
Az ÁRH keretében nyol-
cadik alkalommal végez-
tek közösségfejlesztő 
szervezetek 2012 szep-
temberében szúrópróba-
szerű felmérést a közbi-
zalom hazai állapotáról. 
Az állampolgári aktivi-
tást szolgáló nemzetközi 
rendezvénysorozat – 
melynek magyarországi 
összefogója a Civil Kollé-
gium Alapítvány és a 
Közösségfejlesztők Egye-
sülete - a civil-közösségi 
részvétel dinamizálására, 
a főként helyi szintű kez-
deményezés – aktivitás 
demonstratív támogatá-
sára szerveződik.  
 A feltárást – annak kér-
dőíves lekérdezését - az 
ország szinte valamennyi 
megyéjében közösségi 
aktivisták végezték, ezért 
is fontos hangsúlyozni, 
hogy az eredmények nem 
reprezentatív adatfelvétel-
re épülnek. Az országos 
felmérés összegzése még 
nem készült el, a Közös-
ségfejlesztők Békés Me-
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E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

gyei Egyesülete által ko-
ordinált megyei feltáró 
munka rövid értékelését 
az alábbiakban közöljük. 
Békés megye 15 települé-

sen 338 kitöltött kérdőív 

készült el. A megkérde-

zettek 36 %-a férfi, 64 %-

a nő. A kérdőívet kitöl-

tők 40 %- a a 36-55 év 

közötti korosztályból 

került ki, 18 %-a pedig 55 

éven felüli volt. A meg-

kérdezettek 35 %-a felső-

fokú, 26 %-a középisko-

lai végzettséggel rendel-

kezik. 

A lekérdezés helyszíne 

zömében téren - utcán, 

véletlenül kiválasztott 

közösségi színtéren zaj-

lott (132 fő), valamint 

iskolákban (125 fő) és az 

ÁRH-hoz kapcsolódó 

rendezvényeken (68 fő). 

Az érintett települések 

és a feltáró munkát segí-

tő civil szervezetek, in-

tézmények: 

- Mezőkovácsháza: Váro-

si Könyvtár  

- Pusztaföldvár: Puszta-

földvárért Kiemelten 

Kh. Egyesület 

- Csanádapáca: Dohány-

levél Hagyományőrző és 

Hagyományteremtő 

Egyesület 

- Békéscsaba: Közösség-

fejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete; Csabagyön-

gye Kulturális Központ 

- Szabadkígyós: Integrált 

Közösségi Szolgáltató 

Tér  

- Dombiratos: Mezőko-

vácsházi Városi Könyv-

tár  

- Kisdombegyház: Me-

zőkovácsházi Városi 

Könyvtár 

- Magyardombegyház: 

Mezőkovácsházi Városi 

Könyvtár  

- Almáskamarás: Mező-

kovácsházi Városi 

Könyvtár  

- Pusztaottlaka: Mezőko-

vácsházi Városi Könyv-

tár  

- Kamut: Kamuti Gyer-

mekekért Alapítvány  

Állampolgári Részvétel Hete 2012. 

Az Állampolgári Részvétel Hete egy kampányhét, a közép-kelet európai szer-

vezetek és hálózataik együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdeké-

ben, hogy az állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen 

meg az európai médiában, politikában és civil társadalomban. AZ ÁRH nem 

projekt, vagy néhány szervezet közös rendezvénye, hanem tartalmát, szerve-

zését és megvalósítását tekintve is mozgalmi törekvés. Legfontosabb célja, 

hogy minél szélesebb nyilvánosságot teremtsen az állampolgári cselekvések 

lehetőségének, általában a civil részvételnek, egyúttal az erre a hétre koncent-

rálódó események súlyukkal felkeltsék a média figyelmét az eseménysoro-

zatra, általában a közösségi részvételre, hogy megszólítsák, felelősségválla-

lásra buzdítsák a politikusokat helyi, országos és nemzetközi szinten.   

(Varga Máté-Vercseg Ilona: Magyar közösségfejlesztők európai porondon – 

SZÍN-Közösségi Művelődés 2012. október 17/5) 
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- Kétegyháza: BM-i Képzőmű-

vészeti Szabadiskola Egyesület  

- Kaszaper: Integrált Közösségi 

Szolgáltató Tér  

- Végegyháza: Barangoló Köz-

hasznú Egyesület  

- Békés: Békési Civil Szerveze-

tek Háza  

Az alapkérdésben a szervezők 

arról érdeklődtek a kérdőíveket 

kitöltőktől, hogy mennyire bíz-

nak meg a rendőrségben, az iga-

zságszolgáltatásban, a politi-

kusokban, a parlamentben, az 

önkormányzatokban, a civil-

nonprofit szervezetekben és az 

egyházakban.  

3 jellegzetes sávra tagolódik a 

bizalmi indexben szereplő in-

tézmények, szervezetek köre.  

Az élbolyban, tehát a bizalmi 

index élén a civil-nonprofit 

szervezetek találhatók (39 %), 

ezt követi a rendőrség (36 %) és 

az igazságszolgáltatás (33 %), 

majd az önkormányzatiság. A 

legkevésbé biznak a megkérde-

zettek a parlamentben és a poli-

tikusokban. 

 

Mit gondol, tud valamilyen 

befolyással lenni a lakóhelyét 

érintő döntésekre?  

1. Határozottan úgy gondolom  

10 % 

2. Valamennyire úgy gondolom  

27 % 

3. Nem nagyon  25 % 

4. Egyáltalán nem 25 % 

5. Nem tudok erre válaszolni  

10 % 

Közösségfejlesztési szempont-

ból kiemelten fontos a lokalitás, 

a helybeliség, s ezen a szinten a 

közjóért való lehetséges felelős-

ségvállalás, a részvétel szándé-

ka milyen mértékben jellemzi a 

megkérdezetteket. Fontos kér-

désnek tekintettük a helyi be-

ágyazottságot, a lakóhellyel 

kapcsolatos kötődés, az aktív 

részvétel esélyének megítélését. 

A táblázatból kitűnik, hogy a 

megkérdezettek többsége – 27 %-a – 

úgy gondolja, hogy valamennyire 

befolyást tud gyakorolni a lakóhely-

ét érintő döntésekre. Ugyanakkor 

az is látható, hogy nagyon kevés-

sel - csak 2 %-al – kevesebben (25-

25 %) gondolják úgy, hogy nem 

nagyon vagy egyáltalán nem tud-

ják befolyásolni a helybeli dönté-

seket. 

 

Tett-e ilyen lépéseket az utóbbi 

12 hónapban? (több válasz is le-

hetséges volt) 

Felkeresett egy helyi önkormány-
zati képviselőt  14%  

Felkeresett egy országgyűlési 
képviselőt   8 %   

Rendszeresen figyelemmel kísérte 
a helyi önkormányzat valamelyik 
tájékoztató csatornáját (honlap, 
helyi újság, helyi televízió, helyi 
rádió)    27 % 

Részt vett nyilvános gyűlésen 
vagy találkozón   16 %   

Részt vett valamilyen tüntetésen 
vagy tiltakozó megmozduláson  
   5%  

Petíciót írt alá  10 % 

Részt vett legalább 1 internetes 
akcióban   7%; több akcióban vett 
részt   4% 

Az akció típusát (többet is lehet) 
kérjük, jelölje: 

E-mailt írt hivatalnak/
képviselőnek  32 fő 

Internetes petíciót írt alá  39  fő 

Megosztott akcióra felhívó cikket, 
videót, anyagot (iwiw-en, 
Facebookon, levelezőlistán, 
blogon)   89 fő 

Közérdekű adatot igényelt az in-
terneten keresztül (letöltöttem)  
   41 fő 
 

A társadalmi részvétel lehetséges 

tartalmáról érdeklődtek a kutatást 

irányítók a következő kérdéskör-

nél.  A fenti adatokból kitűnik, 

hogy a legnagyobb mennyiség-

ben a helyi média jelenti azt a 

tájékozódási lehetőséget, ame-

lyet a kutatásban részt vevők 

igénybe vettek, ezt követi a nyil-

vános gyűlésen vagy találkozón való 

megjelenés, valamint a helyi ön-

kormányzati képviselő felkeresé-

se. A lakóhelyet érintő akciók-

ban történő bekapcsolódásra a 

leggyakrabban az internet adta 

lehetőségeket – iwiw; facebook; 

levelező lista – vették igénybe a 

megkérdezettek. 

