
Ahogy megérkezem Bu-

dapestről Hunyára, a 

hivatalba, már indulunk 

is a polgármester asz-

szonnyal a művelődési 

házba. A falu jegyzője 

visz minket autón, ott 

akarjuk érni a klubot, a 

nyugdíjas asszonyokat. 

Épp azzal foglalkoznak, 

hogy újra kiválasszanak 

egy művet, amit átalakí-

tanak a saját szájuk íze 

szerint, s megrendezik 

maguknak, az egész falu 

örömére. Képesek meg-

nevettetni a közönséget. 

Legutóbb Hévízre is elju-

tottak, a nyugdíjas szín-

játszó találkozóra, nem-

csak azért, mert szakmai-

lag jók és kiválasztották 

őket, hanem azért, mert a 

polgármester asszony, 

mint máskor is, megol-

dotta, hogy utaztatni tud-

ja őket. Képeket a Hófe-

hérke és a hét törpe átira-

tukról látok, jó emberis-

merete van a két szociális 

munkásnak, akik rende-

zik őket, de az asszonyok 

maguk is mondják, ki 

lesz a Tudor, ki a Vidor 

közülük. Ők azok, a falu 

asszonyközössége, akik a 
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E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

hagyományokat is felele-

venítik, bemutatják. Tő-

lük láthatta a falu a har-

mincas évek aratáshoz 

kötődő népszokásait, a 

lakodalomhoz kötődő-

ket, mely szerint ők is 

egybe keltek párjukkal. 

A jelmezeket ők maguk 

készítették, a kornak 

megfelelően. 

A szavakból, ahogy Peté-

nyi Szilárdné üdvözli az 

asszonyokat, ahogy be-

mutat bennünket egy-

másnak, érezni lehet, 

hogy emberhez való vi-

szonyában minden alap-

érték megvan, amivel – 

még földjével rendelke-

ző, azt művelő – falusi 

ember becsülte a mási-

kat. Szereti az asszonyo-

kat, akikhez érkeztünk. 

Olyan beszélgetés kezdő-

dik, amit kár is abba-

hagyni, mindnyájan él-

vezzük. Talán egyszer 

folytatni is tudjuk. A pol-

gármester asszony el-

mondja nekem az asszo-

nyokról, hogy mindent 

nekik köszönhet, sőt, 

nekik köszönhetnek a 

férjével, mindenre ők 

tanították meg őket. És e 

zárt közösség, mely ide-

geneket keveset fogadott 

be, őket befogadta és 

megszerette. Bár Szarva-

son építették fel családi 

házukat, nem vágytak 

be a városba. Az asszo-

nyok büszkék rá, hogy 

Petényi Szilárdné ezt 

mondja, annak is örül-

nek, hogy újra hallhatják 

tőle. Fontos nekik, hogy 

az értékeknek ők a hor-

dozói, s hogy tudott a 

szerepük a faluban. Mi-

lyen jó – ettől a légkörtől 

– derűs asszonyokat lát-

ni. 

Megnézzük a művelődé-

si házat, és miért ne len-

ne büszke rá a falu pol-

gármestere, a falu gaz-

dasszonya, aki felújíttat-

ta a lepusztult épületet, 

és újra kultúrát vitt a 

település életébe. A szín-

házteremre, szép nagy 

színpaddal, a könyvtár-

ra, a számítógépes szo-

bára. Minden helyiség-

hez hozzáfűzi, kik hasz-

nálják és mikor. Nagyon 

fontosnak tartja, hogy a 

közösségi életet formál-

ja, különféle rendezvé-

nyekkel, ahol az értékek-

Mátyus Alíz: Értékek szerint, közösségek által 
Petényi Szilárdné, Hunya polgármesterének évtizedei 

E Békés megyei kis faluban, mely 32 km-re fekszik a megyeszékhelytől, Békés-

csabától, mindössze 682 fő lakik. Mégis van itt óvoda, katolikus templom, mű-

velődési ház, könyvtár, orvosi rendelő, gyógyszertár, vendéglátóegység, inter-

net, sportpálya, játszótér és minden, ami csak elképzelhető a nyugodt, csendes, 

de mégis haladó, és komfortos vidéki élethez. 

Önkormányzatunk törekvése, hogy mind élhetőbb életet, mind szebb település-

képet alakítsunk ki ezen a helyen, ahol hisszük, élni jó. Büszkék vagyunk tele-

pülésünkre, az itt lakók szorgalmára. 
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re helyezi a hangsúlyt. Már in-

dulunk is tovább. 

A művelődési ház és a polgár-

mesteri hivatal nincsenek mesz-

sze egymástól, visszafelé gyalog 

megyünk, hogy megnézzük a 

parkot. Micsoda szép nagy 

park, játszótérrel, fajátékokkal, 

mögötte futballpálya,a mögött 

szép magas ház, alul kondíciós 

termek, fölül ifjúsági klub. Nem 

csak az öregeknek van meg 

minden, ahol találkozhatnak, jól 

érezhetik magukat, megvan 

fiataloknak is. Egyformán törő-

dik a gyerekekkel, mert ők a 

jövő, a fiatalokkal, mert ők a 

jelen, és az idősekkel, mert ők 

azok, akik ma is őrzik azokat az 

értékeket, melyek a falu sajátos-

ságát adják. 

A parkon visszafelé arra is van 

idő, hogy megnézzek egy – a 

játszótér egységes játékaitól el-

térő – színesre festett játékautót. 

Egy falubeli öreg készítette, ka-

pott hozzá a polgármester asz-

szonytól egy szép, nagydarab 

farönköt. A hivatásos játszótér-

készítő három éve készítette el a 

falu játszóterét. Akkor, meg-

érezve a falu közállapotát, elha-

tározta, ha megteheti, Hunyára 

jön lakni. Nemrég megérkezett 

a faluba. Látogatásom másnap-

jára a polgármester asszony 

újságírókat hívott, hogy a me-

gyei lap bemutassa a hunyai 

játékkészítőt. Legyen munkája. 

Hogyha már Békés megyében 

van, akkor, akinek szüksége 

van rá a megyében, hívhassa. 

Tudjanak róla a Békés megyei-

ek, van játszótérkészítőjük. De 

hívhatják a szomszéd megyék-

ből is, meg messzebbről. Szép a 

munkája. 

A parkban közmunkások dol-

goznak, gereblyézik a lehullott 

leveleket, köszönnek a polgár-

mester asszonyuknak. Neki 

mindegyikükhöz van egy-egy 

mondata, egy-egy jó szava. Is-

meri őket. Petényi Szilárdné 

faluban eltöltött évtizedeiből az 

elsők tanítással, a következők 

iskolaigazgatással, aztán polgár-

mesteri feladatok ellátásával tel-

tek. 

– Többen közülük a tanítványaim 

voltak – mondja a polgármester-

asszony. Szerettem tanítani, taní-

tottam alsóban és felsőben, akkor 

is tanítottam, amikor már iskola-

igazgató lettem. 

– Így lehet munkát elvárni a köz-

munkásoktól, ismerjük egymást. 

Én reggel már fél 8-kor a hivatal-

ban vagyok, előtte végignézem, 

milyen munkákat a legfontosabb 

elvégezni aznap. 8-kor kiadom a 

munkát, tudom, milyen munkát 

adok, mindenki tudja, hogy az-

nap az a legfontosabb. Azt is tud-

ják, hogy leellenőrzöm az elvég-

zett munkát. Nagyon sok min-

dent készítettünk közösen, amire 

büszke vagyok. 

Eszembe jut falukutató idősza-

kom, amikor pusztafalusi öreg-

asszonyok elmondják nekem, 

hogy hogyan kezdődött egy nap, 

amikor a családbeli nőknek ők, a 

férfiaknak pedig a férjük kiadta a 

munkát. Rendje volt a munka 

elvégzésének. A gazda és a gaz-

dasszony tudták, mikor mit kell 

elkezdeni, mire kell befejezni. Ők 

voltak a felelősek érte. Szavuk 

nyomán kezdődött el a nap, sok-

szor a napfelkelte is csak a szavu-

kat követte. 

Hunyán eszembe kell, hogy jus-

son mindez, mert Petényi Szilárd-

né gazdája a falujának. Nem vé-

letlenül tettek meg mindent a fa-

lubeliek, hogy a második négy 

évre is vállalja a munkát: 2010-

ben, a választásokat megelőzően, 

egy este, amikor hazaért, amikor 

már nem 

gondolta, 

hogy még 

egy perió-

dust végig 

csinálna, 

annyi volt a 

cédula a pos-

taládájában, 

hogy kizuhant, s szólt hozzá 

egy levél is. 

– Ember vagyok én is, jól esett, 

ahogy akartak. Elvállaltam.  

Jó Hunyán a polgármester asz-

szonnyal együtt menni az ut-

cán. Traktor jön, integetnek, kö-

szönnek egymásnak. Petényi Szi-

lárdné azt mondja, az alpolgár-

mesterrel találkoztunk, akire 

mindig számíthat. 

Már én is érzem a viszonyokat, 

mondom neki, én is csak trakto-

ros-helyettest szeretnék ma-

gamnak. 

