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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
ÚJ(ABB) KIHÍVÁSOK ELŐTT A KÖZMŰVELŐDÉSI
SZAKEMBEREK ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány és a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
október 12-én „A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÚJ KIHÍVÁSAI” címmel konferenciát szervezett Békéscsabán kulturális civil szervezetek és közművelődési intézmények képviselői részére.
Az alábbiakban a konferencián elhangzottakról olvashatnak egy rövid
összefoglalót.
Törvényi
változások, új szakmai irányok a megyei és
helyi közművelődési feladatellátásban
„Ha manapság közművelődésről beszélünk, akkor
egyértelműen állíthatjuk,
hogy történelmi pillanatokban vagyunk” – ezen szavakkal indította el előadását Závogyán Magdolna, a Magyar Művelődési Intézet megbízott
főigazgatója. A közművelődési terület „fő csapásiránya” a jövőben a
közösségi
művelődés
lesz, melyben felértékelődik a civil szervezetek
szerepe a helyi társadalom fejlesztésében, a kormányzati szintű megfogalmazásokban.
Ezért
nagyon fontos, hogy
nyissanak a települési
önkormányzatok, a közművelődési intézmények
a civil szervezetek felé,
hiszen enélkül nem fog
talpra állni a magyar társadalom.
Závogyán
Magdolna a Magyar Mű-

velődési Intézet átalakításával kapcsolatban elmondta, hogy az intézmény – az új struktúra
felépítésével - a közösségi művelődés zászlóshajója lehet.
A megbízott főigazgató
utalt az intézeti átalakítás előzményeire, úgymint a közművelődési
terület „pozíció” vesztésére, a társadalmi kihívásokra adott differenciált
válaszokra, a Magyar
Közművelődés Szakpolitikai
Koncepciójának
elkészítésére.
Utóbbi
alapján fontos megemlíteni az innovációk, új
tartalmak, projektek kezdeményezésének szükségességét. Ezen változások céljaiként megfogalmazódott a hatékonyabb,
takarékos működés. Célként szerepel a korszerű,
a kihívásokra reagáló
szervezeti modell megvalósítása is, mely a
szakmai területek szorosabb kapcsolata révén
jöhet létre. Ehhez azonban szükség van azon –
az előadó által megfogal-

mazott - gondolat elfogadására is, miszerint a
társadalomban
ma
„állandósult a változás” és ezt tényként kell
kezelni, ezzel együtt kell
élni, mert csak így lehet
tovább lépni.
A jövőben nagy hangsúlyt fektetnek a Magyar
Művelődési
Intézet
szakemberei a közművelődési hálózatok létrehozására, megerősítésére,
új módszertani együttműködések kialakítására, hiszen ez segítheti a
módszertani központokon keresztül a közművelődési intézmények,
kulturális civil szervezetek határozott előre lépését. Megjelennek továbbá a célok között a
magyar közművelődés
megújulásához szükséges új tartalmak, mint
például a stratégiai háttéranyagok elkészítése, a
feladatfinanszírozás
rendszerének kidolgozása, a projekt-generálás, a
projekt szemlélet általánossá tétele.

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete
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A Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete – a szervezetek működési stabilitását elősegítő - képzéseket szervez a
Békés megyében tevékenykedő
civil
szervezetek részére,
az alábbi témakörökben:
- Forrásszerzési ismeretek
- Civil projektvezetési
ismeretek
- EPER (Elektronikus
Pályázatkezelő
és
Együttműködési
Rendszer) ismeretek
További információ a
12.oldalon található.

Závogyán Magdolna előadásában kiemelte, hogy a megyei
közművelődési
feladatellátó
szervezetek integrálása az intézethez és a feladatellátás biztosítása 2013. január 1-től megtörténik. Ehhez kapcsolódóan
megemlítette, hogy a finanszírozás tekintetében is történelmi
pillanatokat élünk, hiszen sikerült országosan 1,1 milliárd forint költséget beállítani a tevékenység ellátására. A továbbiakban szó esett még az intézet
működési módjáról, illetve az
alapvető funkcióiról, hiszen az
intézmény - az átszervezés
eredményeként - egy dinamikus
működési gyakorlatot alakít ki
és közvetítői, összekötő, szervező-működtető, kezdeményező,
képviselő szerepkörrel fog bírni. A megbízott főigazgató itt
említette meg a kommunikáció
megerősítésének
fontosságát,
hiszen
véleménye
szerint
enélkül nem jutunk előbbre!
Az előadása végén a napokban
elfogadott, és a hamarosan a
Magyar Közlönyben is megjelenő 1997. évi CXL. törvény változásairól is tájékoztatta a jelenlévőket, felhívta a figyelmet
a 73-74-75§-ra, amely a közművelődési intézmények szerepét
szabályozza, valamint a 67§
helyébe lépő új rendelkezést
emelte ki, miszerint „a tizenötezer fő feletti lakosságszámú városokban elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános könyvtá-

ri, közművelődési, múzeumi ellátást
biztosítani”.
A jövőbeni terveikről szólva kihangsúlyozta, hogy szeretnék a
Békés megyében már 2007-től
működő megyei közművelődési
feladatok – civil szervezetekkel
történő – ellátási rendszerét kiterjeszteni más megyékre is,
mintegy modell-értékű kezdeményezésként tovább vinni és
ehhez kötődően a minőségi limit
feltételrendszerét
kidolgozni.
Említést tett még arról is, hogy a
rendelkezésére álló információk
alapján 2014-től csak minősített
intézmények pályázhatnak EU-s
támogatásokra, ezért ösztönözte
a jelenlévőket a cím elnyerésére.
A szakterület továbblépésének
fontos szegmense a képzéssel
történő összekapcsolás, melynek
érdekében intézkedések történtek az elmúlt időszakban. Nagy
áttörésként értékelte azt az eredményt, miszerint a közösségi
művelődés a 2013-2014-es tanévben tanári szakként fog megjelenni a felsőoktatásban, illetve
később az andragógia szak is
ezzel az elnevezéssel fog tovább
menni. Zárásként az előadó - az
új kommunikációt, stratégiát
hűen tükröző- a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus által kiadott SZÍN
című folyóiratot ajánlotta a hallgatóság figyelmébe.

