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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
KÖZÖSSÉG ÉS RÉSZVÉTEL

Előző számunkban már megjelentettünk egy összegző írást a
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÚJ KIHÍVÁSAI című konferencián elhangzottakból. Az alábbiakban a Közösségfejlesztők Egyesülete tiszteletbeli elnökének, Dr. Vercseg Ilona előadásának második részét
közöljük.

A közművelődés és tés, a mentálhigiénés, a hogy akit nem lehet ina közösségfejlesztés népfőiskolai és a szociá- tegrálni egy közösségi
lis irányultságú segítő tevékenységbe,
mert
kapcsolata
Ha a közművelődés és a
közösségfejlesztés kapcsolatát egyetlen szóval
kellene jellemeznem, azt
mondhatnám, hogy ez a
kapcsolat szerves – kialakulásában és jelenlegi,
egymást megerősítő kapcsolatában is.
A közösségfejlesztés felé
vezető út a közművelődés útkeresési kísérleteiből indult ki. A cél valamennyi kísérletnél a
hasznosság növelése, a
közösség tagjaival való
szerves kapcsolat kialakítása volt.
A szerves kapcsolat alapját csakis az adott társadalmi-közösségi közeg
szükségletei
adhatják.
Ám a szükségletek feltárása, felismerése és redukálása bonyolult folyamat, az eltérő szükségletek különféle szakmai
válaszreakciókat váltanak ki.
Így indult meg a
’70-es évek közepétőlvégétől a köz művelődését elősegítő szakmai
tevékenységek szakosodása: a közösségfejlesz-

munka.
A közösségfejlesztés Magyarországon
is
a
settlement típusú tevékenységből, gondolatból
fejlődött ki, amennyiben
a művelődési otthont az
önszerveződés központjának, színterének és az
ahhoz szakmai segítséget
nyújtó
intézménynek
fogjuk
fel.
Ha
a
settlement a törzs, akkor
annak egy-egy jó erős
ága a közművelődés és a
közösségfejlesztés,
de
vannak további erős ágai
is: kulturális és művelődési-művészeti
tevékenység, felnőttképzés,
szociális munka, szociálpolitika, mentálhigiéné,
egészségügyi és szociális
munka, ismeretterjesztés,
sport, szabadidős tevékenységek, és mások.
Ami a közösségfejlesztést illeti, alapvető jellemzője az integráns
szemlélet, tehát hogy az
embert tekinti a kiinduló
pontnak, nem pedig az
intézményi szempontokat.
A közösségfejlesztés
másik nagyon lényeges
kiindulópontja az volt,

valamilyen okból nem
akar bejönni a művelődési házba, ahhoz el kell
menni.
A vele folytatott
párbeszéd, kommunikáció lehetőséget ad számára az önbemutatásra,
arra, hogy megfogalmazza a saját problémáit, s esetleg fel kell bátorítani őt arra, hogy másokkal is összejöjjön. A
szakma kialakulásának
logikája erősen rokonítható egymással, külföldön is, Magyarországon
is.
Az első lépés a
„Nyitott ház” kísérlet
volt.
Ez a kísérlet még a művelődési otthonon belüli
munka
innovációjára
vonatkozott. Vezérgondolata: az ünnepi kultúrától a hétköznapi kultúráig és ismét az ünnepi
kultúráig vezető út megtételének
fölkínálása
volt. Jelentős szerepet
szánt az ösztönzésnek,
inspirációnak, kezdeményezésnek – a népművelő animátori szerepfelfogásával egyidejűleg, és a
művelődési otthont öve-
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Pályázati
felhívás
gyermekek és fiatalok közösségeinek,
valamint ifjúsági civil szervezetek téli
táborozási programjának támogatására
(IFJ-GY-12-D)
Legalább három napos bentlakásos táborozás támogatható a
programban, amelyek
2012. december 1. és
2013. május 31. közé
eső időszakban valósulnak meg.
A pályázatok benyújtásának
határideje:
2012. november 12.
Bővebb információ a
7. oldalon található.

ző társadalmi környezet mindennapi tevékenységének kulturális fejlesztésére helyezte a
hangsúlyt.
Eredmények: 5 %-ról 20 %-ra
növekedett a látogatottság
A második lépés: Kimozdulni a művelődési otthonból – helyi művelődési mozgalmak generálása
Önszervező köri mozgalom tankatalógusok
A helyi kultúra visszatanítása –
kalendáriumi munka
A látókör kitágítása: cserék
szervezése
Eredmények: Motivációk épültek hosszantartó művelődésitanulási folyamatokhoz, melyek
a
művelődési
otthonban
(szakkörök, tanfolyamok, klubok, baráti körök, stb.) és azon
kívül (kertbarát körök, szomszédolások, stb.) valósultak
meg.
Harmadik lépés: Közösségi tervezés és közösségi problémamegoldó folyamatok szervezése
Eredmények: E bonyolulttá vált
tevékenység során megnőtt a
szükséglet a képessé tételképessé válás iránt, mely elsődlegesen a cselekvésen keresztüli
informális és nem-formális tanulásban, másodlagosan pedig
az azt kiegészítő formális felnőttképzési
tevékenységben
realizálódott (általános célú
képzések, szakmai képzések).
Közösségfejlesztés, közművelődés és közösségi művelődés
A képessé tétel és a tudás általi
felszabadítás munkája egyszerre közösségfejlesztési és közművelődési.
A motiválás a cselekvésre és tanulásra, az önbizalom
építése, a kommunikáció fejlesztése, a közösség aktivizálása
és közösségi mozgalmak indukálása, intézmények építése a
helyi közösségben, stb. – inkább
közösségfejlesztési mozzanatok,
míg a közösségi cselekvés véghezvitele és a közösségi tanulási
-művelődési folyamatok már
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inkább a közművelődés, de még
inkább a közösségi művelődés
körébe tartoznak.
A közösségi művelődés
ugyanis valamennyi, a helyi közösségben zajló közösségi tanulási-művelődési-kulturális folyamatot felöleli, mégpedig az egyének és csoportjaik aktív részvétele révén, a tervezéstől a megvalósításig.
E tanulási folyamatok
hihetetlenül sokrétűek: a tapasztalatok egyszerű megosztásától a
tanulmányutakig, az önszervező
tanuló vagy párbeszédkörök,
népfőiskolai kurzusok szervezésétől a felnőttképzési tanfolyamokig terjedően széles a skála. A
közösségfejlesztők által gerjesztett közösségi folyamat életben
tartása – animálása -, folyamatos
szervezése; a felbukkanó érdeklődési területeknek megfelelő
csoportok életre hívása és működtetése, s mindezekhez tér,
idő, szakember biztosítása szintén jó, ha közművelődési, közösségi művelődési feladat.

