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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

„Közművelődés határok nélkül V.” konferencia 

A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet együttműködve a Békés 

Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft-vel 

„Közművelődés határok nélkül V.” címmel konferenciát szervez, melynek té-

mája az ifjúság szerepe a mai magyar társadalomban, ifjúsági kezdeményezé-

sek, együttműködési lehetőségek, amelyre ezúton sok szeretettel meghívjuk.                 

A konferencia időpontja: 2013. március 27. (szerda) 

A konferencia helyszíne: Csabagyöngye Kulturális Központ (Békéscsaba, 

Széchenyi u. 4.) 

A konferencia lebonyolítója: a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi 

Intézet Békés Megyei Irodája 

A konferencia programja: 

 9.30  Regisztráció 

10.00 Megnyitó 

10.10 A Nemzeti Ifjúsági Stratégia  

Előadó: Téglásy Kristóf, Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és 

Ifjúságért Felelős Államtitkárság 

Ifjúságügyi Főosztályának vezetője 

10.45 Lehetőség vagy probléma az ifjúsági korosztály?  

            Előadó: Vajda Árpád irodavezető, KIH Mobilitás Regionális Ifjúsági  

 Iroda 

11.15 Az ifjúsági kutatás eredményei (2012) 

           Előadó: Székely Levente, Kutatópont Kft. munkatársa 

11.45 Ebéd 

12.15 Önkéntesség, ifjúsági kezdeményezések, pályázati lehetőségek 

            Előadó: Zsótér Mária, a Csabagyöngye Kulturális Központ Patent Ifjúsá        

 gi és Diákirodájának vezetője, mentálhigiénés szakember 

  Mintaprojektek bemutatása 

             Horváth Csilla Judit - A végegyházi Barangoló Egyesület elnöke 

             Az egyesület a helyi ifjúsági kezdeményezések szolgálatában 

             Börcsök Roland - A bordányi IKSZT vezetője 

    Mit tehet az IKSZT az ifjúságért? 

13.45 A konferencia zárása 

A konferencián a részvétel ingyenes! 

Információért forduljon Varga-Sipos Andreához a +36-20-40-22-198-as telefon-

számon vagy a sipos.andrea@nkki.eu e-mail címen. 

Kérem, részvételi szándékát jelezze az alábbi linken megnyíló űrlap 

kitöltésével március 20-ig! 
https://docs.google.com/forms/

d/1bOFhQlvUDMPFOijAJo_b2_1aQ7AQYERNs_68Uyr25aU/viewform 

A rendezvény támogatói: 

Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet  

Nemzeti Kulturális Alap 

Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Iroda 

https://docs.google.com/forms/d/1bOFhQlvUDMPFOijAJo_b2_1aQ7AQYERNs_68Uyr25aU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bOFhQlvUDMPFOijAJo_b2_1aQ7AQYERNs_68Uyr25aU/viewform
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Új elnöke van az orosházi nagy-

családosoknak 

Tisztújító közgyűlést tartott február 

8-án a Nagycsaládosok Egyesülete 

Orosháza. Új elnököt választottak 

Morauszkiné Szűcs Gabriella sze-

mélyében. 

Mészáros Lászlóné Vági Krisztina 

2012. januárjától töltötte be a nagy-

családosok helyi szervezetének el-

nöki tisztségét, egyéb elfoglaltsága 

miatt mondott le az elnöki posztról. 

Az új vezető megválasztása érdeké-

ben vált szükségessé a tisztújító 

közgyűlés összehívása, amit febru-

ár 8-án tartottak az egyesület Ady 

Endre utcai székházában. A korábbi 

elnököt egyhangú döntés alapján 

Morauszkiné Szűcs Gabriella váltja, 

aki több mint 15 éve tagja az egye-

sületnek. Új elnökségi tagot is vá-

lasztottak Szepesiné Farkas Erika 

személyében, az elnökhelyettes pe-

dig Benedek Szilvia lett. 

Morauszkiné Szűcs Gabriellának 

négy gyermeke van, mint mondta, 

harmadik csemetéje születése után 

nem volt kérdéses számára, hogy 

ott a helye az egyesületben. 

- Sokáig a könyvelést végeztem, 

majd voltam csoportvezető, és min-

den segítő munkában részt vettem. 

Az országos egyesület szervezésé-

ben elvégzett "Hídépítő" trénerkép-

zés után a figyelmem magánember-

ként is egyre inkább a tréningek, az 

önismeret felé irányult, ezen a terü-

leten képeztem tovább magam. 

Diplomaszerzés után pszichodráma 

asszisztensként két évig vezettem 

Orosházán az egyesületünk által 

szervezett, és a művelődési ház ber-

keiben működő önismeretei klubot. 

Az orosházi egyesület befolyásolta 

sorsom alakulását, az itt dolgozó 

emberek hol jobban, hol kevésbé, 

de mindig részesei voltak életem-

nek, sok mindent köszönhetek ne-

kik. Megéltem, hogy milyen egy jó 

közösséghez tartozni, annak hasz-

nos tagjának lenni, másoknak segí-

teni - mondta Morauszkiné Szűcs 

Gabriella. 