KÖZÖSSÉG ÉS RÉSZVÉTEL – a településközösségfejlesztő munka
aktuális
helyzete
Magyarországon
dr. Vercseg Ilona, a Közösségfejlesztők Egyesületének tiszteletbeli elnöke előadása kezdetén kijelentette, hogy a helyzet még ma is, mint kezdettől
fogva, nehéz, hiszen a közösség szó pozitív csengésű
hívószó: mindenki szereti, vágyik utána, szeretne közösségben élni - de még mindig kevesen teszik ezt. A mai fiatal generációk már nem is tudják,
hogy hogyan kell közösséget
teremteni és abban létezni. A
közösségben való élet, a közjó
gyarapítása nem része szocializációjuknak, így aztán nincs is
miért csodálkoznunk: semmiből
nem
lesz
valami.
Summázatként a következő
gondolatot fogalmazta meg az
előadó: A szocializáció folyamán nemcsak az értékeket kell
átörökíteni a következő nemzedékre, de társadalmi és közösségi lénnyé is kellene formálni a
nemzedékek tagjait – nem csak
elméletileg, de gyakorlatilag is.
A Közösségfejlesztők Egyesülete tiszteletbeli elnöke felvázolta a jelenlévőknek azt a
megállapítást, hogy a társadalomirányítás mindig is inkább
vonzódott a gazdasági jellegű,
a fizikai fejlesztési megoldásokhoz, mint a közösségiekhez.
Új intézményeket gyorsabban
lehet létrehozni, mint az ember
gondolkodásmódját megváltoztatni és könnyebb például törvényeket alkotni, mint közösségi normákat a fogyasztói kultúra mindent elfedő/helyettesítő
valóságában.
Az előadó a finnországi helyzetet hozta fel mintaként, ahol a
leszakadás
helyett
kiugrás
ment végbe, mára Finnország a
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legjómódúbb és legerősebb gazdaságú európai országok közé tartozik. A finn kormány által összeállított válságkezelő csomag átmenetileg befagyasztotta ugyan a munkabéreket, a munkanélküli segélyeket
pedig még csökkentette is, ám
négy, kiemelten fontosnak ítélt
területen – egészségügy, oktatás,
kultúra, K+F – a ráfordításokat a
válság idején sem csökkentették,
sőt, fenntartották a 80-as években
elindított támogatásnövelő programokat, így pl. az innováció és természettudományos oktatás tíz évig
tartó erőltetett fejlesztését is.
Csepeli György-Prazsák Gergely a
2010.évben az EurópaI társadalmak összehasonlító vizsgálata
keretében 25 országában végzett kutatást, melynek eredményeképpen
3 csoportot különböztettek meg: a
„cselekvők”, a „lázadók” és a
„szenvedők”. E felmérésből kiderül, hogy a cselekvők között Európában a magyarok az utolsóelőtti
helyen szerepelnek, a megkérdezettek 10-11 %-a tartozik ide, a
szenvedők közé pedig a 66-67%.
Mindezek ellenére Vercseg Ilona arra
hívta fel a figyelmet, hogy a helyzet –
legalábbis közösségfejlesztési szempontból – mégis reményteli. A közösségfejlesztésnek ugyanis relatíve
hosszú múltja van, és ereje a mozgalmi jellegében rejlik. A közösségfejlesztés ugyanis a közösségnek
önmaga általi fejlesztését jelenti.
Helyi, kistérségi civil mozgalmakat, úgymint „Találjuk ki Magyarországot”, vagy az Állampolgári Részvétel Hete és a „Szomszédünnep”. A
felsorolt eseményeknek a jelentősége abban van, hogy a magyar társadalom tagjai ráébrednek, hogy
nekik is részt kell venniük a társadalmi-közösségi
folyamatokban,
de nem minden esetben tudják,
hogyan kell ezt csinálni! Demokratikus és közösségi szocializáció
nélkül nehéz elindulni, kimerészkedni, de ha valaki mégis megteszi, akkor is előfordul, hogy megtorpan, majd visszamenekül.
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A közösségfejlesztésről mára mégis elmondható,
hogy
nagyjából szervesült
a közgondolkodásban
és a megújulásukat
kereső szakmákba is
fokozatosan integrálódik, a népművelési
anyaszakmától kezdve a legkülönbözőbb
szakmákig. A mai
konferenciák
az
interdiszciplinaritás
szükségességét hangsúlyozzák, felismerve,
hogy az emberi élet
teljességét a szakosodott területek képtelenek megragadni, s
így, fejlesztői munkájuk során, nem is tudnak valóságos változást elérni. A legrászorultabbak kiesnek
a rendszerből, mert
számukra a szakszerű
szolgáltatások, ha elérhetőek lennének sem nyújtanának megoldást,
csak egyetlen vonatkozásban enyhítenék problémáik halmazát. E
szakemberek rájöttek arra, hogy az
emberekkel egész egyszerűen törődni kell, beszélgetni kell egymással,
teret kell hagyni nekik saját életük
újjászervezéséhez, bízni kell hozzáértésükben
és
tenniakarásukban.
Felfedezték
a
KÖZÖSSÉGet, ahol mindez létrejöhet.
Egy további hiány is mérséklődni
látszik: az együttműködés fontosságának felismerése. Dadogunk még
és nem tudjuk, hogyan is kell ezt
csinálni és nem gondoljuk végig,
hogy ennek vannak feltételei is:
bizalom, biztonság vagy bizonytalanság, közösséghez tartozás – otthonosság, közösségi és demokratikus szocializáció, együttműködni tudás – technikák, módszerek ismerete, anyagi és
munkaáldozat, a rendelkezésre álló
mozgásterek kitágítása és mások beengedése ebbe a mozgástérbe, valamint a
közös jövőkép.

Magyarán: az együttműködéshez,
mint igazi változáshoz a társadalom attitűdjének kell megváltoznia.
A közösségfejlesztés valójában
csak demokratizálódó vagy demokratikus társadalmakban érhet el sikereket. Ennek alátámasztásaként Dewey amerikai nevelési
reformer gondolatát ismerhették
meg a jelenlévők. A politikai felelősségből is vegyünk minél többet
magunkra, mondta Beke Pál
Önkormányzó társadalom c.
röpiratában. Számos európai országban régóta gyakorlat a civilek
és testületeik önkormányzásban
való részvétele, ld. például a
skandináv népeket!
Gazdasági okai is vannak a közösségfejlesztés gondolati térhódításának, s ez a leginkább a válságok állandósulásával válik felismerhetővé. S folytatódik a közösségiség térhódítása a szegények
létfenntartási küzdelmeiben s a
fenntarthatóságra törekvés, sőt, a
növekedés-ellenesség megannyi,
3

immár hazai példájában is. Az ökológiai és helyi megoldásokat keresők aktivitása: közösségi alapú
gazdaság, helyi termék, helyi pénz,
szívesség-szolgálatok,
közösségi
vállalkozások, közösségi bankolás.
Felfedeződött tehát a HELYbeliség,
ami maga is KÖZösSÉG.
A közösségiség és részvétel, a részvételi demokrácia, az interdiszciplinaritás, az együttműködés, a helyi közösségi gazdaság és a helybeliség szükségességének felismerése
talán magával hozza azt a társadalmi integrációt, amelyre a közösségfejlesztés is irányul.