A templomhoz érünk, gyönyö-

rű, új templom. A régi templom 

leégett, a falu pedig egy éven 

belül újat építtetett adomá-

nyokból. Falán emléktáblák. De 

már a fővárosból Hunyára kite-

lepítettekről beszélünk. Ők is 

kaptak emléktáblát egy szép 

park közepén. Visszajárnak a 

faluba az akkor gyerekként ide-

telepítettek. 

Az óvodánál kerül szó arról, 

hogy 2012-től nincs a falunak 

iskolája a kevés gyereklétszám 

miatt, de arról is, hogyan őrzik 

az iskolásaikkal a kapcsolatot. 

A Szent László Karitász Szerve-

zet minden nyáron tábort szer-

vez a hátrányos helyzetű gyere-

keknek. Élményeik emlékezete-

sek maradnak. Az óvodában 

épp feküdni készülnek a gyere-

kek. A polgármester asszony 

igazítja el rajtuk a takarót. Egyi-

kük plédjét vékonynak talál-

ja,de a kisfiúról kiderül, nem 

szereti a meleget. Megyünk 

tovább.     
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Az utak mellett itt is, ott is, innen 

is, onnan is, parkokat látunk. Köz-

munkások keze munkája. Az ülő 

alkalmatosságok is, a kisebb épít-

mények is, amiket készítettek bele. 

Ők csinálták az utcanév felírásokat, 

szép sötét bordó színűre festett fa 

jelzőtáblák. A polgármester asz-

szony úgy büszke mindenre, 

ahogy azok is lehetnek, akik elké-

szítették. Amikor eljön az ideje, 

nyugdíjba megy és pihenni fog, 

milyen sokáig viselni fogja majd a 

falu vezetésének, gondoskodásá-

nak nyomait. És mennyi ideig élhet 

majd, az általa megerősített, az 

emberek egymásra figyelni tudá-

sán alapuló, közösséggé válásra 

alkalmas emberi kapcsolatainak 

tőkéjéből. 

– Itt nem éhezik senki – mondja. A 

közétkeztetést a falu terméséből 

oldjuk meg, saját terményeinket 

készítik a konyhán, de azok az öre-

gek is megkapnak minden ter-

ményt, akik már nem tudják meg-

termelni, amire szükségük van. 

Nem segélyt adunk, terményt 

adunk. A szociális étkeztetés pedig 

biztosított a rászorulók számára. 

Hunyán szokás a kapottért köszö-

netet mondani és hálásnak lenni, 

nem csak most, 2012-ben, aminek 

az őszén Hunyán élvezhettem, 

hogy a polgármester asszony kör-

be vezetett a faluján, hanem már a 

falu névadásakor is az volt. A má-

sodik világháború után lett önálló 

település a község, 

Endrődszentlászló néven. 1947-ben 

a lakosság kezdeményezésére fel-

vette egykori jótevője, Hunya Jó-

zsef után a Hunya nevet. Átkeresz-

telték a falut Hunyára. 

A polgármester asszony a férjével 

37 évvel ezelőtt érkezett meg a fa-

luba, olyan helyre, ahol két diplo-

más kellett. Azóta élnek Hunyán. 

A férj mezőgazdasági mérnök, a 

polgármester asszony pedagógus. 

És Petényi Szilárdné polgármester-

ként is, ma is felemlegeti, hogy a 

falu öregjeitől tanultak mindent. 

Neki is fel fogják emlegetni polgár-

mester éveit, ahogy máris emlege-

tik a tanítványai, ahogy ő tanította 

őket. Szobájában az ajándékok, 

amiket falubeli gyerekektől kapott, 

egy nagy meséskönyvsorozat, ami 

első, most két éves unokájára vár. 

Petényi Szilárdné már most tudja, 

csak az unokájára kell gondolnia, 

mire készül, ha nem lesz polgár-

mester tovább. 

Megnézzük a tanácskozótermet, a 

falán a fényképeket, mennyi min-

den, amire egy falu és a vezetője 

mind büszkék lehetnek. Nekem a 

szemem az ötven éves házaspár-

okon akad meg. A templomban, az 

oltár előtt állnak. Nekem ez is arról 

beszél, milyen értékeket őriz Hu-

nya. Minden fotó értékekről tudó-

sít. A fényképek a tanácsterem fa-

lán, az idézetek a váróban, felhív-

ják a figyelmet. Ahogy a messziről 

jöttekét meg, amint az utcán egy-

mást köszöntik a szembejövők. A 

falubeliek értékeket tudva tisztelik 

meg egymást köszöntésükkel, ér-

deklődve egymás iránt. 

Miért ne lehetne nyugodt öregkora 

annak, aki Hunyán élte le az életét, 

akit ismernek, és aki számíthat rá, 

hogy mindig meglesz mindene, 

ami egy embernek kell, amire 

szüksége van. És miért ne lehetne 

egy faluban jókedvűen élni, ahol 

ilyenek az adottságok. Ahol érté-

kén becsülik az embert, és ahol 

tudják, mit jelent egy jó polgár-

mester. 

Minden egy jó polgármesteren 

múlik? – teszem fel a kérdést út-

ban hazafelé magamnak. De azt 

kell rá válaszolnom, hogy nem. 

Mert ez nem elég. Akkor tud min-

den egy jó polgármesteren múlni, 

ha jó a falu, amiben a jó polgár-

mester teszi a dolgát. Jó falu pe-

dig ott kovácsolódik, ahol min-

denki, nem csak magát, a másikat 

is nézi. A nyugdíjas klub asszo-

nyai ott vannak az Anyák napján, 

a falu ünnepeire a polgármester 

asszony olyan műsort szervez, 

hogy már előre tudják, sajnálhatja, 

aki valami miatt nem lesz szeren-

csés elmenni rá. Legutóbb egy 

gimnazista fúvószenekar örven-

deztette meg őket, sokáig beszél-

tek róla. De a gimnazisták is hálá-

sak voltak, jól érezték magukat 

Hunyán. 

Igen. Az élhető élet a jó falun mú-

lik. Amiben figyelik és segítik 

egymás gyerekét, mint a sajátju-

kat, ahol egymást is segítik, ami-

ben kell, ahol számítanak egymás-

ra, mert számíthatnak egymásra, s 

ebből a hálóból, az embereknek 

ebből a minőségi viszonyából áll 

össze a falu, a jó falu. 

Ezeket az értékeket erősítette meg 

a falu az egykor hozzájuk érkező 

két diplomásban, s most ezeket az 

értékeket erősítette vissza és to-

vább a faluban Petényi Szilárdné, 

a polgármesterük. 

Forrás: SZÍN – KÖZÖSSÉGI 

MŰVELŐDÉS – a Magyar Műve-

lődési Intézet és Képzőművészeti 

Lektorátus folyóirata; 2012. de-

cember 17/6 
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Szervezetfejlesztő program  
Nagybánhegyesen 
 
A Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával január 18-19-én a 
Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete szervezetfejlesztő 
programot indított a mezőkovács-
házi járásban működő civil szerve-
zeteknek. Az első alkalommal a 
résztvevők – Szarvadi Antal, szer-
vezetfejlesztő közreműködésével – 
megismerkedhettek a projektké-
szítés módszertanával: projekt 
ciklus menedzsment, stratégiai 
tervezés, a projekttervezés folya-
mata, a Gantt-diagram, logikai 
keretmátrix elkészítésének szabá-
lyai, a saját erőforrások feltérké-
pezésének módszerei (SWOT 
analízis).   
Február 2-án a forrásteremtési 
lehetőségekről tartottak előadást 
a felkért szakemberek a képzés 
résztvevőinek, pl. az adományo-
zás kritériumairól, az 1 % foga-
dásának lehetőségeiről, az 1 %-os 
kampányról, nagyobb pályáztató 
szervezetekről, azok elérhetősé-
géről. 

Az előadók mindkét összejövete-
len konzultációs lehetőséget bizto-
sítottak a jelenlévők gyakorlatban 
felmerült napi problémáinak, kér-
déseinek megbeszélésére is. 

Dobra Viktor is a diákolimpiai 
díjazottak között 
 
A Békés Megyei Diáksport Egyesü-
let január végén a Csaba Center 
aulájában köszöntötte a 2012-es év 
legjobb diákolimpiai sportolóit. A 
Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai 
Club kétszeres diákolimpiai bajno-
ka, Dobra Viktor és edzője Tóth 
Sándor is a jutalmazottak között 
volt. Viktor mezei futásban és 3000 
méteres akadályfutásban is orszá-
gos diákolimpiai bajnok lett       
2012-ben.  
 

 

 

 

 

Majori diskurzus a gyermeksze-

génységről  

A BÉKÉS MEGYEI CSALÁD, 

ESÉLYTEREMTÉSI ÉS ÖNKÉN-

TES HÁZ /CSEÖH/ január 31-én 

szakmai fórumot tartott a gyer-

mekszegénységről Mezőhegye-

sen, ahová többek között a dél-

békési LHH-s (LegHátrányosabb 

helyzetű) kistérségből hívtak meg 

olyan szakembereket, akik szoros 

kapcsolatban állnak az érintett 

korcsoporttal és családjaikkal.     

