
A tanácskozás egyik nagy 

témaköre a hálózatok 

működésére vonatkozó 

Békés megyei tapasztala-

tok megismerése, amely-

nek keretében Tőkésné 

Gali Mónika, közművelő-

dési, turisztikai szakem-

ber tartott előadást a 

Körös-sárréti Közkincs 

Kerekasztal működésé-

ről. A hálózatépítő tevé-

kenységükkel kapcsolat-

ban bemutatta a Kerek-

asztal létrejöttének kö-

rülményeit, jelezve azt, 

hogy a térség 9 települé-

sét vonták be az előfi-

nanszírozott pályázat 

megvalósítási szakaszá-

ba. Ismertette a vállalt 

feladataikat és azok tel-

jesítésének módját, me-

lyek közül kiemelendő, 

hogy részt vesznek a kis-

térségi társulás általános 

és kulturális tervezési, 

fejlesztési folyamatai-

ban, a térségben műkö-

dő kulturális intézmé-

nyek és civil szervezetek 

2012. augusztus 

Kiadja: 
Közösségfejlesztők 
Békés Megyei 
Egyesülete 

Augusztusban     

megalakul a Közigaz-

gatási és Igazságügyi   

Hivatal 

Közigazgatási és    

Igazságügyi Hivatal 

néven működik to-

vább a Wekerle Sán-

dor Alapkezelő au-

gusztus 16-tól, a hiva-

talba beleolvad a Köz-

igazgatási és Igazság-

ügyi Minisztérium 

(KIM) több háttérin-

tézménye is. 

Részletek a 11. olda-

lon. 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

között információközvetí-

tésben, valamint a kistér-

ségi kulturális adatbázis 

és ezzel összefüggő szol-

gáltatásjegyzék készítésé-

ben. Fontos mérföldkő 

volt a Közkincs Kerekasz-

tal életében a Kulturális - 

közművelődési koncep-

ció, stratégia előkészítése 

2009-ben, mellyel az volt 

a céljuk, hogy a kistérség 

kulturális alapellátási 

színvonalát emeljék. A 

fentieken túl kistérségi 

szintű közös pályázati 

projektlistát készítettek, 

Komplex Kistérségi Napo-

kat tartottak, új honlapot 

hoztak létre és kiadvá-

nyokat jelentettek meg. A 

jövőre nézve a Körös-

sárréti Közkincs Kerekasz-

tal vezetője úgy fogalma-

zott, hogy működésüket a 

fenntartási időszak miatt 

folytatni kell, de nem vár-

ható, hogy pályázati for-

rást biztosítanak a szá-

mukra. Zárásképpen pe-

dig azt hangsúlyozta, 

hogy a bekapcsolódott 9 

település művelődési 

házainak, civil szerveze-

teinek és a vállalkozói-

nak együttműködése 

igen jó, és erre alapozva 

továbbvihető a prog-

ram. 

A Szeghalmi kistérségi 

civil hálót Csontosné 

Lakatos Gabriella elő-

adásából ismerhettük 

meg. A Körös-sárréti 

Civil Szervezetek Szövet-

ségének titkára bemu-

tatta a szervezet meg-

alakulásának körülmé-

nyeit, a célkitűzéseiket, 

tagszervezeteiket, szol-

gáltatásaikat. Felvázolta 

a jelenlegi helyzetüket, 

miszerint Civil Informá-

ciós Pontokat (CIP) mű-

ködtetnek a kistérség 5 

településén, illetve foga-

dóórákat tartanak to-

vábbi 5 helyszínen igény 

alapján. Hangsúlyozta, 

hogy a szeghalmi irodá-

jukban mérlegképes 

 

Egy hétvége a PARTNERSÉG jegyében 

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete augusztus elején konferenciát 
szervezett Békés megyei civil szervezet vezetők, közművelődési intézmények 
képviselői részére Doboz-Szanazugban. A hétvége résztvevői a – Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával megvalósuló - PARTNERSÉGBEN című konfe-
rencián tekintették át a közművelődési intézmények és civil szervezetek ha-
tékony együttműködésének lehetőségeit.  Az előadásokat— a megye 14 tele-
pülésről érkező — majd’ negyven érdeklődő kísérte figyelemmel.  
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könyvelő is segíti a civil szerve-

zeteket az új civil törvénynek 

megfelelő kötelezettségek telje-

sítésében. A benyújtott és nyer-

tes pályázatokról szólva kiemel-

te az NCA támogatásával meg-

valósuló Nonprofit fejlesztések 

az Önsegítő Civil Hálózatban c. 

programjukat, melynek kereté-

ben 10 településen tartottak 

összesen 40 fogadóórát és szer-

veztek műhelymunkát, a szer-

vezetek jogszabályoknak meg-

felelő működésének érdeké-

ben. Az Ökotárs Alapítvány által 

támogatott a Körös-sárréti Ön-

segítő Civil Hálózat elnevezésű 

programban a Szövetség kezde-

ményezte, hogy ahol még nem 

volt az önkormányzatoknak a 

civil szervezeteknek szánt forrá-

sokról helyi rendelete, illetve 

szabályzata, ott megszülessen 

és szorgalmazták a települési 

szintű civil egyeztető fórumok 

létrejöttét is. Csontosné Laka-

tos Gabriella a nyertes TÁMOP 

pályázatuk - Családi erőforrás 

központok Szeghalomban és 

Körösladányban - kapcsán a 

hálózat számára nyújtott elő-

nyökre, a benne rejlő lehetősé-

gekre is felhívta a jelenlévők 

figyelmét. 

A program folytatásaként a 

nemzetközi szintű hálózatok 

kiépítésének lehetőségéről 

esett szó. Az Európa a polgáro-

kért program keretében megva-

lósult „Az önkormányzatok 

munkáját támogató civil kez-

deményezések hálózata” című 

nemzetközi projekt tapasztala-

tairól Koszecz Andrea - Békés-

csaba Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatal társadalmi 

kapcsolatok referense - adott 

tájékoztatót. Bemutatta a pro-

jektbe bevont testvértelepülése-

ket, a megvalósuló rendezvénye-

ket és azok eredményeit, hatá-

sát. A jelenlévők átfogó képet 

kaphattak a Békéscsabán tartott 

nyitórendezvényről – a testvér-

városok civil delegáltjai számára 

tartott, a különböző országok 

civil szektorának működési sajá-

tosságait feldolgozó - több na-

pos konferenciáról, illetve a Csa-

bai Szlovákok Szervezete part-

nerségével létrejött Nemzetközi 

Kulturális Fesztiválról, melyen 

lengyel, román, szlovák és ma-

gyar tánccsoportok, zenekarok 

képviseltették magukat. A Bé-

késcsabai Kulturális Központ Pa-

tent Ifjúsági és Diákirodája és a 

helyi Diákönkormányzat volt a 

partnere a Nemzetközi Ifjúsági 

Találkozó elnevezésű rendez-

vénynek, melyen 5 testvérváros 

középiskolásai és békéscsabai 

diákok vettek részt. A műhely-

munkák során a fiatalok külön-

böző generációs problémákat, 

témákat dolgoztak fel, bekap-

csolódtak egy városi fiatalokat 

érintő kulturális rendezvénybe is 

(LIKE). A találkozó a közös 

együttműködési lehetőségek 

kidolgozásával zárult, ahol már 

konkrét elképzelések, tervek is 

megfogalmazódtak. Koszecz 

Andrea a Székelyudvarhelyen, 

Belényesen, Trencsénben, 

Tarnowskie Góry-ban, 

Mikkeliben megvalósuló kapcso-

lattartó napokat a hálózatépítés 

szempontjából hasznosnak ítél-

te, valamint fontosnak tartja a 

projekt  multiplikáló hatását, 

miszerint a megszerzett új szak-

mai tapasztalatokat a résztvevő 

szervezetek képviselői be tud-

ják építeni a saját közösségi 

életükbe. 

