
A Kötegyáni Baráti Kör 

Egyesület 1997-ben ala-

kult, a helyben élő alko-

tók, kreatív értelmiségi-

ek kezdeményezésére 21 

fővel. A szervezet alapí-

tó célkitűzései között 

szerepelt többek között a 

kötegyáni lakosok élet-

körülményeinek javítá-

sa, a helyi kezdeménye-

zések támogatása, a tele-

pülésen élő polgárok 

közügyekben való rész-

vételének és a közügyek 

iránti felelősségének 

növelése. 

A szervezet - az eltelt 15 

éves működése alatt - 

többféle közösségfejlesz-

tési, közművelődési és 

vidékfejlesztési progra-

mokat valósított meg a 

településen, valamint a 

határon innen és túl. 

Az egyik legjelentősebb 

szakmai sikernek nevez-

hető - A Demokratikus 

Jogok Fejlesztésért Ala-

pítvány támogatásával – 

1998-ban beindított Tele-

ház szolgáltatás, amely-
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

nek keretében szaktanács-

adást, internethasználat 

lehetőséget, nyomdai anya-

gok készítését, a vállalko-

zók, állampolgárok min-

dennapi ügyekben felme-

rült problémáinak megol-

dásához szakmai segítség 

nyújtását vállalták fel a Te-

leház munkatársai. Ezekben 

az években kezdődött el 

egy céltudatos, helyi társa-

dalomfejlesztő munka is a 

településen, amelyhez jelen-

tős segítséget nyújtottak a 

Közösségfejlesztők Békés 

Megyei Egyesületének tag-

jai, akik 3 alkalommal vé-

geztek a településen problé-

mafeltáró kutatást, melynek 

eredményeit a helyi lako-

soknak, vezetőknek vissza-

csatolták. E feltáró munkák 

segítséget nyújtottak az 

Egyesület és a település 

vezetésének a további célok 

megfogalmazásához, a tele-

pülés fejlesztéséhez szüksé-

ges távlati stratégiai célok 

kitűzéséhez.  A szükséglete-

ket összegezve megfogal-

mazták, hogy a helyben 

élőknek nagy igénye 

van a mindennapi élet-

hez kapcsolódó, saját 

életük minőségét segítő 

szakkörökre, tanfo-

lyamokra, képzésekre, 

valamint az alkotó kö-

zösségek meglétére. 

Az Egyesület és az ön-

kormányzat közös 

együttműködésének 

eredményeképpen 2001

-ben indították el azt a 

10 éves beruházást, 

amelynek során egy 

másfél hektáros ÖKO- 

tavat és ÖKO-parkot 

alakítottak ki a Gyepes 

természetes vízfolyásai-

nak visszaállításával. Itt 

kapott helyet – a maga 

nemében egyedülálló, 

Magyarországon az 

egyik legnagyobb – 

Kopjafa - és faszobor 

gyűjtemény, amely a 

Fekete-Körös mente 

hagyományos motívum 

világát reprezentálja.    

Maradandó értékek 

sorát hozták létre a tele-

pülésen az évenként 

15  ÉV TANULSÁGAI 
EGY CIVIL SZERVEZET ÉLETÉBEN 

Kötegyáni Baráti Kör Egyesület 
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megrendezendő nyári művész-

telepek (köztéri alkotások: ját-

szótér, faszobrok).  

Több mint száz hazai és ötven-

nél is több külföldi – szlovák, 

szerb, román - alkotók közös 

munkájának tekinthető a mil-

lenniumi emlékhely és a Nap-

óra /Szőke Sándor szobrász 

tervei alapján/ elkészítése, ame-

lyek mára a települést megjelölő 

emblematikus szimbólumokká 

váltak.  A csapatban végzett 

helyi fejlesztések sora nagyban 

erősítette a lokálpatriotizmust, 

összefogásra ösztönözte a falu 

lakosságát, akik közösen terem-

tettek helyi értékeket az ide lá-

togató képző - és iparművé-

szekkel. 

A tájépítő, kulturális értékte-

remtő művésztelepek hatására – 

a Kötegyáni Baráti Kör művész 

alkotóinak közreműködésével – 

hasonló munkák indultak be 

Magyarországon és külföldön: 

Kondoroson, Dobozon, Gyula- 

Szanazugban, Biharugrán, Sü-

megen, Sopronban, Szombathe-

lyen, Komáromban, Lakitelek 

Népfőiskolán, szlovákiai 

Nagyölveden, romániai Belényesen, 

Mezőpetriben, Nagypetriben, 

Erdőcsinádon és várhatóan a jövő-

ben Sarkadon, Csíkszentimrén. 

Az Egyesület hangsúlyos tevé-

kenysége volt az elmúlt 15 évben 

az a közművelődés területén 

végzett munka, amely az önkor-

mányzattól átvett feladatátadás 

keretében működtetett közösségi 

színtér tartalommal való megtöl-

tését jelentette 1999-2011. között. 

E tevékenység keretében szak-

mai segítséget nyújtottak a kis-

csoportok – nyugdíjas klub, kert-

barát kör, erdélyi kör, cukorbe-

teg klub – működéséhez. Kiállí-

tásokat szerveztek a művelődési 

házban – képzőművészeti, vadá-

szati, helyi hagyományok – té-

makörben, valamint részt vettek 

település szintű rendezvények 

szervezésében. Segítették a tele-

pülés intézményeinek, lakóinak 

közösségi színterén megvalósí-

tott rendezvényeit. A közel 

15.000. kötetes községi könyv-

tárat – szintén az önkormány-

zattól átvett feladatellátás kere-

tében – működtették 2009 szep-

temberéig.  Ettől az időponttól 

kezdve Sarkad ás Térsége 

Többcélú Önkormányzati Tár-

sulás vette át a fenntartói fela-

datokat. A könyvtárban író- 

olvasó találkozókat, felnőtt fel-

olvasó délutánokat, fotó és kép-

zőművészeti kiállításokat szer-

veztek. 5 éves időtartamig na-

gyon aktívan működött – a 

szervezet háttér infrastruktúrát 

biztosító közreműködésével – 

az Alapfokú Művészeti Iskola 

is Kötegyánban. Volt zene, nép-

tánc és képzőművészeti okta-

tás, sajnos a nagy érdeklődés 

ellenére - a központi finanszíro-

zás hiánya miatt – a felmerülő 

költségeket a szülők már nem 

tudták finanszírozni, így meg-

szűnt az iskola tevékenysége.  

A KBKE és a Közösségfejlesz-

tők Békés Megyei Egyesülete 

együttműködése révén 2005-

ben kezdődött el az a Sarkadi 

kistérségi közösségfejlesztő 

program, melynek célja a civil 

szervezetek hálózattá történő 

szerveződésének elősegítése, az 

együttműködés fejlesztése és a 
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Sarkadi Kistérség Civil Fórum 

munkájának megerősítése. A prog-

ramok során több képzést, szakmai 

műhelyt is szervezett az Egyesület 

a kistérség 120 civil szervezete ré-

szére pl.: pályázatírás, menedzs-

ment hálózatépítés témakörökben. 

A kistérségi közösségfejlesztési 

munkát a Sarkadi Kistérségi Civil 

Fórum tagjai által választott szak-

mai team irányítja. 

Az Egyesület a működés és a szak-

mai munka alapjait elsősorban pá-

lyázati támogatásokból fedezi, ame-

lyek között vannak sikeres és siker-

telen pályázatok egyaránt. 

