
Békéscsaba 

 

Január 21-én, hétfőn, 18 

órától a Bartók Béla zene-

iskola népzenész és népi 

énekes növendékeinek 

gálaműsorát tekinthetik 

meg az érdeklődők a Bé-

kési út 24. szám alatti 

klubházban. 

A Bartók Béla zeneiskola 

népzenész és népi énekes 

növendékeinek gálamű-

sorát Barbócz Sándor és 

János Hajnalka vezeti 

A rendezvény látogatása 

ingyenes! 

 

Lencsési Közösségi Ház 

Január 19.  

9.30 óra: Családi játszó-

ház – Falikép készítése a 

Himnusz első versszakát 

tartalmazó merített papír 

díszítésével 

15.30 óra: Csobai Elena 

békéscsabai alkotó fest-

ményeiből válogatott 

tárlat megnyitója 

16.00 óra: Pálfy Margit 

színművész önálló elő-

adói estje Latinovits Zol-

tán emlékére a Lencsési 

E-Napraforgó 

Kiadja: 
Közösségfejlesztők 
Békés Megyei 
Egyesülete 

Megalakult a Nemze-

ti Ifjúsági Tanács 

2012. november 30. és 

december 1. között 

megrendezésre került 

a Nemzeti Ifjúsági 

Tanács alakuló ülése. 

Az ifjúsági élet képvi-

selői kétnapos alakuló 

ülés során fogadták el 

az ernyőszervezet 

alapszabályát, mellyel 

mérföldkőhöz érke-

zett a fiatalok és a 

politikai élet közötti 

együttműködés. A 

tanács megalakulásá-

val a fiataloknak lehe-

tőségük nyílik arra, 

hogy az újkori ma-

gyar demokráciában 

először adhassanak 

visszajelzést a döntés-

hozók felé érdekeik-

ről, igényeikről.  

Ez történt... 4 

Pályázatok 6 

Rendezvények 8 

Figyelmükbe 
ajánljuk... 

10 
 

Kiadványajánló  13 

A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Pódium Sorozat kereté-

ben 

Január 21. 14.30 óra: 

Brazda Zsolt történelem-

tanár előadása „A Him-

nusz születése és a re-

formkor kezdete” cím-

mel 

Január 22. 17 óra: a Már-

vány Fotóműhely tagjai-

nak alkotásaiból összeál-

lított kiállítás megnyitója 

”A pillanat varázsa” cím-

mel 

 

Békés 

 

Helyszín: Kecskeméti 

Gábor Kulturális Köz-

pont  

Időpont: 2013. január 22. 

17:00 óra: "Hazám" - iro-

dalmi est (Theatrum 

Hungaricum előadása 

Budapestről) 

18:00 óra: Táncház élőze-

nével, a Belencéres Nép-

táncegyüttes tagjainak 

közreműködésével, 

Mahovics Tamás 

néptáncpedagógus veze-

tésével 

Sarkad 

 

A Bartók Béla Művelő-

dési Központ és Könyv-

tár szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját 

a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából megrende-

zésre kerülő programjai-

ra. 

A Sarkadi Gobelin klub 

kiállítása, a Sarkadi Go-

belin klub tagjainak al-

kotásaiból. 

Időpont: 2013. január 22. 

(kedd) 17.00 óra 

Helyszín: Bartók Béla 

Művelődési Központ – 

erkélyterem 

„ Sarkad az én szemem-

mel” fotópályázat ered-

ményhirdetése, és díjáta-

dó ünnepsége, Kultúra 

napi zenés est  

Fellépnek: Kovács Kin-

ga; ÉDEN BAND ZENE-

KAR: Egri Gyula - Sze-

gedi Attila 

Időpont: 2013. január 22. 

(kedd) 18.00 óra 

Helyszín: Bartók Béla 

Művelődési Központ – 

nagyterem 

Magyar Kultúra Napja 2013.  

 
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy na-
gyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, 
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idé-
ző tárgyi és szellemi értékeinket. 
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt 

tartanak. Az alábbiakban néhány Békés megyei rendezvényre hívjuk fel a 

figyelmet. 
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Kazinczy Ferenc „Szép magyar 

beszéd”verseny 

Időpont: 2013. január 24. 

(csütörtök) 09.00 óra 

Helyszín: Városi Könyvtár 

Minden kedves érdeklődőt sze-

retettel várunk! 

 

Szarvas 

Helyszín: Corvinus Teátrum 

színházterme 

Időpont: 2013. január 20. 15 óra  

A Magyar Kultúra Napja tiszte-

letére rendezett ünnepi műsor 

A műsorban közreműködnek: 

Rubold Ödön, Jászai Mari díjas 

színművész 

Szarvasi Kamarazenekar 

Benkő Géza színművész 

Dúsa Zsuzsa, Domján Edit-díjas 

színművész 

Varga Viktor színművész, ren-

dező—Tessedik Táncegyüttes 

 

Gyula 

Időpont: 2013. január 22. 17 óra 

Helyszín: Művelődési ház – 

Kultúra Kávéház (II. emeleti 

előtér)  

Szervezők: 

Gyula Város Önkormányzata, 

Gyulai Kulturális és Rendez-

vényszervező Nonprofit Kft., 

Gyulai Alkotókör, Mogyoróssy 

János Városi Könyvtár 

A Magyar Kultúra Napja alkal-

mából rendezett ünnepi műsor 

Program: 

Köszöntő – Dr. Görgényi Ernő, 

Gyula város polgármestere 

Gyulai kitüntetettek köszöntése 

Gyulai jubileumok 

30 éves a gyulai Erkel Ferenc 

Vegyes Kar 

50 évvel ezelőtt szervezték az 

első EDÜ-t 

50. évad a Gyulai Várszínház-

ban 

 

Gasztrokultúra 

Békés Megyei Culinary Team és a 

Magyar Nemzeti Gasztronómiai 

Szövetség Nemzeti válogatottja 

Corvin Borklub Baráti Társaság 

Gyulai Pálinka Manufaktúra 

Kiegészítő program: csíkszeredai 

Prisma Fotóklub és a gyulai Szé-

kely Aladár Fotóklub közös kiállí-

tása. Helyszín: Művelődési ház – 

földszinti kisgaléria. 

 

 

Gyomaendrőd 

Helyszín: OMart Könyvesbolt és 

Kulturális Műhely  

Időpont: 2013. január 26. - 16 óra 

Kiállítás és könyvbemutató: 

Dr. Szilágyi Ferencné Németh 

Eszter mutatja be Endrődi tájszó-

tár című könyvét. Ez alkalommal 

nyílik Kóra Judit kiállítása, Weö-

res Sándor verseihez készített 

illusztrációiból 

 

Mezőberény 

Szervező:                                    

Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központ 

2013. január 20. - 19 óra            

Színházi estek (Fogi Színház) 

2013. január 21. - kulturális ese-

mények: a Color Fotóklub kiállí-

tása (művelődési házban) 

2013. január 21. - Míves kapuk - 

fotókiállítás Cservenák János ké-

peiből (művelődési házban) 

2013. január 23. - 19 óra - Színház-

busz - A kőszívű ember fiai, bér-

letes előadás a Békéscsabai Jókai 

Színházban 

2013. január 24. - 17 óra - múzeu-

mi esték: A szlovákok letelepedé-

se, 1723 - Körösi Mihály előadása 

2013. január 25. - 16 óra - Mesélj 

nekem: mesét mond Szabó T. An-

na író, költő (OPSKK könyvtárá-

ban 

Vésztő 

Időpont: 2013. január 22. 

Szervezők:                               

Sinka István Művelődési Köz-

pont; Városi könyvtár: 

9.00 - Kölcsey világa - kiállítás 

A Himnusz szerzőjének mun-

káiból 

10.00 - Himnuszok Sinka Ist-

vántól - 80 éve jelent meg a fe-

kete bojtár első kötete 

(rendhagyó irodalomóra) 

Sinka István Művelődési Köz-

pont: 

16.30 - A Vésztői Digitális Fotó-

egyesület - „A téma az utcán 

hever”, „Monokróm” című ki-

állításainak megnyitója 

17.00 - ÜNNEPI MŰSOR - Ün-

nepi köszöntőt mond Molnár 

Sándor, Vésztő polgármestere 

Életképek a reformkorból (A 

szeghalmi Péter András Gim-

názium tanulóinak műsora) Az 

alapfokú művészeti iskola ta-

nulóinak előadása - 

„FELESÉGEK FELESÉGE" mo-

nodráma 

 

Doboz 

Szervezők:                               

Dobozi Közösségi Ház és 

Könyvtár, Dobozi Általános 

Iskola, Dobozi Népművészeti 

Egyesület 

2013. január 21. (hétfő) 10 óra  

A Magyar Kultúra Napja tiszte-

letére rendezett Kulturális Hét 

megnyitója 

Egész napos felolvasás a Dobo-

zi Közösségi Ház és Könyvtár-

ban 

2013. január 22. (kedd) 11 órától 

A Dobozi Közösségi Ház és 

Könyvtár avató ünnepsége 

Ünnepi beszédet mond: Simon 

István Tamás polgármester 

Tehetségeink bemutatója a 

színpadon 
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2013. január 23. (szerda) 13 órától 