 

Mi segíthetné elő, hogy részt 

vegyen közösségi kezdeménye-

zésben, tevékenységben? (több 

válasz is lehetséges volt) 

Ha valaki megkérne, hogy ve-
gyek részt  20% 

Ha barát, vagy családtag is 
részt venne velem 16 % 

Ha valaki, akinek már van ta-
pasztalata, elindítana 11% 

Ha több információt kapnék a 
lehetőségekről  17 % 

Ha itthonról is megtehetném 
   12% 

Ha tudnám, hogy javára válik a 
pályámnak, javítja a munkale-
hetőségeimet  14 % 

Más, éspedig: 2 %  

 - nemes cél 
- érdekes, figyelemfelkeltő kez-
deményezésről lenne szó 
- amennyiben látnám értelmét 
- lenne adekvátnak tűnő kezde-
ményezés 
- ha a céljával egyetértek 
- javára válik a lakónegyednek, 
embereknek 
- rendszeresen részt veszek, 
folyamatosan benne vagyok és 
csinálom online 
- részt veszek tevékenységek-
ben, eseményekben, de nem 
politikai síkon, hanem kulturá-
lis vonatkozásban 
 
Most nem tudok válaszolni 5% 

A százalékos arányt tekintve 

látható, hogy a jól előkészített 

és megszervezett közösségi 

ügyekbe a megkérdezettek szí-

vesen bekapcsolódnának, ab-

ban részt vennének. Elsőként a 

megszólítást jelölték „Ha vala-

ki megkérne, hogy vegyek 

részt” – 20 %, de növelné az 

aktivitást, ha több információt 

kapnának a megkérdezettek a 

lehetőségekről (17 %) vagy ha 

barát, illetve családtag is részt 

venne velük a közös akciók-

ban (16 %). 
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A kutatás eredményeit összegezve 

megállapítható, hogy a bizalmi 

index élén a civil-nonprofit szerve-

zetek találhatók, amelyből többek 

között az a következtetés is levon-

ható, hogy növekedett a civil szek-

tor súlya, szerepe Békés megyében. 

Ettől függetlenül az állampolgárok 

még kevésbé mernek kezdemé-

nyezni a lakóhelyüket érintő 

ügyekben, viszont tájékozódnak, 

amelynek legfontosabb helyszíne a 

helyi média. A lakóhelyet érintő 

akciókban történő bekapcsolódásra 

a leggyakrabban az internet adta 

lehetőségeket veszik igénybe.  

Többnyire egy nemes cél megvaló-

sítása érdekében a megkérdezettek 

20-25 %-a hajlandó lenne megmoz-

dulni, de csak akkor, ha valaki in-

vitálná őket és részletes tájékozta-

tást kapnának az akció tartalmáról. 

Még inspirálóbb lenne számukra, 

ha barát vagy családtag is kapcso-

lódna a kezdeményezéshez. 

Az állampolgári kezdeményezések 
növeléséhez, ahhoz, hogy a lakó-
helyükön az emberek bátrabban 
merjenek kezdeményezni, szüksé-
ges a közösségi kompetenciák fej-
lesztése. 
 
A közösségi kompetencia a globá-
lis világtársadalomba tagolódó 
nemzeti, illetve helyi társadalom 
tagjának képessége arra, hogy kö-
zösségi, illetve egyéni érdekeit, 
értékeit felismerje, megfogalmaz-
za és képviselje. A formális és 
nemformális keretek között mű-
ködő közösségek, szervezetek ki-

alakításának és működtetésének 
kompetenciája, mely magában 
foglalja az egyén és a közösség 
képességét, hogy személyekkel, 
közösségekkel együttműködést 
alakítson ki, azokkal együttmű-
ködve teremtsen új értéket mind 
az egyén, mind a közösség és a 
társadalom dimenziójában.  
Az Európai Parlament és a Tanács 
ajánlása (2006.december 18.) az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról 
 
A fenti kompetenciák fejlesztésé-

ben jelentős szerepe van és lesz a 

jövőben is a különböző civil szer-

vezeteknek, kulturális-és oktatási 

intézményeknek. 

Pocsajiné Fábián Magdolna 
Pál Miklósné 

 

Tanulási fázis 

Civil szervezetek kommuni-

kációja 

A civil szervezetek kommunikáció-

jával a legtöbben csak az egyszáza-

lékos kampányok időszakában ta-

lálkoznak, pedig ennél összetettebb 

ügyről van szó. Legalábbis annak 

kellene lennie, ha többen működ-

nének közülük tervszerűen. Sze-

rencsére egyre több a pozitív pél-

da. Miha Tamás civil kommuniká-

ciós szakértővel, a Human Dialog 

ügyvezetőjével beszélgettünk. 

 

Mit csinál pontosan egy civil 

kommunikációs szakértő? Az átla-

gos fogyasztó többnyire az egy-

százalékos kampányokkal talál-

kozik. 

A kereskedelmi célú reklámok ese-

tében egyszerű a helyzet: valami-

lyen terméket, szolgáltatást adnak 

el a kommunikáció segítségével, 

kiemelve a termék, szolgáltatás 

előnyeit. A társadalmi célú kom-

munikáció esetében hármas célt 

kell megvalósítani: el kell monda-

nunk, hogy mi a civil szervezet 

alapvető projektmunkája, meg kell 

ismertetni azt a társadalom legszé-

lesebb rétegeivel, mindezt pedig 

úgy, hogy közben a forrásteremtés 

céljait is szem előtt tartva lehetőség 

legyen a szervezet támogatására, 

azaz az adományozásra. 

Jelentős különbség a két szféra között, 

hogy egy termék piaci bevezetése-

kor általában létezik konkrét terv és 

büdzsé, a civil kommunikációban 

viszont ez ritkán fordul elő, rend-

szerint nincs pénz marketingre, a 

projektcélok forrásigénye ugyanak-

kor korlátlan. A civileknek létkér-

dés a médiamegjelenés, egy 2011-es 

felmérésből például az derült ki, 

hogy a fogyatékkal élők médiasze-

repléseinek aránya 0,2 százalék, 

azaz gyakorlatilag nulla. 
 

Mennyire jellemző Magyarorszá-

gon, hogy a civil szervezetek a 

szektorra szakosodott tanácsadócé-

gek kommunikációs szolgáltatása-

it veszik igénybe? Mennyire tuda-

tosak e téren a civil szféra szerep-

lői? 

Tudatosan nagyon kevesen kom-

munikálnak, inkább eseti jelleggel 

veszik igénybe kommunikációs 

szakértők szolgáltatásait. Ezek 

többnyire pro bono felajánláso-

kon alapulnak, ami valóban 

nemes gesztus, de ritkán lesz 

belőlük folyamatos, profi mun-

ka. Jellemzően az „ajándék ló-

nak ne nézd a fogát” szemlélet 

érvényesül, a civil szervezetek 

gyakran úgy gondolkodnak, 

hogy mindegy, mit kapnak és 

kitől, ha ingyen van. A fogadó 

és az adó oldalon is rossz ez a 

hozzáállás. 

Tegyük fel, hogy megkeres egy 

tudatosan működő civil szer-

vezet. Miben tud egy olyan 

cég, mint a tiétek, segíteni? 

Ha nagyon távolról akarok indí-

tani, azt kell mondanom, hogy 

valamennyire „hittérítő” tevé-

kenységet is folytatunk. Az első 

lépés a szükséges elvek elülteté-

se nonprofit körökben, misze-

rint tervezetten, tudatosan és 

következetesen kell működni-

ük. A hazai civil szervezetek 

többsége extrém módon forrás-

hiányos, ami nemcsak a pénz, 

hanem az idő és az energia hiá-

nyát is jelenti. Az emberek sok-

szor nagyon nemes ügyekkel 
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foglalkoznak – harmadállásban, 

ami miatt kezdetleges marad a 

projekt, és esély sincs a fejlődésre. 

Mi alapítványi hírlevelekkel segí-

tünk beindítani olyan projekteket, 

amelyek aztán a saját lábukon is 

meg tudnak majd állni. 

Többször is kimondtad a nemes 

jelzőt. Lehet, hogy profán a kér-

dés, de egy ilyen civil szervezet-

nek nemesnek kell lennie, vagy 

inkább hasznosnak? 

Nem biztos, hogy a nemes a meg-

felelő szó, de a hasznos talán túl 

gyakorlatias. Az igazság valahol a 

kettő között van. Induljunk ki ab-

ból, hogy egy civil szervezet fő 

feladata az, hogy olyan szolgálta-

tást nyújtson a társadalomnak, 

amelyet az állam nem képes ellát-

ni. Ilyen szempontból a hasznosság 

valóban fontos. Az is igaz viszont, 

hogy ezek a célok többnyire       

nemesek. 
 

Nemrégiben azt közöltétek, hogy 

legutóbb drámaian csökkent a 

civil egyszázalékos felajánlások 

összege. Mi áll a kétmilliárdos 

esés mögött? 

Több mint kilencmilliárd forintról 

csökkent körülbelül kétmilliárddal 

a felajánlások összértéke, és ha eh-

hez hozzátesszük, hogy ugyan ki-

sebb mértékben, de az előző évek 

is zsugorodást hoztak, akkor egy-

értelmű, hogy ez a forrás érdem-

ben csökkenő tendenciát mutat. A 

visszaesés mögött azonban egy 

olyan ellentmondás húzódik meg, 

ami miatt azt kell mondanom: 

semmi rossz nincs benne, mégis 

rossz. 