Zsótér Mária, a Békéscsabai 

Kulturális Központ Patent Ifjú-

sági és Diákirodájának vezetője 

a XXI. századi vándordiákok - 

Nemzetközi Ifjúsági Találkozó 

Békéscsabán címmel tartott 

tájékoztatót. A közösség-

élmény-önismeret-együttműkö

-dés-elfogadás-másság-azonos-

ság alcímet viselő előadásból 

megtudhatták a jelenlévők, 

hogy a fiatal generáció miként 

éli meg egy ilyen jellegű nem-

zetközi projektben való részvé-

telt, hogyan tudnak a műhely-

munkák során eredményesen 

kommunikálni és hogyan tart-

ják a találkozó során kialakult 

kapcsolatot a hazautazás után.  

A délutáni program folytatása-

ként a Nemzeti Kulturális Alap 

(NKA) és a Nemzeti Együttmű-

ködési Alap (NEA) pályázatai-

val, valamint a civil törvénnyel 

kapcsolatos információkat osz-

tott meg a résztvevőkkel Bálint 

Andrea és Pocsajiné Fábián 

Magdolna. A Közösségfejlesz-

tők Békés Megyei Egyesületé-

nek szakemberei a NEA pályá-

zatokra vonatkozó változáso-

kat, az aktuális dolgokat is-

mertették és felhívták a figyel-

met arra, hogy a tárgyévi for-

rás 10 %-kal csökkent, valamint 

a Wekerle Sándor Alapkezelő 

helyébe 2012. augusztus 16-tól 

a Közigazgatási és Igazságügyi 

Hivatal lép és a NEA támogatás 

kezelése az EMMI háttérintéz-

ményéhez, az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőhöz kerül.  
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Elhangzottak még a beérkezett 

működési-szakmai pályázatokra 

vonatkozó számadatok és a kollé-

giumi döntések időpontja, vala-

mint a szakmai beszámoló elkészí-

tésével kapcsolatos főbb tudniva-

lók. 

A szakmai délután záró programja 

– a Miénk a tér!  - keretében a 

Mentálhigiénés Egyesület, illetve a 

Mozgáskorlátozottak Békésszen-

tandrási Egyesülete tevékenysé-

gét, eredményes projektjeiket is-

merhettük meg.  

A szombati előadások sorozatát 

Dombi Ildikó, a Békés Megyei Ib-

sen Kft. Kulturális Irodájának ve-

zetője indította el. A közművelő-

dés új kihívásairól, a szakterület 

aktualitásairól, az intézmények és 

civil szervezetek együttműködésé-

nek lehetőségeiről hallhattak a 

jelenlévők közel 1 órában. A köz-

művelődési tevékenység fontossá-

gát, szerepét a muzeális intézmé-

nyekről, a nyilvános könyvtári ellá-

tásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény pontjain 

keresztül szemléltette a szakem-

ber.  

A közművelődés általános szabá-

lyai közül kiemelte, hogy közműve-

lődési megállapodás keretében 

egyéb szervezet (egyesület, alapít-

vány stb.) is lehet a közösségi szín-

tér vagy közművelődési intézmény 

működtetője. Hangsúlyozta továb-

bá a települési önkormányzatok 

közművelődési feladatait, melyek 

közül talán a legfontosabbnak te-

kinthető, hogy a „lakosság önszer-

veződő közösségei megfelelő rend-

szerességgel és időtartamban ve-

hessék igénybe a színtér vagy in-

tézmény szolgáltatásait, és az 

igénybevétel idejére a minimális 

működési feltételek rendelkezésre 

álljanak”. Az irodavezető szólt még 

a Közművelődési Tanács létrehozá-

sának - törvényben biztosított – 

lehetőségéről. Előadásának fontos 

részét képezte a Nemzeti Vidék-

stratégia (2012 – 2020) megismer-

tetése és azoknak a lehetséges 

kapcsolódási pontoknak a hangsú-

lyozása, amelyek a civil szektor 

számára a jövőben új lehetősége-

ket teremthetnek. Ilyen terület 

lehet a stratégia szerint az oktatás-

képzés, a helyi termék - helyi piac, 

a kézműves, a népfőiskolai, a szoci-

ális gazdasági programok. Dombi 

Ildikó a stratégia főbb elemeiként 

sorolta fel a vidéki szellemi infrast-

ruktúra, a helyi közösségek szere-

pét, a falufejlesztés, vidéki értéktár 

és örökség program fontosságát, 

valamint kiemelte a Magyar nem-

zeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény jelentőségét. 

A konferencia további részében - 

az Integrált Közösségi Szolgáltató 

Terek (IKSZT-k) a helyi társadalom 

fejlesztésében betöltött szerepé-

ről című előadásában -  Pocsajiné 

Fábián Magdolna művelődésszo-

ciológus, közösségfejlesztő veze-

tett fel egy újabb témakört. Beve-

zetőjében a helyi társadalom leg-

főbb ismérveit sorakoztatta fel, 

valamint az IKSZT-k létrejöttének 

célját, hangsúlyozva a helyi közös-

ségek megerősítésével megvaló-

suló vidékfejlesztési program fon-

tosságát. Kiemelt területként ke-

zelte az IKSZT-k közművelődési, 

közösségfejlesztő tevékenységét: 

az ifjúsági közösségi programok 

szervezését, az információközve-

títést, az internet és a könyvtár-

használat szükségességét. „ Fon-

tos és szükséges, hogy a közössé-

gi tér befogadja és bátorítsa a 

helyi állampolgárok által indított 

kezdeményezéseket.” A közösség-

fejlesztő folyamatok generálása – 

mint opcionális szolgáltatás – 

megjelenik az IKSZT életében, 

ezért az előadó ismertette azokat 

a legfőbb módszereket, melyeket 

bármely településen alkalmazni 

lehet. 
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A témához kapcsolódóan Butora 

Hajnalka, művelődésszervező 

(KFBME) a Kardoson és Szabadkí-

gyóson megvalósuló ifjúsági közös-

ségi felmérés eredményeiről szá-

molt be. 

A továbbiakban a Táncsics Mihály 

Művelődési Ház és Könyvtár által 

működtetett kétegyházi IKSZT te-

vékenységével kapcsolatosan kap-

hattunk közelebbi képet. 

A konferencia a forrásteremtési 

lehetőségek megismertetésével 

folytatódott.   

A Visegrádi Alap pályázati kiírásai-

ról Beke Mihály András, magyar-

országi megbízott adott tájékozta-

tást a résztvevőknek. Előadásában 

bemutatta az Alap működési   

mechanizmusát, a mobilitási prog-

ramokat, valamint a civil szerveze-

teket érintő támogatási pályázato-

kat. A témákat illetően elmondta, 

hogy igen sokféle lehet, hiszen a 

kulturális együttműködéstől kezd-

ve, az oktatáson, diákcserén át a 

turizmus-fejlesztésig bármi bele-

fér, a hangsúly azonban a közös 

hozzáadott érteken van. Részletesen 

beszélt a Kis-és Standard Támogatá-

sokhoz kapcsolódó főbb tudnivalók-

ról, úgymint a megpályázható ösz-

szegről, beadási határidőről, elszá-

molható költségekről, egyéb feltéte-

lekről. Elhangzott még néhány érv, 

miért érdemes a Visegrádi Alaphoz 

pályázni (70% támogatás, előfinan-

szírozás, könnyített elszámolás) és 

mi okozhat nehézséget (angol nyel-

vű kommunikáció), ha a civil szerve-

zetek e forrásszerzési módot választ-

ják. Végezetül az előadó a hallgató-

ság figyelmébe ajánlotta a 

www.visegradfund.org honlapot, 

melyen minden fontos információ 

megtalálható. 

A program következő előadója - 

Herczegné Szabó Marianna, a NEA 

Új nemzedékek jövőjéért Kollégium 

tagja - a Nemzeti Együttműködési 

Alaphoz benyújtott pályázatok elbí-

rálásának aktuális helyzetét, a mű-

ködési, bírálati tapasztalatokat osz-

totta meg a jelenlévőkkel.  