Népi játszóház a farsang jegyében 

a Széchy Tamás Emlékház és Alko-

tóházban 

Program: farsangi maszkok, álarc-

ok, díszítő fonatok a tavasz színei-

vel, farsangi meghívók, csőröge és 

szalagos fánk sütése 

2013. január 24. (csütörtök) 17 órá-

tól  

„A Jókai bablevestől Krúdy borá-

ig” Irodalom a konyhában címmel 

Fekete Gabriella előadása 

2013. január 25. (péntek) 18 órától 

X. KÖZSÉGI HELYTÖRTÉNETI 

VETÉLKEDŐ a helyi civilszerveze-

tek és intézmények közreműködé-

sével Szervezők: a Dobozi Népmű-

vészeti Egyesület tagjai 

Záróbeszédet mond Békési Mihály 

Tibor alpolgármester 

Mezőkovácsháza 

Időpontja: 2013. január 22. - 16 óra 

Helye: Művelődési Ház 

A Magyar Kultúra Napja Mezőko-

vácsházán 

Közreműködnek: A Békéscsabai 

Jókai Színház művészei 

Köszöntőt mond: Prof. Dr. Turcsán 

Zsolt polgármester 

Orosháza 

Magyar Királyok Panoptikuma 

királyainkat bemutató kiállítás 

Ideje: 2013.január 11-február 3-ig, 

minden nap 8-18 óráig 

Helyszín: PMK Bubik terme Oros-

háza, Kossuth L. u. 1. 

belépőjegyes 

Kruzslicz Zsolt pedagógus festmé-

nyeinek kiállítása; A kiállítást meg-

nyitja K. Tóth István 

Ideje: 2013. január 17. 16 óra 

Helyszín: Városházi Galéria Oros-

háza, Szabadság tér 4-6. 

A kiállítás megtekinthető: 2013. 

február 28-ig 

 

Mezőhegyes 

Időpont: 2013. január 14. - 16 óra 

Helyszín: József Attila Általános 

Művelődési Központ - szervezők 

Amatőr művészeti csoportok be-

mutatkoznak. 

Hamarosan megnyitja kapuit a 

Csabagyöngye 

A Magyar Kultúra Napján, január 
22-én átadásra kerül a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ. 
2013. január 23-tól különböző 
programokkal várják az érdeklő-
dőket, melyről a 
www.csabagyongye.com oldalon 
tájékozódhatnak. 

 

Helytörténeti gyűjtemény bemu-
tatóhely kialakítása Kondoroson 
 
A Kondorosiak Baráti Köre Köz-
hasznú Alapítvány támogatási 
kérelmet nyújtott be a LEADER 
közösségi célú fejlesztés jogcím 
keretében a 1 016 787 azonosító 
számú - Térségi  és nemzetiségi  
hagyományok ápolása -  célterület-
re. A bruttó 7.000.000 Ft támogatás 
révén - Kondoros és lakosai, az itt élő 
nemzetiségek gazdasági-társadalmi-
kulturális hagyományainak, tradíciói-
nak, szokásainak megőrzését és megis-
mertetését szolgáló - helytörténeti 
gyűjtemény bemutatóhelyének 
kialakítására nyílik lehetőség. A 
fejlesztést követően, az Alapítvány 
székhelyként is szolgáló ingatlan-
ban, a jelenleg 600 darabból álló és 
folyamatosan bővülő helytörténeti 
fotógyűjteményt és tárgyi emléke-
ket, valamint a helyi és elszárma-

zott alkotók műveit méltó környe-
zetben tudják a jövőben megmu-
tatni a közönség számára. 
A projekt megvalósítása során a 
következő funkcióval rendelkező 
helyiségek jönnek létre: 
- 3 db kiállítóhelység 
- Szociális helyiségek 
- Raktár- és irodahelyiség 
A fejlesztés eredményeképp a ki-
állítás a mozgáskorlátozott vendé-
gek számára is bejárhatóvá, meg-
tekinthetővé válik. 
A fejlesztés célja, hogy a 44-es fő-
útvonal mellett található 1922-ben 
épült, a helyi építési hagyomá-
nyok jegyeit magán viselő épület-
ben méltó teret biztosítsanak a 
helytörténeti gyűjtemény és a tele-
pülésen élő alkotók kiállítása szá-
mára. A közösségi színtér minde-
zeken túl egy olyan találkozóhely-
lyé válhat, ahol az elszármazottak 
és a helyben élők találkozhatnak, 

felvehetik egymással a kapcsola-
tot, erősíthetik kötődésüket a szü-
lőfaluhoz. A kiállítás anyaga a 
felnőttek, idősek számára az em-
lékezés, a fiatalok számára pedig 
a múlt megismerése révén erősít-
heti az identitást. A bemutatóhe-
lyek mellett kialakításra kerülő 
iroda és raktárhelyiség a további 
kutató- és feldolgozó munkára is 
biztosítja a feltételeket. 
A bemutatóhely az együttműkö-
dő partnerek számára is lehetősé-
get biztosít rendezvényeik, össze-
jöveteleik lebonyolítására, de akár 
osztálytalálkozók méltó színtere 
is lehet. 
A 2012 októberében megkezdett 
fejlesztés kiviteli munkálatai vár-
hatóan 2013 áprilisában fejeződ-
nek be. 

Hricz Elvira 
kuratóriumi elnök 

 

 Még több megyei rendezvény található a kultura.ibsen.hu oldalon. 

http://www.csabagyongye.com
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„Együtt a közösségekért!”               
 Nyertes TÁMOP- pályázat 

 

A Közösségfejlesztők Békés Me-

gyei Egyesülete pályázatot nyújtott 

be a TÁMOP-3.2.13-12/1 

„Kulturális intézmények részvétele 

a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában” c. felhívásra. Az 

„Együtt a közösségekért!” című pro-

jekt mintegy 24 millió Ft támoga-

tásban részesült. A 2013 januárjá-

ban induló program keretében 7 

együttműködő intézménynél törté-

nik fejlesztés a nevelési-oktatási 

feladatok minőségi színvonalának 

emelése, gazdagítása érdekében. A 

projekt időtartama alatt 12 havi 

szakkört (Közösség-

társadalomfejlesztő kezdő-haladó; 

Játékmester; Személyiségfejlesztő 

és önismereti szakkör) 1 vetélkedőt 

(Nemzeti értékeink nyomában) és 

7 témahetet (6 Közéleti tábor; 1 

„Karácsonyra várva” - adventi té-

mahét) kívánunk megvalósítani, 

mintegy 336 – zömében hátrányos 

helyzetű - gyermek bevonásával. A 

szakköri forma mindegyikéhez 

tanulmányút is kapcsolódik. A prog-

ramban az alábbi együttműködő 

nevelési-oktatási intézmények vesz-

nek részt: 

- Nagyboldogasszony Katolikus Ál-

talános Iskola és Óvoda 

(Csanádapáca) 

- Szabó Pál Általános Iskola és Óvo-

da (Magyarhomorog) 

- Bihar Román Nemzetiségi 

Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda Körösnagyharsányi Tagintéz-

mény 

- Szent István Katolikus Óvoda és 

Általános Iskola (Kétsoprony) 

- ÁMK Általános Iskolája (Kunágota) 

- Erzsébethelyi Általános Iskola 

(Békéscsaba) 

- Szigligeti Utcai és Kazinczy-

lakótelepi Óvoda (Békéscsaba) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szervezetfejlesztő program 
Nagybánhegyesen 
 
A Közösségfejlesztők Békés Me-
gyei Egyesülete sikeresen pályá-
zott a Nemzeti Együttműködési 
Alap szakmai kiírására, így Szer-
vezetfejlesztés a Mezőkovácshá-
zai kistérségben címmel indít 
programot 2013 januárjában 
Nagybánhegyesen. A mezőko-
vácsházi kistérségben működő 
civil szervezetek erősítése, felké-
szítése érdekében meghirdetett 
képzésre mintegy 18 fő jelentke-
zett, akik elsősorban a kultúra, 
hagyományőrzés, település-
közösségfejlesztés területén tevé-
kenykednek. A folyamat első lé-
péseként helyzetfeltárásra kerül 
sor, majd januárban projektveze-
tési ismereteket sajátíthatnak el a 
résztvevők. A program keretében 
forrásteremtésről, civil jogszabályi 
környezetről és település-
közösségfejlesztésről is szó esik, 
valamint szervezetre szabott szak-
tanácsadással is segítjük a szerve-
zetek képviselőit. A március végé-
ig tartó programról a következő 
számban is olvashatnak. 

EZ TÖRTÉNT... 

Adományosztás  
 
A Karácsonyi Ünnepkör keretében 

a BORA Ital – Nagykereskedelmi 

Kft. és a Panoráma Étterem ado-

mányosztást rendezett december 

21-én a „Nyitott Szemmel” Köz-

hasznú Egyesület valamint a 

Jamina Szövetség szervezésében.  