Az egyszázalékos felajánlással 

kapcsolatban először is egyértel-

művé kell tenni, hogy az egy álla-

mi támogatás. Órákat lehetne be-

szélni az egy százalék társadalmi 

félreértelmezettségéről. Sokan azt 

hiszik, ha felajánlják az adójuk egy 

százalékát, akkor ezzel ki is vették 

a részüket a társadalmi felelősség-

vállalásból. Ez azonban nem ado-

mányozás, hanem „csak” egy bizo-

nyos fajta állami támogatás adózók 

általi szétosztása. A csökkenés oka 

az, hogy az utóbbi években folyama-

tosan mérséklődik a személyi jöve-

delemadó, ami örömteli az adózók-

nak, a civil szférának viszont forrás-

kiesést jelent. 

Szerintem ebben az évben közel ke-

rültünk a minimumhoz, az egyszá-

zalékos felajánlások összértéke jövő-

re valószínűleg már nem fog drámai-

an tovább csökkenni. Az egész folya-

mat viszont felhívja arra a figyelmet, 

hogy a nonprofit oldalon nagyon 

nagy arányban fókuszálnak csak erre 

a közvetett forrásra. Mi lesz, ha vala-

melyik kormány megváltoztatja 

majd a törvényeket, és egyik évről a 

másikra megszűnik az egy százalék? 

Nem szabad ennyire kiszolgáltatott 

helyzetben működni, sokan nem is 

gondolnak erre és arra sem, hogy 

olyan támogatásokat szerezzenek 

önerőből, amelyekre később is jóval 

nagyobb ráhatásuk lesz. 
 

Az állampolgárok zsebe nyílik meg 

könnyebben, vagy a társadalmi fe-

lelősségvállalásra figyelő vállalato-

ké? Utóbbi divat is, de legalább jó 

divat. 

A magánszemélyek filantróp szerep-

vállalása a válság ellenére is válto-

zatlanul jelentős. A cégek esetében 

nehéz meghúzni a határt, hol van 

szó kizárólag PR-célokról, és hol 

kezdődik a valódi társadalmi felelős-

ségvállalás. Mindkettőre találunk 

példát, és nem mondanám, hogy a 

PR-célok lennének túlsúlyban. Ezzel 

együtt generációváltásra, kulturális, 

felfogásbeli fejlődésre van szükség 

ahhoz, hogy a vállalatvezetők több-

ségének egyértelművé váljon: nem 

kidobott pénzről van szó. 

A gazdasági válság meggyengítette a 

cégeket, és ez kihat erre az ügyre is. 

Látható, hogy mostanában sokkal 

nehezebb tőlük pozitív válaszokat 

kapni, főleg, ha konkrét pénzügyi 

támogatás kérése a megkeresés célja. 
 

Láthatóak-e egyértelmű kulturális 

különbségek az egyes szektorok 

között? 

 A legtöbb nemzetközi vállalatnál 

van annak hagyománya, hogy 

legyen legalább egy olyan ember, 

akinek a társadalmi felelősségvál-

lalással kapcsolatos programok 

kidolgozása a feladata, és ehhez 

elkülönített büdzsé is a rendelke-

zésére áll. A cégek – éppen azért, 

hogy ne érje őket a mutyizás vádja 

– gyakran pályázatot írnak ki a 

támogatási összegekre, ami a 

nonprofit szervezetek szempontjá-

ból azért rossz, mert ez a támoga-

tási forrás sem kiszámítható, 

egyik évben nyernek, a másikban 

nem. Örömteli, hogy egyre több 

tisztán magyar érdekeltségű és 

kisebb cégnél, vállalkozónál is 

felmerül a társadalmi szerepválla-

lás igénye. 
 

Mely ügyekre áldoznak a vállala-

tok a legszívesebben? 

A cégeknél is emberek hozzák a 

döntéseket. Nyilván a vállalati 

kommunikáció is akkor válik lát-

ványosabbá, ha látványos a téma. 

Az egészségügyi és a gyerekeket 

érintő témák a legnépszerűbbek, 

de előfordulnak természetvédelmi 

projekttámogatások is. 
 

A roma témával lehet egy fillért 

is szerezni? 

A magyar társadalom nagy része 

olyan módon viszonyul ma ehhez 

az ügyhöz, hogy az lehetetlenné 

teszi a látványos eredmények el-

érését. 

Az egy százalékra jogosult szer-

vezetek száma egy százalékkal 

nőtt. Hány civil szervezet műkö-

dik ma Magyarországon, és kö-

zülük mennyinek vannak annyi-

ra rendben a dolgai, hogy ne 

kelljen a holnaptól rettegnie? 

Körülbelül 30 ezer egy százalékra 

jogosult szervezetről beszélhe-

tünk, ezeknek mintegy a fele ala-

pítvány. Közülük professzionáli-

san, hitelesen és átláthatóan becs-

lésem szerint sajnos száznál is 

kevesebben működnek. 
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Magyarországon mindenki meg 

akarja valósítani magát, emiatt a 

legtöbb dologból túlkínálat van. 

Hogy állunk e téren nemzetközi 

viszonylatban? 

Nagyon nehéz megmondani, 

hogy más országokkal összeha-

sonlítva a 30 ezer sok-e vagy ke-

vés. Az viszont egyértelműen 

látszik, hogy a nyugati demokrá-

ciákban a civil szervezetek műkö-

dése lényegesen jobban hasonlít a 

cégek működéséhez. Valójában 

egy civil szervezet működésének 

nem is kell különböznie egy vál-

lalatétól, hiszen a civil szerveze-

teknél is profitot állítanak elő, 

csak azt nem a tulajdonosok te-

szik zsebre, hanem a projektcélra 

fordítják. Ettől még ugyanúgy 

kell egy civil szervezetnek is ter-

veznie vagy marketingtevékeny-

séget folytatnia. 

Korábbi közlésed szerint a civil 

szférában az egy százalék kap-

csán komoly eltérések mutat-

koznak. Beszélhetünk-e egyér-

telmű tendenciáról e téren? 

Az egyszázalékos felajánlás 15 

éves múltra tekint itthon vissza, 

és ennyi idő alatt kialakultak már 

hagyományok. Az arányok kirí-

vóak: nagyon kevés szervezet 

kap nagyon sok pénzt, és nagyon 

sokan nagyon keveset. Ez össze-

függ a kommunikációval is: a 

szervezetek rájöttek, hogy ha sze-

retnének részesedni az egy száza-

lékból, akkor azért kampányolni-

uk kell. Nemcsak a Coca-Colából 

vesznek többet, ha többet reklá-

mozzák, a civil szervezetek kam-

pányai is építik az ismertséget, és 

ezen keresztül nő a felajánlások 

összege is. 

Az egyszázalékos élboly tulaj-

donképpen nem változott az 

utóbbi években, bár az élcsopor-

ton belül voltak meglepő átren-

deződések, főleg az elmúlt két-

három esztendőben. A Gyermek-

rák Alapítvány például évekig 

egyeduralkodó volt, százmilliók-

kal vezetett a második előtt, de 

most már a Daganatos Gyerme-

kekért Alapítvány az első. Ebből is 

látszik, hogy a téma mennyire 

meghatározó, függetlenül a kam-

pányok hatékonyságától. 

Az utóbbi években azért voltak 

botrányok, perek az egyszázalé-

kos felajánlások, illetve az azok-

kal való visszaélés okán. Több-

nyire ez a látványosabb. Volt-e 

valami jó példa az utóbbi idő-

szakban? 

A pozitív példák feltétlenül na-

gyobb figyelmet érdemelnek, sze-

rencsére lényegesen több is van 

belőlük. Egyrészt a nagy nemzet-

közi szervezetek, mint például a 

Greenpeace, a WWF, a Piros Orr 

Bohócdoktorok vagy az SOS Gyer-

mekfalu, hogy csak néhányat em-

lítsek, amelyek importálni tudják a 

miénknél fejlettebb civil kultúrát, 

és a hazai térnyerésük teljesen 

rendben van. De szerencsére egyre 

nagyobb számban találunk olyan 

kisebb és nagyobb tisztán magyar 

szervezeteket, legyen szó az Öku-

menikus Segélyszervezetről, a 

Down Alapítványról, a Vakok Szö-

vetségéről vagy a Madártani Egye-

sületről, amelyeknek fontos az 

eredményes és hatékony civil mű-

ködés. Rendkívül bíztató, hogy 

egyre többen vannak, akik nem 

szégyellnek tanulni, tapasztalatot 

cserélni, és ennek nyomán fejlődni, 

többek között a marketingkommu-

nikációban is. 

Szerző:T.J. 
forrás: mediapiac.hu 

Teltházas konferencia a      

közművelődés változásairól  

Zsúfolásig megtelt a Budai Vigadó 

színházterme a Változások a köz-

művelődésben konferencia alkal-

mából 2012. november 21-én. 

Jövőre, a tervezet szerint akár 17,6 

milliárd forint juthat az önkor-

mányzatok közművelődési és köz-

gyűjteményi feladatellátására, va-

lamint 1,1 milliárdos többletforrást 

biztosíthat a kormányzat a minden 

megyében 4 fővel működő közmű-

velődési módszertani központok 

létrehozására – jelentette be         

L. Simon László kultúráért felelős 

államtitkár a Változások a köz-

művelődésben című konferen-

cián, 2012. november 21-én. 