Az újonnan megválasztott vezető 

kiemelte, megtartva az egyesület 

hagyományait a megszokott jó szín-

vonalon, új ötletekkel szeretné foly-

tatni a munkát. Az egyesület ered-

ményei egy csapatnak köszönhető-

ek, amit az önkéntes munkát vég-

zők hoznak létre. 

- Célom, hogy minél többen megta-

pasztalhassák milyen érzés a nagy-

családosok egyesületéhez tartozni, 

milyen érzés a gyermekek számától 

függetlenül is "nagycsaládosnak" 

lenni - emelte ki Morauszkiné. 
forrás: http://oroscafe.hu 

 

Jó gyakorlatokkal ismerkedtünk 

meg 

Újabb fejezetéhez érkezett a „Legyél 

Te is Önként-S!” program, melynek 

során felkészítettük a projekt részt-

vevőit, önkéntes koordinátorait és 

az együttműködő szervezetek kép-

viselőit az önkéntesek toborzására, 

fogadására és menedzselésére.  

A végegyházi  Barangoló Közösségi 

Ház Önkéntes Pontja adott otthont 

2013. február 9-10-én a Legyél Te Is 

Önként-S! Barangoló Önkéntes Pont 

létrehozása és kistérségi önkéntes 

akciók szervezése és koordinálása 

Végegyházán és környékén című 

projekt Önkéntes koordinátor felké-

szítő programjának. Kulcsfontossá-

gú szerepet szántak a helyi koordi-

nátoroknak a pályázat megálmodói, 

hiszen a helyi akciók szervezése és 

lebonyolítása a legfontosabb felada-

tuk. Az öt együttműködő település 

képviselőin kívül végegyházi szer-

vezetek önkéntesekkel foglalkozó 

tagjai is részt vettek képzésünkön. 

Terveink szerint a további képzések 

más együttműködő településeken 

valósulnak meg, amikor is lehetősé-

get kapnak a vendéglátó települések 

szervezetei, hogy megismerkedje-

nek az önkéntes menedzsment szak-

mai alapjaival.  

A mostani képzés előadója és 

trénere Knyihár Éva, a Baranya 

Megyei Önkéntes Centrum szak-

mai vezetője volt, ő vezetett be 

bennünket az önkéntes menedzs-

ment rejtelmeibe.  

Az itt megszerzett kompetenciák: 

A segített személyek igényeinek 

realizálási képessége. Világos 

kifejező-készség, lényeglátás ké-

pessége, együttműködési kés-

zség. Az önkéntes törvény általá-

nos ismerete. Az önkéntes me-

nedzsment területeinek, elemei-

nek megismerése, azok rendszer-

be helyezése, illetve ezekhez a 

területekhez tartozó tapasztala-

tok, jó gyakorlatok, és fejlesztési 

eszközök megismerése.  

Természetesen ez így nagyon 

tudományosan hangzik. Valójá-

ban az önkéntesség törvényi fel-

tételein túl megismerkedtünk az 

önkéntesek szervezésének és 

megtartásának néhány módszeré-

vel. Hiszen erre a feladatra nin-

csen egy általánosan alkalmazha-

tó recept, az elméleti tudást a he-

lyi lehetőségekkel kell ötvözni a 

sikerhez. Maga a képzés is jobban 

hasonlított egy beszélgetésre, 

mint szigorú oktatásra. A csopor-

tos és kreatív feladatok során 

nem csak a „tananyaggal”, de 

egymással is jobban megismer-

kedtünk.  

A koordinátorok a képzés során elő-

adást hallhattak a fenntartható fejlő-

dés, környezettudatos szervezet mű-

ködtetéséről, mivel ma már fontos 

szempont a környezet védelme és 

a jövő nemzedék számára való 

megóvása is. Sort kerítettünk arra 

is, hogy a képzésen részt vevő 

koordinátorok számára munka- 

és tűzvédelmi oktatást tartsunk, 

annál is inkább, mivel a tevé-

kenységük során számos esetben 

kell majd önkéntes munkát végző 

csoportot koordinálniuk.  

Horváth László 

EZ TÖRTÉNT... 
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Gyerekházak nyílnak a sarkadi 

kistérségben 

Biztos Kezdet Gyerekházak nyíl-

nak áprilisban a gyermekszegénység 

kezelésére a sarkadi kistérségben, Gesz-

ten, Biharugrán és Okányban, az álta-

lános iskolákban pedig közösségi 

házak létesülnek Geszten és 

Okányban – tájékoztatta a Sarkadi 

Többcélú Kistérség Társulás prog-

ramvezetője az MTI-t. 

Máriné Nagy Adrienn elmondta: a 

Biztos Kezdet Gyerekházak a sar-

kadi kistérség 11 településén nyúj-

tanak a gyermekek és szüleik ré-

szére legalább nyolc-tíz speciális 

pedagógiai és gyógypedagógiai 

szolgáltatást. 

Hozzátette: a Biztos Kezdet Gye-

rekházak programja az "Együtt a 

gyermekeink jövőjéért" program 

része, amellyel a Sarkadi Kistérség 

Többcélú Társaság az Európai Szo-

ciális Alapból 540,8 millió forint 

vissza nem térítendő támogatást 

nyert. A program megvalósítása 

2012. augusztusban indult és 2015. 

július 31-én fejeződik be.  