A programba a Békéscsabai Kistér-

ségi Életfa Szociális Szolgáltató 

Központ és a Békéscsaba Városi 

Nagycsaládosok Egyesülete javas-

latára, a Békés megyében élő hát-

rányos helyzetű családok kerültek 

bevonásra.  

A program keretében 300 fő részé-

re tudott a BORA Ital – Nagyke-

reskedelmi Kft. és a  

Panoráma étterem egy tál meleg 

ételt, üdítőt és szaloncukrot kioszta-

ni, melyet a meghívottak kulturált 

körülmények között fogyaszthattak 

el. Az ételadomány mellett a részt-

vevőknek lehetőségük volt kará-

csonyt idéző rendezvénysorozaton 

részt venni a Jaminai Közösségi 

Házban. A programban szerepelt 

a Nefelejcs népdalkör zenés elő-

adása, valamint a szórakoztató 

rendezvénysorozat keretében a 

gyermekeknek játszósarok, Heve-

si Imre zenés 

programja, arc-

festés, kézműves 

foglalkozások, 

mesesarok színe-

sítette a rendez-

vényt. 

 

Nagy László 
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Közel kétszáz cipősdoboz 
 
Magyarországon a Baptista Szere-
tetszolgálat által terjedt el a kará-
csonyi „cipős dobozos” adomány-
gyűjtés szokása, melynek hagyo-
mánya a II. világháború után egy 
angol nagymama cselekedetéből 
eredeztethető, aki ajándékokat 
csomagolt egy cipős dobozba, 
majd azt elküldte egy szegény 
gyermeknek.  
Az Egyensúly AE Egyesület, mint 
Békés Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház fenntartójá-
nak, kiemelt feladata a kormány-
zat esélyegyenlőségi szakpolitiká-
jának, esélyteremtő programjainak 
támogatása és a hátrányos helyze-
tű csoportok társadalmi integráci-
ójának elősegítése.  
- Ezt az adományozási formát 
egyesületünk évek óta gyakorolja, 
így a hátrányos helyzetű gyerme-
keknek „KARÁCSONYI 
CIPŐSDOBOZ AKCIÓT” szervez-
tünk idén is, melynek keretében 
kértük a lakosságot, hogy lehető-
ségeikhez mérten támogassák a 
kezdeményezésünket, ajándékot 
rejtő dobozok összeállításával. Az 
idén mintegy 200 darab ajándék-
kal teli dobozt gyűjtöttünk- osztot-
ta meg az örömhírt Herczegné 
Számel Annamária, a békéscsabai 
székhelyű BM-i Család Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház irodave-
zetője. A dobozok  elsősorban  
hátrányos helyzetű gyermekekhez 
jutottak el a megyeszékhelyen és 
kistérségében, melyben segítsé-
günkre voltak az önkénteseink, 
illetve a Békéscsabai Kistérségi 
Életfa Családsegítő, Gyermekjóléti 
Szolgálat, Családok és Gyermekek 
Átmeneti Otthonának munkatár-
sai. 

Közel ezren búcsúztatták futással 
az óévet 
 
Békéscsabán a városi sportcsarnok-
nál rendezte meg 2012 utolsó nap-
ján a Buda-Cash Békéscsabai Atlé-
tikai Club az idén a 25 éves jubile-
umához érkezett Déli Apró szil-
veszteri futógálát.  
Hétfőn délelőtt csípős hideg és 
napsütés várta Békéscsabán a 
sportcsarnoknál a szilveszteri futó-
gála résztvevőit. Az igazolt sporto-
lók és bátor amatőrök 3870 métert 
teljesítettek, míg a többiek 3100 
métert futottak. A jubileumhoz 
érkezett viadalra szép számmal 
jöttek az emberek, kicsik és na-
gyok. A különböző kategóriákban 
csaknem ezren álltak rajthoz, köz-
tük a Romániából érkező vendé-
gek, de jöttek a megyén kívüli vá-
rosokból, így Debrecenből és Sze-
gedről is futók.  Ott voltak a békés-
csabai Pásztor Focisuli U13-as csa-
patának tagjai is.  

A résztvevőket Tóth Sándor klub-
vezetővel együtt dr. Ferenczi Attila 
tanácsnok pezsgős durrantással, 

míg dr. Fábián Ágnes tanács-
nok dudaszóval indította.  
Az amatőr férfiaknál hetedik 
alkalommal nyert Varga Ist-
ván, aki fivérét Pétert előzte 
meg.  
„Tavaly sérülés miatt nem in-
dultam. Most jól esett a futás” 
- mondta a fáradt, de boldog 
győztes a befutás után.   
 

Az igazolt férfiaknál a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club spor-
tolója immár sokadszorra Tábor 
Miklós nyert Oláh Tamás és a 
gyulai Szabó Sándor előtt. A 
győztes Tábor Miklós így értékelt: 
„Sikerült megvédenem a tavalyi 
elsőségemet, ezúttal ötödik alka-
lommal nyertem meg ezt az évzá-
ró versenyt. Most rövidebb volt 
az útvonal, mint korábban, de én 
ezt nem bántam. A mellékutcák-
ban csúszós volt a burkolat. Az 
utolsó hatszáz méterem tudtam 
megelőzni az addig vezető Oláh 
Tomit.” 
A jó hangulatú ünneplés végén a 
résztvevők elfogyasztották a hu-
szonöt gyertyával díszített négy-
száz szeletes tortát, és a pezsgős 
koccintással zárták a rendez-
vényt.   
Az eredményeket és a fotókat 
megtalálják a www.bcsac.hu 
weboldalon. 

Czeglédi Katalin 
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A tehetséges fiatalok kiválasztá-

sát lehetővé tevő területi diák-

sport versenyek megrendezésé-

nek támogatására NTP-TDSV-12 

  

A pályázat célja 

 

A sportban tehetséges fiatalok ki-

választása az intézményekben a 

sportolni szerető tanulók közül, a 

területi diáksport versenyek rend-

szerének kidolgozása, a területi 

diáksport versenyek meghirdeté-

se, a területi diáksport versenyek 

megrendezése és a tehetséges fia-

talok területi diáksport versenyen 

elért eredményinek értékelése, 

jutalmazása. 

Pályázhatnak 

Hazai köznevelési intézmények (a 

2011. évi CXC. törvény 7. § sze-

rint): továbbá, Magyarországon 

bejegyzett egyesület (ide nem értve 

a szakszervezetet és pártot), ala-

pítvány, és közalapítvány, nonp-

rofit szervezet, melynek alapító 

okiratában az oktatás vagy tehet-

séggondozás, mint tevékenység 

szerepel, illetve célja és feladata 

különösen a diákok egészséges 

életmódra való ösztönzése, a rend-

szeres sportolás megkedveltetése, 

sportversenyek szervezése, a ver-

senysport utánpótlás bázisának 

bővítése. 

A támogatandó tevékenységek 

köre 

 •A sportban tehetséges fiatalok 

kiválasztása az intézményekben, 

intézményi válogató versenyek 

szervezése, lebonyolítása, 

 •A területi diáksport versenyek 

rendszerének kidolgozása, 

 •A versenyeket lebonyolító, érté-

kelő szakemberek felkészítése a 

versenyeken végzendő feladatok 

ellátására, 

 •A területi diáksport versenyek 

meghirdetése, megrendezése, 

 •A sportban tehetséges fiatalok 

területi diáksport versenyen elért 

eredményeinek értékelése 

A pályázaton legalább 500.000 Ft, 

illetve legfeljebb 2.000.000 Ft visz-

sza nem térítendő támogatás igé-

nyelhető. A projekt összes költsé-

gének 100%-a elszámolható, a 

pályázathoz saját forrás biztosítá-

sa nem kötelező. 

A benyújtás határideje:  

2013. január 21. 24.00 óra 

 

 Pályázat a 2012-2013. tanévben 

megrendezendő tanulmányi, te-

hetséggondozó versenyek támo-

gatására – NTP-KTTV -12 

 

A pályázat célja 

 

 •A 2012/2013. tanévre tanulmá-

nyi, tehetséggondozó versenyek 

megrendezésének, lebonyolításá-

nak támogatása. 

 •A megrendezendő versenyeken 

résztvevő diákok motivációjának 

növelése a továbbtanuláshoz. 

 •A tehetséges tanulók szakmai 

tanulmányi versenyek alkalmával 

képesek tantárgyi ismeretanya-

guk bővítésére. 

 •Az egyes tanulmányi versenye-

ken résztvevő tehetséges diákok 

szakmai kapcsolatokat alakíthat-

nak ki egymással. 

Jelen pályázati kiírás keretében az 

alábbi feltételeknek megfelelő 

szervezetek nyújthatnak be pályá-

zatot: 

- Hazai köznevelési intézmények 

közül (a 2011. évi CXC. törvény 7. 

§ szerint) 

 - Felsőoktatási intézmény, illetve 

felsőoktatási intézmény kara, inté-

zete a felsőoktatási intézménnyel, 

mint kötelezettségvállalóval 

együtt, 

- továbbá a Magyarországon be-

jegyzett, közalapítvány, egyesület 

(ide nem értve a szakszervezetet 

és pártot) és alapítvány, amelynek 

alapító okiratában az oktatás vagy 

tehetséggondozás, mint tevékeny-

ség szerepel, 

 - amelyek a Támogatáskezelő 

internetes Pályázatkezelő rendsze-

rében regisztráltak. 