A 6-os majorban lezajlott diskur-

zuson védőnők, óvónők, családse-

gítő-, és gyermekjóléti szolgála-

tok, civil szervezetek, alapít-

ványok képviseltették ma-

gukat, de az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma Esély-

egyenlőségi Főosztálya főre-

ferense, Bányai Dóra is meg-

tisztelte jelenlétével a prog-

ramot. A rendezvény fővéd-

nöke Simonka György, or-

szággyűlési képviselő volt. 

Herczegné Számel Annamária, 

az esélyház irodavezetője 

röviden ismertette tevékenységü-

ket, majd Sovák Péterné, LHH-s 

térségi programszervező bemu-

tatta a Ház innovatív kezdemé-

nyezését, egy óvodásoknak terve-

zett bábjátékot. „Dolgos János” 

bábfigura, főszereplő hamar be-

lopta magát a jelenlévők szívébe, 

sok meghívást kapott az 

„ESÉLYPERCEK ÓVODÁSOK-

NAK” elnevezésű interaktív elő-

adás.  
Herczegné Számel Annamária 

Dr. Ambrus Zoltán a Csabai Kol-

bászklub új elnöke 

Dr. Ambrus Zoltánt választották 

meg szerdán este a Csabai Kol-

bászklub Egyesület elnökének. 

Uhrin Zoltán eddigi elnök tavaly 

októberi halála miatt kellett új 

elnököt választani. Ketten indul-

tak a csak-nem 300 tagú civil szer-

vezet elnöki posztjáért, szoros 

EZ TÖRTÉNT... 



5 E-Napraforgó 

versenyben győzött Mácsai Sán-

dor ellen dr. Ambrus Zoltán, aki 

Uhrin Zoltán vezetési elveit kíván-

ja továbbvinni. 

Vagyis együttműködni azokkal, 

akik fontosnak tartják a csabai kol-

bász hagyományainak őrzését, 

továbbvitelét, ápolni a bel- és kül-

földi kapcsolatokat, erősíteni a 

városmarketinget, a kolbászfeszti-

vál imázsát. A kolbászklub 7 tagú 

elnökségét február 20-án választ-

ják meg. 
forrás: beol.hu, 2013. január 31. 

  

Vendég a háznál: először járt 

disznóvágáson a szerkesztőnő 

Minden évben vág disznót a 

Nagycsaládosok Kétsopronyi 

Egyesülete, vasárnap két mangali-

cát dolgoztak fel. 

A rendezvényen részt vett Mohay 

Tamás, a Nagycsaládosok Orszá-

gos Egyesületének egyik alelnöke 

is. Felesége, Keresztes Ilona, aki a 

Kossuth Rádió Vendég a háznál 

című műsorának vezető szerkesz-

tője, első alkalommal volt disznó-

torban.  

– Célunk a hagyományok őrzése, 

továbbadása a gyermekeinknek – 

magyarázta Péterné Novák Kriszti-

na, a kétsopronyi egyesület elnöke. 

– Most azért mangalicákat vág-

tunk, hogy megismertessük ezt az 

őshonos fajtát, másrészt sokkal 

egészségesebb a szalonnája, a zsír-

ja a hagyományos sertésénél. Igaz, 

kevesebb kolbász van belőle, mint 

a hússertésekből, de a két mangali-

cából azért lesz kolbász is elegen-

dő. 

A hagyományoknak megfelelően 

reggel pálinkával és pogácsával 

indítottak, aztán jött a hagymás 

vér és a túrós rezanca, vagyis a 

kézzel gyúrt tésztából készült fi-

nomság. Egyik tagjuk, Czirbuly 

Mátyás volt a főböllér. Ha már a 

tagság szóba került, a kétsopronyi 

egyesületben 54 család képviselteti 

magát, kilencgyermekes számít 

most a legnépesebbnek.  

Az ebéd orjaleves és sült hús volt, 

vacsorára pedig természetesen 

töltött káposzta, sült kolbász és 

hurka. 
forrás: beol.hu, 2013. február 3 

Vissza a munkába, vissza az iskola-

padba— „ráhangoló képzés” 

 

Alulképzett (roma) munkanéküliek, 

gyermekükkel otthon lévő anyák 

részére 

Út az „iskolapadba” ráhangoló, a 

meglévő ismereteket felmérő képzés 

biztosítása a résztvevőknek, mely 

révén javulnak a munkavállalási esé-

lyeik. 

Témák: önismeret; önérvényesítés; 

általános műveltség; álláskeresési 

technikák; természetismeret; számító-

gép, internethasználat; e-ügyintézés;  

az egész életen át tartó tanulás jelen-

tősége; családi kassza, stb. 

Helyszín: Körösladány, Általános 

Iskola (WenckheimB. U. 6/4.) 

A rendezvény a „Családi erőforrás 

központok Szeghalomban és Körösla-

dányban—Körös-sárréti Civil Szerve-

zetek Szövetségének családfejlesztő 

programja” elnevezésű TÁMOP-

projekt részeként kerül megrendezés-

re február 7 és március 14. között.  

Bővebb információ: 30/380-24-18; 

sarreticivilek@gmail.com 

PÁLYÁZATOK 

Az EGT/ Norvég Civil Támogatá-

si Alap pályázatai hamarosan 

elérhetőek 

Az EGT/ Norvég Civil Támogatá-

si Alap pályázatai hamarosan in-

dulnak. Ebben az évben – első 

körben – különböző témakörök-

ben kis- és makroprojektek, vala-

mint egyéni ösztöndíjas tanul-

mányutak támogatására lesz lehe-

tőség. 

Az EGT/Norvég Civil Támogatá-

si Alap (NCTA) átfogó célja, hogy 

„segítse a magyarországi civil 

társadalom fejlődését, valamint 

erősítse részvételét a társadalmi 

igazságosság, a demokrácia és a 

fenntartható fejlődés alakításá-

ban”. 

 

Az Alap az alábbi témakörökben 

kidolgozott projektekhez nyújt tá-

mogatást: 

 •emberi jogok és demokrácia; 

 •női jogok és esélyegyenlőség; 

 •szervezet- és közösségfejlesztés; 

 •ifjúsági- és gyermekügyek; 

 •környezetvédelem és fenntartható 

fejlődés; 

 •jóléti szolgáltatások társadalmilag 

sérülékeny csoportoknak; 

 •társadalmilag sérülékeny csopor-

tok megerősítése (fókusz: roma in-

tegráció). 

Az alap pályázatai várhatóan há-

rom körben kerülnek kiírásra. A 

jelenleg induló első körben az aláb-

bi pályázati felhívások jelennek 

meg: 

1. Makroprojektek 

Ennek keretében a pályázatokat két 

témakörben lehet benyújtani: 

 •I. témakör: az országos szinten 

működő emberi jogi, jog- és ér-

dekérvényesítő civil szervezetek 

hosszú távú megerősítése, stra-

tégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, 

munkájuk támogatása ÉS tudá-

suk, tapasztalataik, képességeik 

átadása a civil szektor más szer-

vezeteinek a (1) demokrácia és 

emberi jogok, (2) női jogok és 

esélyegyenlőség, (3) ifjúsági és 

gyermekjogok területén. 

 •II. témakör: az országos vagy 

regionális szinten működő, szer-

vezet- és közösségfejlesztő civil 

szervezetek hosszú távú meg-

erősítése, stratégiájuk, kapacitá-

saik fejlesztése, munkájuk támo-

gatása ÉS tudásuk, tapasztalata-

ik, képességeik átadása a civil 
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szektor más szervezeteinek, a 

szektor megújítása érdekében. 

A pályázóknak mindkét témakör-

ben vállalniuk kell, hogy a projekt 

keretében tudásukat, tapasztalata-

ikat átadják más, kisebb helyi/-

regionális civil szervezeteknek/

csoportoknak, ennek érdekében 

képzési, mentori, coaching stb. 

programokat indítanak. Az I. té-

makörben minden pályázó szerve-

zetnek legalább 10, a II. témakör-

ben legalább 15 szervezettel kell 

együtt dolgoznia. 

Az I. témakörben elnyerhető ösz-

szeg legalább 50 000, legfeljebb 

120 000 €. 

A II. témakörben elnyerhető ösz-

szeg legalább 50 000, legfeljebb 

140 000 €. 

A projektek támogatására fordít-

ható teljes keretösszeg legfeljebb 3 

800 000 €. 

A támogatott projektek legalább 

24, legfeljebb 33 hónap hosszúak 

lehetnek. 

A pályázatok kétfordulósak, az 

első fordulós pályázatok beadási 

határideje: 2013. március 29.  

2. Kisprojektek 

A pályázat általános célja civil 

szervezetek támogatása abban, 

hogy saját kisebb és nagyobb kö-

zösségeik fejlesztéséért dolgozza-

nak; helyi forrásokat mobilizálva a 

közös célok elérése érdekében 

hozzájáruljanak a társadalmi iga-

zságossághoz, demokráciához és 

fenntartható fejlődéshez. Kispro-

jektek esetében a már felsorolt te-

rületek egyikére nyújthatóak be 

pályázatok: (1) emberi jogok és 

demokrácia; (2) női jogok és esély-

egyenlőség; (3) szervezet- és kö-

zösség fejlesztés; (4) ifjúsági és 

gyermek ügyek; (5) környezetvé-

delem és a fenntartható fejlődés; 

(6) jóléti szolgáltatások társadal-

milag sérülékeny csoportoknak, 

(7)társadalmilag sérülékeny cso-

portok megerősítése (fókusz: roma 

integráció). 

