalkotási folyamat zajlott
le, amelynek eredményeként a kulturális alap az eddigi 17 helyett 9 állandó
szakkollégiummal, 150 helyett 72 kurátorral működik, és több új forrásból is
gazdálkodhat majd - emlékeztetett
Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás
miniszter, aki úgy vélte: "a változások komoly alapot jelentek a továbblépésre".
L. Simon László elmondta: az NKAról szóló törvény módosításával
bővülnek a kulturális alap bevételei, új forrásként megjelennek a pornográf termékekre kivetett kulturális adó és a közös jogkezelő szervezetektől származó befizetések, lehetségessé vált továbbá, hogy gazdasági szervezetek társaságiadókedvezmény igénybevételével
támogathassák az NKA-t.
Mint közölte, az előzetes tervek szerint a kilenc kollégium mintegy 5
milliárd forintot fordíthat pályázati támogatásra, ezen felül a miniszteri keret várhatóan 1,7 milliárd forint lesz. Ezek a kalkulált zárolásokkal (2,4 milliárd) csökkentett összegek, amelyekben nincsenek benne
az ötös lottó játékadójának 90 százalékán túli, egyéb bevételek - tette
hozzá.
L. Simon László kiemelte, a törvény
immár rögzíti: a miniszteri keret
legfeljebb az ötös lottó adóbevételének - működési költségekkel csökkentett - 25 százaléka lehet, és annak pontos mértékét a nemzeti erőforrás miniszternek a tárgyévet
megelőző december 15-ig meg kell
határoznia.
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Az Előadó-művészet Kollégiuma így
600 millió, az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 450 millió, a
Folyóirat-kiadás Kollégiuma 750 millió, a Könyvkiadás Kollégiuma 800
millió, a Közgyűjtemények Kollégiuma 600 millió, a Közművelődés és
Népművészet Kollégiuma 400 millió,
a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
700 millió, a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 200 millió, míg
a Vizuális Művészetek Kollégiuma
400 millió forintot fordíthat a pályázatok támogatására.
L. Simon László megjegyezte: mivel
az art mozik működésének támogatása ebben az évben nem látszik megoldottnak, az NKA a Vizuális Művészetek Kollégiumán keresztül szerepet
vállal a finanszírozásukban. Ez azonban nem működési támogatást jelent
majd, hanem meghívásos pályázatokat, amelyek keretösszege még nem
szerepel a szakkollégium 400 milliós
költségvetésében - fűzte hozzá. Az
elnök beszámolója szerint a Nemzeti
Kulturális Alap az államigazgatással
összehasonlítva takarékos és hatékony szervezet, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne gondolkoznának a működés korszerűsítésén.
Az NKA még ebben az évben átáll
például az elektronikus pályáztatási
rendszerre, ami komoly megtakarítást
eredményez majd - említett példát.
L. Simon László elmondta, hogy a
kollégiumi delegálási rendszer nem
változott; a kisebb számú kurátorral
és szakkollégiummal az NKA az
interdiszciplinaritás irányába kívánt
nyitni. Mint bejelentette, az Előadóművészet Kollégiumát Nagy Viktor
rendező, a Színház- és Filmművészeti
Egyetem tanára; az Építőművészet és
Örökségvédelem Kollégiumát
Pottyondy Péter okleveles építészmérnök, a KÖZTI Zrt. építész vezető tervezője, stúdióvezetője; a Folyóiratkiadás Kollégiumát Bednanics Gábor
József Attila-díjas irodalomtörténész,
kritikus, az Eszterházy Károly Főiskola docense; a Könyvkiadás Kollégiumát Thimár Attila irodalomtörténész,

kritikus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense; a Közgyűjtemények Kollégiumát pedig Kenyeres István, az Önkormányzati
Levéltárak Tanácsának alelnöke,
Budapest Főváros Levéltára főigazgató-helyettese vezeti.
A Közművelődés és Népművészet Kollégiuma Balogh Balázs
néprajzkutató, az MTA Néprajzi
Kutató Intézetének igazgatója; a
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Kálomista Gábor producer, a Megafilm Kft. ügyvezető igazgatója,
a Thália Színház menedzserigazgatója; a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma Szakály
Sándor, az MTA doktora, a Károli
Gáspár Egyetem tanszékvezető
egyetemi tanára; míg a Vizuális
Művészetek Kollégiuma Fabényi
Julia művészettörténész, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius Múzeum
igazgatója vezetésével áll fel.
Az új kurátorok listája:
Közművelődés és Népművészet
Kollégiuma
A kollégium vezetője (miniszteri hatáskörben kinevezett személy):
– Balogh Balázs néprajzkutató, az
MTA Néprajztudományi Intézetének vezetője
A szakmai szervezetek által delegált
személyek:
- Csasztvan András, a Szarvasi
Általános Művelődési Központ
Vajda Péter Művelődési Központ
és Turul Mozi igazgatója, a
Szarvasi Regionális Színház Kht.
ügyvezető igazgatója
– Csatlósné Komáromi Katalin
művelődési és felnőttképzési menedzser, a sárospataki Művelődés
Háza és Könyvtára intézményvezetője, a Magyar Népművelők
Egyesületének tagja
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- Igyártó Gabriella kulturális menedzser, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető
igazgatója
- Lacknerné Brückler Andrea közművelődési szakember, tanár, a
Pécsi Kulturális Központ igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetségének elnöke
Miniszteri hatáskörben kinevezett
személyek:
- Agócs Gergely néprajzkutató, a
Hagyományok Házának tudományos munkatársa
– Jantyik Zsolt, a debreceni
Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Művelődési Központ
i g a z g a t ó h e l y e t t e s e
– Juhász Zsófia, a Fejér Megyei
Művelődési Központ igazgatója
forrás: index.hu