„A közművelődési területen lehe-

tőségünk lesz látványos változás-

ra, pénzügyileg is tudunk majd 

eredményeket felmutatni. Az elő-

ző két évtizedben a politika ma-

gára hagyta azokat az intézmé-

nyeket, azokat a közösségi, mű-

velődési tereket, amelyek a belé-

pést jelentik a kultúra világába. 

Fontosnak tartottam, hogy ezen a 

területen ne csak szimbolikus, 

hanem kézzelfogható változáso-

kat érjünk el.” – kezdte előadását 

L. Simon László. 

Magyarország közművelődés a 

2013-as év szervezeti, tartalmi, 

finanszírozási és jogszabályi 

szempontból is a változások éve 

lesz. A költségvetési törvény ter-

vezete szerint jövőre 17,6 milliárd 

forint jut az önkormányzatok 

közművelődési és közgyűjtemé-

nyi feladatellátására. A kultúráért 

felelős államtitkár elmondta, 

hogy minden megyében 4 fővel 

működő közművelődési mód-

szertani központot hoznak létre, 

amelyek a civil és egyházi köz-

művelődési szervezetek működé-

sét koordinálják. Erre 1,1 milliárd 

forintos többletforrást biztosít a 

kormányzat. 

A kultúráért felelős államtitkár 

bejelentette, hogy a Magyar Mű-

velődési Intézet és Képzőművé-

szeti Lektorátus átalakul, 2012. 

november 30-tól Nemzeti Köz-

művelődési és Közgyűjteményi 

Intézet néven működik tovább. L. 

Simon László végezetül az 

együttműködés lehetőségeinek 

keresésére biztatta a szakma kép-

viselőit. 

Beke Márton az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma Közművelő-

dési Főosztályának helyettes ve-

zetője előadásában a konferencia 

résztvevői tájékoztatót hallhattak 

a főosztály legfontosabb feladatairól, 

fejlesztési irányairól. Mint mond-
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ta: „meg kell teremteni a személyi 

és infrastrukturális feltételeit an-

nak, hogy a közösségi művelődés 

megfelelő válaszokat tudjon adni 

a lokális és globális társadalmi 

kihívásokra.” Előadásában kitért a 

társadalmi, gazdasági, környezeti 

fejlődést megalapozó innovációk 

fontosságára, mely innovációk a 

helyi közösségekben érhetők tet-

ten. A szakemberképzéssel kap-

csolatban megjegyezte, a tervezett 

közösségi művelődés tanári szak 

elindítása megteremti az esélyt 

arra, hogy a kistelepülések több-

funkciós közösségi terei sokrétű 

szakértelemmel rendelkező mun-

katársakat alkalmaz-hassanak. 

Ezt követően Závogyán Magdol-

na, a Magyar Művelődési Intézet 

és Képzőművészeti Lektorátus 

főigazgatója beszámolt az Intézet 

átalakításának menetéről, eddigi 

eredményeiről, szakmai és tartal-

mi megújulásáról. A dinamikus 

szervezet alapvető feladatai között 

a közvetítő, összekötő, szervező, 

kezdeményező és képviselő funk-

ciók megerősítését hangsúlyozta. 

A megújuló Intézet feladatai kö-

zött kiemelt fontossággal jelenik 

meg a stratégiai háttéranyagok 

készítése, az uniós pályázatokkal 

kapcsolatos szolgáltatások biztosí-

tása, valamint a projektgenerálás 

és a rendszerszemlélet meg-

honosítása. 

A főigazgató ezt követően ismer-

tette a megyei módszertani intéz-

mények integrálására vonatkozó 

terveket. A folyamat eredménye-

ként mind a tizenkilenc megyében 

egységes személyi és tárgyi felté-

telekkel rendelkező, azonos szín-

vonalú, tisztán módszertani tevé-

kenységet végző központok segí-

tik majd a települések kulturális 

szakembereit. 

Dr. Kaposi József, az Oktatáskuta-

tó és Fejlesztő Intézet főigazgatója 

a közoktatás és az ifjúságpolitika, 

valamint a közművelődés együtt-

működésének lehetőségeiről be-

szélt. Előadásában többek között a 

Nemzeti Alaptanterv közművelt-

ségi területeit ismertette, valamint 

felhívta a figyelmet ágazati 

együttműködéseket elősegítő köz-

oktatási kezdeményezésekre, a 

kapcsolódási pontokra. 

Dr. Eperjesi Tamás a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet főigazgató

-helyettese azt hangsúlyozta, 

hogy a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózatban számítanak a köz-

gyűjteményi, közművelődési és 

közösségfejlesztő szakemberek 

együttműködésére. Kiemelt pro-

jektjeik közül A „Nagyapám Há-

za” mesterinas képző program 

részleteibe avatta be a hallhatósá-

got, mely  rég elfeledett mestersé-

gek újra tanulásával járul hozzá 

az élő hagyomány megterem-

téséhez. 

A konferencia záróeseményeként 

került sor a Magyar Művelődési 

Intézet és Képzőművészeti Lekto-

rátus és stratégiai partnerei között 

létrejövő együttműködési megál-

lapodások ünnepélyes aláírására. 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 

Képzési és Vidékfejlesztési Inté-

zettel, valamint az Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézettel kötött meg-

állapodás nem csak az intézmé-

nyek, de az ágazatok közötti 

együttműködések erősítésének is 

fontos mozzanata. 
forrás: www.mmikl.hu 

 

Együttműködési megállapo-

dással zárult a Közösségi 

Konferencia első napja  

A Magyar Művelődési Intézet és 

Képzőművészeti Lektorátus társ-

rendezésben a Közösségfejlesztők 

Egyesületével, együttműködésben 

a Civil Kollégium Alapítvánnyal, 

és a Szövetség a Közösségi Rész-

vétel Fejlesztéséért Egyesülettel 

kétnapos Közösség konferenciát 

rendezett. A konferencia első nap-

ján ünnepélyes kereketek között 

együttműködési megállapodás 

aláírására is sor került. 

 

A kultúra, a közösség és a civil 

társadalom perspektívájának be-

mutatásában, a közösségi művelő-

dés tartalmainak végiggondolásá-

ban voltak segítségére a konferen-

cia felkért előadói, a közösségi 

művelődés, közösségfejlesztés 

szakértői. A szétesett és atomizált 

helyi közösségek megújulása a 

legtöbb helyzetben igényli a felké-

szült szakmai beavatkozást, mert 

a közösség önerőből nem tudja 

megoldani ezt a feladatot. 

A szakmai konferencián a meg-

újulás érdekében mozgósítható 

legfőbb értékeket és törekvéseket 

vették számba az előadók. 

A konferencia első napját 

Závogyán Magdolna előadása 

zárta, aki a közösségi művelődés 

szükségességét világította meg 

több szempontból. A Magyar Mű-

velődési Intézet szervezeti, tartal-

mi megújítása a közösségi műve-

lődés érdekérvényesítésének meg-

erősítése, a megyei módszertani 

központok integrálása és a társ-

ágazatok szervezeteivel kötött 

együttműködések célja, hogy az 

intézetet a közösségi művelődés 

szellemi műhelyévé, a közösségi 

művelődést pedig az egyik leg-

meghatározóbb társadalom- és 

nemzetformáló erővé emelje. 

 Az estébe hajló konferencia ünne-

pélyes záróakkordjaként a Magyar 

Művelődési Intézet és Képzőmű-

vészeti Lektorátus együttműködé-

si megállapodást írt alá a Közös-

ségfejlesztők Egyesületével. A 

megállapodás, melyet Závogyán 

Magdolna, az intézet főigazgatója 

és Péterfi Ferenc, a Közösségfej-

lesztők Egyesülete elnöke látott el 

kézjegyével, többek között a gene-

rációk közötti együttműködés 

előmozdítását, a hátrányos hely-

zetű térségek társadalmi-, kulturá-

lis-, szociális felzárkózását elősegí-

tő programok, valamint a munka-

erőpiacon hátrányos helyzetű ré-

tegek képzésének, foglalkoztatásá-

nak támogatását tartalmazza. 
forrás: www.mmikl.hu 

http://www.mmikl.hu
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Lengyel Nap Békéscsabán 
 
2012. november 10.-én immár 12. 
alkalommal szervezte meg a Ma-
gyar-Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület és Békéscsaba Megye 
Jogú Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata a Lengyel Nap 
Békéscsabán c. rendezvényt.  
A program minden év novembe-
rében kerül megrendezésre a 
Lengyel Függetlenség Napja al-
kalmából. Az ezévi rendezvényt 
megtisztelte  Békéscsaba lengyel 
testvérvárosának, Tarnowskie 
Góry városának delegációja: 
Jakub Pudelko, a Kultur Centrum 
igazgatója; Zofia Krzykowska 
Múzeum igazgató. A testvérváro-
si delegáció a délelőtt folyamán 
látogatást tett a Városházán, ahol 
megbeszélést folytattak a két vá-
ros közötti további kulturális 
együttműködési lehetőségekről. 
Ezt követően felkeresték a hama-
rosan átadásra kerülő 
"Csabagyöngye" Kulturális Köz-
pontot, majd a Munkácsy Mihály 
Múzeum vendégei voltak. 
Délután a Lencsési úti Közösségi 
Ház adott helyet az ünnepség-
nek, amely lengyel és magyar 
nyelven bonyolódott. A himnu-
szok elhangzását követően 
Leszkó Malgorzata, a helyi Len-
gyel Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke köszöntötte a vendégeket. 
Külön köszöntötte Andrzej 