Intézmények
közötti
egyeztetések, együttműködés, társadalmi integráció
Közösségekről és civilekről sok
szó esett eddig, mint ahogy említettük már a közszféra különböző szolgáltatásait nyújtó állami
intézményeket is.
Ezekre az intézményekre
a civilekhez és az üzleti szféra
szereplőihez hasonló nehéz feladat hárul: feltalálni magukat a
folyamatosan változó körülmények között, s egyidejűleg alkalmazkodni és változni is.
Nyilvánvaló, hogy a közösségfejlesztést ez utóbbi érdekli. Rég itt lenne már az ideje közszolgálati intézményeink demokratizálódásának és az felhasználókkal
történő
új
„társadalmi megegyezés” alapján egy megújult működésre. Az
intézmények ugyanis nem tudják megoldani problémáikat a
helyi közösség, a társadalom, a

hazai és nemzetközi hálózatok
együttműködő közreműködése
nélkül, de véges szakmai hatásuk (részterületek!) és egyre
szűkebb anyagi forrásaik miatt
egymás nélkül sem, tehát az
intézményeknek is össze kell
fogniuk azonos vonzáskörzeten
belül. S ami talán ennél is fontosabb: a helyi közösségek sem
tudják megoldani problémáikat
nyitott és rugalmas intézmények nélkül.
Ha az intézmények
nem képesek magukat újrafogalmazni ebben a kapcsolatrendszerben, kiüresednek, és
azt fogják tapasztalni, hogy
korábbi feladataikat elviszik
más intézmények, szervezetek,
s végképp feleslegessé válnak.
A közösségi munka legfőbb
feladata ma az intézményközi
együttműködés szemléleti alapjainak kialakítása és gyakorlati
megvalósítása lenne, a képessé
tétellel a fókuszban. A lakosok
nem mindig tudnak kapcsolatot
teremteni az intézményekkel,
így azoknak kellene közösségi
kezdeményező szerepet betölteniük, felhasználva mindazt az
önbizalom-építő, képessé tevő
erőt, amit egy közösségi szinten
kialakuló új viszony biztosítani
tud.
A lehetőségek megismerése, az ellátástól való elmozdulás a saját élet irányításában való aktív részvételig akkor
jöhet létre,
ha az intézmények a
teljes embert, s nem pusztán a
szolgáltatásaik szempontjából
ellátásra szoruló ügyfelet látják
az érintettekben;
ha a szolgáltatások nem
csak egymás mellett jelennek
meg, a másikról mit sem tudva,
hanem az egyéni és közösségi
utakat egységükben látva, egymással kölcsönhatásban is;
s ha lehetőségeiket a
helyzetből való kivezető utak
intézményközi keresésére is
felhasználják – az egész közösség hasznára.
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Szükséges, hogy a civil – önsegítő,
önszervező, önkéntes – kezdeményezéseket az intézmények erkölcsileg és szakmailag, a képessé tétel minden bekapcsolható eszközével támogassák, hiszen ennek számos hozadéka lesz az egyén, a közösség és az intézmények számára
is. Fontos lépés ez az önállóság és
az önbizalom fejlődésében; a másokért vállalt felelősség gyakorlattá
szervezése pozitívan hat vissza az
egyéni életvezetésre, motivációt
épít az informális és formális tanulásra, stb.
Az önkéntes tevékenységek
szaporodása idővel kiegészíti és

módosíthatja is az intézményi szerepköröket, de nem teszi feleslegessé, csak a munka hangsúlyait helyezheti át a frontális ellátástól a
mind szakszerűbb munka felé: koordináció, a közösségi munkaformák, s a képessé tétel szervezettebb
formáinak kialakítása.
Dr. Vercseg Ilona
Irodalom:
Bibó István (1945): A magyar demokrácia válsága. In: Válogatott tanulmányok, Magvető, Budapest, 1985.
II. kötet 50-57.old.
Csepeli György - Prazsák Gergely
vizsgálata, 2010, Parola 2010/3. szám

Dewey, J. (1927): The Public and its
Problems. Athens, Ohio University
Press, 142-148 o.
Gadamer, H.-G.: Igazság és módszer, ford. Bonyhai Gábor. Budapest, 1984, Gondolat Kiadó
Habermas, J.1981. A kommunikatív
cselekvés elmélete (The Theory of
Communicative Action) Budapest,
ELTE,
Szociológiai
Figyelő
(Sociological Observer), 1985/1.
Hargitai Miklós: Finn furfang. Népszabadság Hétvége, 2011. december
10.

EZ TÖRTÉNT…
Adományosztás
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete közös adományosztást szervezett a "Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesülettel 2012.
október 17-én.
A program előzménye, hogy a két
szervezet közös pályázatot nyújtott
be a LikeFest Karitatív Programja
keretében, mely során közel 200 kg
tartós élelmiszer gyűlt össze. A
konzorcium hosszas mérlegelés
után döntött úgy, hogy az adományokat október 17-én a szegénység
elleni küzdelem világnapján adja át
a Békés megyében élő, rászoruló
nagycsaládosok számára.
20 rászoruló nagycsaládos részére
tudott a két szervezet tartós hideg-
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élelmiszer csomagot kiosztani, melyet személyesen vehettek át a családok Békéscsabán a Bajza utca 15
szám alatt.
Törökné Lukács Beatrix a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke elmondta, hogy
örömmel fogadták a családok az
adományokat, és nagy segítségnek
értékelték jelenlegi élethelyzetükben.
Az ENSZ közgyűlése 1992-ben a
szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította október 17-ét.
A világnap jelentősége, hogy ráirányítja a figyelmet a szegények problémájára, ugyanis érdekérvényesítő
képességek hiányában a nélkülözők
hangja egyre halkabb. Magyarországon a gyermekek, az idősek, az
alacsony
iskolázottságúak,
a kistelepüléseken élők, a nagycsaládosok,
a
romák, a betegek
és a fogyatékossággal élők a szegénység
szempontjából legveszélyeztetettebb
csoportok.
Nagy László