Békés megyében történt
Luca-nap
2011. december 13-án 10 órától
Luca-napi programot szervezett a
Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesület. A Jaminai Közösségi
Házban megtartott rendezvényen
felelevenítették és a fiatalabb generációval megismertették a Luca
napi hagyományokat.
A „Luca-napi Boszorkányságok”,
mint hagyományőrző családi rendezvényt mintegy száz fő látogatta meg. Délelőtt 30 fős óvodás
csoport ültetett Luca-búzát, és
húsz iskolás gyermek készített
boszorkányt, illetve Luca-széket.
A csoportoknak Luca-napi hagyományokból összeállított audiovizuális bemutatót tartottunk, és
megvendégeltük őket teával, pogácsával, szaloncukorral.
14 órától folyamatos programok
voltak, ahol a kézműves foglalkozásokon kívül lehetett jósoltatni, a
Teaházba beülni, teázni. Az érdeklődők megtekinthették a bőrműves kiállítást, ahol szerencsetalizmánt lehetett készíteni. A gyerekek a játéksarokban pihenhettek, és kipróbálhatták a Lucakockát is. Ezzel egy időben a
„Boszorkány műsorvezető” segít2012. január

ségével olyan népi hagyományok
elevenedtek fel, mint például a
kotyolás, hagymakalendárium.
A vendégeket Szerencsepogácsával és Luca-gombóccal kínáltuk.
A nap zárásaként Tücsök Peti zenés gyermekműsorral kedveskedett a kicsiknek, majd dobolással
ért véget a rendezvény.

bevételéből tíz, jól tanuló gyermek
kap támogatást — sorolta
Szilágyiné Bella Margit, aki 20
évi munka után leköszönt.
Az egyesület elnöki tisztségét a
jövőben Mészáros Lászlóné Vági
Krisztina tölti be.
A sok éven át titkárként dolgozó
Benedek Szilviát pedig Borgulya
Pálné követi ebben a tisztségben.
forrás: beol.hu, 2011.12.12.
A megyét járta a Beol és a Hírlap
Jézuskája

A „Luca-napi Boszorkányságok”
elnevezésű programot - ahol minden Luca ajándékot kapott - hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg.
Virók Anna
titkár
Tisztújítás az orosházi
nagycsaládosoknál
Húszévi munka után leköszönt
tisztségéről az Orosházi Nagycsaládos Egyesület elnöke.
Nagy élet volt a fennállásának 20
éves évfordulóját is ünneplő
Orosházi Nagycsaládos Egyesület
karácsonyváró ünnepségén szombaton, az evangélikus iskolában.
A program rendhagyóra sikerült:
kinn tárkonyos raguleves főtt, az
épületben barkácsoló és sportoló
gyerekekkel találkoztunk, miközben a felnőttek készültek a rendkívüli közgyűlésre. Kiosztották
300 tagcsaládjuknak a karácsonyi
csomagokat, és 500 Mikuláscsomag is gazdára talált.
Karácsony táján fokozottabb figyelmet fordítunk a legnehezebb
helyzetben levő családjainkra.
Az Angyali Csomagküldő Szolgálatnak 10 családot terjeszthettünk
fel.
Adományozók jóvoltából 40 család asztalára kerülhet hurkakolbász, egy jótékonysági koncert