Az egyes projektekre elnyerhető 

összeg legalább 1500, legfeljebb 10 

000 €. 

A projektek támogatására fordít-

ható teljes keretösszeg 1 050 000 €. 

A támogatott projektek legfeljebb 

12 hónap hosszúak lehetnek. 

A pályázatok egyfordulósak, a 

beadási határidő: 2013. április 29.  

3. Egyéni ösztöndíjas tanulmány-

utak 

 

A pályázat célja a magyarországi 

civil szektor szakemberei tanul-

mányútjainak támogatása, ame-

lyek keretében lehetőség nyílik az 

EGT/Norvég Finanszírozási Mec-

hanizmus támogató országaiban 

(Norvégia, Izland, Liechtenstein) 

tevékenykedő civil szervezetek 

munkájának gyakorlati megisme-

résére. Az ösztöndíjasok feladata, 

hogy elősegítsék e szervezeteknek 

az érdekérvényesítés, a közösségi 

részvétel, a kapacitásfejlesztés és 

adományszervezés terén működő 

jó gyakorlatainak magyarországi 

adaptációját, illetve hozzájárulja-

nak a támogató országok és Ma-

gyarország közötti kétoldalú kap-

csolatok erősítéséhez. 

A támogatott pályázók ösztöndíj-

ban részesülnek, amelynek össze-

ge a kint tartózkodás időszakára 

havonta 1500 €, illetve további 

1000 €/fő/tanulmányút. 

A tanulmányutak támogatására 

fordítható teljes keretösszeg 150 

000 €, beleértve a fogadó szerve-

zetek költségeinek fedezésére for-

dítható keretet is. 

A támogatott tanulmányutak le-

galább 3, legfeljebb 6 hónap hosz-

szúak lehetnek. 

A pályázatok egyfordulósak,  

beadási határidő: 2013. április 15.  

A részletes pályázati felhívások, 

az útmutatók, az információs na-

pok időpontjai és minden kapcso-

lódó információ 2013. február 12-

től elérhető a program honlapjá-

ról. 
forrás: www.norvegcivilalap.hu 

 

 

 

 

TÁMOP 1.4.1-12/1 - Hátrányos 

helyzetű célcsoportok foglalkoz-

tatásának támogatása a nonprofit 

szervezetek foglalkoztatási kapa-

citásának erősítésével 

 

A konstrukció célja a fiatalok fog-

lalkoztatásának, munkatapaszta-

latuk megszerzésének elősegítése, 

valamint a civil szervezetek fej-

lesztése, a szolgáltatói kapacitások 

megerősítése. 

A pályázatok beadására 2013. feb-

ruár 11-től március 31-ig van lehe-

tőség. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy a pályázati dokumentáció is 
változik, kérjük kísérjék figyelem-
mel a honlapon megjelenő közle-
ményeket (www.nfu.hu). 
 
TAVASZI KIRÁNDULÁS 

Táborozási pályázat iskolai cso-

portok számára  

Pályázók köre: Alap- és középfo-

kú oktatást nyújtó közoktatási 

intézmények.  

Kedvezményezettek köre: A pá-

lyázó oktatási intézmények tanu-

lói.  

Általános pályázati feltételek:  

- Pályázni: 

 a www.erzsebetprogram.hu hon-

lapon található elektronikus pá-

lyázati adatlap kitöltésével lehet.  

- A támogatás elnyerésére vonat-

kozó feltételek a pályázati keret-

összeg, valamint a táborok férőhe-

lyeinek kimerüléséig, de legfeljebb 

2013. március 11-ig állnak fenn.  

- A pályázó intézmények 10 fős 

gyermekcsoportokkal pályázhat-

nak.  

- A csoport tagjai 1-12. osztályos, 

de 2013. december 31-ig 18. élet-

évüket be nem töltött tanulók le-

hetnek.  

Támogatás tartalma:  

Az Alapítvány teljes körű ellátást 

biztosító táborozási szolgáltatás 

igénybevételéhez nyújt támoga-

tást az Erzsébet-tábor turnusának 

időtartamára. A turnusok időtar-

tama 3 nap, azaz 2 éjszaka (hétfő 

délelőtti érkezéssel és szerda reg-

http://www.nfu.hu
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geli utáni távozással, ill. csütör-

tök délelőtti érkezéssel és szom-

bat reggeli utáni távozással). Az 

Alapítvány a támogatást névre 

szóló táborozási szolgáltatás for-

májában, állami tulajdonban lévő 

Erzsébet Táborokban biztosítja.  

A tábor önrésze gyermekenként 

1000 Ft.  

 

Táborozási pályázat iskolai cso-

portok számára  

Pályázók köre: Alapfokú oktatási 

intézmények.  

Kedvezményezettek köre: A pá-

lyázó oktatási intézmények tanu-

lói.  

Általános pályázati feltételek:  

Pályázni 

www.erzsebetprogram.hu honla-

pon található elektronikus pályá-

zati adatlap kitöltésével lehet.  

A támogatás elnyerésére vonat-

kozó feltételek a pályázati keret-

összeg, valamint a táborok férő-

helyeinek kimerüléséig, de legfel-

jebb 2013. április 8-ig állnak fenn.  

A pályázó intézmények 10 fős 

gyermekcsoportokkal pályázhat-

nak.  

A csoport tagjai 3-8. osztályos, de 

2013. augusztus 31-ig 15. életévü-

ket be nem töltött tanulók lehet-

nek.  

Támogatás tartalma:  

Az Alapítvány teljes körű ellátást 

biztosító táborozási szolgáltatás 

igénybevételéhez nyújt támoga-

tást az Erzsébet-tábor turnusának 

időtartamára. A turnusok időtar-

tama 6 nap, azaz 5 éjszaka (hétfő 

délelőtti érkezéssel és szombati, 

reggeli utáni távozással). Az Ala-

pítvány a támogatást névre szóló 

táborozási szolgáltatás formájá-

ban, állami tulajdonban lévő Er-

zsébet Táborokban biztosítja.  

A tábor önrésze gyermekenként 2000 

Ft, azaz Kettőezer forint, ha a pályá-

zó tanuló családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér összegét. 

 

 

Fiatalok Lendületben Program 2013 

– Pályázatok nem-formális nevelési 

programok támogatása céljából  

 

Az Európai Bizottság, az Európai 

Parlament és az Európai Unió tagál-

lamainak megállapodása értelmében 

létrejött Youth in Action – Fiatalok 

Lendületben Program célja 

nemformális nevelési programok 

támogatása a fiatalok számára. 

A Program jelentősen hozzájárul a 

készségek és képességek fejlesztésé-

hez, és kulcsfontosságú eszközt jelent 

a fiatalok nem-formális és informális 

tanulási lehetőségeinek biztosításá-

ban. 

A Fiatalok Lendületben Program cél-

kitűzései: 

 •a fiatalok aktív polgári szerepének 

előmozdítása, különös tekintettel az 

Európa-polgári szerepükre; 

 •a fiatalok szolidaritásának fejleszté-

se, különös annak érdekében, hogy 

erősödjön a társadalmi összetartás az 

Európai Unióban; 

 •a különböző országokban élő fiata-

lok közötti kölcsönös megértés és 

tisztelet elősegítése; 

 •hozzájárulni az ifjúsági tevékenysé-

geket és az ifjúsági területen tevé-

kenykedő civil szervezeteket támoga-

tó rendszerek fejlesztéséhez; 

 •az ifjúsági területen megvalósuló 

európai együttműködések előmozdí-

tása. 

Bővebb információ: NCSSZI - Fiata-

lok Lendületben Programiroda; Tel.: 

(+36-1) 237-6700; E-mail: 

ifjusag.eu@mobilitas.hu 

Pályázat Békés városában mű-

ködő civil szervezetek részére  

Békés Város Önkormányzata a 
lehetőségeihez mérten idén is 
támogatni kívánja a településen 
működő civil szervezeteket, 
ezért meghirdeti a 2013. évi 
Civil Pályázatát. 
 A civil szervezetek támogatási 
igényeiket 2013. február 11. és 
március 5. között adhatják le a 
Civil Szervezetek Házában 
(Békés, Hőzső u. 4., bejárat a 
Libazug utca felől). A beérke-
zett pályázatok alapján a Civil 
Tanács tesz javaslatot a Képvi-
selő-testületnek a támogatások 
odaítélésének mértékére. 
Pályázni az előző évek gyakor-
latának megfelelően lehet. Pá-
lyázati adatlap felvehető a Civil 
Szervezetek Házában február 
11-től hétköznaponként 8 – 12 
óráig. Ugyanitt lehet érdeklőd-
ni Szűcs Gábornénál (0670-
4590794). 
Azoknak a civil szervezetek-
nek, amelyek már az előző 
években is pályáztak, nem kell 
újra benyújtani az alapszabá-
lyukat és a cégbírósági bejegy-
zésüket, csak, ha változás tör-
tént az adataikban. 
A 2013-es támogatási kérelem-
hez csatolni kell a 2012. évi tá-
mogatás elszámolását (számla-
másolat, indoklás). Azoknak a 
szervezeteknek is be kell nyúj-
taniuk a 2012. évi támogatásról 
az elszámolást, akik 2013-ban 
nem nyújtanak be új pályázatot! 
Az elszámolást is a Civil Szer-
vezetek Házában kell leadni 
2013. március 5-ig, ennek elmu-
lasztása esetén három évig nem 
fordulhat kéréssel az adott szer-
vezet az Önkormányzat felé. 

forrás: www.bekesvaros.hu 
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 FARSANGI RÖGTÖNZÉSEK  

X. Improvizációs Fesztivál in me-

moriam Lengyel Pál  

A békéscsabai Féling Színház és a 

Magyar Szín-Játékos Szövetség 

2013-ban is megrendezi a 

"FARSANGI RÖGTÖNZÉSEK" 

improvizációs fesztivált. 