Kalinowaki Urat, Lengyelország ma-
gyarországi Konzulját, Robert 
Dlubala atyát Gyuláról és a városi 
képviselőtestület tagját, dr. Csicsely 
Ilonát, akik alkalmi beszédet tartottak.  
Az ünnepi műsort az egyesület Cho-
pin kórusa nyitotta meg, majd a 
Tarnowskie Góry-ból érkezett Tess 
táncegyüttes következett, akik elő-
ször eredeti népi- nemzeti táncokat 
mutattak be, mint pl.: polonéz, 
oberek, kujawjak, trojka. Műsoruk 
második részében tradicionális és 
modern táncok következtek, mint pl.: 
cselszton, kán-kán, hip-hop. 
A táncbemutató szünetében Zofia 
Krzykowska, a Tarnowskie Góry 
Múzeum igazgatója nyitotta meg 
Witold Zareba grafikai kiállítását, 
amely december 10-ig lesz megte-
kinthető. 
Az ünnepség befejezéseként Jakub 
Pudelko Úr, a Tarnowskie Góry 
Kultur Centrum igazgatója mondott 
pohárköszöntőt, melyben a két test-
vérváros barátságát méltatta.  
A Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke ezt követően megköszönte az 
alábbi szponzoroknak az általuk 
nyújtott támogatást, amely lehetővé 
tette a program sikeres lebonyolítását 
(Lengyelország magyarországi Kon-
zulátusa; Békéscsaba Megye Jogú 
Város Önkormányzata; Magyaror-
szági Országos Lengyel Önkormány-
zat; Tarnowskie Góry Város Önkor-
mányzat; Kulturális Központ; 
Tarnowskie Góry Múzeum; Békés-

csabai Lencsési 
úti Közösségi 
Ház)  
A rendezvényen 
sok érdeklődő 
lengyel is megje-
lent, akiknek jó 
alkalom kínálko-
zott arra, hogy 
együtt ünnepel-
jék a Lengyel 
Függetlenség 
Napját, és anya-
nyelvükön be-
szélgessenek. 

Ezenkívül sok magyar érdeklő-
dőt is vonzott a program, amely 
lehetőséget nyújtott, hogy köze-
lebbről is megismerkedjenek a 
lengyel kultúrával. 

Leszkó Malgorzata 

 

Európai Bizottság partnerségi 

találkozó 

Az Egyensúly AE Egyesület 

képviseletében Herczegné 

Számel Annamária 2012. no-

vember 9-én az Andrássy Egye-

temen részt vett az Európai Bi-

zottság budapesti rendezvé-

nyén. A partnerségi találkozón 

a Dél- alföldi régióból egyedüli 

meghívottként, a Nonprofit 

Szövetség tagjaként ismerhette 

meg az unió 2014-2020-as finan-

szírozási prioritásait. A pozíciós 

papír ismertetése az Európai 

Bizottság öt tagja által angol 

nyelven történt, melyhez lehe-

tőség nyílt hozzászólások, ész-

revételek megfogalmazására a 

programon. A rendezvényen 

részt vett Farkas Imre, közigaz-

gatási államtitkár, Petykó Zol-

tán, az NFÜ elnöke és Szalóki 

Flórián, NFÜ nemzetközi el-

nökhelyettese, akiktől szintén 

értékes gondolatokat tudhattak 

meg a résztvevők a következő 

pályázati időszak lehetőségei-

ről. 

 

EBH képzés 

A békéscsabai székhelyű 

Egyensúly AE Egyesület által 

fenntartott Békés Megyei Csa-

lád, Esélyteremtési és Önkéntes 

Ház /CSEÖ/ minden tevé-

kenységével a hátrányos hely-

zetű, diszkriminációval legy-

gyakrabban sújtott csoportok 

társadalmi integrációját tartja 

szem előtt - hangsúlyozta Herc-

zegné Számel Annamária, iro-

 

EZ TÖRTÉNT... 
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davezető annak a közelmúltban 

lezajlott, az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság /EBH/ által életre hívott 

képzésnek a kapcsán, melynek 

társszervezői voltak.  

A CSEÖ munkájának fókuszában 

az alábbi diszkriminációs okok, 

hátrányos helyzetet eredményező 

tényezők állnak: fogyatékosság, 

nem, kor (kiemelten az ifjúság és 

időskor), mélyszegénység 

(kiemelten a romák, a gyermekek 

és a hátrányos helyzetű települé-

seken élők), a családok és az ön-

kéntesség. Egyelőre sokan nem 

rendelkeznek még megfelelő is-

meretekkel a hátrányos megkü-

lönböztetésről, annak különböző 

formáiról, és a valódi esélyegyen-

lőségről, s még kevesebben isme-

rik a jogérvényesítés konkrét lehe-

tőségeit. 

Az EBH „Az egyenlő bánásmód 

érvényesítés és a társadalmi érzé-

kenység fejlesztése” című, há-

romnapos képzése teljes mérték-

ben illeszkedik szakmai irányult-

ságunkhoz. A képzés, a szállás az 

utazás és az étkezés költsége pá-

lyázati forrás finanszírozása által 

a résztvevők számára ingyenes 

volt. A résztvevők civil érdekkép-

viseleti szervezetektől voltak 

többségben, de önkormányzati 

intézményektől és központi köz-

igazgatási szervek képviseletében 

is többen jelen voltak. 

Elsajátíthattak esélyegyenlőségi 

ismereteket, képessé válhattak a 

diszkrimináció különböző formái-

nak felismerésére és a jogérvénye-

sítés módjának megválasztására. 

Ez a képzés fejlesztette azokat a 

személyes és szakmai készsége-

ket, amelyek a résztvevőket hoz-

zásegítik ahhoz, hogy az egyenlő 

bánásmód elvét konkrétan ér-

vényre tudják juttatni munkájuk-

ban.  

Különösen fontos lehet ennek a 

tudásnak az ismerete napjaink-

ban, amikor a pályázati úton meg-

szerezhető forrásokhoz is nagy 

számban készülnek esélyegyenlő-

ségi tervek és programok, elsősor-

ban azért, mert az esélyegyenlőség 

nyújtása és biztosítása minden 

szinten, lokális közösségekben is 

feltétele a társadalmi kohéziónak. 

Arról nem is beszélve, hogy egy 

ilyen szemléletformáló, érzékenyí-

tő tréning erősíti a résztvevő szak-

mai és személyes elkötelezettségét 

az esélyegyenlőséget szolgáló pozi-

tív megerősítő intézkedések és tö-

rekvések mellett, fejleszti az önis-

meretet és az előítélet-mentes ma-

gatartás attitűdrendszerét - mond-

ta el az irodavezető.    

Herczegné Számel Annamária 

 

NEA szakmai műhely  

A Közösségfejlesztők Békés Me-

gyei Egyesülete november végén a 

Nemzeti Együttműködési Alap 

(NEA) pályázataival kapcsolatban 

szervezett szakmai műhelyt Békés-

csabán. Bálint Andrea irodavezető 

előadását a 2012-es NEA pályáza-

tok elszámolásával kapcsolatos 

gyakorlati tudnivalók ismertetésé-

vel indította. A témát érintő fontos 

információk közül kiemelte többek 

között azt, hogy az utolsó jóváha-

gyott költségvetéssel kell elszámol-

ni és a projekt megvalósításához 

illeszkedő számlák számolhatóak 

el. Az előadó kihangsúlyozta, hogy 

szerződéskötést követően EPER-

ben van lehetőség módosítást be-

nyújtani. Az önrészként vállalt 

közérdekű önkéntes munka elszá-

molására vonatkozóan fontos tud-

nivaló, hogy az önkéntes munka egy 

órára jutó értékének számításánál a 

mindenkori kötelező legkisebb 

havi munkabér 160-ad részét kell 

figyelembe venni és elszámolás-

kor nyilatkozatot kell kiállítani, 

amelyet EPER-ben rögzíteni szük-

séges. A szakember beszélt még a 

pénzügyi elszámolás tartalmáról, 

majd felhívta a jelenlévők figyel-

mét arra, hogy a teljes elszámolás-

nak tartalmaznia kell a szakmai és 

pénzügyi beszámolót, mindkettőt 

EPER-ben elektronikusan kell 

benyújtani, papíron csak a pénz-

ügyi elszámolás részeként benyúj-

tott dokumentumokat kell bekül-

deni. 