Az ebédszünetet követően a Miénk 

a tér! program keretében hall-

hattunk a Tótkomlósi Szlovákok 

Szervezetének képviselőjétől a 

HEURÉKA programról, a Kamuti 

Gyermekekért Alapítvány nemzet-

közi projektjeiről, a Végegyházi  

Barangoló Közhasznú Egyesület 

által működtetett Civil Kerekasztal 

rendezvénysorozatról, illetve ön-

kéntes programjairól, valamint az 

Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú 

Egyesület ezévi tevékenységéről.  

A zárónapon a Hol tartunk most? 

blokkban a problémák, aktualitá-

sok feltérképezésére , a résztve-

vők egyéni – szervezeti élettel 

kapcsolatos – felvetéseinek meg-

beszélésére került sor, valamint 

tájékoztató hangzott el a Békés-

csabai Jókai Színház 2012/2013-as 

évadjának előadásairól, a közön-

ségszervező tevékenység vállalá-

sának feltételeiről.  

A műhely zárásakor a szervezők 

és a résztvevők egyértelműen 

kifejezték igényüket az ilyen jelle-

gű programok  jövőbeni megren-

dezésének szükségességére, hi-

szen nehéz, konfliktusokkal terhes 

időket élnek meg a civil és közmű-

velődési szektor tagjai egyaránt, 

ezért felértékelődnek a személyes 

találkozások, eszmecserék. 

Butora Hajnalka 

Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete 

Támogató: 

http://www.visegradfund.org
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Nomád sátortábor  
 

A Nagycsaládosok Kétsopronyi 
Egyesülete július 9-12. között 
„Nomád sátortábort” rendezett, 
immár második alkalommal. Az 
általános iskola felső tagozatos 
gyermekei részére meghirdetett 
programra  24 diák jelentkezett. 

Hétfőn reggel fél hatkor találkoz-
tunk a főtéren, ahol a csomago-
kat felpakolták egy lovas kocsira, 
majd ezt követően egy nagy kört 
tettünk a faluban és kiértünk a 
helyi sportpályára. Felállítottuk a 
hálósátrakat, reggeliző sátrakat, 
belaktuk a pálya öltözőit is. A 
gyerekekre különböző progra-
mok vártak, melyeket önkéntes 
tanárokkal, szülőkkel valósí-
tottunk meg. 
Az étkezést is 
szülők segít-
ségével ol-
dottuk meg. 
A gyerekek 
alakítottak 
három csapa-
tot és egy-
egy nyolcadi-
kos tanuló 
lett a csapat-
kapitányuk. A 
csapatok kü-
lönböző tech-
nológiával 
zászlót készítettek maguknak, 
valamint pólót festettek, indulót 
írtak maguknak. Egy-egy szaba-
don választott mesét tanultak 
meg és adták elő színdarab for-
májában.  

A csapatoknak különböző próba-
tételeken kellett átjutni a három 
nap alatt. Kaptak katonai kikép-
zést is, majd csapatversenyt ren-
deztünk. Megtanultak  bogrács-
ban krumplipaprikást főzni, ami 
nagyon finomra sikerült.              

A meleg ellen vízpisztoly csatákkal 
védekeztünk. Lehetőségünk volt 
egy méhész családnál mézet per-
getni, valamint egy fa esztergályos 
munkáját megcsodálni. Esténként 
tábortűz körül beszélgettünk, éne-
keltünk, kincseket kerestünk és 
csillag moziztunk.  

A táborozóknak lehetőségük volt 
Kétsoprony külterületét is beba-
rangolni, ugyanis térképek segítsé-
gével állomáskeresést végeztek, 
valamint minden állomáson fela-
datok vártak rájuk. A harmadik 
éjszakánk kissé izgalmasra sikere-
dett, hiszen alig aludtak el a gyere-
kek a sátrakban, mikor hirtelen 
vihar támadt ránk. Másnap a nagy 
esőzés miatt elmaradt a kerékpár 
túra Csorvásra. Maradt a tábor-
bontás és délután a táborértékelő 

megbeszélés, ahová eljöttek a gye-
rekek és a segítő felnőttek. Díjakat 
osztottunk, tábornaplót írtak a 
gyerekek, valamint megbeszéltük, 
hogy az elmaradt túrát még bepó-
toljuk. Jól sikerült három nap volt 
ismét és nagyon jól érezte magát 
mindenki. Ha lesz lehetőségünk, 
jövőre megismételjük.    

Péterné Novák Krisztina  

táborvezető 

 

 I. Egészségfesztivál Zsadányban 
 

A nyár és kánikula kíséretében 
került megrendezésre az I. Egés-
zségfesztivál Zsadányban július 
27-29. között. A Zsadányi Nyugdí-
jasok Érdekvédelmi Egyesülete 
felkérésére több civilszervezet is 
partnerként hozzájárult a sikeres 
rendezvényhez. 

Ennek keretében július 29-én 
mind a gyerekek, mind a fel-
nőttek számos hasznos informá-
cióval gazdagodhattak. A Dél-
alföldi Wellness Egyesület játékos 
fogászati bemutatóval, kifestők-
kel várta a gyerekeket, míg a Bé-
kés Megyei Sclerosis Multiplexes 
Betegek Egyesülete Herczegné 
Szabó Marianna vezetésével 
Egészség-szerencsekerékkel ké-
szült. Kicsik és nagyok egyaránt 
élvezték az egészséggel kapcsola-
tos kérdéseket, s bár a válaszok-
hoz néha szükség volt egy kis se-
gítségre, mégis a szervezők és a 
résztvevők is úgy érzik, hogy 
hasznos információkkal gazda-
godtak. 

A Regionális Wellness Egyesület 
programja keretében a hölgyek 
és urak egyaránt megismerked-
hetek az emlő önvizsgálat jelen-
tőségével és annak helyes mód-
szerével. Az elméleti ismereteket 
mulázson történő gyakorlás is 
kiegészítette, melynek köszönhe-
tően az érdeklődök testközelben 
is megtapasztalhatták egy-egy 
gyanús csomó tapintatát.  

Az egyesületet többek között Dr. 
Beke Szilvia, főiskolai docens, 
egészségnevelő képviselte, aki az 
önvizsgálaton túl a nőgyógyászati 
daganatok megelőzéséről és a 
HPV elleni oltás jelentőségéről is 
beszélt. 

 

EZ TÖRTÉNT… 



2012. augusztus 

A fesztivál ebben a formában 
egyedülállónak mondható, hiszen 
egy klasszikus falunapot a szerve-
zők igyekeztek kiegészíteni célirá-
nyos programokkal. A fentieken 
túl számos egyéb programban is 
részt vehettek a sportpályára lá-
togatók, így volt reform-
ételkészítő verseny, kardiológiai 
szűrés, ortopéd tanácsadás, közös 
torna, focibajnokság, stb..  

Mindennek tükrében úgy gondo-
lom, csak gratulálni tudunk a szer-
vezőknek és kívánjuk, hogy az 
első után érjék meg a harminca-
dik ilyen fesztivált is. 

 Dr. Beke Szilvia, főiskolai docens 

Herczegné Szabó Marianna, BM 
SM elnök 

 

Hol vár állott, most kőhalom… 
 

Véget ért a Barangoló Bejárós 

Tábor egy hónapos középkori 

küzdelme, táborzáró napunkra 

2012. július 27-én került sor a 

végegyházi Barangoló Közösségi 

Házban. A Barangoló Közhasznú 

Egyesület idén negyedik alkalom-

mal szervezte meg bejárós tábo-

rát a végegyházi óvodásoknak és 

iskolásoknak. A több mint húsz 

táboros minden nap más és más 

programban vehetett részt, s eb-

ben az évben a középkorba 

tettünk időutazást. Ha röviden 

össze akarnám foglalni az egy hó-

napos együttlétünket: nagyon 

hamar eltelt! S ezt nem csak a 

gyerekek, hanem a táboros segí-

tők nevében is elmondhatom. 

Úgy belefeledkeztünk a tábor 

mindennapjaiba, olyan jól éreztük 

magunkat, hogy 

gyorsan röpült az 

idő. A tábori ese-

ményekről nap-

lót készítettünk, 

melyet a honla-

punkon közzé-

tettünk és bárki 

elolvashatja.  