18. Országos Makettkiállítás és
Verseny
Idén már 18. alkalommal rendeztük meg Békéscsabán a szokásos rendezvényünket szeptemberben a Fegyveres Erők
Klubjában. Az ország minden
részéből érkeztek versenyzők Szeged,
Mosonmagyaróvár,
Debrecen, Budapest, Szolnok hogy csak néhány helyet említsek, elhozva több mint 300 kiállítási darabot.
35 kategóriában hirdettünk végeredményt, amelyhez a zsűrizést a „Makettinfo” (Makettinfo
Online Klub Egyesület) tagjai
vállalták magukra, vezetőjükkel
Kiss Gáborral, a zsűri elnökével.10 ifjúsági és 25 felnőtt kategóriában vehettek át a több
mint 200 oklevelet,és az első
három a névre gravírozott plaketteket.
Idén is voltak kiegészítő programok a rendezvényünkön,
szombat-vasárnap
virtuális
légiharcot próbálhattak ki az
érdeklődők a JETFLY és a Virtuális Repülőezred támogatásával. Vitringalériát láthattak az
érdeklődők Szabó László és
Fokti Zoltán bábfiguráiból. Szabó László, aki egykoron a
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„TV Macit”, „Mirr Murrt” készítette, még a festményeiből is kiállított
néhány munkát. Oszlács Norbert
elhozta utasszállító repülőgép
gyűjteménye színe-javát is. Szombaton a Békéscsabai Airsoft Team
mutatta meg az érdeklődőknek
fegyvereiket, míg vasárnap a Szegedi Living History és a Szeghalomból érkezett Senshi Történelmi
Lőegylet mutatkozott be. Vasárnap
délelőtt kötetlen beszélgetésben
vehettek részt az érdeklődők két
vadászpilóta vendégünkkel, Szabó
„Topi” Zoltánnal és Takács „Taxi”
Gézával. A hétvégén folyamatos
videó vetítést tartottunk Bodó Imre
gyűjteményéből.
A díjakat Vantara Gyula Békéscsaba város polgármestere és két vadászpilóta vendégünk adta át.
Jól sikerült a makettes hétvége Békéscsabán, jövőre újra itt találkozunk, szeptember második felében!
Fekete László,
a KIT Makett Klub vezetője
Békési önkéntesség:
1 év, 16 beteg, 33 önkéntes
Kisfilm készült az otthonukhoz
kötött SM betegek mindennapjainak segítésére 2011-ben megszervezett Békés megyei önkéntes segítőszolgálat tevékenységéről.
A Herczegné Szabó Marianna megyei SM egyesületi elnök által koordinált program célkitűzése az
volt, hogy az önkéntes segítők látogatásaikkal, alkalmanként néhány
órás házimunka végzéssel megkönnyítsék a segítségre szoruló és
a segítséget igénylő SM betegek
mindennapjait.
A program felépítéséről, az abban
részt vállaló önkéntesek munkájáról, a mára 10 békési településen,
16 beteg és 33 önkéntes részvételével működő projektről az SM betegek legnagyobb éves közösségi
rendezvényén, a fővárosi Millenárison 2012. szeptember 9-én megrendezett országos SM napon is
szó esett, ahol Herczegné Szabó
Marianna mutatta be a segítő hálózat kialakításának részleteit.
2012. november

A Békés megyei programról készült
film a youtube.com oldalon, Film
SM Békésmegye címre kattintva nézhető meg.
Herczegné Szabó Marianna
A RÉSZVÉTEL, mint a legszélesebb
körű önkéntesség
A békéscsabai Egyensúly AE Egyesület és a Kistérségi Életfa Szociális
Szolgáltató Központ a TÁMOP-5.3.311/2-2011-0016. „Belép(ő)”– Utcán
élő
hajléktalanok
társadalmi
reintegrációja című pályázati projekt
keretében az önkéntesség jegyében
szervezett szakmai konferenciát a
napokban a megyeszékhelyen. A
téma mindkét szervezet napi munkájában visszaköszön a gyakorlatban, de a Békés Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Házat - a
Békés megyei Esélyek Háza utód
intézménye
–
működtető
„Egyensúly” szakmai feladatai között is prioritást élvez.
A rendezvény előadóinak neves
szakembereket kértek fel az önkéntesség számos szegmensét alapul
véve. Az Emberi Erőforrások Minisztériumából Papp Szilárd, az
Esélyegyenlőségi Főosztály esélyegyenlőségi referense a Nemzeti Önkéntes Stratégia jelenéről és jövőjéről
beszélt; Dr. Vercseg Ilona, a Közösségfejlesztők Egyesülete tiszteletbeli
elnöke a közösség és részvétel jelentőségéről tartott előadást; Rigóné
Kiss Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Hajléktalanellátó Intézmény vezetője az önkéntesség szerepét mutatta be a hajléktalan
ellátásban.

Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna, a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól a „Szociális ellátások és az önkéntesség - jogász szemmel” címmel tartott előadást, majd
Herczegné Számel Annamária, a
Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház irodavezetője az önkéntes tevékenységek jelentőségről, aktuális programjaikról tájékoztatta az érdeklődőket.
Az érdeklődők között jelen voltak
a szeptemberben az önkéntesség
elterjesztésére kiírt pályázat civil
nyertesei is, akik működésükkel
tovább bővítik azt az önkéntes
hálózatot, mely már régóta a gyakorló állampolgári részvétel mentén erősíti társadalmunkat.
Herczegné Számel Annamária

AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ
TALÁLKOZÓ ÖTÖDSZÖR
A Mentálhigiénés Egyesület 2012.
október 26-án immáron ötödik
alkalommal rendezte meg a
”Játék-Szín” Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozót
szociális alap-, illetve szakosított
ellátást igénybevevő szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek,
idősek és fogyatékkal élők amatőr
színjátszó csoportjai számára.
Az egész napos rendezvénynek a
Békés városi Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ adott otthont.
A megmérettetésre összesen 22
csapat nyújtotta be jelentkezését,
akik közül 11 csapat Békés megyéből, 6 csapat Bács-Kiskun megyéből és 5 csapat Csongrád megyéből érkezett.
Az előadások között szerepelt mesefeldolgozás, zenésénekes-táncos
produkció,
kabaréjelenet, bohózat és
úgynevezett életszínház is.
A színjátszó csapatok munkáját egy háromtagú zsűri
értékelte, melynek tagjai a
következők voltak: Szicsek
Margit tanácsadó szakpszichológus, Komáromi Anett
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színművész és Szák Kocsis Péter
mentálhigiénés és közművelődési
szakember. A nap első felében a
vendégkategóriás csapatok - az
idősek és a fogyatékkal élők adták elő produkcióikat, majd a
nap második felében a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek, vagyis a versenykategória
résztvevői léptek színre.
A vendégkategória legjobb produkcióját a Szegedi Kistérségi
Társulás Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékosok Nappali
Intézményének Boncida Színjátszó Csoportja nyújtotta „ A nagyotmondó legény” című előadással; ők vehették át a vendégkategória győztesének járó emlékérmét.
A vendégkategória második helyezését két csapat megosztva
nyerte el. Az egyik a Napsugár
Színjátszó Csoport volt, akik
Ásotthalomról, a Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegéből érkeztek. A másik csapat
„A beteg disznó” című produkcióval fellépő Nagyszénási Színjátszó Csoport volt, akik a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Nagyszénási Telephelyének
színjátszói.
A vendégkategória harmadik
helyezését érte el „Az óvszer”
című kabaréjelenettel a Kazinczy
Utcai Színjátszó Kör, akik a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Kazinczy utcai
Idősek Klubját képviselték a versenyen.