A támogatandó tevékenységek 

köre 

Az ország valamennyi, a korcso-

portnak megfelelő iskolájára kiter-

jedő tanulmányi, tehetséggondozó 

versenyek szervezése a közneve-

lésben tanuló 7-8. és/vagy 9-10. 

évfolyam tanulói részére a Nem-

zeti alaptanterv műveltségi terüle-

teire vonatkozóan. 

A pályázaton legalább 1.000.000 

Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatás 

igényelhető. A projekt összes költ-

ségének 100%-a elszámolható, a 

pályázathoz saját forrás biztosítá-

sa nem kötelező.  

Benyújtási határidő:  

2013. január 31. 24.00 óra 

 

Pályázat 2012-2013 tanévben 

megrendezendő művészeti verse-

nyek támogatására – NTP-MV-12 

A pályázat célja 

 

 •A tehetséges fiatalok számára 

szervezett alkotóművészeti, illetve 

előadó-művészeti versenyek szer-

vezésének támogatása 

 •A tehetséges diákok illetve diák-

csoportok művészeti versenyeken 

való részvételének támogatása 

Pályázhatnak: 

Hazai köznevelési intézmények (a 

2011. évi CXC. törvény 7. § sze-

rint) 

továbbá, valamennyi Magyaror-

szágon bejegyzett egyesület (ide 

nem értve a szakszervezetet és 

pártot), alapítvány, és közalapít-

vány amelynek alapító okiratában 

az oktatás támogatása vagy a te-

hetséggondozás mint tevékenység 

szerepel, vagy melynek célja a 

diákok művészetek terén megmu-

tatkozó tehetségének fejlesztése, 

amelyek a Támogatáskezelő inter-

netes Pályázatkezelő rendszeré-

ben (EPER) regisztráltak. 

 

PÁLYÁZATOK 
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A támogatandó tevékenységek 

köre 

 •Helyi, területi, regionális és 

országos, illetve nemzetközi mű-

vészeti versenyek megrendezése 

a köznevelésben tanulók számára 

 •A köznevelésben tanuló tehet-

séges diákok, diákcsoportok rész-

vételének támogatása nemzetközi 

művészeti versenyeken 

A pályázaton legalább 200 000 Ft, 

illetve legfeljebb 1500 000 Ft visz-

sza nem térítendő támogatás igé-

nyelhető. A projekt összes költsé-

gének 100%-a elszámolható, a 

pályázathoz saját forrás biztosítá-

sa nem kötelező.  

Támogatási időszak: A Pályázó 

által a pályázatban megjelölt, 

2012. december 6. és 2013. június 

30. közé eső időszak.  

A benyújtás határideje:  

2013. január 21. 24.00 óra 

Mindhárom pályázat esetében 

érdeklődés: 

 - A pályázatok szakmai tartalmá-

val kapcsolatos információ: Okta-

táskutató és Fejlesztő Intézet 

Nemzeti Tehetség Programiroda. 

Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 

235-7247, e-mail: ntp@ofi.hu 

 - Pénzügyi és formai értékeléssel 
kapcsolatos információ: Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Tele-
fon: (06-1) 882-6814, e-mail: 
ntp@emet.gov.hu 
 

A gyermekvédelmi szakellátás 

területén egészségfejlesztési-

drogmegelőzési programok tá-

mogatására (A pályázat kódja: 

KAB-GY-12) 

A pályázat célja a gyermekvédel-

mi szakellátás területén, a család-

jából hatósági intézkedéssel ki-

emelt, nevelőszülőknél, gyermek-

otthonban elhelyezett gyerme-

kek, utógondozói ellátott fiatal 

felnőttek, valamint nevelőszüleik, 

és a nevelőszülői hálózatban, 

gyermekotthonban személyes 

gondoskodást nyújtó munkakö-

rökben foglalkoztatottak számára 

egészségfejlesztési-

drogmegelőzési programok támoga-

tása, illeszkedve a nemzeti és nem-

zetközi kábítószerügyi stratégiai do-

kumentumok céljaihoz.  

A pályázaton legalább 100 000 Ft, 

illetve legfeljebb 500 000 Ft vissza 

nem térítendő támogatás igényelhe-

tő. A támogatás előfinanszírozott.  

A pályázott támogatás mértéke maxi-

mum a projekt elszámolható összes 

költségének 90%-a lehet. A pályázó 

által biztosítandó saját forrás mini-

mum a bekerülési költségek 10%-a.  

Támogatási időszak: 2013. február 1. 

és 2013. június 15. közötti időszak.  

Jelen pályázati kategóriában a pályá-

zati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a 

pályázat beadásának napjáig szüksé-

ges megfizetni.  

Pályázók köre  

1. az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról valamint a civil szerve-

zetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény sze-

rinti közhasznú jogállású civil szer-

vezetek (egyesületek és alapítvá-

nyok, kivéve civil társaságok, pár-

tok, pártokhoz kötődő ifjúsági szer-

vezetek, szakszervezetek, közalapít-

ványok),  

2. egyházak  

3. egyház önálló szervezete, ameny-

nyiben jogi személyiséggel rendelke-

zik  

A pályázat feltétele együttműködési 

megállapodás nevelőszülői hálózattal 

és/vagy gyermekotthonnal.  

A pályázatot kizárólag elektronikus 

úton lehet benyújtani a Lebonyolító 

által működtetett Pályázatkezelő 

Rendszer szoftveren keresztül.  

Az internetes pályázatok beadási 

határideje 2013. január 31.  

 

A Pályázati Felhívás és Útmutató 

letölthető a http://

www.kormany.hu/hu/emberi 

eroforrasok-miniszteriuma és a 

http://www.ncsszi.hu honlapokról.  

A pályázattal kapcsolatban további 

információkat a Lebonyolító ügyfél-

szolgálatától kaphatnak az (1) 237 

6782-es telefonszámon, valamint a 

palyazat@ncsszi.hu e-mail címen. 

 

Lebonyolító: NEMZETI CSA-

LÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI 

INTÉZET  

Telefon: (06-1) 237-67-82 
palyazat@ncsszi.hu  
 
Üdülési támogatás 

 

A Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány pályázatokat írt ki 

üdülési támogatás elnyerésére 

- nagycsaládosok  

- nyugdíjasok 

- fogyatékossággal élők részé-

re.  

Beadási határidő: 2013.03.20. 

Az elnyert üdülési szolgáltatás 

legkésőbb 2013. december 31-ig 

vehető igénybe, amely határidő 

nem hosszabbítható meg. 

A pályázaton való részvétel 

feltételeiről, az önrész mértéké-

ről a 

http://www.erzsebetprogram.

hu  honlapon tájékozódhatnak. 

Itt érhető el a pályázat benyúj-

tásához szükséges elektronikus 

adatlap is. 

 

Tájékoztató békéscsabai civil 

szervezetek részére 

 

Beszámoló űrlapok elérhetősé-

ge  

Ezúton tájékoztatjuk a békés-

csabai civil szervezeteket, hogy 

a Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzat Közgyűlés 

bizottságai által kiírt pályáza-

tok beszámoló űrlapjait letölt-

hetik a város honlapjáról a Vá-

rosháza/Letölthető dokumen-

tumok/Beszámoló űrlapok me-

nüpontból vagy elérhetőek a 

következő linken: 

http://www.bekescsaba.hu/in

dex.fcgi?rx=&nyelv=hu&menu

param5=54&type=5 

  

mailto:ntp@emet.gov.hu
mailto:palyazat@ncsszi.hu
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 50 év Zene - kiállítás                

Békéscsabán 

Ha visszatekintünk az első Ki mit 

tud? adásokig, amelyek örökre 

beírták magukat emlékezetünkbe, 

arra a megállapításra jutunk, hogy 

bizony ötven éves a hazai beat, 

pop és rockzene. Csodálatos, 

ugyanakkor viszontagságos évti-

zedek voltak azok. Csodálatos, 

hiszen számtalan sláger és szö-

vegvilág, kortalan zenemű szüle-

tett, melyeket nem feledhetünk. A 

dalok, a slágerek, a különböző 

színpadi művek, fesztiválok, az öt 

évtized beat, pop és rockzene tör-

téneti eseményei ma is élnek, 

szervesen hozzátartoznak min-

dennapjainkhoz, nosztalgiánkhoz, 

a zene valamint a retró történet-

hez.  

A kiállítás alapját közel 1000 fotó 

adja, bemutatva az eltelt öt évti-

zed beat-, pop- rock műfaj jelentő-

sebb előadóit, eseményeit, törté-

netét. A fotók sok mindenről me-

sélnek: mennyit változtak az el-

múlt évtizedekben az előadók, a 

„fazonok”, a hajviselet, a beállítás, 

a kelléktár. Ugyanakkor pontos 

képeket kapunk a tagcserékről, a 

zenei stílusok formálódásáról, ki-

alakulásáról, a színpadi techniká-

ról, a műfajok divattáráról. A fotók 

a magyar beat, pop és rockzene 

legjelentősebb pillanatképei, doku-

mentumai. A kiállítás másik része 

a több száz darabból álló tárgyi 

gyűjtemény, amelyek dokumentál-

ják, illetve bemutatják a beat-, pop- 

rock művészet legjelesebb előadói-

nak színpadi és magánéleti kelléke-

it. 