A 2013. évi működési pályázat 

bemutatása kapcsán az előadó 

többek közt szót ejtett a célról, a 

támogatható tevékenységekről, a 

pályázók köréről, a támogatási 

időszakról, a támogatás mértéké-

ről. Kiemelte az elszámolható 

költségek körét, a benyújtás mód-

ját, a kötelező mellékletek fontos-

ságát. Hangsúlyozta a kollégium-

választás jelentőségét, az ado-

mányhoz kapcsolódó normatív 

kiegészítés igénylésének lehetősé-

gét, végül a formai bírálati szem-

pontok alapján a legfontosabb 

részekre is rávilágított. 

A szakmai műhelyen a megye 

több településéről érkező mintegy 

80 civil szervezeti képviselő hasz-

nos információkat hallhatott, me-

lyek az eredményes pályázást 

segíthetik. 

Butora 

Hajnalka 
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Pályázat családbarát közgondol-

kodás népszerűsítése és a nemek 

közötti jobb együttműködés elő-

segítése érdekében 

A pályázat célja a családbarát köz-

gondolkodás népszerűsítése és a 

nemek közötti jobb együttműkö-

dés elősegítése. 

Jelen pályázati kiírás keretében az 

alábbi szervezetek nyújthatnak 

be pályázatot: 

 •az egyesülési jogról, a közhasz-

nú jogállásról valamint a civil szer-

vezetek működéséről és támogatá-

sáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-

vény szerinti közhasznú jogállású 

civil szervezetek (egyesületek és 

alapítványok, kivéve civil társasá-

gok, pártok, pártokhoz kötődő 

ifjúsági szervezetek, szakszerveze-

tek, közalapítványok), 

 •egyházak, egyházi fenntartású 

szervezetek (pl. plébánia, parókia, 

gyülekezet) 

 •médiatartalom-szolgáltatók, saj-

tótermék kiadók, internetes tarta-

lomszolgáltatók 

Továbbá, amelyek: 

 •a Lebonyolító internetes Pályá-

zatkezelő Rendszerében (Nemzeti 

Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Pályázatkezelő Rendszere) regiszt-

ráltak.  

Mindkét komponens esetében 

támogatja: 

 •kommunikációs programokat, 

melyek témájukban a pályázat 

céljaihoz kapcsolódnak (például: 

tematikus írások és cikksorozatok, 

egyedi műsorok, műsorblokkok, 

internetes tartalmak, írott és elekt-

ronikus kiadványok, stb.)  

A pályázaton maximum 800.000 

Ft, azaz nyolcszázezer forint vissza 

nem térítendő támogatás igényel-

hető. 

A benyújtás határideje:  

2013. január 7. 23.59 óra 

Érdeklődés: NEMZETI CSALÁD- 

ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 

Telefon: (06-1) 237 6782 

palyazat@ncsszi.hu 

A korszerű, többfunkciós 

(multifunkcionális) közművelő-

dési fejlesztéseket szolgáló kö-

zösségi programok, együttműkö-

dések, új tanulási formák kiala-

kulásának elősegítése (Építő kö-

zösségek – B) – TÁMOP- 3.2.3/B-

12/1 

A pályázat célja 

A pályázati konstrukció fő célja 

többfunkciós közművelődési in-

tézmények (Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Terek, Agórák, Agóra 

Pólusok) multifunkcionalitásából 

adódó szinergiák létrejöttének biz-

tosítása. Ezzel az Integrált Közös-

ségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-

k), Agórák és Agóra Pólusok helyi 

társadalomba történő beágyazódá-

sát, széleskörű használatát szolgá-

ló programok, közművelődési, 

könyvtári fejlesztések, egyéb kö-

zösségi alkalmak, nonformális és 

informális tanulási alkalmak, szol-

gáltatás-fejlesztések létrehozása. 

A pályázati kiírás másik kiemelt 

célja, hogy a fentiekhez megfelelő 

háttértámogatást biztosítson a pá-

lyázat benyújtására jogosult 

IKSZT címbirtokosok, valamint az 

Agóra és az Agóra Pólus intézmé-

nyek részére, hogy azok a helyi 

társadalom megújulásának, a vi-

dék kulturális fejlődésének motor-

jai és központjai legyenek. 

Kötelező szakmai tevékenységek 

A) komponens 

 1.Szakmai terv készítése a pályá-

zat benyújtásához  

2.Közművelődési és közösségi 

programok és tevékenységek szer-

vezése az egész életen át tartó ta-

nulás elősegítése érdekében 

 3.Olvasási, információkeresési és 

digitális kompetenciák fejlesztése, 

könyvtári szolgáltatások népsze-

rűsítése, és közösségfejlesztő 

könyvtári programok szervezése 

A Támogatható tevékenységeket 

részletesen az A) és a B) kompo-

nensre vonatkozó Pályázati út-

mutató C1.1. pontja tartalmazza. 

A pályázat benyújtásának határ-

ideje 

•A) komponens: 2013. január 21 

és február 18. között, 

 •a B) komponens: 2013. január 14 

és január 28. között. 

További felvilágosítás: Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség 

Tel: 06-40/638-638; e-mail: 
ugyfelszolgalat@nfu.gov.hu;  
honlap: http://www.nfu.hu 
 

Európa a polgárokért program - 

Civil szervezetek által kezdemé-

nyezett projektek 

Az alprogram célja: 

Különböző részt vevő országokból 

származó civil társadalmi szerve-

zetek konkrét projektjeinek támo-

gatása. Különféle helyi, regionális, 

nemzeti vagy európai szinten lét-

rehozott szervezetek vehetnek 

részt benne. A projekteknek köz-

érdekű kérdések megismertetésé-

re, illetve az európai szintű 

együttműködés vagy koordináció 

révén elérhető konkrét megoldá-

sokra kell törekedniük. 

Pályázati feltételek: 

- A pályázónak a programban 

részt vevő országok valamelyik-

ében székhellyel kell rendelkeznie. 

- Egy projektben legalább két szer-

vezet vesz részt két különböző 

országból. 

- Egy projekt maximális időtarta-

ma 18 hónap. 

Pályázhatnak: nem kormányzati 

szervezetek; a tevékenységeiket 

helyi, regionális, nemzeti vagy 

európai szinten kifejtő jogállással 

(jogi személyiséggel) rendelkező 

civil társadalmi szervezetek 

Beadási határidő: 2013. február 1. 

(Megvalósulási időszak: 2013. au-

gusztus 1.-2014. január 31.) 

További információ:  

Tempus Közalapítvány 

Infóvonal: (06 1) 237 13 20; E-mail: 

info@tpf.hu;  http://www.tka.hu  

 

Oldal  9 

PÁLYÁZATOK 

http://www.nfu.hu
mailto:info@tpf.hu


2012. december 

MEGHÍVÓ 

A Békés Megyei Népművészeti 

Egyesület tisztelettel meghívja Önt 

a „Népi kézműves hagyományok 

ápolása a Körösök vidékén” című 

projekt nyitórendezvényére. 

Időpontja: 2012. december 16. 

(vasárnap) 10.00 óra 

Helyszíne: Kornélia Étterem és 

Rendezvényközpont Békéscsaba, 

Baross u. 9-21. sz. 

Program: 

09.30 – 10.00  Regisztráció 

10.00 Köszöntőt mond: Pál Mik-

lósné, a Békés Megyei Népművé-

szeti Egyesület elnöke 

Népi kézműves hagyományok 

ápolása a Körösök vidékén című 

projekt bemutatása 

Előadó: Kölcseyné Balázs Mária,  

projektmenedzser 

A népi kézműves foglalkozások 

hatása a gyermekek pszichés fejlő-

désére 

Előadó: Lugosiné Pál Ildikó, pszic-

hológus 

A projekt várható hatásai az óvo-

dás gyermekek körében 

Előadó: Bonyhádi Péter Pálné 

szakmai megvalósító 

A projekt várható hatásai az isko-

lás gyermekek körében 

Előadó: Pecsenya Edit, a békéscsa-

bai Szlovák Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda és Kollégium igaz-

gatója 

Hozzászólások, vélemények 

A konferencián közreműködik: 

Majorosi Tímea népdalénekes 
 

Válság ellen sárkányfű?! 

 

Az Életfa Alapítvány fontos fela-

datának tartja, hogy az arra nyitott 

partnerszervezetekkel kölcsönö-

sen eredményes programokat va-

lósítson meg, mely által egy új 

együttműködési forma valósul 

meg: a nyertes-nyertes modell.  

Ennek érdekében 2012. december 

14-én pénteken 13 órától szakmai 

napot szerveznek Békésen a Kecs-

keméti Gábor Kulturális Központ 

Kápolna termében. A nap során 

azokat a területeket érintik, ame-

lyek a válság túlélését, sőt adott 

esetben a civil szervezetek meg-

erősítését segíthetik. 

A szakmai napon való jelenlét in-

gyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Bővebb információ:  www.eletfa.hu 

 

A kőszívű ember fiai a Jókai 
Színházban 
 
Bécs, március 13. Két nappal 

Petőfiék nagy pesti megmozdulá-

sa, a dicsőséges magyar esemé-

nyek előtt fegyvert ragad, és a régi 

rend bukását követeli az osztrák 

ifjúság. Európa hónapok óta láz-

ban, a népek tavasza a szívekben 

és lelkekben is meghozza a maga 

virágait. Ki ne emlékezne a Barad-

lay fivérek tündöklésére és buká-

sára: Ödön és Richárd lánglelkű 

hazafiságára, Jenő áldozatvállalá-

sára! S van-e olyan egykori általá-
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Vihar a tengeren - Miklós kimenti 

a háborgó tengerből a hajótörést 

szenvedett zarándokokat. 