A népfőiskolák szerepe a
falvak fejlődésében
dr. Balázsi Károly, főiskolai tanár
előadása elején leszögezte, hogy a
közművelődési szakma ugyan differenciálódott, de a közös mezsgye
létezik. Elmondta, hogy a népfőiskolai mozgalom nem tudott gyökeret ereszteni Magyarországon,
melynek egyik oka lehet az Eötvös
József idején elinduló közoktatás.
Ennek révén erős iskolai hagyományok teremtődtek és az újtól való
óvakodás miatt háttérbe szorult a
mozgalom.
Miben különbözik a népfőiskolai
mozgalom a többi mozgalomtól?
kérdésre a következő választ adta
az előadó: régebbi, mint más mozgalmak, hiszen ez a 19. század közepén indult útjára a megalázott
állapotban lévő Dániából. Ekkor
teljes államiságuk megszűnése forgott kockán, és depresszióba süly-
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lyedt az ország. Ebben a helyzetben
ismerte fel Grundtvig, hogy a parasztfiatalok felemelésével, megerősítésével kell foglalkozni és ekkor
megszületett az „élet iskolájának”
gondolata. Olyan iskola megteremtésén dolgozott Grundtvig, ahol 3 pillér volt a fókuszban: keresztény szellemiség, a dán hazafiság, korszerű mezőgazdasági ismeretek elsajátítása. Az
előadó a keresztény szellemiséggel
kapcsolatosan elmondta, hogy a hagyományok folytatása nehéz volt,
valamint sajátosságként említette a
protestáns szellemiséget, hogy a reformáció kezdetével újdonságként
jelent meg a világi sikeresség, mint
Istennek tetsző dolog. Folytatva a
pillérek kifejtését, a dán hazafiság
fontosságáról szólt dr. Balázsi Károly. A 20. században ugyanis felerősödtek a nemzeti mozgalmak, mely
folyamat ma is tart. Egy dán népfőiskolán egy értelmiségi fiatal azért
tartja fontosnak, hogy tudjon sajtot
készíteni, hogy „jobb dánok legyünk”.
Ezt a szellemiséget akár át lehetne ültetni a magyarországi gyakorlatba is a
kenyérsütés megtanításával. A harmadik pillér fontosságáról, a praktikus ismeretekről is hallhattak a jelenlévők. Dániában külterjes mezőgazdaság
folyt,
élelmiszerkészítéshez kapcsolódó mezőgazdasági ismeretekkel váltottak fel. Ezáltal a gazdák sikeresebbek lettek,
majd mások is átvették a technikát,
mely anyagi gyarapodáshoz vezetett
és Dánia visszatalált önmagához.
Ennek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Grundtvig életműve
átformálta a dán társadalmat.
Ezután Balázsi Károly
Dániából Magyarországra kalauzolta el a
szakembereket és a
népfőiskolai mozgalom magyar vonatkozásait ismertette. Nálunk a hagyományos
iskolarendszer keretén
belül valósult meg a
mozgalom. Történetiségét tekintve, a trianoni
országvesztés

után indult, a 30-40-es években
érte el virágzását, majd 1950-ig
megszüntették a népfőiskolákat.
A 80-as években már megtűrt kategóriaként jelenik meg a népfőiskola a hazai gyakorlatban, melyben nagy szerepet játszott Újszászi professzor, aki Sárospatakon
indított el ilyen mozgalmat.
Napjainkra már kialakult a Kárpátmedencei Népfőiskolai Hálózat.
Az elkövetkező évben várható –
az ország különböző területén - 7
népfőiskola kialakítása, amelyek
szakmaisága a Lakiteleki Népfőiskola tevékenységérére épül. A
tervek alapján a hálózat járási és
régiós szintre is tovább terjeszkedhet.
A témához kapcsolódóan Ungvári
Mihály a Kötegyánba tervezett
népfőiskolai elképzelésekről számolt be. A Kötegyáni Baráti Kör
Egyesület elnöke először sokrétű
tevékenységüket ismertette a
résztvevőkkel, majd elmondta,
hogy májusban kaptak ajándékba
egy – népfőiskolának is alkalmas –
épületet, amelyet jelenleg önkéntesek bevonásával újítanak fel.
2011-ben történt meg a létrehozandó népfőiskola profiljának tervezése, amelyben a művészeti
tevékenységet, mint speciális területet jelölték meg. A megvalósítani
kívánt tevékenységek széles skáláját vonultatta fel Ungvári Mihály:
az alkotóműhelyeket, komplex
ismeretterjesztő előadássorozatokat, táborokat, konferenciákat,
tanfolyamokat, továbbképzéseket
említve. Zárásképpen így fogalmazott: a tervezett tevékenység a
megyei közművelődési intézmények, civil szervezetek együttműködésével valósítható meg, mely
által sikerülhet felrázni a helyi,
térségi közösségeket!
Az összegzést készítette:
Butora Hajnalka
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EZ TÖRTÉNT…
Békés megyébe is erkölcsi és
anyagi sikert hozott az SM
médiapályázat
A Segíts Mozdulni! című SM médiapályázat szakmai zsűrijének
egyik fődíját érdemelte ki Tanács
István, a Népszabadság főmunkatársa, aki a pályázatra nevezett
riportjában Békés megyei SM
betegek történetének felvillantása
mellett az SM civil szervezetek
törekvéseiről, s a betegség miatti
munkanélküliséggel járó anyagi
gondokról is írt.
A szeptember elején megrendezett országos SM napon eredményhirdetéssel lezárult SM médiakampány az egész országot
megmozgatta: 38 szerkesztőség
foglalkozott hasábjain vagy műsoraiban a betegséggel, a betegekkel. A kiírók arra ösztönözték
a magyarországi média munkatársait, hogy minél többen mutassák be mit jelent a sclerosis multiplex kórral együtt élni.
A 700 ezer forint összdíjazású
pályázaton a zsűri kilenc pályamunkát jutalmazott pénzdíjjal.
Közülük Tanács István, a Népszabadság főmunkatársa 100 ezer
forint pénzjutalmat kapott Békés
megyei SM betegekkel, civil vezetőkkel készített, a betegcsoport
mindennapi problémáira érzékletesen rávilágító riportjáért. Az
újságíró a fővárosi ünnepélyes
díjátadót követően a pénzjutalmat felajánlotta az arra leginkább
rászoruló békés megyei SM betegek javára.
Herczegné Szabó Marianna, a
megyei egyesület elnöke a támogatást megköszönve ígéretet tett
arra, hogy a pénzt közvetlenül, a
legrászorulóbb betegekhez juttatják el.
Tanács István A méltóság epizódjai című cikke a http://nol.hu
oldalon érhető el.
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A Segíts Mozdulni! médiapályázat
díjazottjainak listája, valamint a
pályamunkák mindegyike elérhető
az SMBOE honlapján.
Herczegné Szabó Marianna
Tájékoztató
a
Népművészeti
Egyesület
nyertes
TÁMOPpályázatáról
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület 29 403 800 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásban részesült a TÁMOP 3.2.3-12/1es Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában projekt keretében. A program időtartama: 2012.november 1 – 2014. január 31.
A projekt keretén belül az egyesület 12 partneriskolában valósít meg
kézműves szakköröket, 2 iskolában kézműves nyári tábort, 10 helyen pedig témanapokat tart, melyek egy-egy ünnepkörhöz, az iskola egy-egy programjához kapcsolódnak. A program keretében
az érintett intézményekben látható lesz a Békés megye élő népművészete c. kiállítás. Az iskolákban
néprajzi versenyeket, vetélkedőket
is rendeznek, valamint az intézmények tanulói egy nagy kézműves
versenyen is részt vesznek.
A program célja, hogy a megyében
működő oktatási intézmények tanulói megismerkedjenek a népi
kézművességgel,
kreativitásuk,
kézügyességük fejlődjön, az elsősorban hátrányos helyzetű tanulók
értékes programokhoz jussanak, az
iskolai órákon kívül hasznosan
töltsék el szabadidejüket.
Juhos Krisztina