Útra kelt szerdán reggel a Népújság Kft. karácsonyi akciójának
adományait szállító teherautó,
s eljutott Ecsegfalvára, Gesztre,
Kétegyházára, Orosházára, Végegyházára.
A várakozástól, izgalomtól csillogó gyermekszemek fogadták
kiadónk küldöttségét a Tiszák ősi
fészkében Geszten, az Arany
János Általános Iskolának is otthont adó, hajdan szebb napokat
megélt kastélyban. Nánási János
főszerkesztő-kiadóigazgató és
Pocsaji Richárd felelős szerkesztő
nyújtotta át a nyertes Iskola, Szülők a Gyermekekért Alapítvány
képviselőjének lapunk akciójának főnyereményét, a 134 ezer
206 forintot.
- Őszintén örülök, hogy Geszt
nyerte a főnyereményt, de az akcióban résztvevő valamennyi civil
szervezet nyertes. Gratulálok,
hogy a közösségi média igénybevételével mozgósítani tudták a
Gesztért érző és tenni akaró közönséget — mondta Pocsaji
Richárd. Brandtné Czirják Éva, az
iskola igazgatója, egy személyben
az alapítvány kuratóriuma elnöke, megköszönve az adományt,
elmondta: a jövő évi gyermeknapot varázsolják felejthetetlenné az
összeg felhasználásával.
Kislányoknak piperetáska, kisfiúknak műanyag motor, bábok,
cipők, mesekönyvek, plüss állatkák, játékok.
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Felsorolni is nehéz, mennyi meglepetést rejt az a sok csomag, amiket az adakozók által eljuttatott
lapunk az Orosházi Nagycsaládosok Egyesületéhez. Volt, aki
ügyelt a részletekre: karácsonyi
dobozba, táskába csomagolta be
ajándékait, ahogy azt szeretteinek
is szánja. Más dobozba rakta adományát.
— Nagyon örülünk az adománynak — mondta Horváth Judit, a
Végegyházi Barangoló Közhasznú Egyesület elnöke.
— Még ma este összeállunk és
csomagokat készítünk, amiket
pénteken, a Végegyháza Karácsonyfája ünnepség után adunk át
a rászoruló családoknak. Horváth
Judit arról is beszélt, az is rendkívül jó érzés volt, hogy közel 3500an kattintottak rájuk a Beolon.
— A szavazás ideje alatt sokan
megállítottak. Mondták, hogy
szurkolnak értünk. Ezzel tulajdonképpen a munkánkat is elismerték — fogalmazott az elnök.
A kétegyházi Családok Egyesülete a ruhák zömét már odaadta a
kiválasztott mintegy tíz családnak.
Azonnal nekiláttunk és szétválogattuk a ruhákat, aszerint, melyik
családban milyen korú gyerekek
vannak. Volt az adományban kabát, sőt, ünneplő ruha is, ami különösen jól jött, a családok nem
tudták volna megvenni. Nagyon
boldogok voltak — tudtuk meg
Kalcsó Ritától, az egyesület elnökétől. A csecsemőruhákat és
plüssjátékokat a védőnői szolgálathoz vitték. A védőnők azoknak
adják majd át, akiknek a legnagyobb szükségük lesz rá az új évben.
Az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület szerdán este
kisebb ünnepséget szervezett tagjai számára a művelődési házban
lévő székhelyükön. Itt, a feldíszített
karácsonyfa mellett adták át a Hírlaptól kapott adományokat is.
— Igyekeztünk olyan rászoruló
családoknak juttatni az ajándékokból, akik az elmúlt években
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hatékonyan segítették egyesületünk munkáját — mondta Galambos István, a szervezet vezetője.
Hozzátette: Ecsegfalván leginkább
az iskolás gyermekeket nevelő
családok vannak nehéz helyzetben.
forrás: beol.hu, 2011.12.21.
Különleges napokat tarthatnak
Hárommillió forintot nyert a békéscsabai AUT-PONT Autista
Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány az OTP Bank Együttható
elnevezésű internetes pályázatán.
Szántó Tamás, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, 120
érvényes pályázat futott be, 30
szervezetre lehetett aztán a
Facebookon szavazni, az első öt
került a zsűri elé.
Az AUT-PONT 1260 vokssal az
első helyen jutott be, már az nagy
dolog, hogy ennyien tartották fontosnak tevékenységüket, figyelemre méltónak a Különleges napok - Együtt az autista gyermekekkel a közös mindennapokért
című pályázatukat. - A zsűriben
az OTP két képviselője, valamint
Szalóki Ági népdalénekes és Till
Attila műsorvezető kapott helyet közölte Szántó Tamás. - Nekik
kellett elmondani röviden a projekt tartalmát, illetve kérdeztek is.
Végül három díjazott lett, az
AUT-PONT és egy másik szervezet kapta a legmagasabb összeget,
a három-három millió forintot.
Szántó Tamás hangsúlyozta, céljuk az autizmussal kapcsolatos
szemléletformálás, főként az általános iskolások körében. Jövő év
februártól novemberig négy általános iskolában és nyári napközis
táborban rendhagyó osztályfőnöki órákat, egyéb rendezvényeket
tartanak az autizmussal élők élethelyzetéről, szükségleteiről, nehézségeiről interaktív, kötetlen
formában. A nyertes pályázatnak
köszönhetően jövő októberben az
autizmus napját is megrendezhetik az ideihez hasonló színvonalon.

A kuratóriumi elnök kérdésünkre
elmondta, a nappali intézményük
működtetésének bizonytalansága
ettől még megmarad, hiszen a
pályázati pénz csak az említett
projektre fordítható.
forrás: BMH, 2011.12.30.
A Látásunkért Alapítvány
szolgáltatásai
A Látásunkért Alapítvány segítséget kíván nyújtani a teljes élet folytatására, leküzdve az írás-olvasás
nehézségét.
Szolgáltatásaink:
- gépírás-oktatás vakon
- számítógépe beszélővel segíti a
tanulásban
- oktatónk megtanítja egér mellőzésével csak billentyű paranccsal
kezelni a PC-t
Megtanítjuk a skype használatára,
Outlook levelező program kezelésére, adatainak tárolására, rendezésére. Vakos listákon való bejelentkezésre, ahol társakkal könyvet,
filmet, rádióban elhangzott műsorokat cserélhet.
Az ön részéről szükséges kellékek:
- számítógép vagy laptop
- csatlakozási lehetőség az internethez, skype-programhoz.
- mikrofon és hangfal, ha számítógépe van.
- elhatározás, kitartás, és akarat a
tanulásra.
Az oktatás az Ön otthonában
történik, skype segítségével.
Jelentkezzen telefonon, vagy segítő
személy közreműködésével írjon
nekünk.
Ez a kezdet, amennyiben tovább
szeretne
fejlődni
ajánlatunk:
- angol nyelv tanulása kezdőknek
- német nyelv tanulása kezdőknek,
- magyar nyelv és irodalom, törté
nelem tanulása,
- beszédkészség fejlesztése,
- Braille pontírás megtanítása.
Elérhetőségeink: www.latasert.hu;

holljoli@latasert.hu
Telefonszámaink:
06-66-463-370
06-66-468-628
mobil: +36-20-9-120-336
E-Napraforgó