Célja, hogy 36 hónap alatt kialakít-

sanak a kistérségi szinten egy ön-

szerveződő, önfenntartó intéz-

ményhálózatot és szolgáltatási 

rendszert, amelyben a hátrányos 

helyzetű családokban születésüktől 

kezdve gondozást kapnak a gyer-

mekek. 

A Sarkadi Kistérség Többcélú Táru-

lás 11 településén 24 358 ember él, 

a 18 éven aluliak száma 4 929. Sar-

kadon és a többi településen 800 

olyan háztartás van, ahol egyik 

szülő sem dolgozik, 837 háztartás-

ban pedig három vagy több gyere-

ket nevelnek. 
Forrás: MTI 

Civil tájékoztató Mezőberényben 

Civilek egymás közt címmel szer-

vezett tájékoztatón vettek részt he-

lyi, térségi civil szervezetek képvi-

selői, intézmények vezetői az Orlai 

Petrics Soma Kulturális Központ-

ban 2013. március 1-jén 10.00 órá-

tól. A rendezvényt Siklósi István, 

Mezőberény polgármesterének kö-

szöntő szavai nyitották meg, majd 

Koszecz Sándor, a Kecskeméti 

Gábor Kulturális Központ igazga-

tója tartott előadást a hálózatok 

épüléséről, építéséről, a Közkincs 

Kerekasztal tapasztalatairól, ered-

ményeiről. Pallagi Mária, az 

OPSKK Könyvtárának vezetője 

bemutatta az MBER – helytörténe-

ti adatbázis – használatát. Körösi 

Mihály, az Oktatási és Kulturális 

Bizottság elnöke tájékoztatót tar-

tott a „290 év elődeink hagyatéká-

ban” emlékév tervezett program-

jairól. Az önkéntességről, a 

FényPont projektről Szabó Julian-

na, szakmai vezető, a nyelvi és 

informatikai képzésekről Fábián 

Zsolt, az OPSKK igazgatóhelyet-

tese számolt be. Bálint Andrea, a 

Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete munkatársa pedig az 

aktuális pályázatokat, a szerveze-

tek törvényi teendőit mutatta be a 

résztvevőknek. 

 Előadásanyagok, fotók a http://
www.mezobereny.hu/s/
hir/646/Civilek-egymas-kozt lin-
ken érhetők el. 

PÁLYÁZATOK 

NEA-szakmai pályázatok 
 

2013. március 25-ig pályázhatnak 

civil szervezetek szakmai prog-

ramjaikhoz nyújtott támogatások-

ra. A Nemzeti Együttműködési 

Alap által kiírt pályázatok számos 

civil szervezet társadalmilag hasz-

nos tevékenységének megvalósítá-

sához járul hozzá. A következő 

pályázatokat írták ki: 

 •Közösségi környezet              

kollégium: 

Civil szervezetek szakmai prog-

ramjainak támogatása 2013 – NEA

-KK-13-SZ: A pályázat célja a kul-

turális tevékenység, közművelő-

dés, tudomány és kutatás, hagyo-

mányápolás, audio- és telekom-

munikáció, informatika, elektroni-

kus hírközlés, szak- és felnőttkép-

zés, ismeretterjesztés, társadalmi 

párbeszéd, fogyasztóvédelem, a 

település és közösségfejlesztés terü-

letén működő civil szervezetek 

szakmai programjának támogatása. 

 •Mobilitás és alkalmazkodás  

kollégium: 

Pályázat a civil szférával kapcsola-

tos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, 

fejlesztő, segítő, tevékenység támo-

gatása céljából – NEA-MA-13-SZ: A 

pályázat célja az élet és vagyonbiz-

tonság, a közbiztonság, polgári vé-

delem, önkéntes tűzoltás, mentés és 

katasztrófa elhárítás, közrend és 

közlekedésbiztonság védelme, sza-

badidő, hobbi és sport, a nők és 

férfiak esélyegyenlőségének védel-

me területén működő civil szerve-

zetek szakmai programjának támo-

gatása. 

•Nemzeti összetartozás          

kollégium: 

Civil szervezetek szakmai prog-

ramjainak támogatása 2013 – 

NEA-NO-13-SZ: A pályázat célja 

a Kárpát-medencei együttműkö-

dés, mint a határon túli magyar-

sággal kapcsolatos nemzetközi 

tevékenység és az európai integ-

ráció elősegítése, továbbá a Ma-

gyarországon élő nemzetiségek, 

valamint az emberi és állampol-

gári jogok védelme területén mű-

ködő civil szervezetek szakmai 

programjának támogatása. 

 •Társadalmi felelősségvállalás 

kollégium: 

Civil szervezetek szakmai prog-

ramjainak támogatása 2013 – 

NEA-TF-13-SZ: A támogatás 

alapvető célja valós társadalmi 

http://www.mezobereny.hu/s/hir/646/Civilek-egymas-kozt
http://www.mezobereny.hu/s/hir/646/Civilek-egymas-kozt
http://www.mezobereny.hu/s/hir/646/Civilek-egymas-kozt
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problémák megszüntetésére, mér-

séklésére törekvő tevékenységek 

támogatása.  