A halász lányainak megsegítése - 

Egy szegény halász adóssága fejé-

ben eladni kényszerül lányait egy 

rabszolga kereskedőnek. Miklós 

egy-egy zacskó aranyat tesz be 

nekik az ablakon át, így megmene-

külnek szörnyű sorsuk elől. 

Finálé: Miklóst püspökké szente-

lik. 

Mindhárom történet bemutatása 

kis- és nagy gyermekeknek jól 

„emészthető” formában került 

színpadra. A térben egy 

hármasoltárt idéző mobil díszlet s 

mintha a rájuk festett ikonok ele-

venednének meg és játsszák végig 

a történetüket. A díszletelemek 

mozgatásával változik a színpad-

kép, így jönnek létre a helyszínek. 

Bővebb információ, jegyrendelés: 
www.napsugarbab.hu; 06-20-293 
5626 

Magyar királyok panoptikuma a 

Munkácsy Mihály Múzeumban 

Géza fejedelem, Szent István, I. 

András, I. Béla, Szent László, Köny-

ves Kálmán, II. (Vak) Béla, II. And-

rás, IV. Béla, IV. (Kun) László, III. 

András, Károly Róbert, I. (Nagy) 

Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hu-

nyadi János és Hunyadi Mátyás 

életnagyságú viaszfiguráit 2m2-es 

roll up ismeretterjesztő és élmény-

falak között elhelyezve tekinthetik 

meg a gyerekek zenés tárlatvezetés 

kíséretével.  

A kiállított élethű és életnagyságú 

történelmi alakokat korhű ruhában, 

fegyverzetben vagy koronázási jel-

vényekkel (korona, jogar, országal-

ma) ellátva tekinthetik meg a láto-

gatók. 

Lehetőség van továbbá rendhagyó 

történelemórák látogatására is, 

amelyek keretében saját eszközök-

kel filmvetítést is tartanak a ma-

gyarság történelméről, a magyar 

uralkodókról. 

A Magyar Királyok Panoptikuma 

nem csak kiállításként funkcionál, 

hanem az iskolai oktatás kiegészíté-

seként rendhagyó történelemórák-

kal várja a szervezetten érkező is-

kolás és óvodás csoportokat. 

A tárlat 2012. november 21 - 2013. 

január elsejéig várja a látogatókat 

a Tégla teremben. 

nos iskolás, akinek ne futkosna a 

hátán a hideg, amikor felidézi a 

jégbe szakadást a befagyott Dnye-

peren, vagy a farkasok támadását! 

A Kárpátok hágóinak meghódítá-

sát, Buda várának visszavételét. 

Jókai nagy mesélőként él a ma-

gyar kulturális köztudatban. Ta-

lán mert az is volt. Méltóságteljes 

mondatai, pompás környezetraj-

zai lebilincselőek, romantikusan 

realista alakjai mindannyiunk 

kedvencei – ez utóbbiak ezúttal a 

Jókai Színház színpadán is életre 

kelnek. 

Mámor, szerelem, halál. Repül-

jünk együtt vissza az időben száz-

hatvan évet! Hátha nem minden 

szív válik kővé. 

Bővebb információ: 
www.jokaiszinhaz.hu; 66/519-550 
 
Napsugár Bábszínház 

December 15. 10.00 óra, Ibsen 

Ház - Békéscsaba: Csodatévő 

Szent Miklós kalandos élete 

Az előadás létrehozásának célja, 

hogy a gyermekek a jótéteményei-

ről híres patalai pap történetét is 

megismerjék. Szent Miklósról szá-

mos legenda él, ezek közül mi 

hármat mutatunk be:  

A szegény gyermekek megmentése 

- Két éhes kisgyermek belopako-

dik a kocsmába és megdézsmálják 

a kamrában lévő étkeket, mikor is 

a kocsmáros rajtakapja őket és a 

savanyító dézsába zárja, hogy ott 

pusztuljanak.  Miklós papnak az 

angyalok közbenjárásával sikerül 

feltámasztani a kis testvéreket. 

Jótékonysági akciók 

A Gyulai Baptista Gyülekezet imaháza idén is gyűjtőhelye a cipősdoboz akciónak, ahol önkéntesek fogadják 

az érkező adományokat, és továbbítják a rászoruló gyerekek felé. Az adománygyűjtés ideje Gyulán decem-

ber 5-14., 15.00-18.00 óra között hétköznaponként.  

Békésen a cipősdoboz akció gyűjtőhelye:  Teleky u. 39., H-P: 8-18; V: 9-18 

Érdeklődni lehet: Kun János, 20/886-8043 

A Vöröskereszttel karácsonyi jótékonysági akciót indít a Békés Megyei Hírlap: használt ruhát, játékot, tartós 

élelmiszert gyűjtenek. A felajánlásokat december 18-ig várják a Hírlap irodáiba, az ajándékokat a Vöröske-

reszt segítségével juttatják el a rászorulóknak. Az adományokat várják: Békéscsabán, a Petőfi u.2., a Mun-

kácsy u. 9., Gyulán, a Megyeház u. 10. alatt. 

http://www.napsugarbab.hu
http://www.jokaiszinhaz.hu
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

Útmutató egy közművelődési 

intézmény minőségirányításá-

nak kidolgozásához 

A Békés Megyei IBSEN Nonprofit 

Kft. Kulturális Irodája célul tűzte 

ki, hogy segítséget nyújtson a Bé-

kés megyei közművelődési intéz-

mények számára, hogy minőségi, 

igényes és innovatív tevékenysé-

get végezzenek. Ezt a feladatkört 

foglalja össze a minőségirányítási 

rendszer, amelynek bevezetésé-

hez és fenntartásához ad irány-

mutatást az alábbi segédlet, 

amely mindenki számára ingye-

nes és szabadon terjeszthető. A 

dokumentum felhasználható a 

Minősített Közművelődési Intéz-

mény Cím pályázat előkészítésé-

hez is. 

A minőségirányítással és az út-

mutatóval kapcsolatos kérdéseit 

és javaslatait szívesen fogadja a 

Békés Megyei IBSEN Nonprofit 

Kft. A munkatársak igyekeznek 

megoldást találni a problémákra, 

ugyanakkor számítanak a közös 

gondolkodásra és a tapasztalatok 

beépítésére is. Bővebb információ 

kérhető a kultura@ibsen.hu          

e-mail címen és a 06-20-402-21-55-

ös telefonszámon. 

Az útmutató letölthető a 

kultura.ibsen.hu oldalról.  

 

2013 a Polgárok Európai Éve 

Az Európai Unió 2013-ban ün-

nepli a Polgárok Európai Évét. A 

rendezvénysorozat célja, hogy az 

EU polgárai többet tudjanak meg 

a jogaikról és lehetőségeikről. 

2013 a Polgárok Európai Éve az 

Európai Unióban. Az európai év 

célja, hogy az emberek többet 

tudjanak meg az uniós polgárság 

nyújtotta jogaikról és lehetősége-

ikről, és arra bátorítsa őket, hogy 

részt vegyenek a civil fórumokon. 

Az Európai Bizottság a rendez-

vénysorozatra egy többnyelvű 

weboldallal, és kommunikációs 

stratégiával, konferenciákkal és 

nemzeti, regionális, valamint helyi 

rendezvényekkel készül. 

Bővebb információ: ec.europa.eu/

citizenship/european-year-of-

citizens-2013/index_en.htm 

 

Felülvizsgálnák az önkéntesség-

ről szóló törvényt 

A jövő év elején felül kell vizsgálni 

az önkéntességről szóló, 2005-ben 

hozott törvényt, azt a megválto-

zott körülményekhez kell igazí-

tani, mert az önkéntes szerveze-

tek száma két év alatt 2500-ról 

4500-ra nőtt - mondta Fülöp Atti-

la, az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma család- és esélyteremtési 

politikáért felelős helyettes állam-

titkára kedden egy budapesti kon-

ferencián. 

A Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) és az Önkéntes Központ 

Alapítvány Önkéntes munka Ma-

gyarországon című rendezvényén 

a helyettes államtitkár közölte: 

civil szervezetek nélkül lehetetlen 

az önkéntesség elterjesztése, 

amelynek nyolcéves stratégiáját 

kidolgozták, és amelynek kereté-

ben igyekeznek integrálni a hátrá-

nyos helyzetű társadalmi csoportokat. 

Középtávú feladataik között emlí-

tette, hogy a pedagógusokat is 

bevonják ebbe a munkába, az 

önkéntespontok létrehozásával 

pedig infrastruktúrával, humán 

erőforrással segítik az önkéntes 

akciókat. Célként jelölte meg, 

hogy a 2014-2020-as uniós költség-

vetési időszakban minél több pá-

lyázatot tegyenek közzé ezen a 

területen. 