Az Integrált Közösségi Szolgáltató 

Tér (IKSZT) pályázatot megalapo-

zó szükségletfelmérés egyértelmű-

en kimutatta, hogy a településen 

élő emberekben nagyon sok – je-

lenleg még a helyi társadalom szá-

mára nem „hasznosult” – érték, 

tudás van, amelynek hasznosítása 

az IKSZT keretében lehetséges lett 

volna, sajnos forráshiányra hivat-

kozva a benyújtott pályázatot el-

utasították. A Leader pályázaton 

viszont nyert a szervezet, amelyet 

a megváltozott gazdasági és politi-

kai helyzet miatt kénytelen volt 

visszamondani. 

 

A JÖVŐ PERSPEKTÍVÁI 

2011. március 1. fordulópont a 

szervezet életében, hiszen az ön-

kormányzattól feladatátvállalással 

végzett közművelődési munka 

helyett más tevékenység után kel-

lett nézni.   Ugyancsak sarkalatos 

kérdés volt, hogy a civil törvény 

megalkotása után mi lesz az a for-

ma, amelyben továbbléphetnek. 

Miben gondolkodjanak, hogyan 

lehet a szervezetet fenntartani, mű-

ködtetni?  Éppen ezért végiggon-

dolták és hozzákezdtek a Kötegyá-

ni Népfőiskola profiljának megter-

vezéséhez – a Lakiteleki Népfőis-

kolával együttműködve – és foga-

dó készségének vizsgálatához. A 

népfőiskola célja: a lokalitás, egy 

helyi közösség életminőségének 

javítása. Ez a látszólag egyszerű cél 

roppant nehézségeket rejt, mivel 

kedvezőtlen társadalmi környezet-

ben kell azt megvalósítani.  A prog-

ram összeállításában segített, hogy 

a szervezet hosszú évek óta tagjai a 

Civil Közösségi Házak Magyaror-

szági Egyesületének, amelynek 

keretében – országjáró útjuk során 

– megismerkedtek más népfőisko-

lák tevékenységével is. Jelenleg az 

Egyesület népfőiskolaként is tevé-

kenykedik, kidolgozta oktatási 

programját, amely komplex, de 

elsősorban azokra a helyi értékekre 

épül, amelyek „csak” hasznosításra 

várnak egy közösségi tér ésszerű 

működésében. Egy jövőben műkö-

dő, intézményi modell elsősorban a 

helyi részvételt, a helyi értéket, a 

helyi aktivitást kell, hogy számba 

vegye, ha eredményesen akar mű-

ködni. A meglévő, helyi tudás to-

vábbgondolása, célirányos fejlesz-

tése és új horizontok nyitása azon-

ban már szakszerű művelődést 

tervező munkát igényel, amely 

számításba veszi a bevált gyakor-

latot, az intézmény elődök jó pél-

dáit, hazai és határokon túli válto-

zataiban is. E témakörben szerzett 

tapasztalatait gazdagította a szer-

vezet jelentősen, amikor tagjai 

elkészítették a helyi adattárat, 

összegyűjtve a helyi hagyomá-

nyokat és értékeket.  

Összességében elmondható, hogy 

az Egyesület jövőképe megegye-

zik a Közösségfejlesztők Egyesü-

lete által jegyzett Az összetartó, 

az egész/séges/ társadalomért 

című anyagban megfogalmazot-

takkal: 

„A társadalomnak, az azt alkotó kö-

zösségeknek az életképességét: alkal-

mazkodó-, probléma- és cselekvőké-

pességét kell kifejleszteni, megerősíte-

ni azért, hogy képesek legyenek a sa-

ját helyzetüket uralni, aktív formálói 

és alakítói legyenek a saját társadalmi 

viszonyaiknak. A társadalmi felelős-

ségvállalás csak az öntevékenységre 

felkészült és a cselekvésre felhatalma-

zott civil társadalom kereteiben reali-

zálódik; azt nem helyettesíti pusztán 

egy szakmai intézmény, vagy szakér-

tői csoport „villámhárítóként” törté-

nő alkalmazása. Átfogó társadalmi 

programokra van szükség, amelyek 

felkészítik a szereplőket egy ilyen fon-

tos társadalmi tudásra. Ennek birto-

kában a társadalom közössége és a 

döntéshozatalban és intézkedésben 

illetékes hatalmi szféra együttesen 

vállalja a feladatok megfogalmazását, 

lehetséges utak megjelölését és a gya-

korlati lépések megtételét. És ehhez 

kapcsolódhatnak a folyamatot támo-

gató, azt felgyorsító, a közösségi rész-

vételt segítő fejlesztő szakemberek. „ 

        

Ungvári Mihály 

Kötegyáni Baráti Kör elnöke 
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Ünnepeltek a szlovákok 
Tótkomlóson 
Április 27-29-ig nemzetközi szlo-
vák rendezvény helyszíne volt Tót-
komlós. A HEURÉKA program 
alapján öt ország szlovák szerveze-
tei pályáztak és nyertek az Európai 
Uniótól jelentős összeget. Csehor-
szág, Szlovákia, Horvátország és 
Franciaország (ez utóbbi szervezet 
a pályázatát visszavonta) mellett 
Magyarországról a Komlósi Szlo-
vákok Szervezete lett a pályázat 
nyertese és a programsorozat 
résztvevője. A Tótkomlóson elkez-
dődött program célja a különböző 
országokban élő szlovák szerveze-
tek kapcsolatának erősítése a kul-
túra, a gasztronómia, a szabadidős 
programok területén. A másik cél: 
a különböző korosztályok össze-
kapcsolása az élethosszig tartó ta-
nulás révén, a tapasztalatok átadá-
sa a fiatalok számára, és a különbö-
ző korosztályok együtt munkálko-
dása. 
A vendéglátó tótkomlósi szervezet 
szinte minden tagja aktívan részt 
vett a rendezvény sikere érdeké-
ben. Az előkészítő munka már a 
múlt évben megkezdődött, így a 
résztvevő szervezetek küldöttségei 
alaposan felkészültek a bemutatko-
zásra. A legnépesebb csoport a 
horvátországi Rijekából érkezett 48 
fővel, a cseh partner szervezet ré-
széről 10 fő, a szlovák szervezettől 
16 fő vett részt és sokan látogatták 
a komlósiak és a Tótkomlósról el-
származottak közül is a rendezvé-
nyeket. 
Április 27-én érkeztek meg a ven-
dégek és 17 órától a Szlovák Regio-
nális Kulturális Központban egy 
látványos kiállítás és könyvbemu-
tató kezdődött. A kiállításon a he-
lyi szlovák szervezet tagjainak félt-
ve őrzött, a szülőktől, nagyszülők-
től örökölt hagyományos szlovák 
szőttesekben - terítőkben, törölkö-
zőkben - lehetett gyönyörködni, 
amely méltó keretet adott a 
Komlósi Szlovák Szervezet által 

kiadott gyönyörű, színvonalas és 
rendkívül értékes könyv bemutatá-
sának. „A komlósi szlovákok díszí-