A bírálat során előnyben részesül 

azon pályázatok támogatása, ame-

lyek az alábbi kritériumok közül 

legalább egynek megfelelnek: 

•helyi problémára reagálnak, 

 •az eredmény fenntarthatóságát 

biztosítják, 

 •önkénteseket vonnak be, 

 •új célcsoportokat érnek el, 

 •a projekt megvalósításához más 

szektort is bevonnak. 

•Új nemzedékek jövőjéért       

kollégium: 

Civil szervezetek szakmai prog-

ramjainak támogatása 2013 – NEA

-UN-13-SZ: A pályázat célja a ne-

velés és oktatás, képességfejlesz-

tés, gyermek és ifjúsági érdekkép-

viselet, gyermek- és ifjúságvéde-

lem, egészségmegőrzés, betegség-

megelőzés, gyógyító, egészségügyi 

rehabilitációs tevékenység, kábító-

szer-megelőzés, természet- és kör-

nyezetvédelem területén működő 

civil szervezetek szakmai prog-

ramjának támogatása. 

Bővebb információ:  

civil.kormany.hu oldalon 

 

Normatív támogatási pályázatot 

írtak ki a civil szervezeteknek 

A civil szervezetek az általuk ta-

valy gyűjtött adományaik értéké-

nek öt százalékát kitevő, legfeljebb 

250 ezer forintig terjedő, automati-

kusan járó normatív kiegészítésre 

pályázhatnak. A Nemzeti Együtt-

működési Alap pályázatáról a hírt 

Hölvényi György, az Emberi Erő-

források Minisztériumának egyhá-

zi, nemzetiségi és civil ügyekért 

felelős államtitkára jelentette be a 

héten. 

A pályázat legfontosabb részletei 

megtekinthetők az alábbi linken: 

http://civil.kormany.hu/

palyazati-kiirasok 

Pályázat civil szervezetek adomá-

nyainak normatív kiegészítésére – 

NEA-13-N 

Több ezerre tehető azon civil szer-

vezetek száma, amelyek ezt a támo-

gatási formát igénybe tudják venni, 

ez pedig hozzájárulhat működésük-

höz, fennmaradásukhoz. 

A most kiírt pályázat lényege: 

amely civil szervezetek képesek 

valódi, mérhető támogatottságot 

felmutatni, azok plusz költségvetési 

támogatásban részesülnek, amely 

működésük fenntartására fordítha-

tó. 

 

Nemzeti Kulturális Alap  

pályázatai 

 
A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰ-

VÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-

módon történő pályázat benyújtá-

sára  

A pályázat célja: a közművelődés 

és népművészet 2013. évi szakmai 

tevékenységének támogatása  

A támogatás formája: valamennyi 

altémánál vissza nem térítendő tá-

mogatás  

Pályázni csak közművelődési és 

népművészeti tematikájú pályáza-

tokkal lehet az alább felsorolt téma-

körben:  

1. Megyei, országos, és nemzetközi 

hatókörű közművelődési és nép-

művészeti: nagyrendezvények 

(legalább 1 millió Ft összköltség-

vetésű), kiállítások (legalább 1 

millió Ft összköltségvetésű), fesz-

tiválok (legalább 1 millió Ft össz-

költségvetésű), valamint szakmai 

konferenciák megrendezésére  

Altéma kódszáma: 3607  

A pályázók köre: közművelődési és 

népművészeti tevékenységgel fog-

lalkozó intézmények, önkormány-

zatok (települési önkormányzat 

abban az esetben, ha nincs alapított 

közművelődési intézménye), egye-

sületek, alapítványok, és nonprofit 

gazdasági társaságok  

Egy pályázó erre az altémára egy 

pályázatot nyújthat be, amely maxi-

mum 3 rendezvényre (összevont 

intézmények esetében tagintézmé-

nyenként 3 rendezvényre) vonat-

kozhat.  

 

A pályázati cél megvalósításának 

időtartama:  

2013. 09. 01.-2013. 12. 31.  

A finanszírozás módja: előfinan-

szírozás.  

Nevezési díj összege:  

A pályázó nevezési díj címen 2 

millió Ft, vagy az alatti támogatá-

si igény esetén 5000 Ft nevezési 

díjat - amely magába foglalja a 

27%-os áfát -, 2 millió Ft feletti 

támogatási igény esetén, az igé-

nyelt támogatás 1% - a nevezési 

díjat - amely magába foglalja a 

27%-os áfát köteles befizetni a 

pályázat benyújtásával egyidejű-

leg a "Nevezési díj megfizetésé-

nek rendje" pontban leírt feltéte-

leknek megfelelően.  

2. Rendszeresen működő, olyan 

táncházi programokra - amelyek-

nek működtetésében részt vesz-

nek olyan szakemberek, akik 

rendelkeznek a népművészet 

mestere, népművészet ifjú mes-

tere, örökös aranysarkantyús, 

vagy aranygyöngyös címmel - a 

megvalósítási időszakon belül 

legkevesebb 4 alkalommal, illet-

ve heti-havi rendszerességgel 

kerülnek megrendezésre.  

Előnyt élveznek azok a tánchá-

zak, amelyekhez játszóház és/

vagy kézműves foglalkozás kap-

csolódik.  