Július 27-én a 

rendrakás, taka-

rítás után az egy 

hónap alkotásait 

rendeztük kiállítássá. Ebéd után 

következtek az utolsó lovagi pró-

bák. Bemelegítésként a minifoci 

szolgált, majd egyéni és csapat 

birkózás következett a szalmában. 

A lovagjelöltek kitartóan küz-

döttek egymással, bebizonyítva, 

készek arra, hogy lovaggá üssék 

őket, mely meg is történt és meg-

kapták az ezt igazoló okmányt is. 

Hiszen a küzdelmek során bebizo-

nyították, hogy képesek az ellen-

ségtől megvédeni a várat, még ha 

az időközben igen romos is lett.  

Középkori hónapunk ezzel a cere-

móniával véget ért ugyan, de nyil-

vános táboros kiállításunkra csak 

ezután vártuk még látogatóinkat. 
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Kiállításunkat végignézve mi is fel-

idéztük, mi mindennel töltöttük el 

táboros napjainkat, majd látogató-

inkat végigkalauzolva el is meséltük 

ezeket az élményeket.  

Késő délután pedig a táboros gye-

rekek szüleikkel, testvéreikkel láza-

san készültek a közös szalonnasü-

tésre, az estig tartó játékra. Majd a 

BB Tábor becsukta kapuit, de au-

gusztusban várja még a gyerekeket 

a szabadidősport-, az íjász- és a 

horgász táborunk egy-egy héten 

keresztül! 

A Barangoló Bejárós Tábort most is 

sokan segítették, támogatták, me-

lyekért köszönetüket fejezték ki a 

szervezők. 

Horváth Judit  

Barangoló Közhasznú Egyesület 

 

SAJTÓFIGYELŐ  

Diákok imitálják a demokráciát 

Gyulán 

A résztvevő, vakációzó iskolások 

munkát vállalhatnak, amiért cse-

rébe fürdővárosi „valutát", 

Gyurót kapnak fizetségül, műkö-

dik választott vezetőségük, bíró-

ságuk és újságuk is. 

- A Hetedhét Játékváros életre 

hívásához a Gyula testvérvárosá-

ban, Ditzingenben látott minta 

szolgáltatja az alapot - mondta 

lapunknak az immáron negyedik 

alkalommal megrendezett külön-

leges nyári tábor helyszínén, 

ifjabb Gyarmathy Zsolt, a Gyulai 

Alapfokú Közoktatási Intéz-

mény igazgatóhelyettese. A 

gyerekek a játéktelepülés mun-

kaügyi központján keresztül 

„elhelyezkedhetnek", összesen 

mintegy negyven különböző 

kézműves műhely közül választ-

hatnak. 
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Egyebek mellett nemezt készíthet-

nek, gyertyát önthetnek, szőhet-

nek - hogy csak néhányat említ-

sünk a számtalan lehetőség közül. 

Munkájukért fizetséget, fürdővá-

rosi „játékvalutát", Gyurót vesznek 

fel. Sőt, akár csak a valóságban, 

adózniuk is kell a bevételük után. 

A fiatalok mindennap ebédet kap-

nak, de pénzükért más finomságo-

kat is vásárolhatnak. 

Ugyanakkor belekóstolhatnak a 

spórolásba is, hiszen egy-egy na-

gyobb programon való 

résztvételhez - így a látogatáshoz a 

kalandparkba, vagy a várfürdőbe - 

takarékoskodniuk kell. A tapaszta-

latok szerint a nebulók többsége 

otthonában is jobban értékeli szü-

lei munkáját és 

erőfeszítéseit. 

A gyerekek ezen 

felül saját vezető-

séget választanak, 

illetve saját bíró-

ságuk is működik. 

- A játékváros le-

hetőséget nyújt 

arra, hogy bele-

kóstoljunk a fel-

nőttek életébe - 

összegezte eddigi tapasztalatait 

Lupsán Anna, akit a diákok tíz je-

lölt közül választottak meg legfőbb 

elöljárójuknak, mágiaügyi minisz-

ternek. A 11 éves diáklány négyta-

gú vezetőséggel közösen vezeti a 

„települést". Érdekesség, hogy 

feladatuk közé tartozik a játékhá-

zasságok levezénylése is, akik 

ugyanis az esküvő mellett dönte-

nek, adókedvezményt kapnak. 

Eddig csaknem harminc párt adtak 

már össze. 

 

Anna lapunknak elmondta, hogy a 

kevés vitás ügyet sikerül elrendez-

ni. Ifjabb Gyarmathy Zsolt pedig 

hozzátette, a felnőtt segítők inkább 

megfigyelők, s csak akkor szólnak 

bele - minimálisan - a gyerekek 

dolgába, ha nagyon szükséges. 

Ugyancsak önállóságukat említette 

az egyik legfontosabb tényezőként 

a nyolcéves Gál Hunor, akinek 

egyébként az ügyészi munka tet-

szik legjobban. 

A Hetedhét Játékváros iránt évről 

évre nagyobb az érdeklődés, jelen-

tős a túljelentkezés. Idén már más-

félszer többen, összesen 236-an 

vesznek részt a foglalkozásokon, 

mint a kezdeményezés elindulása-

kor. 

Papp Csaba, a tábor egyik diákja 

beszámolt arról, hogy a városnak 

saját újságja is működik. A fiatal-

ember éppen a napokban nyerte 

meg a lap által kiírt mondókaíró 

versenyt. Szabó Enikő programve-

zető, a Mi egy Másért Közhasznú 

Egyesület titkára ugyanakkor kér-

désünkre elmondta, vannak hátrá-

nyos helyzetű tanulók is a gyerekek 

között, ám társaik maximális tole-

ranciával, kedvezően állnak hozzá-

juk.  

forrás: beol.hu 

 

Szívességet cserélhetnek a 

gyulaiak 

A fürdővárosi székhelyű, ám 

megyeszerte, sőt Csongrád me-

gyében is működő, alapvetően 

szenvedélybetegekkel foglalko-

zó Független Egyesület kezde-

ményezésének lényege, hogy a 

Gyulán és környékén élők saját 

felajánlásaikat közreműködé-

sükkel elcserélhetik egymással. 

— A csere nem járhat együtt 

pénzmozgással, ellenben a 

használati tárgyakon túl külön-

böző szívességekre is kiterjed-

het — mondta el Szilágyi-Labos 

Rita intézményvezető. 

Mint fogalmaz, lényegében egy 

önkéntes munkára épülő, kö-

zösségi nyilvántartási rendszer-

ről van szó, melynek célja, hogy 

a közösségben megtalálható 

erőforrásokat a résztvevők mi-

nél eredményesebben haszno-

sítsák. 

forrás: beol.hu. 2012.07.18. 

 

Augusztusban tartják Gyulán a 

nagycsaládosok napját 

Augusztus 25-én, szombaton 

Gyulán rendezi meg évtizedes 

hagyományokkal bíró őszi talál-

kozóját a Nagycsaládosok Or-

szágos Egyesülete. 

A NOE alapításának 25. évfor-

dulójához kapcsolódó program-

sorozatra mintegy 2500-3000 

érdeklődőt várnak a fürdővá-

rosba. 

A rendezvénnyel kapcsolatos 

keddi sajtótájékoztatón          

dr. Görgényi Ernő polgármester 

elmondta, az önkormányzat 



számára kiemelten fontos az ese-

mény, éppen ezért augusztus 25-

én a NOE tagcsaládok több intéz-

ményt és kiállítást ingyen tekint-

hetnek meg, illetve számos he-

lyen kedvezménnyel is várják az 

érdeklődőket. 

Székely Hajnalka, a Nagycsaládos-

ok Országos Egyesületének elnö-

ke hangsúlyozta, a találkozó egy-

részt lehetőséget nyújt a résztve-

vőknek hogy jobban megismerjék 

egymást. Másrészt a szervezők 

felhívják a Gyulára érkezők figyel-

mét a város építészeti, kulturális, 

gasztronómiai, természeti értékei-

re, történelmi jelentőségére és 

hagyományaira is. A várnál ingye-

nes programok sora szolgálja majd 

a nagycsaládosok és az érdeklődők 

kikapcsolódását a turisztikai fő-

szezonon kívül eső rendezvényso-

rozaton. 