A dobogós helyezések mellett a
zsűri olyan különdíjakat hirdetett
ki, mint a legötletesebb színpadi
megoldás, a legjobb zenés produkció, a legjobb előadó, valamint a
legjobb díszlet elismerések.
A vendégkategória ünnepélyes
díjkiosztója után következtek a
versenykategóriában
résztvevő
csapatok előadásai. Ebben a blokkban 10 produkció került bemutatásra.
A zsűri a pszichiátriai- és szenvedélybeteg ellátottak színjátszó csoportjai közül első helyezésben részesítette a tompai Pszichiátriai
Betegek Otthonának Arany Páva
Színjátszó
Körét,
akik
kétszeres
örömmel térhettek
haza, mivel csapatuk egyik tagja
nyerte el a legjobb
színészi
alakítás
díját is.
A kategória második helyezését az
eleki Pszichiátriai
Betegek
Otthonát
képviselő Hóvirág
Színjátszó Csoportnak ítélte oda a zsűri. Előadásuk
főszereplője kiváló színészi alakítás elismerésben részesült.
Az értékelő bizottság két harmadik
helyezést hirdetett: az egyik a
Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Non-profit
Kft. Pszichiátriai Betegek Nappali
és Közösségi Ellátásának „Tiszta
Szívvel” Színjátszó Köre volt, a má-

sik a kevermesi Támasz Ház
Pszichiátriai Betegek Otthonának
„Színkavalkád” Színjátszó Csoportja.
A zsűri „Hangulatos színpadkép”
elismerésben részesítette „A tavalyi győztesek” nevű színjátszó csoportot, akik a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Ellátások Intézménye Közösségi
Pszichiátriai Ellátásának színjátszói. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Integrált
Szociális Intézmény „Táncos lábujjak” nevű csapata „Zenés mozgás” külön kategóriában kapott
dicséretet.

A találkozó nagy élmény volt
minden résztvevő számára, és
bizton elmondható, hogy valamennyi csapat nyertesként térhetett haza.
A rendezvény nem valósulhatott
volna meg ilyen sikerrel a támogatók segítsége nélkül, akiknek
ezúton is köszönetet mond a rendezvényt szervező Mentálhigiénés Egyesület.
Szokolay Ildikó

Születésnap a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesületénél
Egyesületünk október 27-én ünnepelte 25. születésnapját. Ebből
az alkalomból ünnepi vacsorarendezvényt tartottunk a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermében. Szép számmal,
138-an vettünk részt ezen a szép
estén.
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gezni, hogy megfeleljünk az elvárásoknak.
Jó volt látni, hogy a
családok kicsi gyermekekkel együtt eljöttek és a különböző
generációk
együtt
ünnepeltek. Köszönöm a szervezők és
segítők
áldozatos
munkáját, a meghívott
vendégeknek,
hogy részvételükkel
megtiszteltek
bennünket.
Az egyesület minden
tagjának erőt, egészséget és további
szép éveket kívánok.
Róbert Lászlóné

A rendezvényt megnyitó köszöntőben megemlékeztünk a megalakulásunkról, oklevelet és könyvet
adtunk át előző elnökeinknek, alapító tagjainknak, és mindenkinek
személyesen megköszöntem a
munkáját, amit az egyesületünkért
tett. Lelkes szervezőink gondoskodtak róla, hogy minden a helyén legyen, finom volt a vacsora,
szépek voltak a születésnapi torták, színvonalas műsort láthattunk, jó zenére sokat táncoltunk.
Kedves vendégeket is fogadhattunk, a NOE elnökségéből Tóthné
Nácsa Irént, a Dél-alföldi Régió
nagycsaládos hálózatának vezetőjét Benedek Szilviát, a Dévaványai
és Mezőberényi Nagycsaládos
Egyesület képviselőit, valamint
Smíri László polgármester urat.
Polgármesterünk és a régiós titkárunk szép gondolatokkal köszöntöttek bennünket ebből az ünnepi
alkalomból, jólestek a dicsérő
szavak.
Egyesületünk ebben az évben elnyerte az önkormányzat képviselő
testületének kitüntetését, az „Év
civil szervezete” díjat, melynek
nagyon örültünk. Igyekszünk ezt
a munkát továbbra is lelkesen vé-

2012. november

Újabb kerékpárút terveztetés a
Körösök Völgyében
A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület
- a MagyarországRománia
Határon
Átnyúló
Együttműködési Program 20072013 keretében megvalósuló HURO BIKE PLAN elnevezésű
projektjében 2012. október 29-én
magyar oldalon mintegy 55 km
hosszú kerékpárút tervezésre tör-

tént szerződéskötés ünnepélyes
keretek között a Körösök Völgye
Látogatóközpontban.
A turisztikai célú kerékpárút terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesével – a Körösök Völgye Kerékpárút Konzorciummal – Izsó Gábor, a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület elnökhelyettese
írta
alá
a
szerződést.
Az 1 éves időtartamú projekt célja,
hogy a határmenti térség és a Körösök Völgye turisztikai kerékpárút hálózata tovább fejlődhessen,
bemutatva a térség turisztikai attrakcióit, természeti és kulturális
értékeit. A projekt összköltsége
344 113 €, amelyből 85 %-ot az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap, 10%-ot a Magyar Állam és
5%-ot a partnerek finanszíroznak.
A tervezett - csaknem 74,5 km
hosszú – nyomvonal Köröstarcsa,
Mezőberény, Békés, Békéscsaba,
Doboz és Gyula településeket
érintve, átlépve az országhatárt
Feketegyarmat,
Nagyzerind,
Tőzmiske, Vadász és Simonyifalva
településeket csatlakoztatná be a
kerékpáros közlekedésbe.
Ambrus Réka