Altéma kódszáma: 3608  

A pályázók köre: közművelődési 

és népművészeti tevékenységgel 

foglalkozó intézmények, önkor-

mányzatok (települési önkor-

mányzat abban az esetben, ha 

nincs alapított közművelődési 

intézménye), egyesületek, alapít-

ványok, és nonprofit gazdasági 

társaságok.  

A pályázati cél megvalósításának 

időtartama: 2013. 09. 01.-2013. 12. 

31.  

A finanszírozás módja: előfinan-

szírozás.  

Nevezési díj összege:  

A pályázó nevezési díj címen 5000 

Ft nevezési díjat - amely magába 

foglalja a 27%-os áfát -, köteles 

befizetni a pályázat benyújtásával 

http://civil.kormany.hu/../palyazati-kiirasok
http://civil.kormany.hu/../palyazati-kiirasok
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egyidejűleg a "Nevezési díj megfi-

zetésének rendje" pontban leírt 

feltételeknek megfelelően.  

Pályázatot benyújtani az NKA 

portálján keresztül 2013. április 4-

én éjfélig lehet.  

Felhívjuk Pályázóink figyelmét, 

hogy pályázatot online benyújta-

ni csak regisztrált felhasználók 

tudnak! Amennyiben még nem 

regisztrált, úgy azt megteheti az 

NKA portál regisztráció menü-

pontja alatt. Regisztráció végre-

hajtása után pályázat már be-

nyújtható, de a regisztráció végle-

gesítéshez a kapcsolódó jogi do-

kumentációkat postai úton el kell 

juttatnia az NKA Igazgatósága 

részére.  

Támogatott jogcímekről, feltöl-
tendő mellékletekről bővebben a 
www.nka.hu oldalon, az Aktuális 
pályázatok menüpontban tájéko-
zódhatnak. 
Pályázattal kapcsolatban felvilágo-

sítást telefonon a (36 1) 327-4444-es 

számon kaphatnak.  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK    

BÉKÉSCSABAI SZERVEZETEK 

SZÁMÁRA 

2013. évi közművelődési és mű-

vészeti céltámogatás  

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének 

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási 

és Sportbizottsága pályázatot hir-

det a 2013. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉ-

SI ÉS MŰVÉSZETI CÉLTÁMO-

GATÁS ELNYERÉSÉRE.  

 

A pályázat célja: a békéscsabai 

állampolgárok és művelődő kö-

zösségeik kulturális tevékenysé-

gének támogatása. 

 A pályázók köre: alkotó-, előadó-

művészek / Békéscsabán működő 

egyesületek, alapítványok, szerve-

zetek / rendezvényszervezők / 

egyházak, gyülekezetek / közmű-

velődési, oktatási intézmények. 

Kategóriák: 

A. kategória: Az alábbi területe-

ken végzett egyéni vagy csoportos 

művészeti tevékenység, művészeti 

alkotások létrehozása és/vagy be-

mutatása, a szükséges feltételek 

megteremtése. 

1) Irodalom és színházművészet                                                    

2) Zene- és táncművészet 

3) Képzőművészet, fotó- és film-

művészet             

B. kategória: Közművelődési, mű-

vészeti rendezvények/ táborok 

szervezése        

A pályázati keretösszeg (A-B kate-

gória összesen): 4.500.000,- Ft 

A pályázat benyújtási határideje: 

2013. március 29. 

Támogatási időszak:  

2013. március 1. – 2014. február 28. 

A pályázatok elbírálásának várha-

tó határideje: 2013. április 23.         

További információ kérhető a 

06/66-452-252/2512-es telefonszá-

mon, illetve a patai@bekescsaba.hu 

e-mail címen. Pályázati űrlapok a 

fenti címen is igényelhetők, illetve 

letölthetők a www.bekescsaba.hu 

honlap Hírek menüpontjának Pá-

lyázati hírek oldaláról. 

 

2013. évi ifjúsági feladatok ellátá-

sára 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének 

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási 

és Sportbizottsága pályázatot hir-

det a 2013. ÉVI IFJÚSÁGI FELA-

DATOK ELLÁTÁSÁRA. 

 

A pályázat célja: A Békéscsabán 

működő gyermek- és ifjúsági kö-

zösségek tevékenységének segíté-

se, azok erősítése érdekében, a fia-

talok kezdeményezésére és/vagy 

aktív szerepvállalásával megvaló-

suló, egyszeri vagy folyamatos 

programok, események, rendezvé-

nyek támogatása, amelyek lehető-

séget adnak a fiatalok kreativitásá-

nak kifejezésére, illetve a felmerülő 

igények szerinti közösségi progra-

mok megvalósítására. 

Pályázati keretösszeg: 700.000,- Ft 

A pályázat megvalósulásának ha-

tárideje: 2013. március 1. – 2014. 

február 28. 

A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2013. március 29. 

A pályázatok elbírálásának vár-

ható határideje: 2013. április 23. 

Pályázók köre: Békéscsaba Me-

gyei Jogú Város területén műkö-

dő általános iskolák felső tagoza-

tos diákjaiból és középiskolás 

fiatalokból álló gyermek- és ifjú-

sági szervezetek, ifjúsági korosz-

tállyal foglalkozó önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek, 

intézmények. 