kéntes Pont létrehozása és kistérségi
önkéntes akciók szervezése és koordinálása Végegyházán és környékén
címmel.
Nagy örömünkre pályázatunkat
kedvezően bírálták el a döntéshozók, így a TÁMOP pályázati forrásából 12.094.957 Ft támogatást
nyertünk. A támogatott program
keretében nem csak egy önkéntes
információs pont jön létre, hanem
négy környező településen is
megvalósulhatnak önkéntes akciók úgy, „barangolós” módra. A
program részeként Kaszaperen,
Mezőhegyesen, Mezőkovácsházán, Nagybánhegyesen és Végegyházán szervezünk önkéntes
megmozdulásokat és akciókat.
A Barangoló Önkéntes Pont elsődlegesen koordinációs és információs feladattal jön létre, az önkéntes pont szervezi az önkéntesek és a fogadó szervezetek közötti együttműködést, felkészíti
és folyamatosan továbbképzi,
valamint segíti az önkéntes koordinátorokat, akiket együttműködő partnereink küldenek helyi
aktivistáikból kiválasztva.
A Barangoló Önkéntes Pont a
Barangoló Közösségi Házban fog
működni, így a hely biztosítottnak tűnik a fenntartási időszakban és utána is. A kiképzett koordinátorok továbbképzése önképzéssel is megoldható lesz, illetve a
működési helyüket az együttműködő önkormányzatok, vagy civil
szervezetek biztosítják.
Horváth Judit

Önkéntes Pont Végegyházán,
uniós támogatásból
Egyesületünk, a Barangoló Közhasznú Egyesület 2012. februárjában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, Legyél Te Is Önként-S!, Barangoló Ön-
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Mihály napi mulatság a Kazinczy
oviban
Október 3-án a Kazinczy Ovisokért Alapítvány által szervezett
Mihály napi játszó keretében gazdag programon vehettek részt
nemcsak óvodás gyermekeink,
hanem családtagjaik is. A jeles
naphoz kapcsolódva élvezhettük a
fosztás,morzsolás,csutkavár-építés
örömeit, illetve kóstolgattunk
zöldségeket, gyümölcsöket, felismerve azokat formáról, ízről, illatról. Táncos mulatságunkról a Balassi néptáncegyüttes néhány tagja
gondoskodott, akik jól megmozgatták a résztvevőket. Körbetáncoltuk az ovi udvarát, s örömmel
vontuk be forgatagunkba az újonnan megépített tornatermünket is.
Aki igazán elfáradt vesszőházikóban pihenhette ki magát, vagy

A beol.hu hírportálon megjelenő
civil hírek:
A kajakkirály is jelen volt a kenus túlélőversenyen
Az Ilyés Edit, Juhász Andrea,
Koppányi László, Locskai Mihály
összetételű négyes nyerte a szombaton megtartott V. Békés-CsabaGyula Indián Kenu Túlélő Versenyt.
A Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület által szervezett
megmérettetés idén is bővelkedett
az érdekességekben, időjóváírást
kaptak például azok a csapatok,
amelyek indián vagy egyéb jelmezben vágtak neki a távnak. A
lehetőséggel valamennyi formáció
élt, így 15 indiános és egy kalózcsapat lapátolta végig a 33 kilométert, a nézők nem kis örömére.
Ellátogatott a versengésre Csapó
Géza, a 70-es évek kajakkirálya is,
aki lapunknak elmondta, örömére
szolgál, hogy egy olyan rendezvényen lehetett jelen, amely jól szolgálja a fiatalok sportra nevelését.
Sós Imre, a Zerge egyesület elnöke
kiemelte: az eddigi legsikeresebb
versenyen vannak túl, amely jól
2012. október

gyakorolhatta a „háziasszonyi”
teendőket.
Ezúton is köszönjük a Balassi
Közalapítványnak, hogy közreműködtek ezen a vidám délutánon, valamint a szülőknek, hogy
mindenféle friss és egészséges
ennivalóval láttak el minket.
szolgálta a sport és a környezetvédelem népszerűsítését.
A megmérettetésen az evezés mellett számos próbát is teljesíteniük
kellett a csapatoknak, egyebek
mellett rönkfűrészelés, szlalom,
evezőfűzés, lyukas vödörrel vízhordás, vízről kosárra dobás is
színesítette a kihívást. Érdekesség,
hogy a győztes csapat játékos indián neveket is választott a verseny
idejére.
forrás: www.beol.hu, 2012.09.16.

Városvédők: Jároli
Cserei Pál utóda

József

lett

A napokban tartotta rendkívüli
közgyűlését a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a
megyeszékhelyen.
Az ülés kezdetén a megjelentek
megemlékeztek dr. Cserei Pálról,
az egyesület alapító tagjára, korábbi elnökéről. A közgyűlés választás
útján döntött a szervezet vezetőinek személyéről is.
Eszerint az egyesület elnöke dr.
Jároli József nyugalmazott levéltáros, történelemtanár lett. Az alel-

Programunk
megvalósulását
a civil szervezetek
számára
kiírt pályázaton
- a Békéscsaba
Megyei
Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlésének
Nemzetiségi,
Ügyrendi
és
Ellenőrzési Bizottsága által megítélt összeg
tette lehetővé. A pályázat keretében további családi rendezvényeket tudunk még szervezni, ilyen
jellegű következő eseményünk az
adventi játszóház lesz.
Baranyai Erzsébet
a Kazinczy Ovisokért Alapítvány
kuratóriumi tagja
nöki feladatokat Mészáros Zsuzsanna múzeumpedagógus, művészettörténész, a Munkácsy Emlékház vezetője láthatja el.
Bekerült az egyesület elnökségébe Kis Béla építész, műemlékvédelmi szakmérnök. Elnökségi
póttagnak Hornokné dr. Uhrin
Erzsébet címzetes főiskolai tanárt
választották meg.
forrás: www.beol.hu, 2012.09.16.