tőművészete”címmel, két nyelven, 
színes és fekete- fehér fotókkal meg-
jelentetett kiadvány a helyi szlovák 
szőttesek, hímzések, főkötők gazdag 
képi gyűjteménye, és szakszerű ösz-
szefoglalása. 
Ezt követően a szlovák iskolában 
került sor a rendezvény ünnepélyes 
megnyitójára, ahol a város polgár-
mestere és a projekt vezetője mon-
dott beszédet, majd a szlovák amatőr 
színjátszók mutatták be a felújított 
„Pacientka” (Páciensnő) című szín-
darabot, és zárásként érdekes, egy 
neves cseh pantomimművész műso-
rának tapsolhatott a közönség.   
Április 28-án a küldöttségek tagjai 
ismerkedtek Tótkomlós nevezetessé-
geivel, megnézték a néprajzi gyűjte-
ményt, az evangélikus templomot, a 
Rózsa fürdőt, majd a szlovák iskola 
udvarán folytatódott a program, 
gasztronómiai bemutatóval, kóstoló-
val, kulturális programokkal. A mű-
sorban fellépett a szlovák iskola Har-
mónia gyermekcsoportja tánccal, 
valamint a város Néptáncegyüttese, 
az Ifjúsági Koncert Fúvószenekar, és 
a szlovák iskola tanáraiból alakult 
Mandolin együttes adott színvonalas 
műsort. Bemutatkoztak a vendégek 
is: a szlovák zenekar fülbemászó 
dallamokkal szórakoztatta a közön-
séget, a horvát táncegyüttes nem 
éppen fiatal korosztályhoz tartozó 
tagjai, korhű ruhákban több mint 

száz évvel ezelőtti időkből szár-
mazó táncokat mutattak be, a cseh 
pantomimművész alaposan meg-
dolgoztatta a gyerekeket. A kultú-
ra mellett a hagyományos gasztro-
nómia finomságait is megkóstol-
hatták az ínyencek, úgy mint a 
frissen sülő komlósi kolbászt, és a 
szintén helyben készített 
kvaszjenka-t. A nap táncházzal 
zárult, amelyen gyerekek és fel-
nőttek is lelkesen tanulták a kü-
lönböző nemzetek táncait, a szlo-
vákiai Galántáról érkezett kéttagú 
zenekar kíséretével. 
Április 29-én az evangélikus 
templomban szlovák nyelvű isten-
tiszteleten a romániai Nagylak 
evangélikus esperese hirdetett 
igét, majd a templom előtti téren 
megkoszorúzták a résztvevők a 
letelepedési emlékművet. Az ün-
nepi és értékelő beszédekből kide-
rült, hogy a vendégek a jól érezték 
magukat, és a régi, vagy most kö-
tött barátságoknak folytatását is 
tervezik. A programokon részt 
vett Stefan Dano főkonzul úr és 
Fuzik János úr az Országos Szlo-
vák Önkormányzat elnöke is.  
A HEURÉKA  program Csehor-
szágban folytatódik, és még ebben 
az évben nyár végén Horvátor-
szágban találkoznak a résztvevők. 
Szlovákia 2013-ban – a program 
zárásaként – látja vendégül a töb-
bi ország szlovák ajkú vendégeit.  
A három napos rendezvénnyel 
ismét bebizonyítottuk, hogy Tót-

komlóson komoly hagyomá-
nya van a sokrétű és színvo-
nalas kultúrának. A kisváros 
zenei- és tánckultúrája, a szlo-
vák gasztronómia bemutatása 
példaértékű lehet sok telepü-
lés számára. Sokan és sokat 
dolgoztak azért, hogy ez a 
három nap ilyen sikeres le-
gyen és messzire vihessék 
Tótkomlós és az itt élő szlo-
vák nemzetiségű lakosok jó 
hírét.  

Gyivicsán András                        

 

EZ TÖRTÉNT… 
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Ünnepi közgyűlés a              

Biharugrai Nyugdíjasok Ér-

dekvédelmi Egyesületénél 

2012. április 20-án ünnepelte az 

Egyesület a megalakulásának 15 éves 

évfordulóját. A rendezvényt meg-

előzően szorgos kezek már meg-

tették az előkészületeket: a terem 

ünnepi díszbe öltözött, virággal 

díszített színpad várta a fellépő-

ket, és gyűltek a finomabbnál fi-

nomabb sütemények, melyeket 

nyugdíjas tagjaink önként ajánlot-

tak fel. A meghívott vendégeink is 

megérkeztek így: Szrenka Pálné 

Békéscsabáról, Herczegné Szabó 

Mariann Gyuláról, Sarkadról a két 

baráti egyesület képviselői, Ma-

gyarhomorog, Berekfürdő, Zsa-

dány, Mezőmegyer is képviseltet-

te magát, valamint községünk 

képviselőtestületének tagjai is je-

len voltak. A biharugrai nyugdíja-

sok is szép számmal vettek részt 

ezen az ünnepségen. A gyűlés 

levezető elnöke Kiss Zoltán volt.  

 

Elsőként Vígh Ilona polgármester-

asszony köszöntötte az egybe-

gyűlteket és megnyitó beszédében 

méltatta az eddigi eredményeket, 

és további sikeres munkát és 

együttlétet kívánt az egyesület 

tagjainak. Ezt követően került sor 

Pacsika Istvánné elnök asszony 

beszámolójára, aki röviden össze-

foglalta a 15 év munkáját, eredmé-

nyeit és a jövőre nézve a feladato-

kat is. Hozzászólóként a meghí-

vott vendégek is méltatták az 

Egyesületünk munkáját és további 

sok sikert kívántak. 

 

A kulturális műsor nagy tetszést 

aratott. Elsőként a mazsorett 

együttes bemutatóját láthatták a 

jelenlévők, majd Nagy Rebeka 

Ildikó mondta el Wass Albert Ró-

zsaszirmok c. versét. Ezt követte a 

"Leg a Láb" Alapfokú Művészet-

oktatási Intézmény táncosainak 

fellépése, majd a Népdalkör ked-

veskedett néhány, Biharugrához 

kötődő dallal, valamint Nagy 

Kristóf György mondott részletet 

a biharugrai születésű, Kossuth-

díjas író Szabó Pál, Asszonyok 

című művéből, melyet a közönség 

nagy tetszéssel fogadott. A folyta-

tásban ismét a „Leg a láb” tánco-

sai perdültek a színpadra, egy 

fergeteges bemutatóval, majd el-

hangzott Balogh József: Mit kíván-

jak című verse.  Az ebéd elfo-

gyasztása után kezdetét vette a 

tánc. 

Topa Sándorné 

A Körös-sárréti civileknél 

történt… 

2012. április 21-én a Sárréti Civil 

Szövetség maréknyi önkéntese 

elkezdte a Madárbarát Mintakert 

rendbe tételét. A 2007-ben az 

Ökotárs Alapítvány által támoga-

tott Zöld Övezet díjas kert a Vad-

virág Egyesület megszűnése után 

sajnos „gazda nélkül” maradt, így 

egyebek mellett a szomszéd épít-

kezés miatt a kert odúbemutatója 

a földön, a gazban telelt. A volt 

„Vadvirágosok” és más a Szövet-

séghez csatlakozók is fontosnak 

tartják, hogy a kert használható 

maradjon, ezért a 

kezdeményezés.  

Új helyre szerel-

tük fel az odúkat, 

elkezdtük a kert 

gyomlálását, ter-

vezzük a fűszeres 

megújítását és a 

tavalyi évhez 

hasonlóan meg-

hirdettük isme-

retterjesztő prog-

ramsorozatunkat. 

Ennek keretében 

május 10. 

(Madarak és fák napja) és június 5. 

(Környezetvédelmi világnap) kö-

zött a kert eszközeire alapozva, 

korosztályonként tematizált, inte-

raktív előadásokon vehetnek részt 

az óvodások, általános és középis-

kolások. 

Segítettek: Ambrus Szilvia, Latyák 

Imre, Somogyiné Ambrus Erika, 

Szabóné Balogh Enikő, Szűcs Ág-

nes  

A kert munkaidőben látogatha-

tó, igény esetén - egyeztetés 

után - szívesen tartunk elő-

adást.  

Elérhetőség: Körös-sárréti Civil 
Szervezetek Szövetsége, 
sarreticivilek@gmail.com 
 

2012. április 28-29-én rendezte 

meg a Falusi Vendégasztal 

Szolgáltatók Egyesülete az I. 