A házigazda település egyébként 

tavaly a családbarát önkormány-

zat elismerést érdemelte ki a 

Nagycsaládosok Országos Egyesü-

letétől. 

forrás: beol.hu, 2012.07.17. 
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PÁLYÁZATOK 

Kábítószer-prevenciós progra-

mok támogatására 

(A pályázat kódja: KAB-ME-12) 

A pályázat célja célzott és javal-

lott prevenciós programok támo-

gatása, illeszkedve a nemzeti és 

nemzetközi kábítószerügyi straté-

giai dokumentumok céljaihoz. A 

pályázat keretében a helyi közös-

ségi résztvevők együttműködésén 

alapuló, a családi rendszer meg-

erősítését elősegítő programok 

támogatására van lehetőség.  

A pályázatok támogatására ren-

delkezésre álló keretösszeg 60 

000 000 Ft, azaz hatvanmillió fo-

rint.  

A pályázaton legalább 100 000 Ft, 

illetve legfeljebb 2 000 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatás 

igényelhető. A pályázó által bizto-

sítandó 10% önrész. A támogatás 

előfinanszírozott.  

Támogatási időszak: a Pályázó 

által a pályázatban megjelölt 

2012. július 1. és 2013. május 15. 

közötti időszak.  

Jelen pályázati kategóriában a 

pályázati díj 2200 Ft. A pályázati 

díjat a pályázat beadásának nap-

jáig szükséges megfizetni a Nemze-

ti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

10032000-00283841-00000000 

számú számlájára, kizárólag átuta-

lással. A pályázati díj befizetéséről 

szóló igazolást a pályázathoz csa-

tolni kell.  

Pályázók köre: 

1. közhasznú vagy kiemelkedően 
közhasznú társadalmi szervezetek 
(kivéve pártok, pártokhoz kötődő 
ifjúsági szervezetek, szakszerveze-
tek),  

2. közhasznú vagy kiemelkedően 
közhasznú alapítványok,  

3. közhasznú vagy kiemelkedően 
közhasznú közalapítványok,  

4. egyházak,  

5. egyházi fenntartású intézmé-
nyek,  

6. szociális, egészségügyi intézmé-
nyek,  

7. önkormányzatok és fenntartá-
sukban működő egyéb intézmé-
nyek,  

8. nonprofit betéti társaságok és 
non-profit korlátolt felelősségű 
társaságok.  

Továbbá, amelyek a Pályázatkezelő 

Internetes Pályázatkezelő Rend-

szerében (Nemzeti Család- és Szo-

ciálpolitikai Intézet Pályázatkezelő 

Rendszere, PR) regisztráltak.  

A pályázatot kizárólag elektro-

nikus úton lehet benyújtani a 

Lebonyolító által működtetett 

Pályázatkezelő Rendszer szoftve-

ren keresztül. Az internetes pá-

lyázatok beadási határideje 

2012. augusztus 31., 23.59 óra.  

A Pályázati Felhívás és a Pályáza-

ti Útmutató letölthető a http://

www.kormany.hu/hu/emberi-

eroforrasok-miniszteriuma és a 

http://www.ncsszi.hu honlapok-

ról.  

Lebonyolító: NEMZETI CSALÁD- 

ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

Telefon: (06-1) 237-67-82 

palyazat@ncsszi.hu  

 

Szenvedélybetegek felépülési 

folyamatának támogatására 

(Pályázat kódja: KAB-FF-12) 

A pályázat célja a szenvedélybe-

tegek, a drogproblémákkal küz-

dők felépülési folyamatának tá-

mogatása. A terápiás folyamat 

erősítése, reszocializációs és re-

habilitációs programok, valamint 

helyettesítő kezelések kiegészítő 

működési támogatása, illeszked-

http://www.beol.hu


2012. augusztus 

ve a nemzeti és nemzetközi kábí-

tószerügyi stratégiai dokumentu-

mok céljaihoz.  

A pályázatok támogatására ren-

delkezésre álló keretösszeg 40 

000 000 Ft, azaz negyvenmillió 

forint. 

A pályázaton legalább 200 000 Ft, 

illetve legfeljebb 3 000 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatás 

igényelhető. A Pályázó által köte-

lezően biztosítandó önrész mérté-

ke 10%.  

Támogatási időszak: a Pályázó 

által a pályázatban megjelölt, 

2012. augusztus 1. és 2013. május 

15. közé eső időszak.  

Jelen pályázati kategóriában a 

pályázati díj 2200 Ft. A pályázati 

díjat a pályázat beadásának nap-

jáig szükséges megfizetni a Nem-

zeti Család- és Szociálpolitikai In-

tézet 10032000-00283841-

00000000 számú számlájára, kizá-

rólag átutalással. A pályázati díj 

befizetéséről szóló igazolást a 

pályázathoz csatolni kell.  

Pályázók köre: 

a) közhasznú, vagy kiemelten köz-
hasznú civil szervezetek (kivéve 
pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági 
szervezetek, szakszervezetek),  

b) közhasznú, vagy kiemelten köz-
hasznú alapítványok,  

c) közhasznú, vagy kiemelten köz-
hasznú közalapítványok,  

d) egyházak,  

e) egyházi fenntartású intézmé-
nyek,  

f) szociális, egészségügyi intézmé-
nyek,  

g) önkormányzatok és fenntartá-
sukban működő egyéb intézmé-
nyek,  

h) nonprofit betéti társaságok és 
nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságok.  

Továbbá, amelyek a Lebonyolító 
internetes Pályázatkezelő Rend-
szerében (Nemzeti Család- és Szo-
ciálpolitikai Intézet Pályázatkeze-
lő Rendszere, PR) regisztráltak.  

A pályázatot kizárólag elektroni-

kus úton lehet benyújtani a Lebo-

nyolító által működtetett Pályá-

zatkezelő Rendszer szoftveren 

keresztül. Az internetes pályáza-

tok beadási határideje 2012. au-

gusztus 31. 23.59 óra.  

A Pályázati Felhívás és a Pályázati 

Útmutató letölthető a http://

www.ncsszi.hu és a http://

www.kormany.hu/hu/emberi-

eroforrasok-miniszteriuma honla-

pokról.  

Lebonyolító: NEMZETI CSALÁD- 

ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET  

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

Telefon: (06-1) 237-67-82 

palyazat@ncsszi.hu  

 

Fűtéskorszerűsítés pályázat 2012 

Újra indul a lakások fűtés korsze-

rűsítését támogató pályázat 

2012. augusztus 27-től újra indítja 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

um a lakások fűtésének korszerű-

sítésére igényelhető támogatá-

sokra kiírt pályázatot. A kormány 

célja, hogy e támogatásokkal elő-

segítse a magas szén-dioxid kibo-

csájtás csökkentését valamint 

támogatást nyújtson a lakások 

minél nagyobb energiahatékony-

ság eléréséhez szükséges korsze-

rűsítések megvalósításához. A 

támogatás utófinanszírozású és 

vissza nem térítendő. Felhasznál-

ható kondenzációs kazántechno-

lógiát alkalmazó valamint meg-

újuló energiát felhasználó fűtés-

rendszerek telepítésére, beszer-

zésére. 

Pályázhatnak családi házak tulaj-

donosai valamint természetes 

személyek, maximum 4 lakásos 

társasházak, ikerházak, láncházak 

tulajdonosai, fontos kitétel, hogy 

a pályázatban szereplő ingatlan 

2006 december 31 előtt már jog-

erős használatba vételi engedély-

lyel rendelkezzen. 

 A pályázaton igényelhető támo-

gatás mértéke legfeljebb a beru-

házás 40 %-a lehet, amennyiben 

kondenzációs kazán telepítéséről 

van szó az elnyerhető támogatás 

nem haladhatja meg lakásonként 

a 850.000 forintot. A megújuló 

energiát hasznosító berendezések 

telepítése esetében az elnyerhető 

összeg maximum 1.500.000 forint 

lehet. 

A támogatás a berendezések ter-

vezésének, beszerzésének vala-

mint beüzemelési költségeire is 

fordítható. Ugyanakkor igényel-

hető a tanúsítási és engedélyezési 

költségek fedezésére is. 