50 év Zene – a magyar zene fél év-

százada kiállítás 

2013. január 22 – március 12. 

Csabagyöngye Kulturális Központ, 

Galéria (5600 Békéscsaba, Széche-

nyi u. 4.) 

 

A Jókai Színház januári műsor-

terve 

Január 11 – Február 8.  

Zalán Tibor: Hetvenhét; Jegyárak: 

1700,- és 200,-  

Január 17-18-19. és 23. 19 óra  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai; 

Jegyárak: 3300,- 2900,- 2300,- 2000,-  

Csoportos diákkedvezmény: 50% 

 

Január 21-22. 19 óra  

Brestyánszki B.R.: Csörte;  

Jegyár: 1800,- 

Január 28. 18 óra  

Mindentudás Színházi Egyeteme: 

NYELV - AGY - ZENE, Dr. Papp 

István neuromuzikológus előadá-

sa. A belépés díjtalan, regisztráció 

szükséges. 

Bővebb információ: www-

.jokaiszinhaz.hu 

 

Napsugár Bábszínház  

Az idei éve első darabja az "Egy 

korszerű boszorkány hétköznapjai", 

aminek bemutatójára februárban 

kerül sor.  Amíg a boszorkányos 

próbák folynak, addig Pályi János 

Órajáték című előadása szórakoz-

tatja a közönséget bérletben janu-

ár utolsó hetében. 

 Eközben több megyei helyszínre 
látogat a nagy sikerű Csacsifogat 
című előadás. Kövesse nyomon az 
évkezdő előadásaink fotóit és be-
s z á m o l ó i t  h o n l a p u n k o n 
(www.napsugarbab.hu) és a 
facebookon. 
 Idén is várjuk szeretettel minden 

érdeklődő nézőnket! 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Éneklő ifjúság 2013.  

 

A Magyar Kórusok és Zenekarok 

Szövetsége – KÓTA Ifjúsági és 

Zenepedagógiai Szakbizottsága 

ebben az évben is meghirdette az 

„Éneklő Ifjúság” minősítő hang-

versenyt, amelyet megyénkben a 

Békés Megyei IBSEN Oktatási, 

Művészeti és Közművelődési 

Nonprofit Kft. Kulturális Irodája, 

az orosházi Petőfi Kulturális Köz-

hasznú Nonprofit Kft.-vel együtt-

működve szervez az általános és 

középiskolai kórusok számára. 

A rendezvény helyszíne: Petőfi 

Kulturális Közhasznú Nonprofit 

Kft., Orosháza 

Időpont: 2013. március 26. 

A hangverseny és a minősítés cél-

ja, hogy értelmet adjon a gyermek 

és ifjúsági amatőr kórusok rendsze-

res munkájának, fenntartsa a kar-

éneklés értékes hagyományait és 

ösztönözze a kórusok szakmai 

színvonalának fejlesztését, ezáltal 

biztosítsa a Békés megyei kórus-

mozgalom fennmaradását és fejlő-

dését. Ezért szeretnénk, ha minél 

több énekkar jelentkezne a hang-

versenyre és megméretetné magát 

a minősítésen. 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 

2013. február 10-ig küldjék vissza 

címünkre (Békés Megyei IBSEN 

Nonprofit Kft. Kulturális Iroda, 

5600 Békéscsaba, Pf.: 138., e-mail: 

pillar.andrea@gmail.com.) A jelent-

kezési lap letölthető a 

kultura.ibsen.hu oldalról, ahol a 

kitöltéssel kapcsolatos információ-

kat is megtalálhatják. 

A nevezés díjtalan. A jelentkezést 

követően részletes információkat 

küldünk a kórusoknak. 

Bővebb információ kérhető a 

pillar.andrea@gmail.com e-mail 

címen, illetve a 20/589-9468-as 

telefonszámon, Pillár Andreától.  

 

Gyapjú a magyar textilkultúrá-

ban népművészeti pályázat  

  

A pályázatra olyan tárgyak, 

tárgyegyüttesek elkészítését vár-

juk hímzés, viselet, nemez, csipke, 

szőttes területekről, amely a 

Kárpát-medence és a magyar 

nyelvterület népi kézműves ha-

gyományaira alapoz. A motívum-

http://www.napsugarbab.hu
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kincsek, technikák felhasználásá-

val a hétköznapokban használt, 

viselt, új tervezésű, a XXI. század 

emberének tárgyi környezetébe 

illő alkotásokra számítunk 

(lakástextil, öltözet, méteráru, stb.) 

A pályázat feltétele, hogy az alko-

tásban a gyapjú megjelenjen. 

A pályázaton olyan alkotásokkal 

lehet részt venni, amelyek más 

pályázaton még nem szerepeltek. 

Kategóriák: szövés, hímzés, csipke

-, viselet-, nemez, játékkészítés. 

A pályázatokkal kapcsolatos tud-

nivalók: 

Az országos zsűri által elfogadott 

pályamunkák díjazásban részesül-

nek, s kiállításra kerülnek a város 

kiállítótermeiben. 

Amennyiben Ön a pályázaton és/

vagy a konferencián részt kíván 

venni, kérjük a jelentkezési lapot 

szíveskedjen címünkre 2013. szep-

tember 30-ig visszaküldeni (Békés 

Megyei Népművészeti Egyesület 

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 

sz.). A pályázati előjelentkezésre 

azért van szükség, hogy a kiállítási 

helyiségeket a beérkező anyagok 

mennyiségének megfelelően tud-

juk kiválasztani. 

A pályázati kiállítások időpontja: 

2014. március 07-28. 

 
Életfás képzések indulnak 

Az Életfa Alapítvány a közelmúlt-

ban a Nemzeti Együttműködési 

Alap szakmai pályázatán sikere-

sen pályázott civil képzésekre.  

Kinek ajánljuk a tanfolyamokat:  

• Nonprofit szervezetek képvise-

lőinek, tagjainak, akik szeretnék 

kiegészíteni és elmélyíteni tudásu-

kat az adott tématerületekben 

2013. januártól folyamatosan in-

duló kurzusok:  

•Elektronikus ügyvitel (15 óra) - 

az elektronikus pályázatírástól az 

egyszerű csoportmunkáig 

A képzés feltételezi az alapszintű 

informatikai ismeretek meglétét, 

így elsősorban azokat várjuk, akik 

napi felhasználói szinten használ-

ják az internetes technológiákat és 

szeretnének olyan praktikus is-

mereteket szerezni, amelyek haté-

konyabbá teszik mindennapi 

munkájukat.  

•Online csoportmunka alkalma-

zások (30 óra) - ha már túlva-

gyunk az alapokon és tudjuk, 

hogy a hatékony közösségi mun-

ka alapja a "kevesebbel jóval töb-

bet". ◦Kinek ajánljuk a képzést? ■ 

Ha már jól elboldogulsz a számí-

tástechnika napi használatával és 

beleütköztél abba a problémába, 

hogy "lehetne ezt egyszerűbben 

is, de hogyan?" Akkor itt a he-

lyed!  

•Pályázatíró-projektmenedzser 

II. gyakorlati képzés - (30 óra) - a 

tervezés elméletétől a megvalósu-

ló gyakorlatig... 

Elsősorban azok számára ajánljuk 

ezt a képzést, akik sikerrel elvé-

gezték a Pályázatíró-

projektmenedzser I. képzésünket. 

Ebben a gyakorlati képzésben 

először felelevenítjük az I-es kép-

zésben tanultakat, majd kiscso-

portos munkával kidolgozunk 

egy konkrét projektet, amit a kép-

zés során megvalósítunk, és kiér-

tékelünk. A képzés elsődleges 

célja, hogy az elméleti ismerete-

ket át tudja vinni a gyakorlati 

megvalósítás világába. 

•Online szövegírás (30 óra) - 

mert a jó kommunikáció a haté-

kony érdekérvényesítés első lépé-

se... 

Tapasztalatunk, hogy nagyon 

kevés kivételtől eltekintve a civil 

szervezetek honlapjai tartalmilag 

nagyon szegényesek. Az első 

probléma, hogy nincsenek hírek. 

Ha vannak hírek, akkor általában 

nehézkesek, körülményesek, 

unalmasak a cikkek. Ha szeret-

néd egyre hatékonyabban elérni a 

célcsoportod tagjait és nem gon-

dolod azt, hogy "én úgy sem tu-

dok leírni semmit", akkor nincs 

mit vesztened.  

•Közösségi média és online mar-

keting alapok (30 óra) - hogy cél-

ba érjen az, amit megírtunk… 

 

Azon civil szervezetek tagjainak 

ajánljuk ezt a képzést, akik tud-

ják, hogy honnan hová tartanak, 

és információikat egyre hatéko-

nyabban szeretnék eljuttatni cél-

csoportjuk tagjai számára. Akik 

túlvannak a szövegírás első 

"megpróbáltatásain" és nem ijed-

nek meg a "fehér papírtól". 