Fűszeresek és Kézművesek 

Vásárát Füzesgyarmaton.  

A Körös-sárréti Civil Szerveze-

tek Szövetsége is lehetőséget 

kapott a bemutatkozásra. Az 

önkéntesekkel helyi kézműves 

és iparművészeti remekekkel - 

Ács Anita fazekas, Kutasi Beáta 

bőr- és nemeztárgy készítő, 

Molnár Anikó bútor- és kerá-

miafestő alkotásaival -, vala-

mint a szeghalmi Történelmi 

Lőegyletet képviselő Tóth Imre 

saját készítésű „konyha kordé-

lyával” és régi fegyvereivel vo-

nultunk fel az eseményre. 

A színvonalasan megrendezett 

programsorozaton szépszámú, 

minőségi terméket bemutató 

kiállító vett részt. Sajnos a nyá-

rias időjárás sem csalogatott a 

rendezvényre nagy tömeget, 

több érdeklődőre számítottunk. 

Mindent összevetve jó hangula-

tú, sikeres - és nagyon bízunk 

benne, hogy hagyományterem-

tő- eseményen vehettünk részt!  

Ambrus Szilvia 

mailto:sarreticivilek@gmail.com


2012. május 

Fórum a Megyeházán 

Tájékoztató fórumra hívta a Békés 

Megyei Önkormányzat a megyei 

civil szervezetek képviselőit, hogy 

aktuális információk nyújtásával 

is segítse a szervezetek hatéko-

nyabb működését. Az április 23-

án megtartott rendezvényen a 

Nemzeti Együttműködési Alap 

működési pályázatát ismertették a 

Nemzeti Együttműködési Alap 

kollégiumának békés megyei tag-

jai, így: Gyebnár Ágnes a Közös-

ségi Környezet, Herczegné Szabó 

Marianna az Új Nemzedékek Jö-

vőjéért, Nagy Gábor a Társadalmi 

Felelősségvállalás Kollégiumának 

képviseletében. A megjelent közel 

100 fő olyan elméleti és gyakorlati 

jellegű információkat hallhatott, 

melyek hozzájárulnak a sikeres 

pályázatok megírásához. A szer-

vezetek részéről sok olyan kérdés 

merült fel, melynek tisztázására is 

sor került.  

Tájékoztatásul közöljük a kollégiumok 

tagjainak elérhetőségét: 

Gyebnár Ágnes: 20/25-45-005; 

gyebnar.agnes@gmail.com 

Herczegné Szabó Marianna: 

30/582-22-12; 

hszmariann@gmail.com 

Nagy Gábor: 66/450-634; 

nagy.gabor@voroskereszt.hu 

Butora Hajnalka 

Jubilált az egyesület és a 

nyugdíjasklub Kötegyán-

ban  

Alapításának 15 éves évfordulóját 

ünnepelte az Ungvári Mihály el-

nökletével működő Kötegyáni 

Baráti Kör Egyesület, s a civil 

szervezet berkein belül 10 éve 

működik a jelenleg Belanka Ilona 

által vezetett Kötegyáni Nyugdí-

jas Klub. 

 

E két jeles évfordulóra emlékeztek 

a közelmúltban a határ menti 

zsáktelepülésen. Ungvári Mihály 

elnök és Torzsa Ibolya titkár az 

elmúlt másfél évtized eseményeit 

idézte fel, a nyugdíjas klub tíz 

évéről Kolozsi Jánosné korábbi 

vezető és Belanka Ilona beszélt.  

Nemes János polgármester kö-

szöntőjét követően Závogyán 

Magdolna, a megyei önkormány-

zat kulturális referense, dr. Balá-

zsi Károly, a Lakiteleki Népfőis-

kola hálózatfejlesztési tanácsadó-

ja, Pocsajiné Fábián Magdolna, a 

Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete titkára, Cseri Zita, 

Nagyölved polgármestere és Mik-

lós János belényesi tanácsos is 

köszöntötte az ünneplőket. 
forrás: BMH, 2012. 05.03. 

 

6 

Az egészséges szülő-

gyermek kapcsolatban vélik 

az erőt 

Családban az erő címmel indított 

programsorozatot a gyulai Függet-

len Egyesület, melyre csaknem 26 

millió forintot nyert. A szervezet a 

célok között fogalmazta meg, hogy 

tudatos egészségmagatartást alakí-

tanak ki a fiatalok és a családok kö-

zött. A szülői értékek világának és 

mintaszerepének megléte, vagy an-

nak hiánya ugyanis hatással van a 

probléma — itt főként a drogfo-

gyasztást kell érteni — megakadá-

lyozására vagy kialakulására.  

A Független Egyesület hat további, 

gyulai és megyei szervezettel közö-

sen, csaknem két éven át olyan 

programokat hoz létre, melyek segí-

tik a családok megerősítését, értékes 

szabadidős elfoglaltságokat biztosí-

tanak fiataloknak és szülőknek 

egyaránt. A reményeik szerint több, 

egészséges alapokon nyugvó, gyer-

mekeket vállaló család élhet a jövő-

ben — hangzott el a pénteki sajtótá-

jékoztatón. 
forrás: beol.hu, 2012. május 4. 

 

A jubileumi ünnepségen 

Kötegyánban 

mailto:gyebnar.agnes@gmail.com
mailto:hszmariann@gmail.com


NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

ALAP SZAKMAI PÁLYÁZATAI 

Közösségi környezet kollégium 

kiírása 

A pályázat célja: a kulturális tevé-

kenység, közművelődés, tudo-

mány és kutatás, hagyományápo-

lás, audio- és telekommunikáció, 

informatika, elektronikus hírköz-

lés, szak- és felnőttképzés, isme-

retterjesztés, társadalmi párbe-

széd, fogyasztóvédelem, a telepü-

lés és közösségfejlesztés területén 

működő civil szervezetek szakmai 

programjának támogatása, amely 

az alábbi célok közül legalább 

egyet valósít meg: 

- a civil szervezeteket érintő évfor-

dulók, fesztiválok, hazai és hatá-

ron túli rendezvények;  

-a civil szférával kapcsolatos szol-

gáltató, tanácsadó, oktatási, fej-

lesztő, segítő, illetve esélyegyenlő-

séget és akadálymentességet elő-

segítő tevékenység és intézmé-

nyek;  

- a civil szférát bemutató kiad-

ványok, elektronikus és írott szak-

mai sajtó támogatása. 

Támogatási időszak: 2012. 05. 04. - 

2013. 03. 30. 

A pályázat beadási határideje: 

2012. június 6. 23:59 óra 

Mobilitás és alkalmazkodás   

kollégium kiírása 

A pályázat a civil társadalom erő-

sítését, a civil szervezetek társa-

dalmi szerepvállalásának segítsé-

gét szolgálja.  

A pályázat célja:  

- a civil szervezeteket érintő évfor-

dulók, fesztiválok, hazai és hatá-

ron túli rendezvények támogatása 

- nemzetközi civil kapcsolatokban 

a magyarországi civil szervezetek 

jelenléte, hazai és határon túli ren-

dezvényeken, fesztiválokon törté-

nő részvétele, nemzetközi tagdí-

jak, európai integrációt elősegítő 

programok támogatása 

- civil szervezetek pályázati önré-

szeinek kiadása 

Támogatási időszak: 2012. 05.04. – 

2013.03.31. 

Beadási határidő: 2012. június 4. 