A játékra 2013. február 23-án 

(szombaton) 11 órától 

(regisztráció 10 órától) kerül sor. 

A rendezvényre diák 

(középiskolás korosztály) és fel-

nőtt színjátszók 4-4 fős csapatai-

nak jelentkezését várjuk határain-

kon innen és túlról is. 

Helyszín: Békéscsaba, Szabadság 

tér 6. (Csaba Honvéd Kulturális 

Egyesület Művelődési Háza) 

Az elmúlt évek gyakorlatához 

híven a négyfős (tetszés szerinti 

fantázianéven szereplő) csoportok 

4-5 különböző improvizációs fela-

datot kapnak. Az egyes feladatok-

ra való felkészülésre általában 10 

perc áll rendelkezésre. A játékidő 

az esetek többségében 3-3 perc. 

Ízelítő az elmúlt évek feladataiból: 

- négy előre magadott mondatot 

kellett történetté fűzni úgy, hogy 

csak ezek a mondatok hangozhat-

nak el, mindegyik más-más sze-

replő szájából. 

- újsághíreket kellett "eltáncolni". 

- négy tárgyat kapott a négy sze-

replő, ezekkel felhasználásával 

kellett egy "bábos" történetet elját-

szani. 

3 perces zenei részletre és egy 

adott verssorra kellett mozgás-

színházi improvizációt készíteni 

A csapatok a 10 perc felkészülési 

időben kitalálták a történetet, a 

szereplők közötti kapcsolatokat és 

kiosztották a szerepeket, majd a 

kisorsolt sorrend szerint kerültek 

bemutatásra a "produkciók".  

A fesztiválon három, díjat osz-

tunk ki: 

1. díj Arlecchino díja 

2. díj Pulcinella díja 

3. díj Brighella díja 

Szervező: Steinwender József. Tel.: 

06-20/938-9906 

Jelentkezési határidő (levélben, e-

mail-ben): 2013. február 16.  

Jelentkezési cím: 5600 Békéscsaba, 

Szabadság tér 6.  

e-mail: steinwender-

steinwender.jozsef@gmail.com,  

http://www.szin-jatekos.hu 

 

Csaba Honvéd Kulturális Egyesü-

let – FEK februári rendezvényei 

 

2013. Február 22. 19.30-tól:  

Randy Marsh Fusion Projekt 

"Klubkoncert" a FEK Bárjában 

(Békéscsaba, Szabadság tér 6.)  

Vendég: Édeskeserű.  

Belépő: 600,- Ft 

Információ: 30/334-0144 

2013. február 23. 19 óra:  

Csaba Honvéd Farsangi Bál 2013.  

Program: Az egyesület elnökének 

köszöntője. A premier Művészeti 

Szakközépiskola növendékeinek 

táncos-zenés előadása. Az előadá-

sok után svédasztalos vacsorával 

várjuk vendégeinket. Az est folya-

mán a zenét a Tűzmadár zenekar 

szolgáltatja.  

Helyszín: Békéscsaba, Szabadság 

tér 6.  

Jegyrendelés: 30/334-0144. 

 

Országos Szólótáncfesztivál 

Az ország néptáncosai kétévenként 

egy igazi hangulatos, hagyomány-

őrző fesztivál keretében gyűlnek 

össze, hogy rangos rendezvény 

keretében bemutathassák és össze-

mérhessék tudásukat, ez az Orszá-

gos Aranygyöngyös és Aranysar-

kantyús Szólótáncfesztivál. 

Az XXI. Országos Aranygyöngyös 

és Aranysarkantyús Szólótánc-

fesztivál idei elődöntőit január 12-

én Székesfehérváron, és január 13-

án Jászberényben tartották. 

 

 

A XXI. Országos Aranygyöngyös és 

Aranysarkantyús Szólótáncfesztivál  

részletes programja: 

Helyszín: 

Február 22 – 23-án: Csabagyöngye 

Kulturális Központ  

(Széchenyi u. 4.) 

Február 24-én: Balassi Bálint Ma-

gyar Művészetek Háza  

(Luther u. 6.) 

Február 22., péntek:  A résztvevõk 

érkezése a Csabagyöngye Kulturá-

lis Központba - a kötelező és sza-

badon választott táncok próbája  

Február 23., szombat: 

9.30 órától: a kötelező táncok ver-

senye 

13 órától: a szabadon választott 

táncok versenye 

16 órától: a gálaműsor próbája 

20 órától: díjkiosztó gálaműsor.  

Február 24., vasárnap: szakmai 

értékelés a Balassi Bálint Magyar 

Művészetek Házában 

Információ: (66) 631-367 

 

 

Napsugár Bábszínház 

Február 16.(szombat) 16.00 óra: 

Egy korszerű boszorkány hétköz-

napjai (bemutató) 

Helyszín: Ibsen Ház, Békéscsaba  

Az előadások további időpontjai-

ról érdeklődni lehet a 20/293-56-

26-os telefonszámon. 

 

Babaszínház – a Kecskeméti 

Ciróka Bábszínház előadása 

Fekete Dóra - Kiszely Ágnes:  

HINTA-PALINTA 

Első színházi élmény 4 éven      

aluliaknak 

Száll a hinta ide-oda, 

Benne ül egy kis majmocska. 

Hinta–palinta, 

Repítsd a magasba!  

Csimpit hajóhinta repíti, huncut 

Lepke vezeti: zöld erdőbe, kék 

felhőkbe, hullámzó hűs vizekre, 

macskaköves terekre. Gyere te is, 

láss csodát Csimpilimpivel! 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 
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Játsszák: Aracs Eszter, Krucsó Jú-

lia Rita, Szabó Balázs 

Időpont: 2013.02. 23. 15.30 és 16.30 

óra 

Helyszín: Ibsen Ház – Békéscsaba, 

Andrássy út 3. 

Bővebb információ, jegyrendelés: 

20/293-56-26-os telefonszámon 

 

Békéscsabai Jókai Színház     

ajánlója 

Elek Szilvia: Pillangók 

A Békéscsabai Jókai Színház drá-

maíró-pályázatának nyertes da-

rabja Elek Szilvia Pillangók című 

egyfelvonásosa lett, melynek hőse 

a német romantika nagy zeneszer-

zője: Robert Schumann. A darab 

megtekinthető február 22-én és 23-

án 19.00-kor az Ibsen Stúdiószín-

házban, Merő Béla rendezésében. 

 

Az istenáldotta tehetségű művész 

saját kérésére lesz az elmegyó-

gyintézet lakója… Egy különös 

szerelmi három(négy)szög rajzoló-

dik ki a darabban, melynek két 

szereplője egyáltalán nem jelenik 

meg prózai szereplőként a színpa-

don. A szálak összekuszálásában 

része lesz egy ápolónőnek, Emílie-

nek is, aki Robert őrangyalává 

válik az utolsó két és fél esztendő-

ben. De az őrangyal gyalázatos 

tettre vetemedik. A muzsika pedig 

csak szól. Az őrült Robert fejében 

és a színpadon egyaránt. 

Jegyrendelés, információ:  

66/519-550;  

szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 

„Itt a tavasz, nyitnikék!” 

Csatlakozz hozzánk! A már meg-

szokott Helyi Termék és BioPiac 

mellett az év első Ligeti Vásárá-

val, színes programokkal és meg-

lepetésekkel várjuk a látogatókat! 

Ünnepeld velünk a tavasz első 

napsugarait és az 5. születésna-

punkat! Várunk a megújult ligeti 

tanösvényen egy sétára és madár-

gyűrűzésre! 

Ligeti Vásár - 5 éves a Körösök 

Völgye Látogatóközpont 

Helyszín: Békéscsaba, Széchenyi 

liget 

Időpont: 2013. március 2. szom-

bat – 9 - 13.00 óráig 

9.00. Ligeti Vásár és Születésnap 

megnyitó 

10.00. Lischka Lipót Tanösvény 

átadása, ligeti séta 

11.00. Gazdabemutató – Békési 

Biokultúra Egyesület 

12.00. Tortaverseny eredményhir-

detése 

12.30. Szülinapi tortakóstoltatás 

9.30, 10.15, 11.30 órakor Madár-

gyűrűzés a Zöld Csütörtök Ter-

mészetvédő Körrel 

A Ligeti Vásár teljes időtartama 

alatt újrapapír kézműves foglal-

kozás, gyermeksarok, tea-répa- 

almasziget és filmvetítés várja a 

látogatókat, zenét és a hangulatot 

az Ókörös trió biztosítja. 