•Civil szervezetek marketing-

kommunikációja a gyakorlatban 

(30 óra) - mert nem elég látni, 

látszani is kell... és ráadásul meg 

is kell valósítani... 

Képzésünket elsősorban azok 

számára ajánljuk, akik már részt 

vettek az elméleti alapozó civil 

marketing képzésünkön. Ebben a 

gyakorlati képzésben először fe-

lelevenítjük az I-es képzésben 

tanultakat, majd kiscsoportos 

munkával kidolgozunk egy 

konkrét marketingtervet, amit a 

képzés során megvalósítunk, és 

kiértékelünk. A képzés elsődle-

ges célja, hogy az elméleti isme-

reteket át tudja vinni a gyakorlati 

megvalósítás világába. 

•Joomla 2.5 tartalomkezelő-

rendszer használata (30 óra) - és 

lesz egy jó honlapunk, ami a 

szervezet legfontosabb kommu-

nikációs felülete... 

Kinek ajánljuk? Akik nagyon sze-

retnének egy jól használható pro-

fesszionális honlapot a szerveze-

tük számára, de sok-sok pénz 

helyett inkább szívesen dolgoz-

nak céljaik eléréséért. Akik már 

felismerték, hogy egy jó honlap 

nélkül a civil szervezet lehetősé-

gei igencsak korlátozottak. Akik-

nek van már ilyen honlapjuk, de 

szeretnék azt továbbfejleszteni - 

mert egy honlap nemcsak 

"híradó" felület, hanem a szerve-

zet legfontosabb kommunikációs- 

és munkafelülete 

Ha bármelyik képzés felkeltette 

az érdeklődését, akkor további 

információt az eletfa.hu oldalon 

olvashat. További tájékoztatás és 

jelentkezés az eletfa@eletfa.hu 

címen lehetséges. 
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Gödöllőn rendezik a Zöld Orszá-
gos Találkozót 

2013. március 21. és 24. között Gö-

döllőn rendezik a Környezet- és 

Természetvédő Társadalmi Szer-

vezetek 23. Országos Találkozóját. 

Az Országos Találkozók – „Zöld 

OT”-k – 23 éves történetében 1997 

után immár második alkalommal 

költözik a rendezvény a városba, 

ahol a Királyi Kastély és a Művé-

szetek Háza biztosít teret az ülé-

sek többszáz résztvevőjének.  

A szervező GATE Zöld Klub, Gre-

enpeace Magyarország és Magonc 

Alapítvány szeretettel várja a kör-

nyezeti nevelés, az energiatakaré-

kosság, a bio-élelmiszerek, vala-

mint általánosságban a környezet-

védelem jelene és jövője iránt ér-

deklődőket. A szervezők gondos-

kodnak a gyermekek biztonságos 

őrzéséről és szórakozásáról is, így 

családosokat is várnak. 

A találkozónak helyszínt adó Gö-

döllő a Budapest környéki telepü-

lések között is élenjár a fejlődés-

ben. A városvezetés a rendszervál-

tás óta állandó, így a hosszabb 

távú, választási periódusokon át-

ívelő projektek megvalósulása is 

biztosított. Így lehetett Gödöllő a 

magyar EU elnökség egyik kiemelt 

színhelye. A március 21-22-én 

megvalósuló előprogramok célja 

bemutatni a térség sokszínű ter-

mészeti és kulturális értékeit.  

A programok egyike például Ma-

gyarország legnagyobb alapterüle-

tű barokk műemlék-együttesében, 

a Gödöllői Királyi Kastélyban ke-

rül majd lebonyolításra. 

Az Országos Találkozók főprog-

ramjának célja a szélesebb körű 

társadalmi párbeszéd erősítése, 

valamint eszmecsere a gazdasági 

és állami szféra meghívott szerep-

lőivel, melynek során a környezet-

védelemmel kapcsolatos aktuális 

kérdések megvitatása és közös 

állásfoglalások kialakítása törté-

nik. A fenti témák plenáris és ki-

sebb szekcióüléseken formálód-

nak, majd március 24-én történik a 

következő évre vonatkozó állás-

foglalások és döntések meghoza-

tala. 

Az éves találkozó a fentieken kí-

vül kiemelt jelentőségű szakmai és 

döntéshozási fórum a zöld civil 

szervezetek – összefoglaló néven 

Zöld Mozgalom – számára, egy-

ben elengedhetetlen a közösség-

építés és zöld értékrend megőrzé-

se szempontjából is. Ha Ön is ten-

ni szeretne azért, hogy a környe-

zet- és természetvédelem az őt 

megillető helyre kerülhessen, ak-

kor legyen ott és támogassa jelen-

létével az egyik legjobban szerve-

zett és leghatékonyabb civil tömö-

rülés érdekérvényesítő képessé-

gét, közösségépítését és fejlődését.  

További információ a programról 
és a részvételi lehetőségekről a 
www.zoldot.hu honlapon találha-
tó, ill. Bujdosó Antaltól kérhető a 
bujdoso@irj.hu vagy 
toni1953@freemail.hu, tel: 06 
20/8001802 elérhetőségeken. 

forrás: „Zöld OT” Hírlevél 
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

2012 az átalakulás éve volt a civil 

szektorban 

A civil szervezetek vonatkozásá-

ban 2012 minden szempontból az 

átalakulás éve volt - mondta Lator-

cai Csaba nemzetiségi és civil tár-

sadalmi kapcsolatokért felelős he-

lyettes államtitkár az MTI-nek 

adott évértékelő interjújában.  

Jövőre sem csökken a civilek állami 

támogatása, és a határon túli ma-

gyar szervezetekkel való együtt-

működés komoly lehetőségeket 

hordoz magában - hangsúlyozta. 

    A jogi környezet radikálisan át-

alakult, a civil törvény hatályba 

lépett, felállt a Nemzeti Együttmű-

ködési Alap (NEA) rendszere, és 

az első támogatásokat már ki is 

utalták - összegzett a helyettes ál-

lamtitkár. 

     

A civil szervezetek támogatási 

szerkezete jelentős egyszerűsíté-

sen esett át. Ezt a civil törvény 

hatályba lépése tette lehetővé, 

amely a korábbi, a civileket érintő 

különböző jogszabályokat váltotta 

fel - mondta. 

    Hozzátette, megteremtették 

annak feltételeit, hogy a bíróságok 

képesek legyenek befogadni és 

feldolgozni a csaknem 40 ezer 

civil szervezet beszámolóit. A bí-

róságok - szoros együttműködés-

ben az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma Egyházi, Nemzetiségi 

és Civil Társadalmi Kapcsolato-

kért Felelős Államtitkárságával - 

jól vették ezt az akadályt - fogal-

mazott Latorcai Csaba. 

    Január elsejétől fel kellett állíta-

ni egy új támogatási mechaniz-

must, a NEA-t. Meg kellett alkotni 

a részletszabályokat, megválasz-

tani a döntéshozókat, ehhez a 

kormányhivatalok bevonásával 

komoly informatikai fejlesztésre 

volt szükség. A legtöbb visszajel-

zés azzal kapcsolatban érkezett, 

hogy szeptemberre születtek meg 

a NEA első döntései, hiszen a 

civilek szerettek volna hamarabb 

szerződéshez és pénzforráshoz 

jutni. A helyettes államtitkár sze-

rint jövőre ez már nem jelenthet 

akadályt, hiszen az idén már no-

vemberben kiírták a jövő évi mű-

ködési támogatási pályázatokat, 

így előreláthatólag március végé-

re döntés születhet, április-

májusban pedig a támogatások 

eljutnak a szervezetekhez.  

    Kitért arra, az átalakítás célja 

volt az is, hogy kiszűrjék a fan-

tom civil szervezeteket, úgy, hogy 

ez ne jelentsen többletterhet a 

működő szervezetek számára. Ezt 

http://www.zoldot.hu
mailto:bujdoso@irj.hu
mailto:toni1953@freemail.hu
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jaik nagy részét nyáron valósítják meg 

- tette hozzá Latorcai Csaba. 

    A helyettes államtitkár a jövő 

évi tervek közül kiemelte az elle-

nőrzési rendszer tervezett átalakí-

tását. Fontos, hogy ne csak a pénz-

ügyi elszámolást, hanem a tartal-

mat is vizsgálják, különös tekintet-

tel egyes programok társadalmi 

hasznosulására. A cél, hogy a tá-

mogatás mértéke társadalmilag 

meghatványozódjon, ezért egy 

monitoringrendszer felállítását is 

tervezik - mondta.  

    Latorcai Csaba kiemelte az ön-

kéntesség és a helyi szintű köz-

szolgáltatások vállalásának jelen-

tőségét a civil szervezetek tevé-

kenységében. Ezeket a folyamato-

kat erősíteni kívánják a jövőben - 

tette hozzá. 