23:59 óra  

Nemzeti összetartozás kollégium 

kiírása 

A pályázat célja: 

- az európai integráció és a kárpát

-medencei együttműködés, mint a 

határon túli magyarsággal kap-

csolatos nemzetközi tevékenység 

elősegítése;  

- a magyarországi nemzeti és etni-

kai kisebbségek; az emberi és ál-

lampolgári jogok védelme terüle-

tén működő civil szervezetek tá-

mogatása.  

Támogatható tevékenységek: 

- a civil szervezeteket érintő évfor-

dulók, fesztiválok, hazai és hatá-

ron túli rendezvények; 

 -nemzetközi civil kapcsolatokban 

a magyarországi civil szervezetek 

jelenlétének biztosítása, hazai és 

határon túli rendezvényeken, 

fesztiválokon történő részvétel, 

nemzetközi tagdíjak, európai in-

tegrációt elősegítő programok;  

-a civil szférával kapcsolatos tu-

dományos kutatások, monitoring 

tevékenység és nyilvántartási fela-

datok. 

Támogatási időszak: 2012.05.04. – 

2013.03.30. 

Beadási határidő: 2012. június 3. 

23:59 óra 

Új nemzedékek jövőjéért          

kollégium kiírása 

A pályázat célja: a nevelés és ok-

tatás, képességfejlesztés, gyermek

- és ifjúsági érdekképviselet, gyer-

mek- és ifjúságvédelem, egészség-

megőrzés, betegségmegelőzés, 

gyógyító, egészségügyi rehabilitá-

ciós tevékenység, kábítószer-

megelőzés, természet- és környe-

zetvédelem területén működő 

civil szervezetek szakmai prog-

ramjának támogatása, amely az 

alábbi célok közül legalább egyet 

valósít meg: 

- a civil szervezeteket érintő évfor-

dulók, fesztiválok, hazai és hatá-

ron túli rendezvények;  

- civil szférával kapcsolatos tudo-

mányos kutatások, monitoring 

tevékenység és nyilvántartási fela-

datok;  

- civil szférával kapcsolatos szol-

gáltató, tanácsadó, oktatási, fej-

lesztő, segítő, illetve esélyegyenlő-

séget és akadálymentességet elő-

segítő tevékenység és intézmé-

nyek támogatása 

Támogatási időszak: 2012.05.04. – 

2013.03.30. 

Beadási határidő: 2012. június 3. 

23:59 óra 

A pályázatot elektronikusan kell 

benyújtani az Elektronikus Pályá-

zatkezelési és Együttműködési 

Rendszeren (EPER) keresztül. A 

pályázati kiírás, útmutató a    

civil.kormany.hu oldalon érhető 

el, a pályázati kiírások menüben. 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének 

Egészségügyi, Szociális és Lakás-

ügyi Bizottsága pályázatot hirdet 

a szociális célú segítő tevékenysé-

gek 2012. évi támogatásának el-

nyerésére (Pályázati azonosító:  

E/SZOC/2012) 

A pályázat célja: Az állampolgár-

ok és közösségek szociális célú 

tevékenységének támogatása 

Pályázhat minden Békéscsabán 

működő közösség, csoport, egye-

sület, alapítvány, intézmény, 

egyén. Egy szervezet, közösség 

csak egy pályázatot nyújthat be! 

 

 

Oldal  7 E-Napraforgó 

PÁLYÁZATOK 



Támogatás kérhető az alábbi té-

makörökben: 

 1.A szociális területen végzett 

tevékenységek. 

 2.Szociálisan hátrányos helyzetű 

rétegek, csoportok számára szer-

vezendő rendezvények, akciók. 

A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2012. május 31. 

Pályázatot kizárólag az erre a cél-

ra rendszeresített pályázati űrla-

pon lehet benyújtani, amely elér-

hető a www.bekescsaba.hu olda-

lon. 

Mozdulj a jó irányba!  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

um, a Vidékfejlesztési Minisztéri-

um és a Nemzeti Erőforrás Mi-

nisztérium ismét rajz-, fotó és 

családi kreatív pályázatot hirdet 

az Európai Mobilitási Hét és Au-

tómentes Nap alkalmából. 

 

A pályaművek témái: 

Kérjük, hogy az alkotások az Eu-

rópai Mobilitási Hét idei mottójá-

val, a „Mozdulj a jó irányba!” jel-

mondattal kapcsolatos üzenteket 

jelenítsenek meg! Az alkotások-

ban határozottan jelenjen meg a 

„jó irány”, azaz, hogy az alkotó 

milyennek képzeli az élhető vá-

rost. 

A pályázatok elküldésének határideje: 

2012. június 29.  

Részletes tájékoztatás a 06-1-795-

6795-ös telefonszámon vagy az   

imre.meszaros@nfm.gov.hu        e-

mail címen kérhető. 

"Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska 

Program  

Határidő: 2012. június 15. 

Pályázat érdekeltségi köre: óvo-

dák, általános iskolák, rászoruló 

gyermekek tanévkezdési támoga-

tása  

A "Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska 

Program a SIÓ-ECKES Kft. ado-

mányozási programja a szociáli-

san rászoruló családok gyermeke-

inek részére a tanévkezdés támo-

gatására. 

Célunk, hogy e családok gyerme-

kei jobb esélyekkel indulhassanak 

útnak. Cégünk segítségével a gye-

rekek olyan felszerelésekhez jut-

hatnak, melyek feltétlenül szüksé-

gesek tanulmányaik megkezdésé-

hez, ugyanakkor anyagilag jelen-

tősen megterhelik a családot. 

Programunk célkitűzése, hogy 

országosan legalább 1000 család-

hoz juttassunk el egy-egy iskola-

táskát. 

A pályázaton kizárólag általános 

iskolák támogató alapítványai 

vehetnek részt. 

További információ: 
www.koszonjuksio.hu, e-mail: 
koszonjuksio@koszonjuksio.hu 

Oldal  8 E-Napraforgó 

MEGHÍVÓ civil szakmai műhelyre  
 
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a civil szektort érintő aktuális témaköröket fel-

dolgozó – elsősorban gyakorlatias jellegű – műhelymunkát szervez, melynek 

Időpontja: 2012. május 18. (péntek) 14.00 óra 

Helyszíne: Ibsen Ház - Békéscsaba (Andrássy út 3.) I. em. 150-es terem 

 

Témakörök: 

 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény legfontosabb módosításai 

 A Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatai; egyéb aktuális pályázatok 

 A NEA pályázatok során felmerült leggyakoribb kérdések és problémakörök 

 Konzultáció, műhelymunka 

Előadók: Bálint Andrea, Pocsajiné Fábián Magdolna – Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesü-

lete (Megyei Civil Szolgáltató Központ) szakemberei 

 

A műhelymunkán való részvétel regisztrációs díja 500 Ft/fő, amelyet a helyszínen lehet befizetni. 

Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen május 17-ig jelezni a civil@kfbme.hu e-mail címen 

vagy a 66/333-263-as telefonszámon (a jelentkezés elfogadása – a terem korlátozott létszámú be-

fogadóképességére tekintettel – a regisztráció sorrendjében történik). 

Amennyiben a jelzett témakörökkel kapcsolatban kérdést kíván feltenni, azt előre is megfogalmazhatja a 

civil@kfbme.hu e-mail címre elküldve. 

http://www.koszonjuksio.hu
mailto:koszonjuksio@koszonjuksio.hu
mailto:civil@kfbme.hu
mailto:civil@kfbme.hu


2012. május 

Ünnepség 
 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Lengyel Nemzetiségi Önkor-

mányzat és a Magyar–Lengyel 

Baráti Kulturális Egyesület szere-

tettel meghívja Önt és családját a 

Lengyel Alkotmány Ünnep és 

Polónia Világnap alkalmából 

rendezett ünnepségre. 