Pöttyösbe öltözött a falu
Egy régi hagyományt elevenít fel
évről évre a pusztaföldvári Vajda
Sára Ifjúsági és Kulturális Egyesület.
Névadójuk, Vajda Sára volt az,
aki postamesterként megszervezte a helyi fiatal lányoknak a báli,
zenés, mulatságokat. A fiatalok
egyforma, piros-fehér pöttyös
ruhát varrtak, vagy varrattak maguknak hajdan. Ezt attól a két
idős nénitől tudtuk meg, akik 70
évvel ezelőtt ott voltak az első
pöttyös bálokban. (A pusztaföldvári Szula Istvánné a fővárosban
él, idén nem jött el a földváriak
mulatságára)
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Sitkei Józsefné és Varga Sándorné
viszont ott volt, együtt mulatott a
fiatalokkal, akik helyi tehetséges
énekesekkel, táncosokkal léptek
fel.
A mi időnkben még elkísértek
bennünket a pöttyös bálokba az
édesanyák, engem is felügyeltek,
ahogy azt később én is tettem a
lányommal - emlékezett a régmúltra Varga Sándorné, Eta néni.
Ő is betöltötte már a 90. életévét,
és jó egészségnek örvend, ahogy
barátnője, bálozó társa, a 92 éves
Sitkei Józsefné, Jolánka néni. Őket
virággal köszöntötték a fiatalok.

Az idei volt a tizedik pöttyös bál
Földváron. A szervezők igyekeztek
emlékezetessé tenni. Aki pöttyös
ruhában érkezett, vagy hozott magával pöttyös kiegészítőt, kapott
ingyen tombolaszelvényt.
A kislányok előszeretettel öltöztek
pöttyös ruhába, de volt, aki a körmeit is pöttyösre lakkozta. Kelemen
Júlia pedig (minden évben résztvevője a báloknak) erre az alkalomra
varratott egy látványos, fekete-fehér
selyem tüll alsó szoknyával kiegészített báli pöttyös ruhát.
A tombolatárgyak között is volt
pöttyös ernyő, meg labda, de még
bevásárló táska is. Az asztalokat
pöttyös szalvéta díszítette.
László Jenő, az est házigazdája elmondta, a pöttyös bál a két világháború között a helyi leányegylet mulatsága volt. Egyesületük 2003-ban
elevenítette fel e régi hagyományt és
azóta minden ősszel egy estére
pöttyösbe öltözik a falu.
Idén a legfiatalabb bálozó egy 11
hónapos bájos kislány volt, Nagy
Nórika, természetesen ő is rózsaszínű pöttyös ruhában érkezett szüleivel.
forrás: www.beol.hu, 2012.09.16.

Újra versenyben a dévaványai
„Makkfa”
A dévaványai „Makkfa” Békés
megyéből egyedüliként ismét bejutott az Év fája verseny 13 döntőse
közé. Keddtől lehet szavazni rá.
A dévaványaiak visszaemlékezései szerint 1890 tájékán, a
vasútvonal építése idején ültethették azt az öreg kocsányos
tölgyet, amely immár harmadik alkalommal szerepel az
Ökotárs Alapítvány által meghirdetett Év fája verseny döntőjében.
A Kisújszállási és a Könyves
Kálmán utca sarkán álló, a helyiek által csak Makkfaként
emlegetett 120 éves fa bekerült
azon 13 kiválasztott fa közé,
melyek közül az interneten
szavazók választják majd ki az
Év fáját.
Szavazni szeptember 18. és
november 2. között lehet az
Ökotárs Alapítvány oldalán
(www.okotars.hu). Itt egyébként a Makkfához kapcsolódó
érdekes történeteket is olvashatnak az érdeklődők.
forrás: www.beol.hu, 2012. 09. 18.

PÁLYÁZATOK
„SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT” – 2012. A FIATALOK ÉS
A CSALÁD ÉVE
Felhívás ifjúsági civil szervezetek
támogatására
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megbízásából az NCSSZI
Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság, valamint az Északi Támpont Egyesület támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.
A támogatás célja olyan térségi,
illetve helyi jelentőséggel bíró,
különböző generációk együttműködésén alapuló ifjúsági projek-
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tek támogatása, melyek pozitívan
és fenntartható módon hatnak a
fiatalok értékrendjére a családi élethez kapcsoló biztonság, párválasztás, egészség, gyermekvállalás területén.
A támogatás vissza nem térítendő
pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A támogatáshoz önerő nem szükséges.
A pályaművek beadási határideje:
2012. október 31. 23:59
További információ, pályázati
felhívás: www.ncsszi.hu

Rajzpályázat
Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai támogatásával ORSZÁGOS RAJZVERSENYT hirdet 10-15 éves tanulók részére
2013 – a Polgárok Európai
Éve címmel.
A pályázat kiemelt célja,
hogy a versenyzők mutassák
be a különböző térségek, országok, így Magyarország
aktív és részvételi polgárságáE-Napraforgó

nak mindennapjait. A Polgárok
Európai Évének vizuális megjelenítését várjuk, azt, hogyan képzelik el a pályázók a tudatos, aktív
európai polgárt, milyen szerepet
játszik az összetartozás a korosztály életében, hogyan jelenik meg
a polgárok egyenlősége, a részvétel a döntéshozatalban a mindennapok szintjén.

A következő témakörök megjelenítését várjuk a pályázóktól:
A verseny címe: 2013 – a Polgárok
Európai Éve
1.Európai összetartozás – Egység a
sokféleségben.
2.Aktivitás – Amit most teszel, az
a jövődet szolgálja!
3. Részvétel – Most legyél részese
a jövődnek!

A pályázat beküldésének határideje: 2012. október 31.
Díjazás: a legjobb 12 pályamű
bekerül az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája által minden
évben elkészített asztali naptár
2013. évi kiadásába.
Bővebb információ:
a www.europarl.hu oldalon, az
Ifjúság menüben, a pályázatok
címszó alatt találhatók.

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
MÚZEUMOK
ŐSZI
FESZTIVÁLJA
„MÚZEUMOK A VÁLTOZÓ
VILÁGBAN – ÚJ KIHÍVÁSOK,
ÚJ INSPIRÁCIÓK” a Munkácsy
Emlékházban
Október 18. 11 óra: Évszakváltás—változás a múzeumban „Új utakon Munkácsy nyomában”
A Magyar Festészet Napján
rendhagyó kiállítás megnyitó és
találkozás Szombathy Bálint
Munkácsy-díjas festőművésszel
Október 25. 10 óra: Használd a
múzeumot!
Művészetek találkozása a Vörös
Szalonban - Péter Erika
„Szinházikó” és „Lóbarátoknak”
című versesköteteinek zenés bemutatója, majd versillusztráció
készítése óvodásokkal, családokkal
Október 19-22. között a Munkácsy Emlékház 10-18 óráig tart
nyitva, október 23-án zárva.
Bővebb információ: Munkácsy
Emlékház - 66/442-080
Bábelőadás: A repülő kastély
Almafia Jánosnak hívják mesénk
hősét - aki Péterként és Miklósként is elindul, de személyisége
éretlennek bizonyul, és elbukik a
kezdeti próbákon: hiába köszönti
illedelmesen a Bölcs Öregembert,
se Péter, se Miklós nem tud ellenállni a bűvös rózsák csábításáOldal 8

nak, hal és gyík formában élik mesebeli életüket.
János, a legkisebb, a harmadik, már
föl van vértezve bátyjai tapasztalatával: kiállja a Kísértés próbáit, elnyeri a tündéri beavatást a Sötétség
Kastélyában. Így könnyen legyűri
az Élet Vizét őrző fenevadat, sőt!
arra is futja erejéből, hogy kakassá
változtatott tündéri barátja menyasszonyát kiszabadítsa Kilenctenger mélyéről a kristálypalotából.
Mindeközben - ádáz küzdelem
mindvégig az Ármányosság Tündérével - nem feledkezik meg a
királylányról, akit csak egy futó
pillanatra láthatott a Repülő Kastély tornácán.Tündérsegítséggel jut
be aztán a várba és legyőzi a Sárkányt, aki rabságban tartotta szerelmét.