Támogatható tevékenység: A 

gyermek- és ifjúsági korosztály 

önmegvalósítását biztosító, a kö-

zösséghez tartozás élményét erő-

sítő – tanítási órán kívül eső sza-

badidős tevékenységekre – gyer-

mek és ifjúsági programok, kép-

zések, rendezvénysorozatok meg-

valósítása az általános iskolák 

felső tagozatos diákjai és a közép-

iskolás korosztály számára. 

Az elbírálásnál előnyben része-

sülnek a következő szempontok: 

- Közösségfejlesztő programok, 

amelyek a tanítási időn kívül, 

tanítási szünetekben, hétvégéken, 

esti vagy éjszakai programként 

valósulnak meg. 

- Képzés, szervezetfejlesztés. 

- A programok megvalósításában 

a fiatalok aktív szerepet játsza-

nak. 

- Pályázat benyújtói öntevékeny, 

önszerveződő ifjúsági közössé-

gek. 

- Rendszeres végzett tevékeny-

ségre pályáznak (pl. havonta).  

A pályázathoz pályázati űrlapot 

kell kitölteni, amely a Polgármes-

teri Hivatal Oktatási, Közművelő-

dési és Sport Osztályán 

(Békéscsaba, Szent István tér 7.) is 

igényelhető, illetve a www-

.bekescsaba.hu honlap Hírek me-

nüpontjának Pályázati hírek olda-

láról letölthető. 

A pályázatokkal kapcsolatban 

tájékoztatás kérhető Perjési De-

bóra ifjúsági referenstől telefonon 

a 66/452-252/2513 melléken, 

vagy a perjesi@bekescsaba.hu       

e-mail címen.   

http://www.nka.hu


2013. március 6 

Április 5-ig pályázhatnak a kö-

zösségi terek kulturális fejleszté-

sekre 
 

Meghosszabbított határidővel, 

2013. április 5-ig igényelhetnek 

támogatást az Integrált Közösségi 

és Szolgáltató Terek (IKSZT), illet-

ve az Agórák és az Agóra Pólusok 

az „Építő közösségek” című pá-

lyázaton. Az egymilliárd forintos 

keretösszegű programot a közös-

ségi terek hosszú távú működését 

segítő, többfunkciós közművelő-

dési fejlesztésekre írta ki az Embe-

ri Erőforrások Minisztériuma 

(EMMI) és a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség, a Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium (VM) szakmai segítsé-

gével.  

Az elmúlt időszakban számos új 

IKSZT kezdte meg működését: 

míg a pályázat kiírásakor még 

mintegy 300 közösségi tér műkö-

dött az országban, mára a számuk 

elérte a 335-öt. Részben annak ér-

dekében, hogy az újonnan meg-

nyitott közművelődési intézmé-

nyek is forráshoz juthassanak, az 

EMMI meghosszabbította a pályá-

zatok benyújtási határidejét. 

A támogatás célja, hogy a pályáza-

ton résztvevő intézmények a ha-

gyományos kulturális feladatokon 

túl olyan a helyi közösségek érde-

kében olyan kiemelt haszonnal 

bíró tevékenységeket is ellássanak, 

mint a képességfejlesztés vagy a 

társadalmi felzárkóztatás elősegí-

tése. Az IKSZT-ek, az Agórák és 

az Agóra Pólusok 700 millió forint 

értékben pályázhatnak progra-

mokra, míg módszertani és háló-

zatfejlesztésekre 300 millió forint 

jut. 

A vidékfejlesztési tárca támogatá-

sával létrejött Integrált Közösségi 

és Szolgáltató Terek az 5000 fő 

alatti lakosságszámú vagy 100 fő/

km2-nél alacsonyabb népsűrűségű 

településeken nyújtanak változa-

tos információs és közösségi szol-

gáltatásokat, programokat a kö-

zösségfejlesztés, a kulturális fej-

lesztés és a vidékfejlesztés céljai-

nak elérése érdekében. Az EMMI 

által koordinált Agórák városi 

közösségi központok, míg az 

Agóra Pólusok a „pólusvárosok” 

kulturális-oktatási versenyképes-

ség-növelő központjai. 

A módosított kiírás az alábbi lin-

ken érhető el:  

http://www.nfu.hu/

modosult_az_epito_kozossegek_t

amogatasa_erdekeben_kiirt_palya

zat_dokumentacioja 

(Vidékfejlesztési Minisztérium 

Sajtóirodája) 

 

Pályázat a konvergencia régiók-

ban megvalósuló lakóközösségi 

programok, kezdeményezések 

támogatása céljából – TÁMOP 

5.5.4-13/2 

A pályázat célja a társadalmi cse-

lekvés, az aktív állampolgárság 

ösztönzése, a társadalmi kohézió 

erősítése a lakótelepeken. Köz-

vetlen cél a társadalmi integráció 

és kohézió erősítése. 

Ennek keretében fontos a lakókö-

zösségi, szomszédsági, alulról 

szerveződő közösségek, szociális, 

és humán szolgáltató szakmai 

szervezetek, helyi valamint ki-

sebbségi önkormányzatok, intéz-

mények, szakmai szervezetek, és 

az egyházak között történő 

együttműködés javítása közösségi

-, közösségfejlesztési és a közös-

ség számára fontos programok és 

szolgáltatások megvalósításával. 