A CIVIL TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS AKTUÁLIS TUDNIVALÓK
2012. január 1-jétől már hatályos
az Országgyűlés által 2011.
december 5-én megszavazott civil
törvény. A civil szervezetek működésére vonatkozó új jogszabályok megjelentek a Magyar
Közlönyben:
- a 2011. évi CLXXV. törvény Az
egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény a Magyar
Közlöny 151. számában (37590
oldalon található)
- a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről a
Magyar Közlöny 164. számában
(40736 oldalon található)
- a 2011. évi CLXXXI. törvény a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról a Magyar Közlöny 157. számában
(38317. oldalon található)
A törvény és a kormányrendelet
l e t ö l t h e t ő
a
www.magyarkozlony.hu oldalról.
Latorcai Csaba: a civil szervezetek jövőre több mint 30 milliárd
forinthoz juthatnak
A civil szervezetek az állami és az
uniós források, valamint a központi költségvetésen kívüli támogatások révén 30 milliárd forintot
jócskán meghaladó bevételhez
juthatnak 2012-ben - mondta Latorcai Csaba, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium (KIM)
nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára az MTI-nek adott év
végi interjújában.
Latorcai Csaba hangsúlyozta: a
civilek támogatására az elfogadott
költségvetés közvetlenül 3,4 milliárd forintot biztosít. Ez az összeg
nem zárolható, nem vonható el és
maradványtartási kötelezettséggel
sem terhelhető - mondta.
A helyettes államtitkár közlése
2012. január

szerint ez az összeg biztosan
emelkedni fog, mert a civiltörvényben rögzített új szabályok
szerint a jövőre a Nemzeti Civil
Alapprogram (NCA) helyébe
lépő Nemzeti Együttműködési
Alapnak (NEA) költségvetésen
kívüli forrásai is lehetnek.
Kiemelte, hogy 2012-ben már uniós források is rendelkezésre állnak majd. Mint elmondta, jelenleg
azt készítik elő, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) konstrukcióján belül
többmilliárdos, akár 10 milliárd
forintnyi forrást sikerüljön biztosítani a civileknek, kifejezetten
foglakoztatást erősítő vagy serkentő programokra.
Már az idén is 13 milliárd forintnyi forrás jutott a civileknek, ezen
felül több mint 20 milliárd forint
olyan programokra, feladatok
ellátására, szolgáltatások biztosítására - akár normatív alapon -,
amelyeket nagyrészt civilek végeztek. Ez a forrás meglesz a következő évben is, sőt az uniós források bevonásával növekedni is
fog, így az összeg messze meghaladhatja a 30 milliárd forintot tette hozzá a helyettes államtitkár.
Latorcai Csaba a néhány hete elfogadott civiltörvényről azt mondta:
soha nem látott, szigorú összeférhetetlenségi szabályokat alkalmaznak a Nemzeti Együttműködési Alapnál (NEA), így a döntéshozók érdekeltségi körébe eső
szervezetek nem részesülhetnek
támogatásban. A NEA tanácsa és
az egyes kollégiumok 2012 első
hónapjaiban állhatnak fel, a tagokat megválaszthatják és március 15-ig közzétehetik a pályázati
felhívásokat.
A civil társadalmi kapcsolatokért
is felelős helyettes államtitkár emlékeztetett arra, hogy a törvény
szerint a NEA pályázatait minden évben február 15-ig kell
nyilvánosságra hozni, de jövőre