Helyszín: Lencsési Közösségi 

Ház, Békéscsaba 

Időpont: 2012. május 12. 16.00 óra 

Program: 

16.00 Az ünnepség megnyitása 

16.10 Chopin kórus koncertje 

16.30 „Aggodalom és remény” – 

Konrad Sutarski költészeti estje. 

Közreműködik Józsa Mihály szín-

művész. 

17.30 - Ryszard Kajzer plakátkiál-

lításának megnyitása 

Egészségnap 

A Békés Mérték Közösségi Ház 

megrendezi immár hagyomá-

nyosnak számító EGÉSZSÉG-

NAPJÁT 2012. május 15-én (kedd) 

10.00 órától Békéscsabán, Békési 

út 40. szám alatt. 

Programjaink: 

- előadások 

- közös saláta készítés 

- jó hangulat, jó társaság 

Minden kedves érdeklődőt szere-

tettel várunk! 

A rendezvény a KAB-ME-11-B-

1010 "Megóv-LAK - Családi kohézió 

megteremtése a szertelen életért" 

pályázat keretében valósul meg. 

Civil hétre készülnek   

Gyulán 

Civil hétre készül Gyula városa 

május 21. és 28. között. Mint azt 

Sós Imre, az önkormányzat civil 

referense lapunknak elmondta, az 

idén első alkalommal megrende-

zendő eseménysorozat kiemelt 

célja, hogy a városban működő 

szervezetek jobban megismerjék 

egymás tevékenységét, s bemutat-

kozzanak a gyulaiaknak is. 

A programok ugyanis nyitottak és 

teljes egészében ingyenesek lesz-

nek. 

Május 21-én, hétfőn avatják fel 

ünnepélyesen a Béke sugárút 67. 

szám alatt lévő Civil Szolgáltató 

Központot, mely az egész heti 

programok egyik helyszíne, s a 

helyi civilek új „otthona” lesz. 

Egészségügyi szűrések, sport-

programok, színvonalas előadá-

sok, vetélkedők, túrák várják 

majd a résztvevőket a város több 

pontján, így például a Várkertben 

és a Sióréti Tájházban. 

— Megemlékezünk pünkösdről 

is, lesz családi nap, fotókiállítás, 

dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei 

Levéltár igazgatója az 1800-as 

évekbeli, gyulai civil életről, Dézsi 

János, a Mogyoróssy János 

Könyvtár igazgatója pedig arról 

tart előadás, miként szolgálhatja a 

civileket a könyvtár — sorolta a 

programokat Sós Imre. Mint meg-

tudtuk, a világjáró gyulaiak me-

sélnek majd úti élményeikről, egy 

másik előadás témája pedig az 

önkéntesség lesz. 

Terítékre kerül a gasztronómia is, 

Gyula három városrésze (a ma-

gyar, a román, és a német) mutat-

ja be hagyományos ételeit, s egy-

ben kis helytörténeti ismeretter-

jesztésre is sort kerítenek. A zene-

kedvelők Kassai István, Liszt-díjas 

zongorakoncertjére készülhetnek, 

de a sport szerelmesei sem ma-

radnak elfoglaltság nélkül, hiszen 

labdajátékok, kerékpártúrák és 

extrém sportok bemutatói színesí-

tik majd a civil hét programját. 

A Bárdos-híd május 25-én lesz 205 

éves, erről is megemlékeznek a 

civilek egy kerékpártúrával, mely-

nek végállomása a Sióréti Tájház 

lesz. 
forrás: beol.hu 

Egyensúly AE Egyesület 

májusi programjai 

A pszichiátriai- és szenvedélybe-

tegek nappali ellátásának célja, a 

közösségi integráció illetve 

reintegráció megtartása, az árta-

lomcsökkentés és a prevenció. A 

hátrányos helyzetű lakosok meg-

segítésére minden héten szerdán 

ingyenesen lehet válogatni az 

Egyesület által összegyűjtött alsó 

és felsőruházatokból, lakástexti-

lekből.  

Ha valaki kikapcsolódásra vá-

gyik, akkor a szabadidő eltöltésé-

re heti programjaink nyújtanak 

lehetőséget. Hétfő délután, az 

egyensúly kvíz a megszerzett is-

meretekre való visszaemlékezést 

és a gondolkodás szinten tartását 

segíti, játékos formában. Kedd 

délután a Filmklub alkalmával, 

közkedvelt filmeket lehet megte-

kinteni, és azt követően, lehetőség 

van a filmről észrevételeket tenni. 

A szerda délutáni program a kre-

atív foglalkozásé, melynek kereté-

ben, a kézügyesség, a 

finommotorika, kreativitás fejlesz-

tésén a hangsúly. A csütörtök dé-

lutáni csoportos szabadidő eltöl-

tés, a közösen végezhető játékok, 

mint a társasjátékok kipróbálására 

és kártyajátékok eltanulására van 

lehetőség. A délutáni program 

része még az Alkohol Ellenes klub 

tevékenysége, ahova várjuk az 

érintetteket és azok családtagjait 

is. A péntek délutáni szintén cso-

portos szabadidő eltöltési prog-

ram, sakkozásra, és jó idő esetén 

pingpongozásra nyújt lehetőséget.  

 

Szenvedélymentes nap 

Rendszeres programjaink mellett 

Szenvedélymentes napot szervezünk 

május 26-án, szombaton. Ezen a 

napon kötetlen program kereté-

ben oktató jellegű, a szenvedély-

betegségről szóló filmet vetítünk. 
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több helyszínen zajló három na-

pos rendezvény minden napjá-

nak, más-más város lesz a feszti-

vál helyszíne, valamint bemutat-

kozó házigazdája is. A napközbe-

ni és esti fesztivál helyszíneken 

zajló programokat naponta válto-

zó túraprogramok fogják kísérni, 

melyek több típusú túranem segít-

ségével mutatják be a környék 

környezeti, természeti és kulturá-

lis értékeit. 

Ezzel párhuzamosan a határon 

átnyúló Körösök Völgyének orga-

nikus egységét hirdetvén a Határ-

talan Vándortúra a vízitúrázás 

szerelmeseit hívja egy 5 napos 

kikapcsolódásra. Az Erdélyi-

szigethegységből eredő Fekete 

Körös vonalát követve jutnak el 

Belényestől, Gyanta, Tenke, Ze-

rind érintésével Békés-Dánfokra. 

A részletes programok és a gyalo-

gos, vízi és kerékpáros túrákra 

való regisztráció a www.korosok.hu 

oldalon érhető el. 

 

Bábelőadások 

Mesevilág sorozat keretén belül 

sok szeretettel várja közönségét a 

Békéscsabai Napsugár Bábszínház 

az Ibsen Házban bemutatandó 

előadásaira: 

 

Május 12-én a régen látott Ormá-

nyos Hüntyüllér tér vissza, 

Május 26-án a Mackó születés-

napja c. előadásból kiderül, hogy 

Mackó hosszú nyomozás után 

hogyan találja meg a rejtélyes kö-

rülmények között eltűnt születés-

napot,  

Június 9-én a nagy sikerű 

Vásárfiakkal búcsúzunk, kívánva 

minden kedves nézőnknek kelle-

mes nyarat, a gyerekeknek 

élménydús vakációt! 

Az előadások kezdési időpontja: 

16 óra 

Mindenkit visszavárunk nyár vé-

gén, addig is olvassák a 

www.napsugarbab.hu webolda-

lon közzétett eseményeinket! 

Bővebb tájékoztatás, jegyfoglalás: 

06/20/293-56-26 

 

Nyári táborok a Meseház-

ban – 2012. 