Figyelem TORTAVERSENY a 

Születésnapon! Nevezni 10-12 

szeletes, házilag elkészített tor-

tákkal lehet, amelyeket a zsűri 

több szempont alapján díjaz 

majd. A kreatív, egészséges és 

hagyományos kategória mellett, 

keressük a legeket és közönségdíj 

is gazdára talál majd.  

Kérjük minden versenyzőnket, 

hogy a nevezése mellé csatolja a 

torta receptjét. 

Nevezési határidő:  

2013. február 28. 16.00. 

Jelentkezés a programokra: 

• Személyesen kitöltött nevezési 

lappal a Körösök Völgye Látoga-

tóközpontban 

• Telefonon a 06-66/445-885-ös 

telefonszámon Vozár Lillánál 

• Internetről letöltött nevezési 

lappal, melyet a 

vozar.lilla@korosoknaturpark.hu

-ra kérünk visszaküldeni. 

A programokon való részvétel 

ingyenes!  

Mindenkit szeretettel várunk! 

Dél-alföldi monda- és mese-

mondó találkozó Békés megyei 

döntője 

A Körös-Vidék Drámapedagógiá-

jáért Alapítvány, a Békés Megyei 

IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális 

Iroda és a Kalocsa Róza Nonpro-

fit Közhasznú Kft. meghirdeti a 

VII. DÉL-ALFÖLDI MONDA- ÉS 

MESEMONDÓ TALÁLKOZÓ 

BÉKÉS MEGYEI DÖNTŐJÉT. 

Célunk, hogy elsősorban a térség-

ben fellelhető monda- és mesevi-

lág témaköre kerüljön bemutatás-

ra, de természetesen más tájegy-

ség monda- és mesekincse is sze-

repelhet a jelentkezők előadásá-

ban. 

A rendezvény időpontja:  

2013. február 27. 10.00 óra 

A rendezvény helye: Kalocsa 

Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 

(Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 

63.) 

A versenyt öt kategóriában kí-

vánjuk meghirdetni: 

I. kategória: általános iskola alsó 

tagozatos tanulói (1-2. évfolyam) 

II. kategória: általános iskola alsó 

tagozatos tanulói (3-4. évfolyam) 

III. kategória: általános iskola 

felső tagozatos tanulói (5-6. évfo-

lyam) 

IV. kategória: általános iskola 

felső tagozatos tanulói (7-8. évfo-

lyam) 

V. kategória: középiskolás diákok 

A nevezés feltételei: minden pá-

lyázó egy szabadon választott 

monda, népmese elmondásával 

nevezhet, amelynek időtartama: 

max.8 perc. 



2013. február 

A versenyzőket szakmai zsűri ér-

tékeli. 

Az első helyezettek – az értékes 

tárgyjutalmak mellett - tovább 

jutnak a VII. Dél-alföldi monda- és 

mesemondó területi versenyre, 

amelynek a Szent-Györgyi Albert 

Agóra (Szeged, Kálvin sgt. 23.) ad 

otthont 2013. március 23-án.  

Nevezési határidő: 2013. február 

20. A JELENTKEZÉSI LAP a 

kultura.ibsen.hu oldalról tölthető 

le. 

A jelentkezési lapot személyesen, 

e-mailben vagy levélben kérjük 

eljuttatni a Nemzeti Közművelő-

dési és Közgyűjteményi Intézet 

Békés Megyei Irodája (a Békés 

Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kul-

turális Iroda jogutódja) címére 

5600 Békéscsaba, Pf.: 138.; E-mail 

cím: savoltka@gmail.com 

Bővebb információ Savolt Zoltán-

tól kérhető a 20/402-2178 telefon-

számon. 

József Attila szavalóverseny 2013. 

A Nemzeti Közművelődési és 

Közgyűjteményi Intézet, a Magyar 

Írószövetség,a Magyar Versmon-

dók Egyesülete, Tatabánya Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, a Jó-

zsef Attila Megyei Könyvtár, az 

Agora Nonprofit Kft. meghirdeti a 

„JÓZSEF ATTILA” X. ORSZÁGOS 

VERS-, ÉNEKELT VERS- ÉS PRÓ-

ZAMONDÓ VERSENYT, melynek 

Békés megyei előválogatóját a 

Nemzeti Közművelődési és Köz-

gyűjteményi Intézet Békés Megyei 

Irodája rendezi. 

A Békés megyei előválogató hely-

színe: Munkácsy Emlékház 

(Békéscsaba, Gyulai út 5.) 

 Időpont: 2013. március 29.  

Jelentkezési határidő:  

2013. február 28. 

A Békés megyei előválogató jelent-

kezési lapja a kultura.ibsen.hu ol-

dalról tölthető le. 

 A nevezés feltételei: 

 1. A versenyre amatőr vers- és 

prózamondók, verséneklők jelent-

kezését várjuk, akik betöltötték 14. 

életévüket, és befejezték tanulmá-

nyaik nyolcadik évfolyamát. 

 2. A jelentkezők hat verssel, meg-

zenésített verssel, vagy prózával 

nevezhetnek az alábbiak szerint: 

 - három JÓZSEF ATTILA vers 

vagy próza  

- két vers vagy próza a száz éve 

született WEÖRES SÁNDOR élet-

művéből 

 - egy vers vagy próza MA ÉLŐ 

KÖLTŐK, ÍRÓK műveiből vá-

lasztva (magyar nyelvű vagy for-

dítás egyaránt lehet) 

3. A versenyzők más országos ver-

senyen helyezést elért produkció-

ikkal nem nevezhetnek. 

Információ kérhető:  
Pillár Andreától (20/589-9468, e-
mail: pillar.andrea@gmail.com) 
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

Folyamatos a párbeszéd a civil 

világgal 

 

A civil szervezetek sokszínűségét, 

közösség formáló erejét, az állami, 

önkormányzati feladatok átvétel-

ében betöltött hangsúlyos szerepét 

emelte ki dr. Latorcai Csaba az Em-

beri Erőforrások Minisztériumának 

(EMMI) nemzetiségi és civil társa-

dalmi kapcsolatokért felelős he-

lyettes államtitkára a Civilek Nap-

ján a közszolgálati rádiónak adott 

interjújában. 

A helyettes államtitkár kiemelte, 

hogy a Nemzeti Együttműködési 

Alap (NEA) 2013. évi pályázatai-

nak tartalmi bírálata megkezdő-

dött, februárban megszületnek az 

első eredmények, így a támogatási 

időszak kezdete előtt ismertté vál-

nak a döntések. 

Idén több mint 45 milliárd forint 

összegű keret áll rendelkezésre, 

amelyre a civil szervezetek is be-

nyújthatják támogatási kérelmüket. 

Az idei változásokkal összefüg-

gésben Latorcai Csaba hangsú-

lyozta: ebben az évben először írta 

ki az államtitkárság azt a pályáza-

tot, amely lehetőséget ad a szerve-

zetekhez érkező adományok nor-

matív kiegészítésére. A NEA 2013. 

évi szakmai kiírásai a következő 

két hétben jelennek meg, összesen 

csaknem 1 mrd Ft értékben. 

A kormányzat már megalakulása-

kor eltökélte, hogy olyan környe-

zetet teremt, amivel segíti a civil 

szervezeteket társadalmi misszió-

juk, küldetésük kiteljesítésében, és 

segíti a szervezeteket akár jogi 

akár pénzügyi tanácsadással, di-

rekt vagy passzív támogatásokkal, 

adókedvezménnyel, hogy képe-

sek legyenek különböző állami, 

önkormányzati feladatokat is át-

vállalva az emberek életminőségét 

javítani. Ehhez az EMMI Egyházi, 

Nemzetiségi és Civil Társadalmi 

Kapcsolatokért Felelős Államtit-

kársága biztosítja a folyamatos 

párbeszédet a civil világgal. En-

nek megfelelően módosult a ha-

zai társadalmi párbeszéd intéz-

ményrendszere, megalakult a 

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 

Tanács (NGTT). A Tanácsban a 

gazdaság és a munkavállalói ol-

dal mellett helyet kaptak a tudo-

mányos élet, az egyházak, vala-

mint a civil szervezetek képvise-

lői. 

A tárca kialakította a Civil Infor-

mációs Centrumok (CIC) hálóza-

tát. A címet elnyert civil szerveze-

tek 2012. július 1-je óta szakmai 

segítséget nyújtanak megyei szin-

ten, valamint a fővárosban a terü-

letükön tevékenykedő civil szer-

vezetek számára. A CIC-ek háló-

zata, kormányzati támogatás mel-

lett teret biztosít a civil-civil 

együttműködésre. 