ez a határidő - a testületek felállítása érdekében - március 15-e
lesz.
Latorcai Csaba a törvényjavaslatot
ért korábbi bírálatokra reagálva
azt mondta, hogy eddig is volt
országgyűlési és miniszteri delegált az NCA-ban, s az sem volt
előírás, hogy a delegáltnak civilnek kell lennie. Így az új NEA
felállítása egyfajta garanciát jelenthet - vélekedett a helyettes
államtitkár.
Mint mondta, a civil szektorért
felelős miniszternek (jelenleg a
közigazgatási és igazságügyi miniszternek) is a stratégiai partnerek jelölése alapján kell delegálnia
a NEA-ba. Az adott ágazatban
jelentősnek minősülő civil szervezet lehet stratégiai partner, amely
így az ágazaton belüli szervezetek
véleményét közvetlenül is meg
tudja jeleníteni.
Latorcai Csaba kitért az Állami
Számvevőszéknek (ÁSZ) a civil
szervezetek gazdálkodását vizsgáló jelentésére is, amely az öszszegzése szerint egyértelműen
megállapította az eddigi döntéshozatali rendszer teljes alkalmatlanságát.
A helyettes államtitkár szerint az
ÁSZ által az NCA-nál feltárt 20
millió forintnyi szabálytalanság
összességében kevés, de ahhoz
képest, hogy ez egy szúrópróbaszerű ellenőrzés volt, rengeteg.
Mint közölte, ez a 400 millió forintnyi megvizsgált támogatás 5
százaléka. A helyettes államtitkárság az új törvény előkészítése során egyeztetett az ÁSZ-szal,
amely üdvözölte az új szabályozást - mondta el a szakpolitikus.
Latorcai Csaba beszélt a korábban
több bírálatot kapott egyedi miniszteri keretről is. Úgy fogalmazott, a keret céljainak parlamenti
ismertetésekor lecsillapodtak a
kedélyek.
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A helyettes államtitkár hozzátette:
így formai okok miatt "nem véreznek majd el" formailag hibás, ám
társadalmilag felkarolandó kezdeményezések.
Közlése szerint a teljes civil szféra
támogatására fordítható összeg 10
százalékáról rendelkezhet a tárcavezető.
Latorcai Csaba azt mondta, nem
tudni, jelenleg hány civil szervezet létezik, ezért létrehoznak egy
közhiteles nyilvántartást, amelyet 2012-ben feltöltenek, és azt a
bíróságok fogják vezetni. Akkor
lesz majd látható, hogy hány szervezet van.
Hozzátette: azok a civil szervezetek, amelyek 2012. május 31-ig
nem nyújtják be a bíróságra mérlegbeszámolójukat és tevékenységi jelentésüket, felszólítást kapnak. Ha ennek sem tesznek eleget,
akkor az ügyészség törvényességi
felügyeleti eljárás eredményeként
kezdeményezi a bíróságnál a
megszüntetést.
Latorcai Csaba szerint ez ugyan
hosszú folyamat, de nem jelent
adminisztratív terhet a civil szervezeteknek. Hangsúlyozta: újdonság, hogy ezzel lehetőség nyílik a
nem létező, nem működő, vagy
nem civil tevékenységet végző
szervezetek végelszámolás vagy
felszámolás útján történő megszüntetésére.
A helyettes államtitkár ismertette a közhasznúvá válás törvényi
feltételeit: minden állami, önkormányzati tevékenységet végző
szervezet, amely mögött minimális támogatottság áll, és amely
rendelkezik olyan erőforrásokkal,
amelyek ezen tevékenység végzéséhez szükségesek, az a jövőben
közhasznúvá válik. Egyetlen tevékenységet sem szeretnének preferálni, így azok nincsenek felsorolva - tette hozzá.
Latorcai Csaba a helyettes államtitkárság előtt álló legfontosabb
feladatokat ismertetve kiemelte:
meg kell alkotni a végrehajtási
rendeleteket, a forrásokat pedig a
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civil szervezetek között úgy kell
elosztani, azokat oda kell rendelni,
ahol "megadatik a lehetőség, hogy
azáltal kitörjenek és megmutassák
magukat egész Magyarország számára".(mti)
forrás: www.kormany.hu
A törvény megismertetésével,
értelmezésével kapcsolatos rendezvények Békés megyében:
Sarkadi információs nap
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete és a Kötegyáni
Baráti Kör a Sarkadi kistérségben
működő civil szervezetek részére
szakmai információs napot szervez, melynek
időpontja: 2012. január 18. (szerda)
13.30 óra
helyszíne: Sarkad, Kossuth u. 22.
(Békés-Bihari Kistérségi Iroda,
református templom mellett)
Program:
Forrásteremtés kulturális és közösségi munkához
Előadó: Polyák Albert, BácsKiskun Megyei Közművelődési
Intézet főtanácsosa
2011. évi CLXXV. törvény - Az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról. A törvény értelmezése a gyakorlatban.
Előadók:
Pocsajiné
Fábián
Magdolna;Bálint Andrea
Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete
Leader aktualitások
Előadó: Szívós László, Körössárréti Vidékfejlesztési Egyesület
Bejelentések (kistérségi hírek, rendezvények, akciók, pályázatok,
egyéni kérdések stb.)
Előadó: Ungvári Mihály
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület
Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen január 14-ig visszajelezni az ungvarim49@gmail.com
vagy a civil@kfbme.hu e-mail címre.

Vésztői információs nap
Előkészület alatt áll a vésztői
szakmai információs nap megszervezése is, melynek időpontja:
2012. január 27. 16.00 óra;
Helyszíne:
Sinka István Művelődési Központ
Vésztő, Kossuth u. 43-47.
A rendezvényre elsősorban a kistérségben működő civil szervezetek képviselőit várják.
További részletes információ a
muvkozpont@veszto.hu e-mail
címen kérhető.

Fókuszban a Civil Törvény
Értsd és alkalmazd!
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
szakmai információs napot szervez civil szervezetek részére a
„2011. évi CLXXV. törvény - Az
egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” témában, az abban foglaltak megismertetésére és gyakorlati alkalmazására.
A rendezvény időpontja:
2012. január 30. (hétfő) 13.30 óra
Helyszíne:
Békéscsaba, Városháza
Bővebb tájékoztatás kérhető a
66/333-263-as telefonszámon,
valamint a
koszecz@bekescsaba.hu;
civil@kfbme.hu e-mail címeken.
(az információs nap részletes
programja a jövő hét folyamán
lesz elérhető a rendező szervezetek honlapjain).

A rendezvény a proHáló Hálózat
országos konferenciasorozata keretén belül valósul meg.
E-Napraforgó

PÁLYÁZATOK
Kor-Társ Idősügyi Program
2011 / KOR-TARS-11
Idősklubok, nyugdíjasklubok,
kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására
Kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
A pályázati program lehetőséget
kíván teremteni az időstársadalom minél szélesebb köréből érkező programigények támogatása,
hozzájárulva az idősügyi cselekvési terv célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósulásához.
A fenti célok elérése érdekében a
pályázati program támogatja:
- kulturális programok,
- oktatási programok,
- egészségügyi programok,
- sportprogramok megvalósítását.
A programok keretében, szakmai
előadások, író-olvasótalálkozók,
konferenciák, előadóestek, kiadványok, utazások, közösségi
programok, hagyományőrző
programok, szabadidős- és sportesemények, tanfolyamok egyaránt
megvalósíthatóak. A pályázat keretében programsorozatok és a
kiírásban szereplő célok együttes
megvalósítása is támogatható.
Pályázhat: - egyéb egyesületek
(KSH 529), melyeknek céljában,
tevékenységi körében szerepel az
idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése;
- egyéb alapítványok (KSH 569),
melyeknek céljában, tevékenységi
körében szerepel az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése;
- egyház (KSH 551);
- egyház önálló szervezete (KSH
553);
- önálló egyházi intézmény (KSH
552);
- egyéb egyházi szervezet (KSH
559);
- önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező nyugdíjasklubok,
amennyiben rendelkeznek befo2012. január