Részcélok 

Közösségfejlesztés a lakótelepen 

élők körében: 

1. A közösségi együttműködést 

támogató helyi összefogás erősíté-

se, partnerség építés a közösségi 

tervezés6 módszerével. 

2. A lakótelepen élők információ-

hoz, közösségi szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésének segítése a 

közösségi tervezés és közösségfej-

lesztés módszereivel, Lakóközös-

ségi Információs és Szolgáltató 

Iroda (továbbiakban: LISZI) létre-

hozásával. 

 

3. A lakosság életvitelének és ak-

tív szabadidő eltöltésének elősegí-

tése: hiánypótló, a lakóközösség 

számára fontos, életvitelt és aktív 

szabadidő eltöltést elősegítő kö-

zösségi programok és szolgáltatá-

sok megszervezése és megvalósí-

tása 

4. Közösségi együttműködést, tár-

sadalmi kohéziót elősegítő isme-

retterjesztés a lakótelepen élők 

körében. 

Pályázók köre 

Erre a TÁMOP pályázatra csak 

olyan szervezet nyújthat be pályá-

zatot, amely rendelkezik együtt-

működési  megál lapodással 

(mellékletben megtalálható az 

együttműködési megállapodás 

minta): 

• A B1. pontban foglaltak szerinti 

civil kategóriába tartozó pályázó 

esetén a projekt megvalósítási 

helyszínén illetékes a B1. pontban 

foglaltak szerinti egyházi kategó-

riába tartozó szervezettel, 

• A B1. pontban foglaltak szerinti 

egyházi kategóriába tartozó pá-

lyázó esetén a projekt helyszínét 

adó településen székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező a B1. pont-

ban foglaltak szerinti civil kategó-

riába tartozó partner szervezettel, 

• a projekt megvalósítási helyszí-

nén illetékes helyi önkormányzat-

tal, 

A pályázónak a projekt megvaló-

sítási helyszínét adó településen 

kell székhellyel vagy telephellyel 

rendelkeznie. 

1. Civil kategória: Egyéb egyesület 

(GFO 529); Egyéb alapítvány 

(GFO 569) 

2. Egyházi kategória: Önálló egy-

házi intézmények (GFO 552); 

Nyilvántartásba vett belső egyhá-

zi jogi személy (GFO 555); Egyéb 

egyházi szervezet (GFO 559) 

A támogatott pályázatok várható 

száma: 43-65 db. Támogatás for-

mája: Vissza nem térítendő támo-

gatás. Támogatás mértéke: A pro-

jekt elszámolható összes költségé-

nek legfeljebb 100 %-a. 

Támogatás összege: A jelen pályá-
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zat keretében igényelhető támo-

gatás összege: legalább 20.000.000 

Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft le-

het. 

A pályázatok benyújtása a pályá-

zati felhívás megjelenésétől 2013. 

április 15-ig lehetséges. 

További felvilágosítás az alábbi 

elérhetőségeken kérhető: 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - 

Tel: 06-40/638-638; honlap: 

www.nfu.hu/eugyfelszolgalat 

 

Pályázat a minősítéssel nem ren-

delkező zenekarok, énekkarok 

2013. évi támogatására 
 

Az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma (EMMI) pályázatot ír ki 

minősítéssel nem rendelkező ze-

nekarok és énekkarok 2013. évi 

programmegvalósításának és 

működésének támogatására. 
 

Pályázók köre 

Az Előadó-művészeti Iroda által 

2012. április 24. után határozattal 

jogerősen nyilvántartásba vett 

vagy nyilvántartási adatok kiegé-

szítéséről kiadott jogerős határo-

zattal rendelkező, továbbá a mi-

nősített előadó-művészeti szerve-

zetek körének meghatározásáról 

szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI ren-

deletben nem szereplő zenekarok 

és énekkarok. 

A támogatás formája: vissza nem 

térítendő támogatás. A finanszí-

rozás módja: előfinanszírozás. 

A megvalósítás időszaka: 2013. 

április 1. – 2014. március 31. 

Igényelhető jogcímek megtalálha-

tók a www.nka.hou oldalon. 

A pályázatok postára adásának 

határideje: a pályázati kiírásnak 

az NKA portálján történő megje-

lenésétől számított 30. naptári 

nap. 

A pályázattal kapcsolatban felvi-

lágosítást nyújt: 

 •szakmai kérdésekben az EMMI 

Művészeti Főosztályán: 

Gerenday Ágnes zeneművészeti 

referens a (00-36-1) 795-42-07-es 

telefonszámon 

•a pályázati adatlap és a költségkal-

kuláció kitöltésével kapcsolatban az 

NKA Igazgatóságán: Szalay Mónika 

kollégiumi titkár a (00-36-1) 327-43-

75-ös telefonszámon vagy a 

monika.szalay@nka.hu e-mail címen. 

 

Pályázat minősítéssel nem rendel-

kező színház- és táncművészeti   

előadó-művészeti szervezetek    

2013. évi támogatása céljából 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma (EMMI) pályázatot ír ki minősí-

téssel nem rendelkező színház- és 

táncművészeti előadó-művészeti 

szervezetek 2013. évi program meg-

valósításának és működésének támo-

gatására. 
 