A pályázattal kapcsolatos infor-

mációk elérhetők a kormány hon-

lapján, Az Új Széchenyi Terv Fű-

téskorszerűsítési Program pályá-

zati felhívás címen. 

 

Helyi szabadidősport események 

megrendezésének támogatására 

(Pályázat kódja: MOB-HSZE-12) 

A pályázat célja a népesség egés-

zségügyi helyzetének javítása, az 

egészséges életmód iránti figye-

lem széleskörű felkeltése, a lakos-

ság rendszeres sporttevékenysé-

gének, fizikai aktivitásának ösz-

tönzése, a szabadidősportot nép-

szerűsítő események, különösen 

a fajlagosan alacsony költségigé-
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nált sportlétesítmény bérleti költ-

ségeinek; 

5.3 a pályázó mások által szerve-

zett sportrendezvényein való 

részvételének támogatására. 

Preferált tevékenységek: 

Nők, családok, hátrányos helyze-

tűek, fogyatékos személyek, idő-

sek szabadidősportja, hagyomá-

nyos magyar sportok művelése 

illetve a munkahelyi, továbbá a 

szabadban űzött sportolás. 

Az igényelhető támogatás mérté-

ke minimum 100 000,-Ft. A támo-

gatás formája vissza nem téríten-

dő támogatás. A támogatás fo-

lyósítása utófinanszírozás formá-

jában történik. A pályázati eljárás 

keretében maximum 400 pályáza-

tot díjazunk.  

A pályázati díj 6350 Ft (5000 Ft + 

áfa), melyet banki átutalással leg-

később a pályázat beadási határ-

idő utolsó napjáig kell teljesíteni 

Közreműködő Szervezet 

11706016-20828176- 00000000 

számú elkülönített banki 

alszámlájára.  

A pályázatot és annak mellékle-

teit 2012. október 5-én 24 óráig 

kell postára adni. 

Közreműködő Szervezet: Magyar 

Szabadidősport Szövetség  

Postacím: 1146 Budapest 

Istvánmezei út 1-3. 

E-mail: palyazat@masport.hu 

Honlap címe:  

http://www.masport.hu 

nyű életmód sportágakban meg-

rendezendő helyi programok 

szervezésének elősegítése érde-

kében szabadidősport események 

támogatása. 

Pályázatot nyújthatnak be belföl-

di székhelyű a szabadidősport 

terén működő sportszövetségek 

és sportszervezetek A támogatás 

kérhető: 

Magyarországon, 2012. július 1. 

és 2013. április 30. között meg-

rendezésre kerülő, a testmozgás-

ban gazdag, egészséges életmó-

dot népszerűsítő, 

5.1 a pályázó által szervezett he-

lyi, körzeti (kerületi), megyei, or-

szágos szabadidősport esemé-

nyek megrendezésének; 

5.2 a pályázó rendszeres sportte-

vékenységével kapcsolatban hasz-

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

TeÁtrium -  

Nyáresti kikapcsolódás 

Július 18-tól szeptember 8-ig 

ingyenes kulturális programok-

kal várja a kikapcsolódni vágyó-

kat a Jókai Színház udvarán a 

TeÁtrium. Esténként verses és 

felolvasószínházi esteket, zenei 

programokat és koncerteket 

láthat az érdeklődő közönség. 

Részletes program:   

www.jokaiszinhaz.hu  

 

 

 

Kerékpáros időutazás 

Augusztus 21-én lesz 50 éve, hogy 

Gyulán elkezdték az 1961. decem-

ber 31-én megszüntetett kisvasút 

sínjeinek felszedését, amit szep-

tember elejéig is befejeztek. Erre 

a megemlékezésre egy kerékpár-

túrára invitálok minden érdeklő-

dőt. Ezen a napon, (augusztus. 21, 

kedd) 16.30 – kor indulunk kerék-

párral a gyulai vasútállomás elől.  

Az útvonal az egykori kisvasút 

nyomvonala, a vasúttal kapcsola-

tos helyszíneken (megállók, kité-

rők, emlékezetes események) 

megállunk, felelevenítjük az ott 

történteket és fotókat készítünk. 

A túra teljes hossza kb. 50 km. 

Szakmai vezetője: Felek Ferenc a 

kisvasút történetének jeles is-

merője. 

A részvétel ingyenes.  

Szeretettel várok minden kedves 

érdeklődőt: Sós Imre       

(előzetes telefonon történő visz-

szajelzés: a 30/205-947 

http://www.jokaiszinhaz.hu


2012. augusztus 

Felhívás Színjátszó Találkozón 

való részvételre! 

A Mentálhigiénés Egyesület – 

Pszichiátriai és Szenvedélybeteg 

ellátás Dél-alföldi Szociális Mód-

szertana a 2012-es évben immá-

ron ötödik alkalommal rendezi 

meg a ”Játék-Szín” Dél-alföldi 

Regionális Amatőr Színjátszó 

Találkozót, melynek tervezett 

időpontja: 2012. október 26.  

A Színjátszó Találkozót két kate-

góriában kívánjuk megvalósítani: 

1. VERSENYKATEGÓRIA 

2. VENDÉGKATEGÓRIA 

A versenykategóriát a pszichiátri-

ai- és a szenvedélybetegek szín-

játszó csoportjai számára hirdet-

jük meg, míg a vendégkategóriá-

ban szívesen fogadunk valameny-

nyi szociális ellátási intézményből 

érkező színjátszó csapatot. (pl.: 

fogyatékos-, idős-, hajléktalan-

ellátás, stb.) 

A Színjátszó Találkozón egy há-

romtagú, szociális és színházi 

szakemberekből álló zsűri értéke-

li a produkciókat, illetve dönt 

arról, hogy melyik csapat nyúj-

totta a legkiemelkedőbb előadást 

a versenykategóriában, illetve a 

vendégkategóriában. 

A rendezvény fődíját, a vándor-

serleget a versenykategóriában 

induló színjátszó csoportok leg-

jobbika veheti át. A vendégkate-

gória győztesét emlékplakettel 

jutalmazzuk. Mind a verseny-, 

mind a vendégkategóriában II. és 

III. helyezést is fogunk hirdetni. 

Valamennyi színjátszó csoport 

értékes ajándéktárgyban részesül, 

valamint díszoklevelet kap. 

Az idei Színjátszó Találkozónk új-

donsága lesz, hogy külön elisme-

résben részesítjük a legkiemelke-

dőbb teljesítményeket. (Például: 

Legjobb színészi alakítás, Legjobb 

jelmez, Legjobb díszlet, Legjobb 

koreográfia) 

Programunkat a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-

pontban fogjuk megvalósítani. Az 

intézmény nagyszínpadot is biztosít 

a fellépő csapatok számára! 

A programnak regisztrációs díja 

nincs. A Találkozó valamennyi 

résztvevője /színjátszók, kísérő-

felkészítő szakemberek/ számára 

térítésmentes étkezést biztosítunk. 

A Találkozón maximum 20 perc 

időtartamú előadásokat tudunk 

fogadni! 

Amennyiben bármilyen kérdésük 

merülne fel a rendezvénnyel, illet-

ve a rendezvényen való részvétellel 

kapcsolatban, az alábbi elérhetősé-

geken keressék munkatársunkat: 

Szokolay Ildikó 

Tel: 06/30/658-97-28, 06/30/658-

96-98; 06/66/631-254 

E-mail: 

mentamodszertan@gmail.com 
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Augusztusban megalakul a     

Közigazgatási és Igazságügyi   

Hivatal 

Közigazgatási és Igazságügyi Hiva-

tal néven működik tovább a We-

kerle Sándor Alapkezelő augusz-

tus 16-tól, a hivatalba beleolvad a 

Közigazgatási és Igazságügyi Mi-

nisztérium (KIM) több háttérin-

tézménye is. 

A tárca szükségesnek látta olyan 

ágazatközi intézmény létrehozá-

sát, amely alkalmas a koordináci-

ós és hatósági, kutatási, forrásel-

osztási, valamint a fenntartói irá-

nyítási feladatok ellátásra.       