gadó (kötelezettségvállaló) szervezettel
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg
23 750 000 Ft.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: a pályázaton minimum 50 000 Ft, maximum 150 000 Ft támogatás igényelhető.
A pályázott támogatás mértéke a
projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A pályázaton
saját forrás biztosítása nem kötelező.
A támogatás folyósítása egy öszszegben, előfinanszírozás formájában történik.
Támogatási időszak: a Pályázó
által a pályázatban megjelölt,
2012. január 16. és 2012. május 15.
közé eső időszak.
A pályázatok benyújtásának
módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett
Pályázatkezelő Rendszeren keresztül.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályáz ónak a
http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a
Pályázatkezelő Rendszerben,
melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
Az internetes pályázatok beadási
határideje:
2012. január 15. 24.00 óra
A pályázati felhívás és a Pályázati
Útmutató
letölthető
a
http://www.kormany.hu/hu/
nemzeti-eroforrasminiszterium és
a http://www.ncsszi.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő
ügyfélszolgálatától kaphatnak az
(1) 237 6782-es telefonszámon,
valamint a palyazat@ncsszi.hu
e-mail címen.

ÉLETÚT-2011
„Kérdezzük meg nagyszüleinket,
dédszüleinket!”
Önéletírói pályázat időseknek,
nyugdíjasoknak
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Szociális, Család- és Ifjúságügyért
Felelős Államtitkárság és a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium Sajtófőosztálya meghirdeti közös pályázatát.
Pályázati témakör:
- személyes múlt egy-egy eseménye,
- életút,
- történelmi pillanat megírása,
- emlékezetes pillanat megírása.
Pályázók köre: 60 év feletti természetes személyek.
A pályázat úgy is benyújtható, ha
azt a nagyszülő unokája segítségével valósítja meg. Ebben az esetben
a nagyszülővel – a fenti témakörökben – készített interjú formájában is
elfogadunk pályaművet, melyet a
nagyszülő nyújthat be.
Beadható pályázatok száma: Pályázónként egy pályázat.
Beadás módja: a papíron benyújtásra kerülő pályázatokat egy példányban postai úton a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet részére a
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
címre, illetve elektronikusan az
eletut@ncsszi.hu e-mail címre várjuk.
Formai követelmény nincs, lehetőleg géppel írva 20 A/4-es oldal terjedelem.
Beadási határidő:
2012. február 15.
A beérkezett műveket szakmai Bíráló Bizottság bírálja el.
A legjobb három mű díjazása:
1. helyezett: bruttó 400 000 Ft
2. helyezett: bruttó 200 000 Ft
3. helyezett: bruttó 100 000 Ft
A legjobb pályázatot beküldők között számos értékes ajándékot sorsolunk ki.
A pályamű kizárólag a Pályázó
(szerző) saját alkotása, szellemi
terméke lehet.
Bővebb információ a
www.ncsszi.hu aktuális pályázatok menüpontban található.
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Támogatás a civileknek
Békés Város Önkormányzata a
lehetőségeihez mérten 2012-ben is
támogatni kívánja a településen
működő civil szervezeteket, ezért
meghirdeti a 2012-es civil pályázatát. A civil szervezetek támogatási igényeiket január 23-a és

február 17-e között adhatják le a
Civil Szervezetek Házában
(Békés, Hőzső u. 4., bejárat a Libazug utca felől). A beérkezett pályázatok alapján 2012. március 16ig tesz javaslatot a Civil Tanács a
Képviselő-testületnek a támogatások mértékére. Pályázni az előző

évek gyakorlatának megfelelően
lehet. Pályázati adatlap felvehető
a Civil Szervezetek Házában január 23-tól hétköznaponként 8-16
óráig. Ugyanitt lehet érdeklődni
Szűcs Gábornénál hétköznaponként 8-14 óráig a 70-459-07-94-es
számon.

RENDEZVÉNYEK
A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta
le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az
oktatással, pedagógiai munkával
kapcsolatos díjakat.
Válogatás a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére szervezett Békés megyei programokból:
Békés
Magyar Állami Népi Együttes
Magyar rapszódia című műsora
Időpont: 2012. január 21. 19 óra
Helyszín: Békés Városi Kulturális
Központ
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Gyula
Időpont: 2012.január 22.
Helyszín: Városháza díszterme
Információ: www.gyula.hu
Bucsa
Vers- és prózamondó Verseny
Időpont: 2012.január 20.
Helyszín: Közösségi Ház
További információ:
66/585-530, konyvtar@bucsa.hu;
Füzesgyarmat
Időpont: 2012. január 20.
Helyszín: Művelődési Ház
Szervező: Hegyesi János Könyvtár és Művelődési Ház, Tel.:
66/491-795,
e-mail: fgykonyvtar@fuzestv.hu
Vésztő
„A HAZA MINDEN ELŐTT”

- ünnepi

műsor
Időpont: 2012. január 22.
Helyszín: Sinka István Művelődési Kp. Vésztő, Kossuth u. 43-47.