6

PÁLYÁZATOK
XI. "Csak tiszta forrásból…"
A Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza és
a Márvány Fotóműhely országos
PREMFOTÓ pályázatot hirdet XI.
"Csak tiszta forrásból…" címmel.
A pályázatra kizárólag feketefehér, papír alapú fotó küldhető.
Pályázati feltételek:
1. A pályázaton részt vehet minden Magyarországon-, illetve a
határainkon kívül élő magyar
fotós.
2. A pályázat témája kötetlen,
más pályázatokon még nem szerepelt képeket kérünk beküldeni.
3. Sorozatot, kép-párokat nem
fogadunk el.
4. Egy szerzőtől legfeljebb öt (5)
fekete-fehér fotó küldhető be.
5. A képek mérete: hosszabbik
oldala minimum 36 - max. 40 cm,
rövidebbik oldala min. 20 cm
legyen.
Nevezési
díj:
1200.Ft
(bankszámlaszám:
1173300315771810)
Díjazás: I., II., III., díj, valamint
különdíj.
Beérkezési határidő:
2013. február 20.
Kiállítás megnyitása:
2013. március 15-én, 15 órakor.
Jelentkezési lap és bővebb felvilágosítás kérhető: (66) 456-177,
e-mail:
lencsesikozhaz@gmail.com

Pályázati felhívás gyermekek és
fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek
téli táborozási programjának
támogatására
(IFJ-GY-12-D)
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet pályázatot hirdet gyerme-
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kek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek téli táborozási
programjának támogatására.
A pályázat célja, hogy olyan Magyarország területén megvalósuló értékközpontú és értékteremtő táborozási
programokat támogasson, amelyek
szervesen illeszkednek a gyermek és
ifjúsági közösségek, szervezetek
szakmai tevékenységébe, munkájába,
erősítik a közösségeket, a haza és a
lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését
és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.
Legalább három napos bentlakásos
táborozás támogatható a programban, amelyek 2012. december 1. és
2013. május 31. közé eső időszakban
valósulnak meg. Előnyt élveznek
azok a pályázatok, amelyek nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyeket vesznek igénybe.
A rendelkezésre álló keretösszeg
35.000.000 Ft, pályázatonként legfeljebb 600.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás igényelhető.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 12.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. december 18.
Pályázati kiírás, útmutató letölthető a
www.ncsszi.hu oldalon, a Pályázatok
menüpont alatt.

TÁMOP-pályázat
Újra pályázható a kulturális intézmények tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában való részvételének
támogatása érdekében kiírt pályázat.
Az Új Széchényi Terv keretében megjelent
TÁMOP-3.2.13-12/1
jelű,
„Kulturális intézmények részvétele a
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázat dokumentációja bizonyos pontokon megváltozott, illetve a kiíráshoz kapcsolódó
kitöltőprogram a módosításokkal
összhangban javításra került.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
megvalósítás 14 hónapos lett,
eszközbeszerzésre nincs mód,
továbbá a pályázói kör bővült
közművelődési civil szervezetekkel.
A kiírás részletei a pályázati
dokumentációban: http://
www.nfu.hu/doc/3424
Szólj bele!
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) a Szólj bele! –
konzultáció helyben Program
keretében pályázatot hirdet
helyi vita-események szervezésére.
A pályázat célja: Olyan közösségfejlesztő kezdeményezések
pénzügyi és szakmai támogatása, amelyekben központi szerepet kap a fiatalok és döntéshozók párbeszéde valamint a vitakultúra-fejlesztés módszertana,
a disputa. A Program célkitűzése, a fiatalok vita- és érdekérvényesítő készségének, kritikus
gondolkodásának
fejlesztése,
közösségi részvételük erősítése,
és a formális vita népszerűsítése a helyi/települési/iskolai
közösségekben.
A pályázat célcsoportja: minden olyan iskolai vagy iskolán
kívüli közösség, amely megfelelő szakmai háttérrel rendelkezik egy vitaprojekt lebonyolításához
(a
vitakultúrafejlesztéssel kapcsolatban rendelkezik már előzetes tapasztalatokkal).
Vitaprojektnek
minősülhet:
disputa csapatok közti ifjúsági
csere, találkozó; tematikus iskolai vitanap; nyilvános vitabemutató; települési/iskolai vitafórum; vitafesztivál; vitaverseny (regionális, helyi vagy iskolai szintű); iskolai/települési
vitaklub alapítása, stb.

E-Napraforgó

A pályázaton elnyerhető támogatás maximális összege: 180 000
forint. A pályázat előfinanszírozott. A pályázaton biztosítandó
önrész a program bruttó összköltségének minimum 30%-a (mely
rendelkezésre állhat készpénzben
és tárgyi, ill. személyi erőforrásokban).

A Pályázati Program keretében
kiosztható összeg mindösszesen:
5 400 000 forint.
A
projektek
megvalósulása:
2012. december 1. és 2013. április
30. között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31-én vagy a
támogatási keret kimerüléséig

Pályázati kiírás, útmutató, információ a http://3d.i-dia.org/
oldalon található.
Érdeklődni lehet: Mikó Gábor
miko.gabor@i-dia.org;
+36305008373

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
ÚJRA BABASZÍNHÁZ!!!
A Kecskeméti Ciróka Bábszínház
vendégelőadása a Piros! Sárga?
Kék. címmel 0-3 éveseknek
-Mi történik akkor, ha PIROS,
SÁRGA és KÉK egy szép napon
találkoznak?
-Hát, összebarátkoznak!
-És ha már barátok?
-Együtt játszanak, és amikor elfáradnak, egymás vállán elszunynyadnak.
-Egy házikóban?
-Igen. Egy házikóban, amit ők
maguk építettek.
-És azóta ott élnek együtt...
-Boldogan!

nak idejét. Már mindenki elköltözött, csak Hétpróbás Jancsi fog ki a
pokolbéli praktikákon. Őt nem lehet
felidegesíteni, nincsenek rossz álmai, és nem hajlandó rohangálni.
Egy befoghatatlan pofájú fickó, aki
akármelyikünk lehetne. A legügyesebb énünk, aki móresre tanítja a
hatalmaskodó házmestert, a tudálékos doktort, vagy a faragatlan rendőrt. Még a zsémbelő feleségét is
meg tudja fékezni. Lucifer elrabolja
a kisfiát. Jancsi pokolra száll, és sorra tángálja el az alvilági szörnyeket,
Lucifert és végül magát a Halált is
megtáncoltatja.
Az Órajátékot Pályi János előadásában 2012. november 26-ától láthatja,
aki ellátogat a Békéscsabai Napsugár Bábszínházba.