Ezért több olyan háttérintézményt 

összevon, amely a közigazgatási és 

igazságügyi miniszter irányítása alá 

tartozik. Augusztus 16-tól Közigaz-

gatási és Igazságügyi Hivatal néven 

működik tovább a Wekerle Sándor 

Alapkezelő, és beleolvad a KIM 

igazságügyi szolgálata, az Ecostat 

Kormányzati Hatásvizsgálati Köz-

pont, valamint a tárca vagyonkeze-

lő központja is. A továbbiakban az 

új központi hivatal látja el ezeknek 

a szerveknek a feladatait, az intéz-

mény pedig közigazgatási és iga-

zságügyi miniszter irányítása alatt 

áll majd. 

Közölték, a hivatal tevékenysége 

kiterjed az igazságügyi, a jogi se-

gítségnyújtással és az áldozatok 

segítésével összefüggő, a támoga-

táskezelői és -közvetítői, az elem-

zői és a személyügyi igazgatási 

feladatokra, továbbá pártfogói 

felügyelői szolgálatként és kárpót-

lási hatóságként is működik. 

Az összevont intézmények gazda-

ságosabban és hatékonyabban 

működhetnek. Az új hivatal lehe-

tőséget ad arra, is hogy a KIM 

háttérintézményei által megvaló-

sított, európai uniós forrásból fi-

nanszírozott programok jelentős 

mailto:mentamodszertan@gmail.com


részéhez egységes projektszerveze-

tet alakíthassanak ki, ez segítheti a 

szakmai programok végrehajtásá-

nak ellenőrzését. 

A Wekerle Sándor Alapkezelő fela-

datai közül azok, amelyek az emberi 

erőforrások miniszterének hatás-

körét érintik, külön megállapodás-

sal átkerülnek a Nemzeti Közigazga-

tási Intézethez, amelynek neve 

ugyancsak augusztus 16-tól Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőre válto-

zik, irányítója pedig Balog Zoltán 

emberierőforrás-miniszter lesz - 

közölték. A Nemzeti Közigazgatási 

Intézet továbbképzési feladatai a 

Közigazgatási és Igazságügyi Hiva-

talhoz kerülnek. 

A Nemzeti Közigazgatási Intézetnek 

a közigazgatási vizsgák szervezésé-

hez kapcsolódó vizsgaszervezési 

feladatait pedig a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetem veszi át. 

Részletek: A kormány 177/2012.

(VII.26.) korm.rendelete a Közigaz-

gatási Hivatalról (Magyar Közlöny, 

101. szám. 

(Közigazgatási és Igazságügyi      

Minisztérium Sajtóirodája) 

Új vezető a Magyar Művelődési 

Intézet élén 

Állománygyűlést tartottak ma reg-

gel (2012. július 12-én) a Magyar 

Művelődési Intézet és Képzőművé-

szeti Lektorátuson, ahol L. Simon 

László kultúráért felelős államtitkár 

az intézet új feladatainak ismerte-

tése mellett bejelentette: a jövőben 

Závogyán Magdolna irányítja meg-

bízott főigazgatóként az intézetet. 

A Magyar Művelődési Intézet appa-

rátusának és szervezeti felépítésé-

nek alkalmassá kell válnia arra, 

hogy integrálja a megyei közműve-

lődési intézményeket, szervezete-

ket és feladatokat. Olyan mód-

szertani ajánlásokat kell a jövő-

ben megfogalmaznia, amelyek 

segíthetik a közművelődési intéz-

ményrendszert a társadalmilag, 

gazdaságilag és kulturálisan elvárt 

átalakulásokban. Ezt nemcsak a 

kormányzás hatékonyabbá tétele 

indokolja, hanem az uniós irány-

elveknek megfelelő, fenntartható 

fejlesztések is. Az intézet a jövő-

ben a közgyűjteményekkel kap-

csolatos háttérmunkát is fog vé-

gezni. 

 L. Simon László, az Emberi Erő-

források Minisztériumának kultú-

ráért felelős államtitkára a ma 

reggeli állománygyűlésen bejelen-

tette: a 2007-ben kényszerből az 

intézethez csatolt Képzőművésze-

ti Lektorátust leválasztják, és az a 

jövőben a Magyar Alkotóművé-

szeti Nonprofit Kft. (MANK) része-

ként, szakmai önállóságát meg-

tartva végzi majd munkáját. A 

racionalizálásnak köszönhetően 

létrejön egy tisztán közművelődé-

si és közgyűjteményi profilú inté-

zet, illetve egy alkotóművészeti 

szakmai szervezet. A két intéz-

mény alapító okiratainak módosí-

tását a tárca ennek megfelelően 

kezdeményezte. 

 L. Simon László beszélt arról is, 

hogy az átalakítandó, átszerve-

zendő Magyar Művelődési Intézet 

irányítását új szakmai vezetőre 

kívánja bízni. 

Megköszönte Borbáth Erika fő-

igazgató asszony eddigi munkáját, 

és bemutatta az intézet új, megbí-

zott főigazgatóját, Závogyán Mag-

dolnát, akinek el kell kezdenie az 

intézmény átszervezését. 

Závogyán Magdolna eddig a Bé-

kés Megyei Önkormányzati Hiva-

talban dolgozott kulturális refe-

rensként, és többek között felada-

ta volt a megyei közművelődési, 

közgyűjteményi és előadó-

művészeti intézmények - művelő-

dési központ, levéltár, könyvtár, 

múzeum, színház, bábszínház, 

szimfonikus zenekar - fenntartói 

szintű szakmai felügyelete, koor-

dinációja, és az ágazattal össze-

függő megyei stratégiák elkészíté-

se. 

 Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma Kultúráért Felelős Államtitkárság  

Sajtóközlemény 

 A Nemzeti Kulturális Alap Bizott-

sága 2012. július 26-án tartotta 

soron következő ülését, amelyen 

első alkalommal vett részt az Alap 

elnökeként Balog Zoltán, az em-

beri erőforrások minisztere. 

A miniszter bevezetőjében hang-

súlyozta, hogy az 1993-ban létre-

hozott NKA által megvalósított 

kultúrafinanszírozási rendszer 

sikeresnek bizonyult. Ezt az is alá-

támasztja, hogy az időközben 

végbement kormányváltások sem 

ingatták meg létjogosultságát. 

Mint mondta, a Nemzeti Kulturá-

lis Alapból nyújtott támogatások 

hasznos és nemes célokat szolgál-

nak. 

Az NKA-törvény legutóbbi módo-

sításával hatékonyabbá vált a mi-

nisztérium és az alap együttmű-

ködése, miközben az NKA tovább-

ra is megőrzi szakmai és pénzügyi 

függetlenségét. Balog Zoltán kifej-

tette: bár nem tervez változást az 

Alap működésében, de kultúráért 

felelős miniszterként annak tevé-

kenységére nagyobb rálátást sze-
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retne, miközben törekvéseinek 

megvalósítását is segíteni tudja. 

forrás: www.nka.hu 

Közlemény az NKA portálján tör-

ténő regisztrációról 

A Nemzeti Kulturális Alap és az 

Alap működtetéséért felelős 

szerv, az NKA Igazgatósága folya-

matos törekvése, hogy a pályázók 

számára biztosítsa a zökkenőmen-

tes pályázati lehetőséget. Elköte-

leztük magunkat az online pályáz-

tatás bevezetése mellett, hogy a 

pályázók életét megkönnyítsük a 

számunkra is ismert bürokratikus 

akadályok mellett. 

Tájékoztatjuk, hogy az első online-

módon beérkező pályázati felhí-

vást az Előadó-művészet Kollégiu-

ma fogja meghirdetni 2012. au-

gusztus 28-án. A benyújtási határ-

idő 2012. szeptember 28-a. Erre 

és az ezt követő felhívásokra már 

csak és kizárólag online-módon 

lehet pályázatot benyújtani és 

támogatást igényelni az NKA-tól. 

Az online-módon történő benyúj-

tás lehetőségét megelőzi egy ún. 

regisztrációs folyamat, amely so-

rán a később pályázatot benyújta-

ni kívánó magánszemély, vagy 

szervezet azonosításra kerül és 

lehetőséget kap pályázat benyúj-

tására. 