(EMMI, Egyházi, Nemzetiségi és 

Civil Társadalmi Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkárság) 
forrás: 2013.02.04., kormany.hu 

mailto:pillar.andrea@gmail.com
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célja, hogy jobban megismerhes-
sük azt, ahogyan az Ön szervezete 
értelmezi a civil szervezetek életét 
napi szinten befolyásoló szabályo-
kat. Szándékunk – ahogy a kézi-
könyv esetében is így volt – nem a 
jogértelmezés és a jogalkalmazás 
befolyásolása, csupán annak felde-
rítése, hogy a jogalkalmazó közeg 
hogyan értelmezi az új szabályo-
kat. Ennek folytán nem várjuk el a 
szabályok értékelését a jogalkal-
mazóktól, kérdéseink a szabályok 
alkalmazásának általános gyakor-
latára vonatkoznak. A válaszadás 
természetesen anonim. 

 Móra Veronika 
Igazgató, Ökotárs Alapítvány 

 
Európáról van szó. Önről van szó. 

Csatlakozzék a vitához! –  

2013 a polgárok európai éve 

 

2013-at hivatalosan a polgárok 

európai évének nyilvánították. 

Húsz évvel az uniós polgárság 

bevezetése után a jövő évet annak 

szenteljük majd, hogy áttekintsük 

mindazt, amit eddig a polgárain-

kért tettünk, illetve amit a jövőben 

tennünk kell ahhoz, hogy megfe-

leljünk elvárásaiknak. 

Az európai év folyamán számos 

eseményre kerül majd sor, ame-

lyek keretében elmagyarázzák a 

polgároknak, hogy milyen közvet-

len hasznuk származhat az uniós 

jogaikból, és ismertetik a létező 

szakpolitikákat és programokat. 

Az európai év ezenfelül ösztönzi 

majd a polgárokkal folytatott uni-

ós szintű vitát, amelynek során 

azok elmondhatják, hogy vélemé-

nyük szerint milyen legyen a jövő 

Európája és mely reformokra van 

szükség a mindennapi életük javí-

tásához. 

„Az európai polgárság húsz éve 

alatt sok mindent elértünk. Ideje 

elgondolkoznunk azon, hogy hol 

is állunk jelenleg, és merre indul-

junk tovább a jövő felé" - nyilat-

kozta Viviane Reding alelnök, a 

jogérvényesülésért és az uniós 

polgárságért felelős uniós biztos. 

„Az emberek konkrét eredménye-

ket várnak el Európától, és az ol-

csóbb roaming-díjakkal, a bűncse-

lekmények sértettjeinek biztosított 

jogok hatékonyabb érvényesülésé-

vel, valamint az internetes vásárlás 

megkönnyítésével pontosan ezt 

nyújtjuk számukra. Továbbra is 

arra törekszünk, hogy kézzelfogha-

tóvá tegyük a polgárok jogait, ezért 

szentelünk egy teljes évet azoknak, 

akik az európai projekt középpont-

jában állnak - azaz a polgárainknak. 

A polgárok európai éve lehetővé 

teszi, hogy meghallgassuk a polgá-

raink véleményét, akik a tudtunkra 

adhatják elképzeléseiket arról, 

hogy hogyan építsük együtt a jövő 

Európai Unióját." 

A polgárok európai éve egybeesik - 

a Maastrichti Szerződés 1993-as 

hatálybalépésével bevezetett - euró-

pai polgárság huszadik évforduló-

jával. Ugyanakkor 2013-at az uniós 

polgárságról szóló következő jelen-

tés Bizottság általi elfogadása is 

fémjelzi. E jelentés bemutatja majd 

azoknak a még fennálló akadályok-

nak a lebontására irányuló további 

célzott uniós kezdeményezéseket, 

amelyek még mindig gátolják pol-

gárainkat a jogaik maradéktalan 

gyakorlásában. A 2014-es európai 

választások előtt egy évvel arra is 

megfelelő ez a pillanat, hogy széles 

körű vitát indítsunk a jövőnkről. 

Annak érdekében, hogy előkészítse 

a terepet az európai év számára, a 

Bizottság 2012. május 9. és szep-

tember 9. között széles körű nyilvá-

nos konzultációt szervezett, amely-

nek keretében a polgárok elmond-

hatták, hogy milyen nehézségeik 

támadtak az uniós jogaik érvénye-

sítése során. Az észrevételek elem-

zése jelenleg folyik, és annak tanul-

ságai belekerülnek majd az uniós 

polgárságról szóló jelentésbe, ame-

lyet 2013. május 9-én tesznek közzé. 

Az európai év részeként a politiku-

sok vitasorozatot indítottak a pol-

gárok közvetlen részvételével Euró-

pa jövőjéről. 2013 folyamán Euró-

pa-szerte sor kerül ilyen vitákra. 

Mindenki szabadon csatlakozhat 

ahhoz: a http://ec.europa.eu/   

oldalon.  

Felhívás  

 

A civil törvény módosítása - Az 

Ökotárs Alapítvány kérdőíve 

Az Ökotárs Alapítvány gondozá-

sában 2012 őszén jelent meg a civil 

szervezeteket érintő új szabályok 

megismerését és alkalmazását se-

gítő, gyakorlati kézikönyv, mely-

ben Alapítványunk igyekezett az 

egyesülési jogot, a civil szerveze-

tek működését, támogatását, a 

közhasznúságot valamint a civil 

szervezetek nyilvántartását szabá-

lyozó törvényeknek a civil szek-

torra hatással lévő fontosabb vál-

toztatásait bemutatni, különös 

tekintettel arra, hogy az a civil 

szervezetek képviselői számára is 

közérthető formában készüljön el. 

Ezúttal – a kézikönyv pozitív fo-

gadtatása nyomán is – újfajta 

megközelítésben szeretnénk vizs-

gálni a joganyagot, korábbi – a 

szabályok bemutatására szorítko-

zó – munkánk után értékelni és 

elemezni kívánjuk a civil szektort 

érintő szabályokat. Az értékelés 

mellett javaslatokat is kívánunk 

adni a jövőben történő törvény- 

vagy más jogszabály módosítá-

sokhoz. 

E munkánk kezdeteként kifejezet-

ten a jogalkalmazók véleményére 

vagyunk kíváncsiak. A jogalkal-

mazók, azaz a civil szervezetek, 

valamint a bíróságok és az ügyés-

zségek a több mint egy év alatt, 

amióta az új szabályokat alkal-

mazni kell, vélhetően elkezdték 

kialakítani a hozzáállásukat, a 

véleményüket a szabályokkal kap-

csolatban, a jogalkalmazás gépe-

zete beindult. A szabályok értel-

mezési tartománya többé-kevésbé 

látszódik már, így elérkezhet arra 

az idő, hogy a jogalkalmazók véle-

ményét is megismerve, arra is ala-

pozva – értékelő hozzáállással 

közelítsünk a szabályokhoz. 

Ebben kérjük most az Ön vagy 
civil szervezetekkel foglalkozó 
kollégája segítségét, és tisztelettel 
küldjük kérdőívünket (http://
kotrs.createsend4.com/t/r-l-
uikdzd-jykrjdjull-r/), melynek 

http://kotrs.createsend4.com/t/r-l-uikdzd-jykrjdjull-r/
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Az első vitákat Spanyolország-

ban, Ausztriában és Németor-

szágban tartották, és még számos 

további vita várható. 

A polgárok európai évének hiva-

talos megnyitójára 2013. január 

10-én Dublinban, egy polgárokkal 

folytatott vita keretében kerül sor, 

ami egybeesik a Tanács ír elnök-

ségének kezdetével. 
Forrás: www.mobilitas.hu 

 

Vesd Bele Magad! 

  

A Fiatal Gazdák Magyarországi 

Szövetsége (Agrya) idén is meg-

hirdeti általános iskolásoknak 

szóló, Vesd Bele Magad! elneve-

zésű mozgalmát és a hozzá kap-

csolódó adománygyűjtő akciót is, 

amelynek a saját termesztésű 

zöldségek népszerűsítése mellett 

elsődleges célja a gyerekek szem-

léletformálása. 

A 2011-ben indult Vesd Bele Ma-

gad! programban általános isko-

lás diákok vetőmagokat kapnak, 

hogy saját zöldségeket nevelje-

nek. Az akció szeretné bemutatni, 

hogy egy család, kis munkával, 

nagy anyagi befektetés nélkül is 

meg tudja termelni a saját ellátá-

sához szükséges friss terménye-

ket - adta hírül a programot tá-

mogató Vidékfejlesztési Miniszté-

rium közleménye. 

 A fiatalok olyan növényeket kap-

nak, amelyek nem kényesek, ter-

mesztésük nem igényel szakisme-

retet (zöldborsót, hónapos retket, 

vöröshagymát, sárgarépát, kara-

lábét). Tavaly 300 általános iskola 

20 ezer diákja ízlelhette meg saját 

kiskertjének termését, idén már 

30 ezer résztvevőre számítanak a 

szervezők. 

 A vidéki életmódot, a helyi ter-

melést népszerűsítő program az 

Agrya és a minisztérium szerint a 

kisdiákok nevelésén keresztül 

segíthet a vidéki népesség meg-

tartásában. 

 Korábban a szövetség létrehozott 

egy weboldalt 

(www.vesdbelemagad.hu), ahol 

szakemberek az adott növények-

kel kapcsolatban termesztési in-

formációkat adtak közre, ez segí-

tette a gyerekek munkáját. Az ol-

dalra a pedagógusok segítségével 

felkerültek leírások, fotók, rajzok a 

gyerekektől, amelyekben a ter-

mesztéssel kapcsolatos tapasztala-

tokat, érdekes vagy vidám pillana-

tokat, a saját alapanyagból készült 

ételek fotóit, receptjeit mutatták 

be. 