Életkori kategóriák:
- általános iskolai korosztály
- középiskolai korosztály
- felnőtt korosztály
A nevezés feltételei:
Minden versenyző törekedjen
arra, hogy repertoárját egy tájegységből állítsa össze, és ennek
időtartama ne haladja meg a 4
percet.
A zsűri elnöke: Birinyi József népzenész, népzenekutató
A jelentkezési lap letölthető a
kultura.ibsen.hu oldalról.
Bővebb információ kérhető: Varga-Sipos Andreánál a 06 20 40 22
198-as telefonszámon, vagy a
siposandi@ibsen.hu e-mail címen.

XXV. Erkel Diákünnepek
Felhívás - Kádár Ferenc Délalföldi Népdalénekesek és Népzenei Szólisták V. Találkozója

Az előadás ideje: november 17.
15.30 és 16.30 óra
helye: Ibsen Ház, Békéscsaba,
Andrássy út 3.
Belépődíj: 800.-forint. Jegyek csak
elővételben kaphatók, helyfoglalás a 06/20-293-5626-os telefonszámon.
Órajáték
Az alvilágból Lucifer irányításával elveszik az időtorony lakóiOldal 8

A Békés Megyei IBSEN Oktatási,
Művészeti és Közművelődési
Nonprofit Kft. Kulturális Irodája és
a körösladányi ÁMK Dr. Asztalos
Miklós Művelődési Háza meghirdeti, a Kádár Ferenc Dél-alföldi Népdalénekesek és Népzenei Szólisták
V. Találkozóját.
Időpontja: 2012. december 9.
Helyszíne: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház (Körösladány, Petőfi
tér 2.)
A versenyre népzene és népdal kategóriában lehet nevezni.

Az Erkel Diákünnepek (EDÜ)
2013. május 30. és június 2. között
ünnepli az 50 éves jubileumát
Gyulán. A 4 napos kulturális,
ifjúsági fesztiválon a középiskolások 26 kategóriában mérhetik
össze tudásukat és tehetségüket a
neves, szakmai zsűri előtt. A kulturális programok mellett számos
szabadidős programokkal várjuk
a fiatalokat és a kísérő, illetve
felkészítő pedagógusokat: koncertek, felolvasó estek, kiállítások,
Civil utca (ahol megannyi civil
szervezet jelenik meg), Egyetemek utcája (ahol a fiatalok továbbtanulási lehetőségekkel találkoznak), és a lista folyamatosan
bővül.
E-Napraforgó

Várunk szeretettel minden pedagógust és diákjaikat a XXV. EDÜre, hogy együtt tehessük felejthetetlenné ezt a jubileumi fesztivált.
Mert „EDÜ volt, EDÜ van, EDÜ
lesz!”
További információ:
www.erkeldiakunnepek.hu
Fiataloknak:
EDÜ = verseny + kultúra +
szórakozás2
Ha ámulatba ejtesz mindenkit zenei tehetségeddel…
Ha a színpad az otthonod és nem
az iskolapad…
Ha inkább a mikrofont ragadod
meg és nem a tollat…
Ha kezed alatt életre kel a vászon…
Ha egy fergeteges ifjúsági feszt
válra vágysz…

Akkor itt a helyed! Jelentkezz te is,
ha középiskolás vagy, és megmutathatod, mit is tudsz! 26 kategóriában mérheted össze tehetséged
az ország többi diákjával. Emellett
4 napnyi töménytelen szórakozással várunk téged Gyulán. Programjainkból szemezgetve: koncertek, vár-diszkó, óriás játékok,
stand up, felolvasó est, fáklyás
felvonulás, és a lista végtelen.
Csak rajtad múlik, hogy rajtunk
múljon! Részletekért katt ide:
www.erkeldiakunnepek.hu

November 14. és 15. 19:00 Ibsen
Stúdiószínház: Egressy Zoltán:
Sóska, sültkrumpli

A Jókai Színház műsora

A november 12-i irodalmi est ingyenes, a többi program jegyárairól
érdeklődni lehet a Szervezőirodában (telefon: 66/519-550, e-mail:
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu).

November 12. 18:00 Ibsen Stúdiószínház: KIT – Kortárs Magyar
írók sorozat vendége: Vámos
Miklós

November 16. 15:00 Ibsen Stúdiószínház: Andrási Attila: 1918 őszirózsák – zuhanó repülés
November 17. 9:30 Nagyszínház:
Kölcsönhatások a tudományban
és a művészetben (nyilvános konferencia)
November 21. és 22. 19:00 Ibsen
Stúdiószínház: Neil Simon –
Marvin Hamlisch: Kapj el

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
Hogyan és mikor kell elszámolni
a 2011-ben kiutalt személyi jövedelemadó 1 százalékának felhasználásáról?
Tájékoztatjuk a kedvezményezett
szervezeteket, hogy jogszabályváltozás miatt, a 2011. évben kiutalt
szja 1%-os összeg felhasználásáról
szóló 11KOZ jelű nyomtatványt
(2012. október 31-e helyett) 2013.
május 31-éig kell az adóhatóság
részére megküldeni elektronikus
úton az ügyfélkapun keresztül. Ez
a nyomtatvány legkorábban 2013.
január 1-jén lesz elérhető és letölthető a NAV honlapjáról.
Felhívjuk a kedvezményezettek
figyelmét, hogy a határidő változás
ellenére a 2011. évben kiutalt szja
1%-os összegek esetében a felhasználási időszak a kiutalás időpontjától 2012. december 31-éig tart.
A 11KOZ jelű adatlapon szerepeltetni kell mindazon összeg felhasználását, amelyet az állami adóhatóság a 2010., 2009., 2008., és a 2007.
adóévekre benyújtott érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2011
-ben kiutalt. Fel kell tüntetni továbbá a tartalékolt és felhasznált, vagy
2012. november

tovább tartalékolt összegeket is.
A 11KOZ jelű dokumentumot
akkor is be kell nyújtani, ha az
állami adóhatóság 2011-ben nem
utalt ki a szervezet részére szja
1%-os összeget, de a szervezetek a
10KOZ jelű bizonylaton tartalékolt összeget szerepeltetettek,
amelyet a tárgyévben felhasználtak, vagy tovább tartalékoltak.
A 2012. év során egyházból átalakult egyesületek a kiutalt szja 1%os összeg közcélú felhasználásáról a 2012., 2013. és 2014. évben
elszámolásra nem kötelezettek,
ezért KOZ jelű nyomtatványt sem
kell benyújtaniuk.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a civil szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján) az
állami adóhatóság által továbbított 11KOZ jelű dokumentumokat
2013. június 30-áig– legalább egyéves időtartamra – ingyenesen
közzéteszi.
A saját honlappal rendelkező
szervezetek 2013. május 31-ig kötelesek a kitöltött közleményt –
legalább egy évre – internetes felületükön elhelyezni.
forrás: nav.gov.hu, 2012. október 19.