BABASZÍNHÁZ a Békéscsabai
Napsugár Bábszínházban
A KECSKEMÉTI CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ VENDÉGELŐADÁSA: ALMAFÁCSKA
Első színházi élmény
0-3 éveseknek
Csengő-bongó hangocskákkal,
szépen nyíló almafával, csivitelő
kismadárral elmeséljük, hogyan
lesz a tavaszból nyár, abból ősz,
és miként köszönt ránk a szikrázó
tél.

Szereplők: Balázs Csongor, Berta János, Dénes Emőke, Czipott Gábor,
Czumbil Örs, Soós Emőke, Szőts Orsolya
Bemutató: 2012. október 13-án
volt, de a további előadások időpontjáról
információ kérhető:
06/20/293-56-26,
www.napsugarbab.hu

Játsszák: Aracs Eszter, Krucsó
Júlia Rita
Az előadás ideje:
2012. október 20-án 15.30 és
16.30 óra
Helye: Békéscsaba, Ibsen Ház
Belépődíj: 800.-forint
Jegyek csak elővételben kaphatók, helyfoglalás a 06/20-2935626-os telefonszámon.
E-Napraforgó

Meghívó
III. Dévaványai Kórustalálkozó
A Dévaványai Vox Humana
Vegyeskar tisztelettel és szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
a III. Dévaványai Kórustalálkozó
hangversenyeire.
Időpont: 2012. október 20.
Helyszín: Dévaványa, Művelődési
Ház, Hangverseny terem.

Program: de. 10 óra – Megnyitó
Köszöntőt mond: Pap Tibor Dévaványa város polgármestere.
A kórusok bemutatkozó előadása
a délelőtt folyamán.
Hangversenyt adnak:
- Cantando Kórus Füzesabony
- Makó Városi Vegyeskar
- Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
- Békéscsabai Trefort Ágoston Fiú
Kórus
- Vox Humana Vegyeskar Dévaványa
Záró műsorszám: a résztvevő kórusok közös éneklése.
Egyensúly
AE
októberi programjai

Egyesület

Az Egyesület továbbra is várja és
szívesen fogadja a szenvedélybetegeket, a pszichiátriai betegeket,
hátrányos helyzetű csoportokat,
akik szeretnének részt venni
programjainkon.
Az Egyesület mindenkit sok szeretettel vár az október 17-én, szerdán rendezendő kreatív foglalkozásunkra, ahol elsősorban a hölgyeknek kedveskedünk a kaspó
készítéssel, kosárkészítéssel. Az
érdekes praktikával készített tárgyak nagyon ötletesek és egyszerűen elkészíthetők, amit a későb2012. október

biekben saját maga is el tud készíteni otthon.
Minden héten, szerdán 8 és 12 óra
között ingyenesen lehet válogatni
ruhaneműkből és cipőkből, lakástextíliákból. Várjuk a nagycsaládos, kisgyermekes családokat is,
mert a felnőttruhákon kívül még
gyermekruhák és cipők is vannak.
Október 24-én ismét kreatív foglalkozással várjuk az érdeklődőket.
A Mindenszentek napja közeledtével mécses készítéssel fogunk
foglalkozni. Üvegfestéssel, szalvétatechnikával készített mécsesek
nagyon szépen mutatnak nem
csak ezen az ünnepen, de az év
bármely napján is.
Egyesületünk idén is meghirdeti a
Cipősdoboz akcióját és az így összegyűjtött játékok, ruhaneműk,
egyéb használati tárgyak kiosztására a karácsonyi rendezvényen
kerül sor. Ehhez szervezünk gyűjtést! Gyermekjátékok, kisautók,
plüssmacik felajánlását várjuk,
kérjük önöket, hogy gyermeke
megunt játékait ne dobják ki, inkább hozzák el az Egyensúly AE
Egyesület székhelyére (Békéscsaba, Kolozsvári u. 62. Telefon:
66/631-710.) Előre is köszönjük
mindenkinek!
Az angyalok velünk vannak!
Az Atman Jóga Egyesület szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt az „Arkangyalok Hete”
programsorozatra, amely 2012.
október 28-a és november 04-e
között kerül először megrendezésre Békéscsabán a Helyőrségi
Klub (Szabadság tér 6.) földszinti
nagytermében, minden nap 18-20
óra között. A programmal egy
Svédországból 10 éve elindult
kezdeményezéshez csatlakozunk,
amelynek célja az angyalok jelenlétének tudatosítása a mindennapokban, hiszen ők velünk vannak, és várják, hogy segíthessenek, azonban tiszteletben tartva a
szabad akaratunkat, önmaguktól
csak kivételes esetekben avatkoznak be az életünkbe. Nekünk kell

kérni a segítségüket!
A nyolc nap során előadások, gyakorlatok, filmvetítések, meditációk és meglepetések várják a résztvevőket, amelyek által mindanynyian részesei lehetünk az Arkangyalok világának. A programokra
való belépés ingyenes! A részletes
program az alábbi honlapon tekinthető meg: www.atman.hu
Kiállítás
Október 26. 17 óra: Kiállítás megnyitó a „Fókuszban Békés megye”
című fotópályázatra érkezett alkotásokból, a Békés Megyei IBSEN
Nonprofit Kft. szervezésében
A zsűri értékelése alapján 46 pályázó 106 pályamunkája kerül
kiállításra, melyek mindegyike
Békés megye természeti értékeit
és épített örökségét mutatja meg.
Helyszín: Békés Megyei Tudásház
és
Könyvtár
épülete
(Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)
A
kiállítás
megtekinthető:
2012. november 18-ig
Nyitókonferencia
A Békés Megyei IBSEN Oktatási,
Művészeti és Közművelődési
Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a Kultúrateremtő kreativitás Békés megyében című projekt nyitókonferenciájára.
Időpontja: 2012. október 30.
10.00 óra
Helyszíne: Szlovák Kultúra Háza
(Békéscsaba, Kossuth tér 10.)
Program:
09.30 Regisztráció
10.00 Köszöntőt mond Kocsis
Klára, a Békés Megyei IBSEN
Nonprofit Kft. ügyvezetője
10.10 Európai Uniós pályázatok
hatása a közművelődésre
Előadó: Dr. Németh János István
11.00 Kultúrateremtő kreativitás Békés megyében című projekt
bemutatása
Előadó: Varga-Sipos Andrea projektmenedzser – Békés Megyei
IBSEN Nonprofit Kft.
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11.15 Kreatív ötletek tárháza Út egy kreatív ötlettől a megvalósításig
„Kádár Ferkó fotószínháza” - Előadó: Kádár Ferenc népművész
„by Hege” - Előadó: Hegedűs Sándor, a Csabaprog Kft. ügyvezetője
„Hobbi, hivatás, életmód” - Előadó: Mlinár Pál néptánc- pedagógus, koreográfus
„Textiles hagyományok” - Előadó:
Debreczeni János népi iparművész, a Népművészet Mestere
„Elmesélem életemet” - Előadó:
Havran Mihály mesemondó
12.00 Szendvicsebéd
Kérjük, részvételi szándékát
október 19-ig szíveskedjen jelezni Varga-Sipos Andreánál a
20/402-2198-as telefonszámon
vagy a kultura@ibsen.hu e-mail
címen.