    Beszámolt a jövő év elején indu-

ló új civil információs rendszerről 

is. Jelenleg egy elektronikus fej-

lesztési folyamat zajlik. Január 

elején indul egy olyan honlap, 

amelyen folyamatosan nyílnak 

meg az újabb felületek, és ott a 

civilekre vonatkozó minden infor-

máció elérhető lesz. A fejlesztés 

részeként - ami a tervek szerint 

március végére fejeződik be - ezt 

egy interaktív kommunikációs 

felületté szeretnék átalakítani, 

amely egyfajta belső fórumként is 

működne.  

    Az államtitkárság az új polgári 

törvénykönyv jövő februárra ter-

vezett parlamenti elfogadása után 

társadalmi konzultációba kezd a 

civil törvény tapasztalatairól. Ez 

elektronikus egyeztetés lesz, min-

den civil szervezet észrevételeit 

várják majd. A tervek szerint má-

jusban végigjárják a megyéket, 

hogy találkozzanak a civil szerve-

zetek képviselőivel. 
forrás: MTI 2012. december 25. 

Változó bírósági rendszer - Janu-

ártól jön a járásbíróság, az új köz-

igazgatási és munkaügyi bíróság 

és az e-bíróság 

A január 1-jén életbe lépő jogsza-

bályok folytán számos változás 

lesz a bíróságokon: létrejönnek a 

járásbíróságok, az új közigazgatási 

és munkaügyi bíróságok, illetve 

működésbe lép az e-bíróság. 

A helyi, városi bíróságok ezentúl 

járásbíróságok lesznek, a fővárosi 

kerületi bíróságok megőrzik eddigi 

elnevezésüket. 

A civil szervezetek közhiteles or-

szágos elektronikus nyilvántartása, 

valamint a csőd- és felszámolási 

ügyekben az elektronikus ügyfél-

kapcsolat az eredetileg tervezett 

2013. január 1. helyett várhatóan 

2014. július 1. napjától válik lehető-

vé. 
forrás: 2012.12.28. Jogi Fórum / MTI  

 
CivilTech Adományozó Program  

 

A CivilTech program közhasznú 

minősítéssel rendelkező szerveze-

teknek segít abban, hogy részt ve-

gyenek a CivilTech partnereinek 

szoftver- és hardver-adományozó 

programjában. A CivilTech prog-

ram segítségével a szervezeteknek 

lehetőségük van hardver- és szoft-

verállományuk bővítésére, vala-

mint a szükséges infrastruktúra 

kiépítésre az informatikára szánt 

költségvetésük nagy részének meg-

őrzésével. A CivilTech adományo-

zói programot Magyarországon a 

NIOK juttatja el a nonprofit szerve-

zetekhez, partneri kapcsolatban a 

TechSoup-pal. Mindkét szervezet 

nonprofit alapon működik.  

Programunk létrehozását olyan 

információs technológiai terméke-

ket gyártó cégek nagylelkű adomá-

nyai tették lehetővé mint a Micro-

soft, Cisco, SAP, O&O Software és 

a Symantec. Ezek a gyártók adomá-

nyaik felajánlásával segítséget kí-

vánnak nyújtani a nonprofit szek-

tornak, a CivilTech pedig ebben 

nyújt segítséget nekik. A CivilTech 

honlapján keresztül a nonprofit 

szervezetek nem termékeket ren-

delhetnek, hanem termék formájá-

ban nyújtott adományt kérhetnek 

egyik adományozó partnerünktől. 

A CivilTech felelősséget vállal azért, 

hogy adományozó partnereink Jo-

gosultságra vonatkozó irányelvei 

a kettős célt jól teljesítették, hiszen 

nyár végéig 1500 szervezettel 

szemben indult el a megszüntetési 

eljárás. A bíróságok folyamatosan 

dolgozzák fel a beszámolókat, így 

a helyettes államtitkár reményei 

szerint két év alatt sikerül a fan-

tomszervezeteket végleg felszá-

molni. 

    Elmondta: egyszerűsödött a 

pályázatok összeállítása, a csato-

landó mellékletek köre és jelentős 

egyszerűsítésen ment keresztül az 

alkalmazandó elektronikus felület 

is. Latorcai Csaba hozzátette, hogy 

2013-ban további egyszerűsítések 

várhatók. 

    A helyettes államtitkár hangsú-

lyozta: jövőre sem csökken a civi-

lek állami támogatása. Ebben az 

évben 45 milliárd forintnyi forrás 

állt rendelkezésre az állami bü-

dzsében támogatási lehetőség-

ként, és ez az összeg lesz megpá-

lyázható jövőre is. 

    Latorcai Csaba kitért a határon 

túli magyar szervezetekkel való 

együttműködésre, amely állás-

pontja szerint közösségszervezési, 

illetve gazdasági szempontból is 

komoly lehetőségeket hordoz ma-

gában. Ezt az együttműködést 

közvetlenül a NEA nemzeti össze-

tartozás kollégiuma támogatja. 

    Jövőre szétválasztják a működési 

célú támogatásokat és az adományok 

normatív kiegészítését. Január köze-

pén hirdetik meg a pályázatot azok 

számára, akik adományt gyűjtöttek és 

állami kiegészítést igényelnek a NEA-

tól. Kiegészítő támogatásként 10 ezer 

és 250 ezer forint közötti összeget 

lehet kérni, ez a tervek szerint márci-

us elején-közepén már ott lesz a szer-

vezeteknél. A kormány célja, hogy a 

civil szervezeteket adománygyűjtésre 

ösztönözzék. Kiegészítő támogatásra - 

a civiltörvény alapján - a NEA forrá-

sainak 5 százalékát kell biztosítani, ez 

jelenleg 170 millió forint.  

    A jövő évi program- és projekttá-

mogatási pályázatokat január végén, 

február elején szeretnék meghirdetni, 

hogy június elejéig döntés születhes-

sen. A szervezetek ugyanis program-



E-Napraforgó Oldal  12 

következetesen és pontosan érvé-

nyesüljenek. Ennek érdekében 

olyan információkat is kérhetünk 

Önről és szervezetéről, amelyeket 

egy profitorientált e-kereskedelmi 

honlap valószínűleg nem kér.  

Az adományozási kérelem egy 
többlépcsős folyamaton keresztül 
valósul meg a CivilTech honla-
pon keresztül, bővebb információ: 
a www.civiltech oldalon, az Ado-
mánykérés menüpontra kattintva. 
 

Megalakult a Nemzeti Ifjúsági 

Tanács 

2012. november 30. és december 

1. között megrendezésre került a 

Nemzeti Ifjúsági Tanács alakuló 

ülése. Az ifjúsági élet képviselői 

kétnapos alakuló ülés során fo-

gadták el az ernyőszervezet alap-

szabályát, mellyel mérföldkőhöz 

érkezett a fiatalok és a politikai 

élet közötti együttműködés. A 

tanács megalakulásával a fiata-

loknak lehetőségük nyílik arra, 

hogy az újkori magyar demokrá-

ciában először adhassanak vissza-

jelzést a döntéshozók felé érdeke-

ikről, igényeikről.  
forrás: http://ifjusagitanacs.hu/ 

 

Megyei módszertani feladatellá-

tók felkészítő tanácskozása 

A Nemzeti Közművelődési és 

Közgyűjteményi Intézet 2013. 

január 7-én felkészítő megbeszé-

lést szervezett a megyei módszer-

tani feladatellátók részére. 

A megbeszélésen a Nemzeti Köz-

művelődési és Közgyűjteményi 

Intézet főigazgatója, Závogyán 

Magdolna köszöntötte a jelenlé-

vőket, majd vázolta a tanácskozás 

tematikáját és tervezett ütemezé-

sét. 

A megbeszélésen az Emberi Erő-

források Minisztériuma Közmű-

velődési Főosztályát Beke Márton 

főosztályvezető képviselte. Elő-

adásában részletesen ismertette a 

megyei módszertani feladatellátó 

szervezetek átszervezésének és a 

Nemzeti Közművelődési és Köz-

gyűjteményi Intézethez való integ-

rálásának ütemezését. Mint mond-

ta a szervezetek működésükben, 

szervezeti formájukban, munka-

társi létszámukat tekintve nagy 

eltérést mutatnak, így azok több 

ütemben csatlakoznak az NKKI 

szakmai munkájához. A sokszínű-

ség ellenére el kell érni, hogy egy-

séges szintű és mélységű feladat-

ellátás és módszertani munka va-

lósuljon meg az egyes megyékben.  

A főosztályvezető ezt követően 

ismertette az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Közművelődési 

Főosztályának kiemelt céljait és az 

azokhoz kapcsolódó feladatokat.  

Előadásában felhívta a figyelmet a 

kulturális intézményrendszer 

megerősítésére, módszertani fej-

lesztő folyamatok indításának fon-

tosságára, melyek nagymértékben 

hozzájárulhatnak az intézményhi-

ányos települések és térségek fel-

emelkedéséhez, a társadalmi ko-

hézió erősítéséhez. A feladatok 

között említette a finanszírozási 

rendszer átgondolását, az ágazati 

jogszabály települési szintre vo-

natkozó útmutatásainak alkalma-

zását, fejlesztési programok kidol-

gozását, valamint a megyei mód-

szertani hálózat és az NKKI meg-

erősítését. 