A közösségekre koncentrál a
megújuló Magyar Művelődési
Intézet
A szervezet fő feladata a közművelődés megújítása, a közösségek
fejlesztése lesz - mondta az MMI
főigazgatója.
A Magyar Művelődési Intézet
(MMI) már évek óta nem látta el
a közművelődés szervezésében
betöltött aktív szerepét, ezért új
alapokra helyezik a működését.
A szervezet fő feladata a közművelődés megújítása, a közösségek
fejlesztése lesz - mondta az MTInek az MMI főigazgatója.
Závogyán Magdolna elmondta,
hogy az intézet mintegy 106 millió forint adósságot görget maga
előtt, amelyet átcsoportosításokkal, takarékoskodással akarnak
kigazdálkodni még az idén. A
főigazgató arról is beszélt, hogy a
minisztérium háttérintézményeként működő MMI már évek óta
válságban volt.
"Intézetünk feladatát a kormányzat újragondolta, az emberi erőforrások miniszterének és a kultúráért felelős államtitkárnak
Oldal 9

szándéka, hogy a közösségi művelődésre helyezze a hangsúlyt" nyilatkozta Závogyán Magdolna.
Január elsejétől "új anyagi kondíciókkal és szakmai tartalmakkal"
segíti ezt a célt az intézmény.
Závogyán Magdolna elmondta,
hogy ugyan nincs elfogadott költségvetés, de az előirányzatok szerint 1,1 milliárd forint jut majd
megyei szintű közművelődési terület szakmai koordinálására, ami
mintegy négyszerese a jelenlegi,
összesen 273 millió forintnak. A
főigazgató felidézte: egy április 3án kelt kormányrendelet határozott arról, hogy a megyei fenntartású közművelődési módszertani
központok az Emberi Erőforrások
Minisztériuma háttérintézményébe integrálódnak, az MMI legfontosabb feladata ezért most az,
hogy ez a 19 feladatellátó már egy
egységes, megújult struktúrába
tagozódhasson be.
A rendszer elég vegyes: öt módszertani központ pedagógiai intézetek alegységeként működik,
mások megyei könyvtárak, múzeumok felügyelete alatt vannak, de
akadnak cégszerűen működő feladatellátók is - mondta el. A centralizálás eredményeképp olyan területi irodák jönnek majd létre,
amelyekben az MMI négy-négy
munkatársa dolgozik. A főigazgató kiemelte: eddig a központok
nem kizárólag a törvényben előírt
feladatokat látták el, a megyei vidék- és közösségfejlesztési módszertan helyett sokszor olyan városi feladatokat végeztek, amelyek
legfőképpen a helyi rendezvények
szervezésében nyilvánult meg.
Az új rendszer feladatközpontú
lesz, amitől hatékonyságot vár el a
júliusban kinevezett vezető. Leszögezte: nem egy módszertani
"vízfejet" akar létrehozni. Az új
struktúra amellett, hogy a kormányzati stratégiában megfogalmazott célokat tartja szem előtt, az
alulról jövő kezdeményezéseket is
felkarolja.
Arra a kérdésre, hogy miként fogOldal 10

nak együttműködni a területi irodák a megyei, városi szervezetekkel, a vezető azt felelte, hogy az
irodák feladata nem a kooperálás,
hanem a kapcsolattartás, az információáramlás biztosítása az MMI
és a megyei, városi képviselőtestületek, feladatellátók között.
"Az egyik legfontosabb feladatunk
kitisztítani ezt a területet. Tehát a
megyei módszertanhoz az évek
során hozzáadódott feladatokat
visszaadjuk a településeknek" hangsúlyozta a főigazgató.
Elsőként arra a mintegy 700 településre koncentrálnak, ahol már
megszűntek a helyi közösségi intézmények, az iskolák, óvodák,
művelődési házak. "Itt minél előbb
el kell indulniuk a közösségfejlesztő folyamatoknak" - tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogy miért nem
az önkormányzatok végzik el ezeket a feladatokat, a vezető azt felelte, hogy az MMI célja a társadalomfejlesztés, amelyhez országos
rálátás kell.
"Az MMI a szakterületet segítő
szakmai hátteret nyújtja" - nyilatkozta, kiemelve, hogy a számos
elmaradott terület van, ahol nem
indulhattak el a helyi közösségekre alapuló közösségfejlesztő folyamatok. Szerinte a közművelődési
rendszert alulról fogják újraépíteni, így előfordulhat, hogy a közösségi igény nyomására a helyi önkormányzat újranyit már bezárt
könyvtárakat vagy egyéb közösségi színtereket. "A közösségi színterek nagyon fontosak, de például
egy hímzőkör, galambászegyesület, faluszépítő egyesület munkájához nem feltétlen művelődési házra van szükség, hanem elkötelezett, cselekvőképes közösségre.
Aktív, tenni akaró helyi polgárok
nélkül mit sem érünk a bezárt művelődési házakkal" - jegyezte meg
Závogyán Magdolna.
A vezető korábban a Békés megyei
önkormányzat kulturális referenseként dolgozott. "Békés megyében is az átszervezés volt a fő feladatom, évről évre csökkenő költ-

ségvetésből kellett jobb minőségű
és több programot megvalósítani" fogalmazott Závogyán Magdolna,
akit idén márciusban Bánffy Miklós
-díjjal jutalmaztak például a Kultúra gazdagít elnevezésű programért.
Ez a civil, az önkormányzati és a
piaci szektort fogta össze: a kulturális intézmények látogatói a jegyükkel hétköznapi árucikkeket
vásárolhattak. Závogyán Magdolna
úgy vélte, a program országos szinten is működtethető lenne.
A főigazgató arról is beszélt, hogy
reményeik szerint rövidesen elindulhat az MMI I. kerületi székházának, a Hagyományok Házának is
otthont adó Budai Vigadó épület
belső felújítására vonatkozó tervezés. A projekt mintegy 4 milliárd
forintba kerülne, célja nemcsak az
épület műemléki jellegének visszaállítása, hanem a környező utcák
rekonstrukciója is.
Kitért arra, hogy november 30-ával
leválik az intézetről a Képzőművészeti Lektorátus, és az a jövőben a
Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. (MANK) részeként, szakmai
önállóságát megtartva végzi majd
munkáját. A vezető rámutatott: a
lektorátus eddig is önálló szakmai
irányítással, elhatárolt költségvetéssel működött az intézeten belül,
ezért a leválás az MMI életében
nem jelent jelentős változást.
forrás: hirado.hu