 
Június 18–22. Mesebolt kézmű-

ves tábor: Benépesítjük a Meseház 

kincsesládáját. Óriások és törpék 

készítése textilből, termésekből, 

zoknibábok, hengerbábok varrá-

sa, tündérek és boszorkányok, 

sárkány készítése, állatok fonal-

ból, rongycsíkból. Alkotásait min-

denki megtarthatja. 

Június 25–29. Hun vitézek tábo-

ra: Teljes hun öltözetet és fegyver-

zetet készítünk Novák Attila ve-

zetésével. Hun süveg, kaftán, 

cikádafibula, csornai diadém má-

solata, agyagedény, rézdomborí-

tás. Zöldséges hajdina főzése sza-

badtűzön, majd harci bemutató a 

program zárásaként. 

Táboraink részvételi díja: 15 000 

Ft/fő/hét, mely az étkezéstől a 

felhasznált anyagokon át az áfáig 

minden költséget tartalmaz. Bő-

vebb felvilágosítás kérhető a 66/326-

370 telefonszámon. 

 

A szenvedélybetegségekről, a do-

hányzásról, az alkohol – és kábító-

szer fogyasztásról totó-t tölthet-

nek ki a résztvevők, valamint az 

udvaron játékos ügyességi és sor-

versenyekben mérhetik fel erőssé-

geiket. Az érdeklődők számára 

arcfestésre, illetve hennafestésre is 

lehetőséget nyújtunk. A nap fo-

lyamán szendviccsel és üdítővel 

vendégeljük meg a résztvevőket. 

Mindenkit szeretettel várunk az 

Egyensúly Házban, a Kolozsvári 

u. 62. sz. alatt! 

 

Körösök Völgye Határtalan 

Vándortúra és Fesztivál 
 

Békéscsaba – Gyula - Békés,    

Pünkösdi hosszú hétvége,  

2012. május 24-28. 

2011 nyarán debütált 

első alkalommal a Körö-

sök Völgye Határtalan 

Vándortúra és Fesztivál, 

mely hagyományterem-

tő reményekkel született 

meg és idén, május 24. 

és 28. között folytatód-

nak a határtalan kalan-

dok. 

A különleges aktív tu-

risztikai program és fesztivál öt-

vözésének célja volt és marad 

továbbra is: a Körösöket és a Ti-

szát összekötő Zöld folyosó ter-

mészeti és turisztikai értékeinek, 

célterületeinek megismertetése, a 

természettudatos gondolkodás 

erősítése és a térségi magyar-

román együttműködés javítása. 

Az idei évben aktív turisztikai 

célokon túl egy fontos küldetés is 

a fókuszpontba került, mégpedig 

a Körösök Völgyének, mint turisz-

tikai márkának a népszerűsítése, 

mely jogos helyet kíván elfoglalni 

a belföldi turizmus palettáján. 

Az öt napos fesztivál a Körösök 

Völgyében, azon belül is a három 

Közép Békési városban – Békésen, 

Békéscsabán és Gyulán – zajlik 

majd. Az alap koncepció, hogy a 



2012. május 

Népművészeti táborok 2012. 

A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület a Békés Megye Népmű-
vészetéért Alapítvánnyal, vala-
mint a Kézműves Szakiskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolával 
közösen felnőtt és ifjúsági népmű-

vészeti táborokat szervez Békés-
csabán, az Iskolacentrumban 

2012. július 16. és 22. között. A 
több évtizedes múltra visszatekin-
tő találkozó a népi kézművesség 
közel húsz kismesterségét öleli 
fel, újat nyújtva kezdőknek és ha-
ladóknak egyaránt.  
 

Részletes tájékoztató és jelentke-
z é s i  l a p  l e t ö l t h e t ő  a 
www.bmne.hu honlapról. 

 
 

Csoportkép a 2011-es táborból 
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Közös jövőnk - Vitairat a 

közösségi művelődés meg-

újításának stratégiájáról  

Elkészült a közösségi művelődés 

szükséges, illetve lehetséges fej-

lesztési irányait felvázoló anyag, 

melyről május 8-án tartottak szak-

értői vitát.  

 

 A vitairat teljes változata a 

h t t p : / / w w w . m e l i u s z . h u /

kozosjovonk/forum.html oldalon 

érhető el. 

Kultúra és turizmus együtt-

működése a Nemzeti Kul-

turális Alap keretein belül 

Bánki Erik, a Magyar Országgyű-

lés Sport- és turizmusbizottságá-

nak elnöke, valamint L. Simon 

László, a Magyar Országgyűlés 

Kulturális és sajtóbizottságának 

elnöke, és egyben a Nemzeti Kul-

turális Alap Bizottságának elnöke 

2012. április 17-én, 9 órai kezdettel 

közös sajtóreggeli keretében jelen-

tette be a kulturális és turisztikai 

terület új együttműködési megál-

lapodásának létrejöttét, amelynek 

révén 300 millió Ft vissza nem 

térítendő keretösszeggel támogat-

ják a nemzetközi és országos ha-

tókörű turisztikai vonzerőt jelentő 

kulturális‒gasztronómiai rendez-

vények megvalósítását. 

 

A sajtóreggeli anyaga letölthető 
formátumban megtalálható a 
www.nka.hu oldalon. 
 

Átalakult az NFÜ honlapja 

Új külsővel érhető el a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség honlapja. 

Az újítás elsősorban a megjelenés 

tekintetében figyelhető meg, 

ugyanakkor a felhasználók tájéko-

zódását megkönnyítendő, a tartal-

mak elhelyezésében is történtek 

változások. 

A tavasz folyamán a Nemzeti Fej-

lesztési Ügynökség (NFÜ) hon-

lapja vizuális ráncfelvarráson 

esett át. Az Ügynökség weboldala 

a felhasználói igényekhez igazod-

va jelentkezik új kialakítással. 

A www.nfu.hu honlap tartalma 

megmaradt, az eddig elérhető 

híreket, adatokat, információkat 

továbbra is könnyedén megtalál-

ják a látogatók. 

 

A címoldalon érzékelhető változá-

sok közül kiemelendő, hogy a 

honlap felső részén megjelenő 

zöld sávban a pályázók számára 

legfontosabb három funkció ér-

hető el (TÉRKÉPTÉR, illetve 

hasznos információk a pályázók-

nak, valamint a kedvezménye-

zetteknek). A menürendszert 

érintő átalakulás eredményeképp 

az oldal tetején, egymás mellett 

találhatók a pályázóknak szóló 

elemek: pályázatok, kiemelt pro-

jektek, eredmények, valamint a 

sajtó blokk. A bal oldali menüben 

pedig az intézményrendszer szá-

mára nélkülözhetetlen tartalmak 

jelennek meg. A pályázati közle-

ményeket továbbra is a címolda-

lon találhatják meg az érdeklő-

dők.  

 

Az NFÜ megújult honlapja tehát 

a szakmai információk tárházát 

kínálja, míg az Új Széchenyi Terv 

weboldalán a lakosság tájékozta-

tásához felhasznált kreatív- és 

háttéranyagok lesznek elérhetőek 

hamarosan. 

Az eddiginél felhasználóbarátabb 

változattal jelentkező NFÜ honlap 

továbbra is várja a pályázatok 

iránt érdeklődőket. 
Forrás / szerző: NFÜ 

 

 

http://www.nka.hu


Ú j  a d o m á n y o z ó  a 

CivilTech Szoftver- és 

H a r d v e r a d o m á n y o z ó i  

Programban! 