Gyermekkonferencia
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület konferenciát szervez
Népi kézművesség a gyermekek
körében címmel.
A rendezvény időpontja: 2012.
november 11.(vasárnap)
Helyszíne: Kézműves Szakiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
(Békéscsaba, Orosházi út 32.)
PROGRAM
10.00 – 11.00 A népi kézműves
foglalkozások hatása a gyermekek
pszichés fejlődésére
Előadó: Lugosi Gyuláné,
pszichológus
11.00 – 12.00 A népi kézműves
foglalkozások jelentősége a gyer
mekek kreativitásának, szín- és
formaérzékének fejlesztésében ; a
2011 évi Gyermek- és Ifjúsági

Népi Kézműves Pályázat anyagának elemzése
Előadó: Kalmár Ágnes, etnográfus
12.00 – 13.00
Ebéd
13.00 – 16.00
Népi játszóház
felnőtt oktatóknak
- Fonal- és bőrmunkák (Dávidné
Gyarmati Zsuzsanna)
- Nemezjátékok (Bors Franciska)
- Népi hangszerek (Széll János)
- Agyagmunkák (Barcsay Andrea)
- Hímzés, rongybaba
(Dr. Illés Károlyné)
Jelentkezni lehet az info@bmne.hu
e- mail címen vagy a 66/442-122-es
telefonszámon.
A konferencia részvételi díja:
500 Ft
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
13 milliárd forint a vidéki életminőség javítására
Összesen mintegy 13 milliárd forinttal támogatja a vidékfejlesztési
tárca a vidéki életminőség javítását. A Darányi Ignác Tervben falumegújításra és - fejlesztésre 8 milliárd, a vidéki örökség megőrzésére pedig 5 milliárd forint jut mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.
A támogatásra önkormányzatok,
azok társulásai, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek
pályázhatnak október 15. és november 15. között.
A pályázati pénzekből jut majd a
többi között a népi építészet emlékeinek megóvására, de a helyi
piacok létrehozására is. Mindkét
pályázatnál újdonság, hogy bővítésre is fel lehet használni az öszszegeket. A támogatási kérelmeket a területileg illetékes Leader
helyi akciócsoportokhoz lehet beadni – tájékoztatott az államtitkár.
V. Németh Zsolt emlékeztetett: a
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pályázható összegek eltérő mértékűek attól függően, hogy az ország különböző területein a
Leader helyi akciócsoportok eddig
mennyit használtak fel forrásaikból. Vannak térségek, ahol a rendelkezésre álló forrás 10 millió
forint, máshol viszont eléri a 100
millió forintos nagyságrendet.
Az államtitkár kitért arra is, hogy
a támogatás a legtöbb esetben 100
százalékos mértékű.
A pályázatokat 5-5,5 hónap alatt
bírálják el. Emellett a nyertes pályázóknak az első számlát amelynek legalább 10 százalékos
mértékűnek kell lennie - hat hónapon belül be kell nyújtania, illetve
két éven belül be kell fejeznie a
beruházást.
forrás: MTI, Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

Módosult az szja egy százalékának felhasználhatósága
A parlament hétfőn a fideszes Kővári János javaslatára elfogadta,
hogy a közhasznú szervezetekkel

szemben ne legyen elvárás az
állami szervvel vagy önkormányzattal kötött szerződés megléte,
hanem a közhasznú jogállással
nem rendelkező civil szervezetekkel azonos feltételekkel váljanak
az egyszázalékos szja-felajánlás
kedvezményezettévé.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének, az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény eddig ugyanis
másképpen kezelte a közhasznú
jogállással rendelkező, és a nem
közhasznú civil szervezeteket. Az
előbbiek csak akkor juthattak
hozzá az adózók egy százalékos
felajánlásához, hogy ha már egy
évvel korábban - állami szervvel
vagy önkormányzattal kötött
szerződés alapján - végezték a
tevékenységüket.
Az Országgyűlés 324 igen szavazattal, 8 nem ellenében és egy
tartózkodás mellett ezt a megszorítást vette ki az említett törvényből. A jogszabályba kiegészítésként bekerült a közhasznú tevé-
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kenységek listája is, így a jövőben
ide tartozik például a szociális
tevékenység, a természetvédelem,
a gyermek- és ifjúságvédelem, a
fogyasztóvédelem és az atlanti
integráció elősegítése is.
A Ház szavazatával egyúttal a
magyar hősök emlékének megörökítéséről szóló törvényen is
változtatott, annak érdekében,
hogy a megemlékezéseken ne
csak egyesületek, hanem alapítványok is részt vehessenek.
forrás: metropol.hu, 2012. 09. 25.

Megújuló Szín, megújuló közösségi művelődés
A tartalmában és arculatában
megújult Szín Közösségi Művelődés folyóirat 17/4-es lapszámát is
kézhez vehették szeptember 25-én
a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti
Lektorátus
(MMIKL) szakmai tanácskozásán
a résztvevők. Az évadnyitó értekezletre a megyei szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatokat ellátó intézmények vezető munkatársai kaptak meghívást az intézet
főigazgatójától, Závogyán Magdolnától.
A főigazgató a megyék képviseletében megjelent kollégákat barát-

ként üdvözölte, majd bevezetőjében vázolta a tanácskozás célját és
témaköreit.
Cserép László az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosztályának főosztályvezetője jelenlétével megtisztelte az
értekezletet és ismerősként üdvözölte a megyei feladatellátókat.
Mint mondta, a főigazgató aszszonnyal együtt vettek részt azon
intézménybejáráson, ahol minden
egyes szervezetet saját működési
helyén kerestek fel. Gondolatait
így összegezte: az elhivatott kollégáknak köszönhetően a meglevő
nehézségek ellenére is pozitív képet kaptak a megyei közművelődési feladatellátásról, melynek
meghatározó szakmai szerepe van
a helyi közösségi művelődés fejlesztésében és fenntartásában.
Závogyán Magdolna előadásában
kiemelte, hogy fontosnak tartja a
közművelődési intézményhálózat
érdekérvényesítő szerepének erősödését, melynek egyik kitörési
pontjaként a Magyar Közművelődés Szakpolitikai Koncepcióját
említette. A koncepcióban olvasható kilenc pillér meghatározza a
szakmai értékrendet, s alapot képez a stratégiai tervezéshez.