Kérjük, figyelje portálunkat, mivel 

a regisztrációs folyamat elindítása 

2012. augusztus 6-tól elkezdődik. 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, 

hogy minél előbb kezdjék meg a 

regisztrációs folyamat elindítását, 

mivel ez több napig is eltarthat és 

e nélkül nem tudnak pályázatot 

benyújtani és támogatást igényel-

ni az NKA-tól! 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 

nincs változás az adatokban, úgy 

regisztrálni csak egyszer kell és 

ezzel megnyílik a lehetőség a pá-

lyázatok benyújtására. 

Budapest, 2012. augusztus 3.  

NKA Igazgatósága 

Tájékoztató a Kulturális Örökség 

Napjai programhoz való csatla-

kozásról 

Az Európa Tanács védnökségével 

már negyvennyolc országban 

rendezik meg az egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendő öröksé-

gi napokat. 

A program célja az, hogy a nagy-

közönség figyelmét ráirányítsuk 

az épületek értékeire, azokéra is, 

amelyek máskor részlegesen, 

időlegesen, illetve csak a társada-

lom egyes rétegei által látogatha-

tók, esetleg folyamatosan zárva 

vannak. A hagyományosan szep-

tember harmadik hétvégéjén 

megrendezett esemény során 

országszerte sok száz ilyen épület 

és helyszín kapuja nyílik meg a 

látogatók előtt. 

Mindenki számára fontos, hogy 

megismerje szűkebb és tágabb 

környezete kulturális értékeit, 

mert ez ösztönöz arra, hogy azo-

kat fenntartsuk és megőrizzük. Ez 

egyben erősíti a lakóhelyhez, az 

országhoz való kötődést és az 

azonosságtudatot is. 

A Kulturális Örökség Napjai ez évi 

időpontja: 2012. szeptember 15-

16. szombat-vasárnap 

Kulturális Örökség Napjai 2012. 

évi témája: ÖRÖKÖLT ÜZENET 

Részletes tájékoztató          a 

www.oroksegnapok.hu oldalon 

található. 

Beharangozó - Állampolgári Rész-

vétel Hete 2012. 

Az ÁRH 12 idén szeptember 24-30. 

között zajlik majd, tehát a helyi 

szervezkedéseket erre az időszak-

ra érdemes tervezni. 

Várható témák:  

- „fenntartható társadalom – szoli-

dáris gazdaság”, amely akár több, 

a részvételhez kapcsolódó altémát 

is magába foglalhat. 

Fontos szálként merült fel továbbá 

a közösségi aktivisták szélesebb 

körű hazai összefogásának elindí-

tása, segítése, amely szál kapcso-

lódik több idei tervhez és kezde-

ményezéshez is. 

Hamarosan frissül a weboldal, ér-
demes figyelemmel kísérni a 
http://reszvetelhete.net/ oldalt, 
illetve a CKA új közösségi oldalán 
(http://www.civilkollegium.hu) 
nyílt egy munkacsoport, ahol fóru-
mozásra, helyi tervek megosztásá-
ra van lehetőség. 

 

Itt az oly régóta várt Symantec 

Adományozói Program!  

Újabb adományozó csatlakozott a 

CivilTech Adományozói Program-

hoz, így a már korábban csatlako-

zott Microsoft, Cisco, SAP és az 

O&O Software termékei mellett 

immár a Symantec Desktop és a 

Symantec Enterprise termékekre 

is pályázhatnak az arra jogosult 

szervezetek!  

A Symantec fő tevékenységi köré-

be a biztonságtechnológiai, tárolá-

si és rendszerkezelési megoldások 

tartoznak, amelyek segítenek üzle-

http://www.nka.hu
http://reszvetelhete.net/
http://www.civilkollegium.hu


ti és egyéni ügyfeleik adatainak 

kezelésében és védelmében. A 

Symantec vírusvédelmi, 

internetbiztonsági és kémprogra-

mok elleni megoldásokat kínál a 

felhasználók számára. Az új ado-

mányozó jogosultsági kritériumai-

ról bővebben a Symantec 

Desktop és a Symantec Enterprise 

oldalakon olvashat, az igényelhe-

tő termékek listáját pedig a 

CivilTech Program Katalógusában 

találja meg.  

Ha szeretne szoftvert igényelni, 

tekintse meg programunk részle-

tes ismertetőjét az adománykérés 

oldalon! Amennyiben az oldalak 

áttanulmányozása után kérdése 

merül fel a programmal, az ado-

mánykérési folyamattal, az elbírá-

lással vagy a rendeléssel kapcso-

latban, esetleg segítségre van 

szüksége, kérjük keresse a NIOK 

Alapítvány munkatársait az 

info@civiltech.hu és az 

info@niok.hu e-mail címek vala-

melyikén, vagy forduljon a Kap-

csolat oldalon található helyi 

partnereinkhez. 

forrás: www.civiltech.hu 
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Közös többszörös - civil partnerek a 
hazai vállalatok támogatási prog-
ramjaiban  

A társadalmi befektetésekhez, tá-
mogatásokhoz kapcsolódó vállalati-
civil együttműködések az üzleti és a 
nonprofit szektor kapcsolatának 
egyik speciális területét képviselik, 
hiszen ezen a területen jelennek 
meg legkevésbé ellentétes érdekek, 
konfrontáció vagy konfliktusok. 

A kölcsönös előnyök elérését célzó 
kooperációknak számos formája és 
szintje létezik, mégis, ahogy azt a 
KSH statisztikái is bizonyítják, évek 
óta a hazai civil szervezeteknek csak 
közel 20-23%-a részesül a vállalatok 
támogatásaiban, annak ellenére, 
hogy a civil szervezetek felé irányu-
ló vállalati támogatások nagysága 
folyamatosan növekszik. 

A magyar nagyvállalatok és a 
nonprofit szervezetek együtt-
működésének aktuális helyze-
tét és gyakorlatát vizsgálta a 
Magyar Adományozói Fórum 
2012 tavaszán indított felméré-
se, amelynek során a TOP200 
nagyvállalat, valamint TOP20 
pénzintézet és TOP10 biztosító 
szakemberei számoltak be tá-
mogatási tevékenységeikbe 
bevont civil partnerekkel kap-
csolatos tapasztalataikról. 

A kutatásról bővebben a                           
www.donorsforum.hu oldalon 
olvashatnak, illetve az érdeklő-
dők a teljes kutatási tanul-
mányt megrendelhetik. 

 

 

 Figyelmükbe ajánljuk  

„A komlósi szlovákok díszítőmű-
vészete” Szőttesek, hímzések, 
főkötők című, gazdagon illusztrált 
albumot, amely megvásárolható a 
Dél-alföldi Szlovák Regionális Kul-
turális Központban (Tótkomlós, 
Marx u. 15.) 

A Komlósi Szlovákok Szervezete 
által kiadott album ára: 3.000 Ft
(Postán nem áll módunkban kül-
deni!) 

Érdeklődni lehet: 

Molnár Pálnénál: 70/62-65-726 

Stirbicz Jánosnénál: 30/62-60-383 

 

JÓ TUDNI... 

Kedves Leendő Közönségszervezők! 

A Békéscsabai Jókai Színház külső közönségszervezőket, 
jegyértékesítő kollégákat keres, akik kiegészítő keresetként 
felvállalják a Szarvasi Vízi Színház és a 2012-2013-as évadunk 
előadásainak népszerűsítését, jegyek, bérletek értékesítését. 

Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várunk: 

szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu; 66/519-550 

Figyelem!!! 

Viszonylag nagy teljesítményű fénymá-
solót bérbe adnánk hosszabb időtar-
tamra civil szervezet részére! 

Információ: civil@kfbme.hu;  

66/333-263 

http://www.civiltech.hu
mailto:civil@kfbme.hu
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE SZOLGÁLTATÁSAI  

 
Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az egyesületi   iro-

da 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; pályázati; civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos  
és egyéb: a civil szektor, a kultúra, a közösségfejlesztés területét érintő tanácsadások  
 

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 