SAP szoftverekkel bővült a 

CivilTech program kínálata, mely-

nek köszönhetőn már üzleti intel-

ligencia szoftvereket is lehet igé-

nyelni. Ezekkel a szoftverekkel a 

szervezetek a munkájuk során 

keletkező nagy mennyiségű ada-

tok feldolgozását, kezelését, jelen-

téstételi feladataikat tudják ellátni, 

valamint egy, a projektcsapatok 

munkáját, döntéshozatali folya-

mataikat megkönnyítő eszköz is 

elérhető. Ha szeretne adományké-

relmet benyújtani, tekintse meg 

programunk részletes ismertetőjét 

a www.civiltech.hu oldalon!  

 

 

Ötödik alkalommal szár-

nyalhatnak a Vodafone Fő-

állású Angyalai 

Jubileumához érkezett a Vodafo-

ne Magyarország nagyszabású 

társadalmi projektje. A mobil-

kommunikációs cég idén újra Fő-

állású Angyalokat keres olyan 

jelentkezők személyében, akik egy 

éven át közösen dolgozhatnak 

egy non-profit szervezettel egy 

általuk választott társadalmi cél 

érdekében. Az Angyalok verseny-

képes fizetését a Vodafone bizto-

sítja, így minden energiájukkal 

programjuk megvalósítására tud-

nak koncentrálni.  

 

Az idei, ötödik jubileumi program 

jelentkezési határideje 2012. júni-

us 3. A pályázatról és az Alapít-

ványról részletes tájékoztatás a 

http://www.facebook.com/

vodafonefelelossegvallalas olda-

lon található. 

 

TeSzedd! – Összefogás a 

tiszta Magyarországért 
 

2012. június 2-án, szombaton 

vedd fel a kesztyűt újra! Fogjunk 

össze a tiszta Magyarországért, 

és a TeSzedd! hulladékszedési 

nap keretében mutassunk példát: 

tegyünk együtt a gazdátlan, elha-

gyott hulladékkupacok eltünte-

téséért. 

 

Magyarországon első alkalommal 

2011. május 21-én szervezték meg 

a TeSzedd! önkéntes hulladék-

gyűjtési akciót, amelyben ország-

szerte több mint 160 ezer magán-

személy, 156 vállalat, 403 civil 

szervezet, valamint 551 közintéz-

mény vett részt, 1500 helyszínen. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium a 

Belügyminisztériummal, a Köz-

igazgatási és Igazságügyi Minisz-

tériummal és az Országos Hulla-

dékgazdálkodási Ügynökséggel 

közösen idén is várja a vállalatok, 

önkormányzatok, iskolák, civil 

szervezetek, továbbá egyéni ön-

kéntesek jelentkezését, hogy 2012. 

június 2-án együtt tisztítsuk meg 

köztereinket és környezetünket az 

őket elcsúfító hulladékhalmoktól. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 

idén is a tizenkét vízügyi igazga-

tóságot bízza meg az akció techni-

kai lebonyolításával, emellett az 

ország több pontján koordináto-

rok segítenek a szervezésben. Ők 

gondoskodnak arról, hogy a ren-

delkezésre álló százezer gyűjtő-

zsák, valamint a szükséges mun-

kavédelmi kesztyűk időben eljus-

sanak minden regisztrált hulla-

dékgyűjtő csoporthoz. 

A TeSzedd! akcióban összeszedett 

szemetet a helyi hulladékgyűjtő 

vállalkozások szállítják el ártal-

matlanításra. 

 

Az akció előkészületeiről és lebo-
nyolításáról bővebb információ a 
Teszedd.hu weboldalon található! 

forrás: www.teszedd.hu 
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MEGYEI FELHÍVÁSOK 

Fóliaház 
 

Kertészeti tevékenységet beindítani szándékozó érdeklődők figyelmébe 

ajánljuk a Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány kertészetében használt fóliahá-

zat, melyet profilváltás miatt értékesíteni kívánunk. 

A szerkezet 9,6mx30m hosszú,  teljes hosszában oldalszellőzőkkel ellátott, 
duplafalú, felfújómotorral, gázkazánnal, melegvizes fűtőcsövekkel, 4db 
1,5mx24m-es gördülőasztallal.  
Megtekinthető a http://www.nyska.hu/kerteszet/címen. Érdeklődni lehet: 
Márton Jánosnál, tel: 06/70/341-4345 

 

http://teszedd.hu/jelentkezes
http://teszedd.hu/jelentkezes
http://teszedd.hu/jelentkezes
http://www.teszedd.hu
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Internetes tartalomfejlesztési 

alapismeretek képzés 

Szeretsz internetezni? Egész nap 

a facebook-on lógsz? Honlapot 

készítenél? 

Fejleszd tudásodat a Békés Me-

gyei Ibsen Nonprofit Kft. Kultu-

rális Irodája által indítandó kép-

zésen, ahol megtanulhatsz: 

 webszöveget írni, 

 képeket szerkeszteni, 

 Joomla alapú honlapot készí-

teni és frissíteni, 

 Google alkalmazásokat 

használni,  

közösségi oldalakon jelen lenni 
szervezettel és vállalkozással. 
 
A képzésre jelentkezés feltéte-

le: középfokú iskolai végzettség. 

Kimenet: a képzést sikeresen 

elvégzők tanúsítványt kapnak. 

Ütemezés: A képzés napi 8 órá-

ban, heti egy alkalommal való-

sul meg, a teljes képzés időtarta-

ma 90 óra. 

 

Részvételi díj: 25.000 Ft;  

Hátrányos helyzetűeknek 

(álláskeresők, GYES-ről, GYED-

ről visszatérők, fogyatékkal élők) 

12.500 Ft. 

Képzés helyszíne: Tudásház és 

Könyvtár,  

Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

Jelentkezni lehet Varga-Sipos 

Andreánál a +36-20-402-21-98-as 

telefonszámon,  

vagy a kultura@ibsen.hu e-mail 

címen. 

Kiadvány: 

 

Fiatalok társadalmi részvétele  
Szerző: Bánszegi Zsuzsa 

Kiadás éve: 2009 

A fiatalok érdeklődésének felkeltése és bevonása az őket érintő ügyek döntéshozatalába egy egészségesen 

gondolkodó, felelős, törődő és erős közösség alapeleme. Szükségszerű és döntő jelentőségű, hogy a fiata-

lok rálássanak, érdeklődjenek és hallassák hangjukat egy-egy szűkebb vagy szélesebb értelemben vett kö-

zösség kulturális, gazdasági, szociális vagy politikai kérdéseiben. 

A gondolatébresztő és átfogó kiadvány szándéka, hogy egy új korszakot nyissunk az ifjúsági szakmában a 

részvétellel kapcsolatos felfogások elterjesztésével.  

A kiadvány letölthető a www.mobilitas.hu oldalról, a Szakmai Könyvtár, Mobilitás Könyvek menüpont-
ból. 
 
 

Honlapozó: 

 
Figyelmükbe ajánljuk Diószegi 
Eszter grafikusművész honlapját, a 
www.dioart.hu–t.  
 
A Békésen alkotó művész interne-
tes oldalán található galériában 
megcsodálhatják a ceruzával készí-
tett színes rajzokat, elolvashatják 
az alkotó szakmai életútját, a kiállí-
tások menüpont alatt pedig tájéko-
zódhatnak, hogy hol tekinthetőek 
meg a képek. 
 
 

AJÁNLÓ 

http://www.mobilitas.hu
http://www.dioart.hu/
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE  

BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
SZOLGÁLTATÁSAI  

 

Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az egyesü-

leti 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, köz-
hasznúsági fokozatának, illetve az ügyfelek nem pályázati forrásból megvalósuló programjai-
nak, 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 ve-
szélyek 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 kitölté-
sükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás a Békés megyei civil szerve-
zetek 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 
 

 

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 