A főigazgató az átalakítás alatt álló
Magyar Művelődési Intézetet olyan
zászlóshajóként említette, amely
megfelelő válaszokat tud adni a
mai kor társadalmi és közművelődési kihívásaira. Az intézet szervezeti működésével kapcsolatban elmondta, hogy a szervezeti egységek
nem lineárisan, hanem koncentrikus, egymásra épülő körökbe szerveződnek. A dinamikus, projektalapú munkaszervezet alapvető
feladatai között a közvetítő, összekötő, szervező, kezdeményező és
képviselő funkciókat említette meg.
A háttérintézményi feladatok új
elemekkel egészülnek ki, melyek
között kiemelt fontosságú a stratégiai háttéranyagok készítése, az
uniós pályázatokkal kapcsolatos
szolgáltatások biztosítása, valamint
a projektgenerálás és a projektszemlélet meghonosítása.
Előadása végén a Szín - Közösségi
Művelődés formájában, tartalmában megújult friss lapszámát nyújtotta át a résztvevőknek. Ajánlójában felhívta a figyelmet arra, hogy a
folyóirat új arculata és tematikája
már az intézet dinamikus, innovatív és partnerségre törekvő megújulását tükrözi.
forrás: www.erikanet.hu

A Látásunkért Alapítvány felhívása
Kedves Szembeteg Társak!
Segítséget ajánlunk a teljes élet folytatására, leküzdve az írás-olvasás nehézségét.
Az ön részéről szükséges kellékek:
- számítógép vagy laptop (mikrofonnal és hangfallal)
- csatlakozási lehetőség az internethez, skype-programhoz
- elhatározás, kitartás, és akarat a tanulásra.
Az oktatás az Ön otthonában történik, skype segítségével.
Szolgáltatásaink:
- gépírás oktatás vakosan
- számítógépe beszélővel segíti a tanulásban
Megtanítjuk:
egér mellőzésével csak billentyű paranccsal kezelni a PC-t; Braille pontírásra; a skype használatára; Outlook
levelező program kezelésére, adatainak tárolására rendezésére; Vakos listákon való bejelentkezésre, ahol társakkal könyvet, filmet, rádióban elhangzott műsorokat cserélhet.
Ez a kezdet, amennyiben tovább szeretne fejlődni ajánlatunk: angol-német nyelv tanulása kezdőknek, magyar nyelv és irodalom, történelem tanulása, beszédkészség fejlesztése.
Jelentkezzen telefonon, vagy segítő személy igénybevételével írjon nekünk e-mail-t.
Elérhetőségeink: Holl Józsefné – 66/463-370; mobil: +36-209-120-336; holljoli@latasert.hu
www.latasert.hu
2012. október
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KIADVÁNYAJÁNLÓ
Társadalmi felelősségvállalás
közszférában

a

A tapasztalatok alapján a legmegtermékenyítőbb megközelítés is
kifáradhat egy idő után, és egy új
paradigma új nézőpontja korábban
rejtve maradt tartalék energiák felszabadítását teszi lehetővé. Attól
nem kell tartanunk, hogy a hangsúlyváltások szükségszerűen a korábbi eredmények felszámolását

eredményezik. Éppen ellenkezőleg, azok a megközelítések az igazán értékesek, amelyek képesek
integrálni a már elért eredményeket, és azokat újakkal egészítik ki.
E kiadvány szerzői az üzleti szférában sikeres társadalmi felelősségvállalás (Corporate
Social
Responsibility) közszférára történő kiterjesztését javasolják. Egy
közösen
végigvitt
délkelet-

európai program tapasztalatai azt
mutatják, hogy a megközelítés
sikerrel ötvözi az elmúlt évtizedek újító törekvéseit, és új lendületet ad azzal, hogy lehetővé teszi
az üzleti, a civil és a közszféra
tudáscseréjét.
A kiadvány letölthető a Tempus
Közalapítvány honlapjáról, a
www.tpf.hu oldalról.

KÉPZÉSEK – BÉKÉS MEGYÉBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – a szervezetek működési stabilitását elősegítő - képzéseket szervez a Békés megyében tevékenykedő civil szervezetek részére, az alábbi témakörökben:



Forrásszerzési ismeretek, melynek témája az adománygyűjtési technikák elsajátítása, a pályázatírás módszertana. A képzés során a résztvevők megismerkednek az adománygyűjtés főbb területeivel, a sikeres támogatásszerzés főbb lépéseivel, forrásteremtő módszerekkel. A képzés sikeres elvégzéséről a Felnőttképzési törvénynek megfelelő igazolást állítunk ki.



Civil projektvezetési ismeretek, melynek témája sajátosan civil szervezetekre vonatkozó
projektelőkészítési, lebonyolítási ismeretek elsajátítása. A képzés során a résztvevők megismerkednek a projektek sikeres előkészítési, tervezési, megvalósítási és lezárási technikáival. A képzés sikeres elvégzéséről a
Felnőttképzési törvénynek megfelelő igazolást állítunk ki.



EPER (Elektronikus Pályázatkezelő és Együttműködési Rendszer) ismeretek, melynek során a résztvevők elsajátítják a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataihoz is kapcsolódó elektronikus rendszer használatát a pályázatok benyújtásától az elszámolásig.
A képzés célcsoportja: Békés megyében működő, klasszikus civil szervezetek vezetői, tagjai. Elsősorban olyan
civil szervezetek – egyesületek, alapítványok – képviselőit várjuk, amelyek nem rendelkeznek kellő szakmai
tapasztalattal a forrásteremtés, projektvezetés és az EPER használata területén.
A képzések időtartama: A Forrásszerzési és Civil projektvezetési ismeretek esetében 20 óra, 4 alkalom, előreláthatóan péntek délutáni vagy szombat délelőtti napokon 2012. október-november hónapban.
Az EPER ismeretek képzés 10 óra, 2 alkalom, várhatóan 2012. november hónapban.
Helyszín: Békéscsaba, illetve igény esetén más városok. Egy csoport indítására minimum 10 fő jelentkezése
esetén van lehetőség.
Részvételi díj: a képzésen való részvétel díja Forrásszervezés és Civil projektvezetési ismeretek esetében 8000
Ft/fő; Eper használat esetében: 3000 Ft/fő.
A komplex szervezetfejlesztés szolgáltatás folyamatáról, költségeiről a www.tan-folyam.hu honlapunkon tájékozódhatnak.
Kérjük részvételi szándékát a civil@kfbme.hu postafiókra szíveskedjen jelezni október 20-ig (a jelentkezőknek
október végén részletes tematikát küldünk)
Bővebb információ: Bálint Andrea – Tel: 66/333-263; e-mail: civil@kfbme.hu
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE SZOLGÁLTATÁSAI
Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az egyesületi iroda nyitva tartási idejében:
Hétfő—csütörtök:

9.00—16.00 óra

Péntek:

9.00—13.00 óra

Helyszín: Ibsen Ház—Békéscsaba, Andrássy út 3. (első emelet)
Tanácsadások civil szervezetek részére:
Könyvelési és adózási; 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
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