Kardkovács Kolos, a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium foglalkozta-

tásért felelős helyettes államtitkára 

azt mondta: a kormány foglalkoz-

tatáspolitikájának fontos eleme az 

önkéntesség, amelynek alapvető 

funkciója a társadalmi kohézió 

erősítése, az egyén készségeinek 

fejlesztése és a hátrányos helyzetű 

csoportok integrációja. Megjegyez-

te, hogy a felsőfokú végzettségűek 

fogékonyabbak az önkéntességre, 

mint az alacsonyabb végzettségűek, 

és ebbe a tevékenységbe szeretnék 

bevonni a hátrányos helyzetű cso-

portokat, a kismamákat, az időse-

ket, a fiatalokat és az inaktívakat is. 

Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az 

Egyesült Államok budapesti nagy-

követe arról beszélt, hogy Kennedy 

elnöksége alatt megszervezték a 

Békahadtestet, amelynek tagjai a 

fejlődő országokban végeztek ön-

kéntes munkát, egyebek mellett az 

oktatás, az informatika és a környe-

zetvédelem területén. Önkéntesek 

is keresték a túlélőket a 2001. szep-

tember 11-i terrortámadás után, és 

a Sandy hurrikán rombolása utáni 

munkálatokba is bekapcsolódtak - 

tette hozzá. A nagykövet szólt arról 

is, hogy a civil szervezetek közötti 

partnerség jegyében magyarokat is 

fogadnak Amerikában, hogy ta-

pasztalatokat szerezzenek az ön-

kéntességről. 

Lester Salamon, a Johns Hopkins 

Egyetem (Baltimore) professzora 

kiemelte: az önkéntes munka 

"megújuló erőforrás" a társadalmi 

problémák megoldásában. Közlése 

szerint a világon egymilliárd, Euró-

pában pedig 115 millió 900 ezer 

felnőtt dolgozik önkéntesként. Egy 

2008-as kutatás eredményeire hi-

vatkozva a professzor azt mondta: 

az önkéntesek boldogabbak, tovább 

élnek, és fizikailag is jobb állapot-

ban vannak nem önkéntes társaik-

nál, és ez a tevékenység jó hatással 

van az idősebb korosztályok aktivi-

tására is. 
forrás: metropol.hu 

EURÓPAI DIÁKSZERVEZETEK 

AZ OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI 

PROGRAMOK FINANSZÍROZÁ-

SÁT FÉLTIK 

 Jelenleg is zajlanak az Európai 

Unió következő hosszútávú költ-

ségvetésének előkészületei.              
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A 2014-2020 közöttre tervezett 

költségvetési keret a hét év alatt 19 

milliárd eurót szán oktatásra, kép-

zésre, ifjúsági programokra és 

sportra. 

A tervezett költségvetésről három 

diákszervezet, az Európai Hallga-

tói Fórum (AEGEE), az Erasmus 

Hallgatói Hálózat (ESN) és az Eu-

rópai Hallgatói Önkormányzatok 

Szövetsége (ESU) által kiadott nyi-

latkozat szerint a költségvetés ter-

vezetében szereplő 19 milliárd eu-

rós, az Európai Unió oktatási és 

ifjúsági programjaira szánt összeg 

egy minimum összeg annak érde-

kében, hogy az átfogó, EU2020-nak 

hívott gazdaságfejlesztési program 

sikeres legyen. 

A fiatalok cseréjét segítő ifjúsági és 

oktatási uniós programok nem csak 

ahhoz járulnak hozzá, hogy szakmai 

ismereteik mellett nyelve(k)et tanul-

janak és megismerjék más országok 

kultúráját, de hosszú távon szolgál-

ják elhelyezkedésüket a munkaerő-

piacon.  

A három szervezet javaslata az, hogy 

az EU következő költségvetésében 

emeljék meg az oktatásra és képzésre 

jelenleg tervezett összeget. 

 

Itt a Windows 8! 

 A CivilTech Programon keresztül, a 

Microsoft adományokra jogosult 

szervezetek is igényelhetnek Win-

dows 8 Professional és Enterprise 

Upgrade termékeket!  

A Windows 8 megtart néhány 

elemet a korábban már megszo-

kott Windows XP-ből és Win-

dows 7-ből, azonban a funkcióját 

vesztett Start gomb eltűnt. He-

lyette egy új, alkalmazásorientált 

felületet kapunk, mely megköny-

nyíti a szinkronizálást a felhő-

alapú szolgáltatásokkal. Emellett 

számos fejlesztés van a felszín 

alatt , mint például kisebb memó-

riahasználat, vagy a Windows 7-

nél gyorsabb megjelenítés.  

Nem biztos abban, hogy a Win-
dows 8 megfelelő-e az Önök szá-
mára? Összeállítottunk néhány 
információt, amely segíthet a 
döntésben. Bővebb információ a 
www.civiltech.hu weblapról elér-
hető Windows 8 oldalon. 

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Megjelent a Szín – Közösségi 

Művelődés 17/5 lapszáma 

 

Örömmel tájékoztatjuk olvasóin-

kat, hogy november 15-én megje-

lent a lap 17/5 száma, mely az 

őszi beharangozót megerősítve, 

tartalmában és formájában is a 

közművelődés terén végbemenő 

változásokat tükrözi. 

Az írásokon keresztül közössé-

gek, s az értük, velük dolgozó 

szakemberek portréi rajzolódnak 

ki, továbbá olyan újszerű kezde-

ményezések, fejlesztések, melyek 

a lokális társadalmi kapcsolatok 

megerősítését szolgálják, s példá-

ul szolgálhatnak másoknak is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előfizetési lehetőséget korszerű, 

csomagajánlatokat is tartalmazó 

megrendelővel gazdagítottuk, így 

egy-egy közösség, intézményhálózat 

akár 400-500 forintos áron is megvá-

sárolhatja az újságot. 

A folyóirat a hegedusk@mmikl.hu e-

mail címen vagy a 06/1 201-5764 

faxszámon rendelhető meg. Lehető-

ség van egyedi lapszámok megren-

delésére és a 2013. évi teljes évfo-

lyam előjegyzésére is. 
Forrás: MMIKL 

 

Változó civil világ  

Kézikönyv civil szervezetek számára 

Szerzők: Dr. Bódi György, Dr. Géczi-

né dr. Bárdosi Eszter, Kahulits And-

rea, Dr. Kákai László, Dr. Lakrovits 

Elvíra, Dr. Lele Zsófia 

A kötet átfogó képet nyújt a civil 

szervezetek létrehozásával, működé-

sével és gazdálkodásával kapcsola-

tos feladatokról, kötelezettségekről, 

az igénybe vehető adókedvezmé-

nyekről, mely ismeretek a minden-

napi működésben segíthetik a szer-

vezetek munkatársait. 

A szerzők a szektor elismert 

szakértői, akik között található 

jogász, közgazdász, politológus, 

NEA-kollégiumi elnök, és civil 

ügyekben eljáró gyakorló bíró 

is. Felkészültségük és gyakorlati 

tapasztalataik garanciát jelente-

nek arra, hogy a kézikönyv ol-

vasói hasznosítható ismeretek-

hez jussanak, így a téma iránt 

mélyebben érdeklődőknek is 

bátran javasoljuk a kézikönyvet. 

A kiadvány a következő kérdé-

sekre koncentrál: 

- alapítás, nyilvántartás, 

- működéssel kapcsolatos kérdé-

sek, 

- a civil szervezetek gazdálkodá-

sa, 

- adózás és számvitel, 

- a civil szervezetek támogatása. 

A kiadvány megrendelhető a 
http://complex.hu/Valtozo-
civil-
vilag@70_1528_kiadvany.html 
oldalon. 

http://www.civiltech.hu
http://complex.hu/Valtozo-civil-vilag@70_1528_kiadvany.html
http://complex.hu/Valtozo-civil-vilag@70_1528_kiadvany.html
http://complex.hu/Valtozo-civil-vilag@70_1528_kiadvany.html
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Móra László: Karácsonyi csengő 

Csingilingi, cseng a csengő,  

Száll a szánkó, mint a felhő,  

Csaknem elszakad a gyeplő,  

Csingilingi, cseng a csengő.  

 

Égi szánkót hajt az angyal.  

És mire az estihajnal  

Megjön a szép fenyőgallyal,  

Cseng a csengő, jő az angyal.  

 

Itt a Jézus angyalkája,  

Égben termett csodafája,  

S mindent, mindent aggat rája  

A kis Jézus angyalkája.  

 

Arany diót, arany csengőt,  

Ezüst lepkét, ringót rengőt,  

Amilyen még földön nem nőtt,  

S csilingelő arany csengőt.  

 

Kérünk Jézus angyalkája,  

Ahol sok a koldus, árva,  

Hol jóságod legtöbb várja,  

Ott pihenj meg legtovábbra.  

 

Hozz örömet, békességet,  

A szíveknek melegséget,  

Karácsonyi szép meséket,  

S az Istennek dicsőséget. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és  

sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak  

minden kedves olvasónak  

a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének  

tagjai és munkatársai!  
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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 
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