Figyelem! Törvényváltozás
A Magyar Közlöny 140. számában
(2012. október 25.) megjelent a 2012.
évi CLII. törvény, amely a muzeális
intézményekről,
a
nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítását tartalmazza.
Elérhetősége: Magyar Közlöny 140.
szám (24271. oldal)
forrás: MMIKL

Ösztöndjíprogram
Az UWC Magyarország idén is 10.
és 11. évfolyamos középiskolás diá-
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kok jelentkezését várja kétéves
nemzetközi ösztöndíjprogramjára.
A nemzetközi oktatáson, élményeken és a közösségért végzett
szolgálaton keresztül a United
World Colleges iskolák arra nevelik a fiatalokat, hogy felelős, környezettudatos, a politika terén
tájékozott állampolgárok legyenek, akik a béke és igazságosság,
a megértés és az együttműködés
eszméinek elkötelezettjei, és tetteikkel, személyes példamutatásukkal ezen eszmék gyakorlati megvalósítására törekednek. Az iskolák arra buzdítják végzőseiket,
hogy tanulmányaik befejeztével
térjenek vissza hazájukba, és a
nemzetközi közösségben szerzett

tapasztalatok otthoni kamatoztatásával járuljanak hozzá országuk
fejlesztéséhez, modernizálásához,
versenyképessé tételéhez. Az iskolák által felajánlott ösztöndíjak
fedezik a külföldi tartózkodás, így
a szállás, étkezés és a tanulmányok teljes költségét, a két évre
körülbelül 50.000-90.000 USD értékben. További információkat az
ösztöndíjkiírással
kapcsolatban
honlapunkon
talál:
http://
uwc.hu/hu/application.html
A magyar diákok kiválogatásáért
felelős egyesület igyekszik maximálisan biztosítani az érintettek
tájékoztatását, a válogatás zökkenőmentes lebonyolítását és a kiutazók felkészítését. A diákok

külföldön tartózkodásának idején
tartják a kapcsolatot az iskolákkal,
és más, a magyar diákok biztonságát garantáló szervezetekkel.
Figyelmébe ajánljuk Facebook oldalunkat is (facebook.com/uwc.hu),
ahol a szervezet legfrissebb híreiről
tájékozódhat. A szervezet képviselőivel, volt diákokkal az ország
több nagyvárosában személyesen is
találkozhat a következő pár hónapban, nyílt napjaink helyszínei és
időpontjai hamarosan elérhetőek
lesznek honlapunkon és facebook
oldalunkon.
További információ: Popovics Adrienn - UWC Magyarország Válogató
Bizottság, e-mail: info@uwc.hu

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Körösök Völgye élménymagazin
– megjelent az 1. szám!
A 2011. évben a Közép-Békési
Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás
nyertes
pályázata,
„Körösök Völgye Periodika – informatív kiadvány a Körös folyók természeti, kulturális értékeiről és turisztikai
vonzerőiről
(HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer)”
címmel támogatást nyert a Magyarország-Románia
Határon
Átnyúló Együttműködési Programban. A 18 hónap időtartamú
projekt 2012 áprilisában indult, és
célja a ’Körösök Völgye’ ingyenes
élménymagazin
létrehozása,
amely 12 rovaton keresztül, átfogóan és mélyrehatóan mutatja be
térségünket.
A hat alkalommal megjelenő kiadvány alapvető célja a Körösök
Völgye valódi értékeinek megismertetése, a környezet- és természetvédelem hangsúlyozása élőhelyünk védelme érdekében, javaslatok, tanácsok nyújtása az
egészségesebb és tudatosabb életformához, a környezet és a természet tiszteletének erősítése, valamint a határ két oldalán élő lakosság, az önkormányzatok és a helyi vállalkozók közelítése egy2012. november

máshoz. A térségben megvalósuló
fejlesztésekről, turisztikai attrakciókról, programokról, rendezvényekről szóló tájékoztatással pedig segítséget nyújtunk abban,
hogy az itt élők és az idelátogatók
teljes körűen informálódjanak a
térség turisztikai lehetőségeiről,
ezáltal maradandó élményekhez
jussanak a Körösök Völgyében.
A hat lapszámhoz kapcsolódóan
ingyenes, nyílt túrákat szervezünk, amelyekről honlapjainkon
tájékozódhatnak az érdeklődők:
magazin.korosoknaturpark.hu
www.korosokvolgye.com. A projekt magyarországi partnere a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, romániai partnere az Aqua
Crisius természet- és környezetvédelmi egyesület.
Az első lapszám megjelenése kapcsán 2012. október 27-én, szombaton megrendezett író-olvasó találkozón az érdeklődők bővebben
tájékozódhattak a magazinról.
A nyomtatott kiadvány a Tourinform irodákban, valamint Békéscsabán, a Körösök Völgye Látogatóközpontban igényelhető, az
elektronikus
változat
a
magazin.korosokvolgye.hu honlapon található.
Ambrus Réka

Útmutató az új civil törvényhez és
a jogszabályok közötti gyakorlati
eligazodáshoz
Az első változat internetes közzététele és átdolgozása nyomán immár
papíron, könyv formájában is megjelent az Ökotárs gondozásában az
új „civil törvény” megismerését és
alkalmazását segítő, gyakorlati kézikönyv.
A szövegmagyarázatok és példák a
lehető leggyakorlatiasabb módon
mutatják be a civil szervezetek tagjai, vezetői, azok ügyvédei, könyvelői, illetve az új civil szervezetet
alapítók számára azt, hogy mit jelentenek a törvények egyes jogintézményei és rendelkezései szakaszai. A jogintézményeket a könyv
egyrészt magyarázó jelleggel, másrészt úgy is tárgyalja, hogy konkrét
– sokakat foglalkoztató – kérdésekre konkrét válaszokat ad.
A kiadvány ingyenesen megrendelhető az Ökotárs Alapítvány elérhetőségein, civil szervezetek számára
akár több példányban is.
Bővebb információ: Móra Veronika,
move@okotars.hu, tel. +3614113500
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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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