Országos Textiles
Konferencia
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület 2012. március 9-11-én
13. alkalommal rendezi meg az
Országos Textiles Konferenciát a
hozzá kapcsolódó két pályázati
kiállítással együtt. A konyha és
ebédlő textíliái a Munkácsy Mihály Múzeumban tekinthetőek
meg március 9-től 25-ig. A viselet
és viselet kiegészítők című kiállítást pedig a Munkácsy Emlékházban láthatják az érdeklődők
március 9-től 23-ig. A konferen-

ciával és a kiállításokkal kapcsolatban bővebb információ kérhető a
66/442-122-es telefonszámon, vagy az info@bmne.hu email címen.
Vitéz László Békéscsabán
Szükségünk van olyan szerethető
példaképekre, akik legalább képzeletünkben vagy akár a bábszínházban jól elagyabugyálják azt,
aki rosszat tesz velünk s a világgal. S ez a valaki most itt van s
nemes egyszerűséggel csak Vitéz
Lászlónak hívják! A hagyományos vásári bábjátékban a
pirossapkás, vidám fickó palacsintasütőjével tanítja móresre az
ördögöket és magát a halált is.
Sziporkázó, életvidám kesztyűs
bábjáték ez, melyet a vásári mutatványok előznek meg. Ki Vitéz
László, szó szerinti „jobb keze”
történetünkben? Nem más, mint
Pályi János, aki Békéscsabára látogat a Békéscsabai Napsugár Bábszínház vendégeként. A bábszínházat szerető közönség
2012. január 17-e és 30-a között
láthatja a békéscsabai Ibsen Házban.
További információt a
www.napsugarbab.hu-n találhatnak.

E-Napraforgó

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
„Kultúrházak éjjel-nappal” 2012-ben új időpontban!
A hazai és nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy azok
a szakmák és szervezetek sikeresek, akik valamilyen rendszerben, partnerségben tudnak
együttműködni. Az utóbbi években megerősödött az igény arra,
hogy a közművelődés intézményei önálló akcióval mutatkozhassanak meg, ezért megtartva az
eddigi kezdeményezések közül
legjobban bevezetett és ismert
„Kultúrházak éjjel- nappal” nevet – amely kifejezi azt, hogy
intézményeink a nap bármely
szakában a látogatók szolgálatában álltak és állnak - hirdetjük
meg új időpontban (2012. 02. 1719.) az ors z á g o s
köz művelődési akciót.
Az egész
országot
behálózó, a
kisebb településeken szinte egyedüli kulturális szolgáltatóként
jelenlévő kultúrházak, faluházak,
a nagyobb településeken közművelődési feladatokat ellátó művelődési és közösségi házak, többfunkciós intézmények 2012. február 17-19 közötti napokban mutatkoznak majd be éjjel vagy nappal,
avagy mindkét napszakban sokoldalúságukat bizonyítva.
Fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget adjunk a látogatóknak annak
megismerésére, milyen magas
szintű a közművelődést szolgáló
intézményekben, szervezetekben
folyó szellemi kulturális örökség
védelem, valamint az új értékeket
teremtő kreatív alkotó tevékenység.
A „Kultúrházak éjjel-nappal” országos program megvalósításával
és sajtó kampányának színvonalas
2012. január

megszervezésével a Magyar Népművelők Egyesületének az a célja,
hogy a kultúra teremtés és terjesztés házai, a benne dolgozó
szakemberek és elsősorban az
alkotó, kreatív közösségek teremtsenek egy olyan alkalmat,
melyben közösen dolgozva hívják fel a figyelmet azokra a megkerülhetetlen kulturális, közművelődési értékekre, amelyek
ezekben a házakban, szervezetekben, közösségekben születnek és
kerülnek nyilvánosságra.
Legyen ez egy olyan nagyszabású
programsorozat, amely a kultúra
házaira irányítja a figyelmet országszerte. Azokra a házakra,
amelyek az ország leglátogatottabb kulturális terei, hisz évente
több mint 80 millióan látogatják, s
amelyek megtalálhatók a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. Minden csatlakozó szervezet olyan programot valósít
meg, amely láthatóvá teszi a benne folyó sokszínű, társadalmilag
létfontosságú tartalmi tevékenységet, közösségi művelődést, felnőttképzést, amatőr művészeti
munkát, színvonalas kulturális
eseményeket.
A bemutatkozás mellett szóljon ez
az „ünnepi akció” a felelősségről
is.
A fenntartók, támogatók, a működtetők és a szolgáltatásokat
igénybevevők közös felelősségéről annak érdekében, hogy a közművelődési intézményrendszer
továbbra is részese legyen a helyi
társadalom fejlődésének, az emberi erőforrások fejlesztésének. Minden település, intézmény kapjon
lehetőséget arra, hogy megmutassa magát, láthatóvá tegye egyedi
sajátosságait.
Jelentkezni lehet a
www.kulturhazak.hu oldalon
lévő jelentkezési lap kitöltésével.
forrás: www.erikanet.hu