Ezt követően Závogyán Magdolna 

az intézmény átszervezéséről tar-

tott tájékoztatót. Ismertette az in-

tézet átvilágításának tapasztalata-

it, az átszervezés főbb lépéseit, a 

kapcsolódó fejlesztések főbb 

irányvonalait. Az elmúlt félév 

eredményei között említette meg 

többek között az intézet pénzügyi 

konszolidációját, a Szín - Közössé-

gi Művelődés folyóirat megújítá-

sát, stratégiai partnerségek elindí-

tását és a megyei módszertani fe-

ladatellátók csatlakozásának elő-

készítését. Kiemelte, hogy az el-

múlt félévben a megyei intéz-

ményhálózat átszervezése mellett 

az intézet hagyományos szakmai 

munkája is zavartalanul folytató-

dott. Módszertani továbbképzése-

ket, konferenciát, akkreditált tan-

folyamot, kiállításokat, művészeti 

eseményeket bonyolítottak le. 

A főigazgató előadásának záró ré-

szében részleteit ismertette a me-

gyei módszertani irodák kötelezően 

ellátandó és választható feladatait. 

A megbeszélés keretében a résztve-

vők betekintést nyertek az új köny-

velő szoftver működésébe, vala-

mint az ezzel járó megyei előkészí-

tő feladatokba, melyet Simonné 

Balla Szilvia gazdasági igazgató 

osztott meg a hallgatósággal. 

A tanácskozás délutáni részében 

Hegedűs Katalin osztályvezető az 

NKKI kommunikációs tervét és a 

kapcsolódó feladatokat vázolta fel a 

résztvevőknek. 

 Az esemény zárásaként Dombi 

Ildikó osztályvezető a megyei mód-

szertani feladatellátó munkatársak 

szervezeti, tartalmi és infrastruktu-

rális változásairól tartott tájékozta-

tót, majd megválaszolta az elhang-

zottakkal kapcsolatban felmerülő 

kérdéseket. 
forrás: erikanet.hu 

 

Kultúrházak éjjel- nappal” 2013 

Megérkeztek az első jelentkezések a 

„Kultúrházak éjjel- nappal” orszá-

gos közművelődési akcióra, mely-

nek neve kifejezi azt, hogy intézmé-

nyeink a nap bármely szakában a 

látogatók szolgálatában álltak és 

állnak. A www.kulturhazak.hu 

oldalon on-line kitölthető jelentke-

zési lap kitöltésével válhatnak az 

akció részeseivé az egész országot 

behálózó, a kultúrházak, faluházak, 

művelődési és közösségi házak, 

központok és többfunkciós intéz-

mények. 2013. február 8-10. közötti 

napokban, farsang utolsó hétvégé-

jén mutatkozhatnak majd be éjjel 

vagy nappal, avagy mindkét nap-

szakban sokoldalúságukat bizo-

nyítva. A szervező Magyar Nép-

művelők Egyesülete célja, hogy a 

művelődő közösségek álljanak az 

események középpontjában. 

 „Kultúrházak éjjel- nappal” orszá-

gos közművelődési akciónk neve 

kifejezi azt, hogy intézményeink a 

http://www.civiltech
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nap bármely szakában a látogatók 

szolgálatában álltak és állnak.  

Az egész országot behálózó, a ki-

sebb településeken szinte egyedüli 

kulturális szolgáltatóként jelenlévő 

kultúrházak, faluházak, a nagyobb 

településeken közművelődési fela-

datokat ellátó művelődési és közös-

ségi házak, központok és többfunk-

ciós intézmények 2013. február 8-

10. közötti napokban, farsang utol-

só hétvégéjén mutatkoznak majd be 

éjjel vagy nappal, avagy mindkét 

napszakban sokoldalúságukat bizo-

nyítva. 

 

 

A „Kultúrházak éjjel-nappal” orszá-

gos program megvalósításával a Ma-

gyar Népművelők Egyesületének az 

a célja, hogy a kultúra teremtés és 

terjesztés házai, a benne dolgozó 

szakemberek, és elsősorban a közös-

ségek teremtsenek egy olyan alkal-

mat, amely során felhívják a figyel-

met azokra a kulturális, közművelő-

dési értékekre, amelyek ezekben a 

házakban, szervezetekben, közössé-

gekben születnek és kerülnek nyilvá-

nosságra. Jelentkezni lehet a 

www.kulturhazak.hu oldalon lévő 

jelentkezési lap kitöltésével 2013. 

január 22-ig.  
 Forrás: MANE, Kultúrházak.hu 

Az NKA új logója már letölthető 

Kedves pályázók!  

A Nemzeti Kulturális Alap új 

emblémáját az NKA honlapjáról 

már le lehet tölteni. A jövőben ezt 

kell feltüntetni a különböző infor-

mációhordozókon. Az embléma 

jpg/eps, színes, nyomdai/

digitális formátum is elérhető. 

Az NKA 2013. évi pályázati nap-
tára elérhető a www.nka olda-
lon. 
 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Ifjúságkutatás 2012 

A Kutatópont piackutatásai és vé-

leménykutatásai mellett feladatá-

nak érzi, hogy olyan kérdésekben 

is önálló projekteket valósítson 

meg, vagy szakmai partnere le-

gyen a társadalmi folyamatok 

iránt elkötelezett vállalkozások-

nak, önkormányzatoknak, civil és 

kormányzati szereplőknek, ame-

lyek nem közvetlen piaci érdeke-

ket szolgálnak, hanem a társada-

lom egyes csoportjaira koncentrál-

va azok megismerését és jobb 

megértését célozzák. 

A Kutatópont társadalomkutatásai 

a legtöbb esetben partnerintézmé-

nyekkel közösen, piaci támogatá-

sokat felhasználva készülnek el, 

amelyek eredményei nyilvánosak 

és térítésmentesen felhasználható-

ak a tudomány népszerűsítése, 

illetve oktatási célokra.  

A kutatások módszertana a piac- és 

véleménykutatásokban alkalmazott, 

sok esetben sztenderdnek tekinthető 

módszertanokhoz képest kevésbé 

kötöttek, elsősorban a kutatási kér-

désekhez és célokhoz igazodnak. 

A Kutatópont történetének legna-

gyobb ilyen vállalkozása a Magyar 

Ifjúság 2012 kutatás elkészítése volt, 

melynek során 8000 fős, a magyar 

15-29 éves fiatalokra reprezentatív 

kérdőíves felmérés készült 2012 

őszén. 

A Magyar Ifjúság 2012 első eredmé-

nyeinek összefoglalóját letöltheti az 

alábbi linkről: 

http://kutatopont.hu/

files/2012/02/

magyar_ifjusag_2012.pdf 

További információ: 

www.kutatopont.hu 

 

 

Önkéntes kaleidoszkóp           

II. kötet 

A Nevelők Háza Egyesület, Pécs 

kiadásában megjelent kötetben 

több írás olvasható különböző 

önkéntes akciókról, önkéntes 

pontok hálózatáról, az iskolai 

közösségi szolgálatról és megta-

lálható benne a Végegyházán 

végzett önkéntes tevékenység 

felmérés tapasztalatai is.            

A kiadvány korlátozott szám-

ban igényelhető vagy kölcsö-

nözhető a Közösségfejlesztők 

Békés Megyei Egyesülete irodá-

jában.  

 

http://www.nka
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE SZOLGÁLTATÁSAI  

 

Tanácsadások civil szervezetek részére:  

 

Pályázati tanácsadás:  
a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás: megfelelő kiírások felkutatá-

sa, adott pályázaton való részvétel feltételeinek, a megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötelezettsé-

gek, a pályázatban rejlő lehetőségek és veszélyek ismertetése, dokumentáció összeállításával, elszá-

molással, fenntartási időszakkal kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás. 

Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tanácsadás:   
- pályázati kiírások tartalmának és a pályázat benyújtás, megvalósítás folyamatának ismertetése 

- szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók bemutatása 

A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra 

 

EPER rendszer használati tanácsadás:  

az EPER pályázati rendszer használatának megtanítása, hogy a szervezet  szakszerűen  pályázhas-

son, módosíthasson illetve írhassa meg szakmai és pénzügyi beszámolóját! 

- Regisztrácó elkészítése 

- Elektronikus pályázat benyújtása, szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésének ismertetése, be-

mutatása 

A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra 

 

Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás:  

civil szervezetek létrehozásával kapcsolatos alapvető tudnivalók, adatlapok, formanyomtatványok 

és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás civil szervezetek működ-

tetéséhez 

A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra 

 

Könyvelési és adózási tanácsadás: 

a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatával, illetve az ügyfelek 

nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak könyvelési és adózási kérdé-

seivel kapcsolatos tanácsadás.  

A személyes tanácsadás díja: 3000 Ft/óra 

 

Helyszín: Ibsen Ház—Békéscsaba, Andrássy út 3.  (I. emelet) 

A személyes tanácsadások igénybevételéhez előzetes egyeztetés szükséges a civil@kfbme.hu e-mail elérhetősé-

gen, vagy a 66/333-263-as telefonszámon! 
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