 A programhoz szükséges pénzt 

ebben az évben is kizárólag ma-

gánadományokból gyűjti össze a 

szervezet: a felajánlásokat a Fiatal 

Gazdák az Agrárium Jövője Ala-

pítvány számlaszámára 

(12011351-01047859-00100003) 

vagy rózsaszín csekken a szerve-

zet postacímére (1138 Budapest, 

Váci út 134/C VI.28.) várják a 

szervezők. 
 Forrás: MTI 

 

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 koráb-

ban már megszokott Windows 

XP-ből és Windows 7-ből, azon-

ban a funkcióját vesztett Start 

gomb eltűnt. Helyette egy új, al-

kalmazásorientált felületet ka-

punk, mely megkönnyíti a szink-

ronizálást a felhő-alapú szolgálta-

tásokkal. Emellett számos fejlesz-

tés van a “felszín alatt”, mint pél-

dául kisebb memóriahasználat, 

vagy a Windows 7-nél gyorsabb 

megjelenítés. Nem biztos abban, 

hogy a Windows 8 megfelelő-e az 

Önök számára? Összeállítottunk 

néhány információt, amely segít-

heti Önt a döntésben. Bővebb infor-

máció a Windows 8 oldalon. 

 

Irodát keres! 

A Békéscsabai Zöld 14 Egyesület, 

kiadó iroda helyiséget keres bérlési 

céllal, Békéscsaba központjában, 

hosszabb távra. 

Elérhetőségünk: E-mail: 

zold14.egyesulet@freemail.hu vagy 

Szilágyi Katalin 06/30-368-89-51  

 

Szolgáltatás a Körös-sárréti Civil 

Szervezetek Szövetségénél 

Könyvelési szolgáltatás civil szer-

vezeteknek és nem civileknek is, 

pályázatfigyelés, tanácsadás. 

Magánszemélyeknek ügysegéd 

szolgálat (e-ügyintézés, nyomtat-

vány kitöltés, stb.), adóbevallás a 

lehető legkedvezőbb áron!  

Bővebb információ a honlapunkon 
www.sarreticivilek.hu, CIP iro-
dánkban (Szeghalom Bajcsy-Zs. u. 
21/2.) vagy Walter Imrénénél a 06-
20/317-7045 tel. számon. 

Európai Év fája 

Február 1-jétől szavazhat a közön-

ség a 2013-as Európai Év Fájára a 

www.treeoftheyear.org oldalon. 

Idén hat ország, Bulgária, Csehor-

szág, Írország, Lengyelország, Ma-

gyarország és Szlovákia vesz részt 

a versenyben. Az egri Termálfürdő-

ben álló csodálatos fa, a keleti pla-

tán nyerte el 2012-ben az „Év Fája”-

díjat az Ökotárs Alapítvány által 

idén harmadszor meghirdetett ve-

télkedőben (erre lehet most szavaz-

ni). A fák nem koruk vagy szépsé-

gük miatt kerültek a vetélkedőbe, 

hanem történetüknek és az őket 

támogató erős közösségnek kö-

szönhetően. Az Európai Év Fája 

verseny e különleges fák segítségé-

vel szeretné történelmi és természe-

ti értékeinkre és védelmük fontos-

ságára felhívni a figyelmet. A sza-

vazás február 28-ig tart, kérjük tá-

mogassák a keleti platánt. 

http://www.mobilitas.hu
http://www.sarreticivilek.hu
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„Együtt a közösségekért!”  
Kezdetét veszik az első foglalkozások  
 
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete február 12-én indítja útjára az 
„Együtt a közösségekért!” (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0325) című projekt keretében a 2013. I. félévére tervezett 
foglalkozásokat. Az első alkalommal a Szigligeti Utcai és Kazinczy Lakótelepi óvodások egy csoportja szemé-
lyiségfejlesztő és önismereti szakkörön vehet részt, ahol játékos formában a képességeik sokoldalú fejlesztése 
valósul meg. 
Majd másnap az oktatási intézményekben is elkezdődik a munka, beindulnak a kis játékmester-képző foglal-
kozások, elsőként Békéscsabán és Kunágotán, majd Kétsopronyban és Csanádapácán. Ebben a formában a 3-
4. osztályos gyermekek különböző személyiségfejlesztő, kreativitást serkentő játékokat sajátíthatnak el, mely 
által a későbbiekben képessé válnak korosztályi közösségek építésére. 
A következő héten elkezdődnek a 6-8. osztályosok számára meghirdetett közösség-társadalomfejlesztő szak-
körök is Körösnagyharsányban, Csanádapácán, Magyarhomorogon és Kunágotán. Ezeken az alkalmakon a 
tanulók kompetenciafejlesztése zajlik, az állampolgársággal, demokráciával kapcsolatos ismereteiket bővíthe-
tik, meglévő tudásukat gazdagíthatják. 

Butora Hajnalka 
projektmenedzser 

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

Székhely: Békéscsaba, Luther u. 6. 

Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 570.  

Telefon/fax: 66/333-263  

E-mail: civil@kfbme.hu  

civilek.csabanet.hu 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Új SM egyesületi bemutatkozó 

kiadvány 

Új, színes bemutatkozó kiadványt 

jelentetett meg a közelmúltban az 

immár évtizedes szakmai és kö-

zösségépítő múltra visszatekintő 

Békés megyei SM egyesület, hogy 

minél többekkel megismertesse a 

szervezet munkáját, a közösségi 

élet örömét és növelje a társada-

lom sclerosis multiplex-el kapcso-

latos ismereteit. 

 A tizenkét oldalas színes kiad-

vány a civil közösség tevékenysé-

gének legfontosabb momentumai-

ra irányítja rá az érdeklődők fi-

gyelmét. A személyes hangvételt 

és a civil munka hitelességét erősí-

ti, hogy az oldalakon SM betegek, 

civil szakemberek, független civil 

vezetők és neurológus szakember 

is megnyilatkozik arról: ki miben 

látja a betegszervezetek, a közösség-

teremtő sorstársközösségek fontos-

ságát. 

 A tartalomból: 

- Tévhitek és az azokat megcáfoló 

tények az SM betegséggel és SM 

betegekkel kapcsolatban. 

- Közérthető leírás a betegség mi-

benlétéről, a tipikus tünetekről, a 

betegek számára elérhető terápiás 

lehetőségekről. 

 - A kiadványban szó esik a megyei 

SM egyesület folyamatosan bővülő 

tagságának összetételéről és a sors-

társközösségben zajló lelki-fizikai 

támogató munkáról, civil tevékeny-

ségről is. 

- Összefoglaló olvasható az egyesü-

let által koordinált önkéntes prog-

ram célkitűzéseiről és tapasztalatai-

ról is. 

 - A civil közösségek erejét saját tag-

jaik összetartásán túl a más civilek-

kel való kapcsolatépítés is erősí-

ti, a bemutatkozó anyagban ez 

is szóba kerül. 

A kiadvány megtekinthető és 
letölthető:  
www.bekesmegyeisclerosis.hu 
oldalról. 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete tevékenységét! 

Adószámunk: 18373112-1-04 

http://www.bekesmegyeisclerosis.hu
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MEGHÍVÓ 

 
Az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Ala-

pítvány, 
a Kárpátok Alapítvány – Magyarország és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

ezúton tisztelettel meghívja Önt az 
 

EGT/NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP 
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMÁRA 

 
Helyszín és időpont: 

 
2013. március 12. kedd, 10.00-15.00 óra, Ibsen Ház (Békéscsaba, Andrássy u. 3.) 

 
 

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil tár-
sadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és 
a fenntartható fejlődés alakításában”. A tájékoztató fórumon a Norvég Civil Támogatási 
Alap első pályázati felhívásainak bemutatására kerül sor.  

 
A konferencia programja:  

 

 
 

A rendezvény nyitott, jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudunk fogadni! 
 

Részvételi szándékát kérjük legkésőbb 2013. február 28-ig jelezze a Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesülete elérhetőségein: 
Tel: 66/333 263; E-mail: civil@kfbme.hu 
 
Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alapról bővebb információk, a részletes pályázati felhívá-
sok és a kapcsolódó dokumentumok február 12-től elérhetőek a www.norvegcivilalap.hu 
honlapon! 

 

10.00-10.30 Érkezés, regisztráció 
 

10.30-11.00 Az EGT/Norvég Alapok célja, működése és a civil szervezetek támogatása 
 

11.00-12.30 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap és a pályázati felhívások bemutatása 
 

12.30-13.00 Szünet – közben: kávé és frissítők 
 

13.00-14.30 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap és a pályázati felhívások bemutatásá-
nak folytatása 
 

14.30-15.00 Kérdések és válaszok a Civil Támogatási Alapról 

http://www.norvegcivilalap.hu
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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! 

 

 

Napraforgó 

Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570. 

 E-mail: civil@kfbme.hu 

 Szerkesztő: Butora Hajnalka 

    Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna  

mailto:civil@kfbme.hu