2012: Az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás európai éve
A 2012-es év az aktív idősödés és a
nemzedékek közötti szolidaritás
európai éve. A kezdeményezés
arra hívja fel a figyelmet, hogy
Európában minden eddiginél
hosszabb ideig élnek az emberek,
és idősebb éveiket is egészségesebben töltik, mint korábban.
Rámutat emellett arra is, hogy
mindez lehetőségeket tartogat a
számunkra.
Az aktív időskor lehetőséget ad a
mostani és a jövőbeni idősebb embereknek arra, hogy:
állásban maradjanak és tudásukat
t o v á b b a d j á k ,
továbbra is tevékeny szerepet
tölthessenek be a társadalomban,
minél egészségesebb és boldogabb,
t e lje se b b é le t e t é lh e sse n e k .
A tevékeny öregkor nagyon fontos
a nemzedékek közötti szolidaritás
fenntartásában is azokban a társadalmakban, amelyekben egyre több
az idős ember.
A politikusok és az érintettek előtt
álló feladat az, hogy elősegítsék,
hogy az idős emberek tevékenyen
és önállóan tudjanak élni. Igen sokféle területen kell intézkedéseket
hozniuk ennek érdekében, például
a foglalkoztatásban, az
egészségügyi ellátásban, a szociális
szolgáltatásokban, a felnőttképzésben, továbbá az önkéntesség, a lakhatás, az informatikai szolgáltatások vagy a közlekedés terén.
Az európai év arra hivatott, hogy
felhívja a figyelmet a tevékeny
időskorral kapcsolatos kérdésekre,
és bemutassa, melyek a rájuk adható legjobb válaszok. Mindenekelőtt azonban szeretné arra buzdítani a politikai döntéshozókat és
az érintett szereplőket, hogy célokat
tűzzenek ki maguk elé, és tegyenek
is azért, hogy azokat valóra váltsák.
A 2012-es évnek az eszmecseréken
túlmutatva már meg kell hoznia az
első kézzelfogható eredményeket is.
forrás: http://ec.europa.eu/
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CivilTech Program
A CivilTech Informatikai Adományozó Program a NIOK és a
TechSoup partnerségének keretében valósul meg. A program azáltal, hogy az adományozott szoftvereket egy jelképes adminisztrációs díjért teszi hozzáférhetővé,
csökkenti a szervezetek informatikai beszerzésének költségvetését.
Microsoft könnyebbé teszi a
szervezetek számára, hogy hozzájuthassanak a szükséges szoftverekhez, amikor erre igényük
van. A jogosult szervezeteknek
mostantól nagyobb szabadságuk
van abban, hogy mikor rendelhet-

nek adományokat, illetve milyen
termékeket érhetnek el. Az új
Microsoft Adományozási Központon keresztül könnyebben
követhetőek a rendelések, és a
további kínálat!
A Microsoft ajánlata a Get
Genuine Windows
A Microsoft mostantól teljes Windows 7-es operációs rendszereket
kínál adományba nonprofit szervezeteknek és könyvtáraknak a
Get Genuine programján keresztül. Ezt a teljes operációs
rendszert
tartalmazó
adományt
összesen

csak egy alkalommal rendelhetik,
és kizárólag csak azon szervezetek számára érhető el, akik technikailag vagy jogilag nem képesek
frissített (Upgrade) verziót használni. Tudjon meg többet a
Get Geniune programról a
www.civiltech.hu oldalon.
A CivilTech Programról bővebb tájékoztatás a Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesületének irodájában
kérhető, a 66/333-263 telefonszámon.

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent a Civil Szemle
29. száma!
Tartalom:
ELMÉLETILEG
Bartal Anna Mária–Kmetty Zoltán:
A magyar önkéntesek motivációi
– a Magyar Önkéntes Motivációs
Kérdőív sztenderdizálásának
eredményei alapján
KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM
Molnár Klára: Vállalati önkéntesség Magyarországon, 2011
Nagy Renáta–Gyorgyovich Miklós–Péterfi Ferenc: Önkéntességtől az aktív állampolgárságig –
beszámoló a Civil Szemleszemináriumról
TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM
Kinyik Margit: Az intézményi
önkéntesség a szociális és gyermekjóléti közszolgáltatásokban
VILÁG-NÉZET
Tereza Pospíšilova: Önkéntesség
Csehországban
Alžbeta Brozmanová Gregorová:
Önkéntesség Szlovákiában
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KISEBBSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM
Vadkerti Zoltán: Együtt az önkéntességben: romák és gádzsók
Ferenczi
Tünde:
Civilnek lenni: más
szemlélettel rendelkezni (?)

lesztési vita a Nyári Egyetemen –
2011. július 29. Kunbábony
Témafelvezetők és vitavezetők:
Giczey Péter, Peták Péter, Varga
Máté: Nyári egyetemi vita a közösségszervezésről, 2011. július
29.
Chuck Hirt: KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS

A kiadvány megtalálható a Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesületének szakkönyvtárában
és igény esetén személyesen az
irodában (Ibsen Ház - Békéscsaba, Andrássy út 3.) kölcsönözhető.
PAROLA
Ízelítő a 2011/4. szám tartalmából:
Pallai Katalin: Civilek a társadalmi párbeszédben. Hogyan válhatunk konstruktív partnerekké?
Giczey Péter és Kovács Edit: Közösségfejlesztői szerepek és eszközök a radikális mértékű közösségi változásokban – szakmafej-

Sélley Andrea: Közösségfejlesztés
az Avason. Esettanulmány
Benedek Gabriella – Fellegi Borbála – Győrfi Éva: KLÍMA+ program az iskolai konfliktusok kezelésének támogatására
Kalocsai Janka és Széll Krisztián
kutatási beszámolója és vitája:
Közösségi kapcsolatok igénye – a
demokrácia megújításának esélye
Thiesz Angéla: Közösségi művészet – Lépés. Lehetőség

A folyóirat megtekinthető a
www.kka.hu oldalon.

E-Napraforgó

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE
BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
SZOLGÁLTATÁSAI

Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az egyesületi iroda nyitva tartási idejében:
Hétfő—csütörtök:

9.00—16.00 óra

Péntek:

9.00—13.00 óra

Helyszín: Ibsen Ház—Békéscsaba, Andrássy út 3.
(első emelet)

Tanácsadások civil szervezetek részére:
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.
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.
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 szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (66/333-263) vagy email-ben (civil@kfbme.hu) történő egyeztetés szükséges!
Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu

Napraforgó
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
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
I. évfolyam, 1. szám
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