Pályázók köre 

Az Előadó-művészeti Iroda által 

2012. április 24. után határozattal 

jogerősen nyilvántartásba vett vagy 

nyilvántartási adatok kiegészítéséről 

kiadott jogerős határozattal rendelke-

ző, továbbá a minősített előadó-

művészeti szervezetek körének meg-

határozásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) 

EMMI rendeletben nem szereplő 

színház- és táncművészeti előadó-

művészeti szervezetek. 

A támogatásra fordítható keretössze-

gek megoszlása 

 •Színházi szervezetek (1.1.; 2.1.; 3.1. 

alkategóriák): 422 600 000 Ft 

 •Táncművészeti szervezetek (1.2.; 

2.2.; 3.2. alkategóriák): 231 680 000 Ft 

 •Forgalmazói és befogadó színházi 

kategória együttesen: 267 200 000 Ft 

 •Szabadtéri színház: 233 850 000 Ft 

 •Nemzetiségi színház: 97 750 000 Ft 

 A támogatás formája: vissza nem 

térítendő támogatás. A finanszírozás 

módja: előfinanszírozás. 

 A megvalósítás időszaka:  

2013. január 1. – 2014. február 28., a 

szabadtéri színházak (6. kategória) 

esetében 2013. január 1. – 2013. de-

cember 31. 

A pályázatok postára adásának ha-

tárideje: a pályázati kiírásnak az 

NKA portálján történő megjelenésé-

től számított 30. naptári nap. 

 

 A pályázattal kapcsolatban 

felvilágosítást nyújt: 

 •szakmai kérdésekben az EM-

MI Művészeti Főosztályán: 

Tarda Orsolya előadó-

művészeti és pályázati referens 

a (00-36-1) 795-46-53-as telefon-

számon 

 •a pályázati adatlap és a költ-

ségkalkuláció kitöltésével kap-

csolatban az NKA Igazgatósá-

gán: Szalay Mónika kollégiumi 

titkár a (00-36-1) 327-43-75-ös 

telefonszámon vagy a monika-

.szalay@nka.hu e-mail címen. 

 

Pályázat önrész biztosítása 

céljából civil szervezetek nem-

zetközi projektekben való 

részvételéhez 

A Külügyminisztérium a 2012. 

évi Nemzetközi Fejlesztési 

Együttműködési (NEFE) prog-

ram keretében pályázati kiírást 

tesz közzé a magyar civil szer-

vezeteknek az Európai Unió 

által pályázati úton támogatott 

nemzetközi fejlesztési projektje-

ihez szükséges önrész biztosítá-

sához történő hozzájárulás cél-

jából. 

Pályázatot nyújthatnak be meg-

határozott magyarországi szék-

helyű civil szervezetek, civil 

szervezetek szövetsége, vala-

mint ezek jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egysége, 

amelyet a bíróság a pályázat 

kiírása előtt legalább két évvel 

nyilvántartásba vett és az alap-

szabályának, alapító okiratának 

megfelelő tevékenységet tényle-

gesen folytatják. 

Támogatott tevékenység: A 

magyar civil szervezetek azon, 

az Európai Unió által támoga-

tott, vagy az Európai Unió pá-

lyázatára benyújtani tervezett 

nemzetközi fejlesztési projektje-

inek támogatása, amelyek il-

leszkednek a magyar NEFE 

politika fő célkitűzéseihez. 

A pályázat támogatására ren-

delkezésre álló összeg: 

15.000.000,- Ft, amely a Külügy-
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minisztérium költségvetési elői-

rányzatán rendelkezésre áll. 

A költségvetési támogatás formá-

ja: vissza nem térítendő támoga-

tás. A pályázattal elnyerhető költ-

ségvetési támogatás az Európai 

Unióhoz benyújtott pályázatban a 

magyar civil szervezet által bizto-

sítandó önrész legfeljebb 50%-a. 

A pályázatok beérkezése folyama-

tos, a benyújtás határideje: 2013. 

március 14. azzal, hogy a pályázat 

benyújtásának határideje a kor-

mányportálon történő közzétételtől 

számított 30 napnál rövidebb nem 

lehet. 

A teljes kiíráshoz látogassa meg a 

kiíró honlapját:  

A pályázattal kapcsolatban kiegé-

szítő információt a Külügyminisz-

térium Pályáztatási és Közbeszer-

zési Főosztálya ad, kizárólag írás-

ban (fax: 06-1-458-1059, e-mail: 

pako@mfa.gov.hu).  

 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Gyöngyszemek az operairoda-

lomból 

A CSABAGYÖNGYE Kulturális 

Központ hangversenytermében 

2013. március 27-én 18,00 órakor 

Gyöngyszemek az operairoda-

lomból c. műsor lesz látható. 

A Bartók és az Erkel Vegyeskar 

műsora: Erkel, Bizet, Mascagni, 

Rossini, Verdi operákból  

Szólót énekel: Galambos Hajnalka 

énekművész 

Zongorán és orgonán kísérnek: 

Nátor Éva és Gál Csaba 

Vezényel: Perlaki Attila 

Jegyár: elővételben: 800 Ft csopor-

tos (10 fő): 700Ft/fő; Helyszínen: 

1000 Ft 

Jegyek a Csabagyöngye Kulturá-

lis Központban és a Turinform 

Irodában vásárolhatók: Békéscsa-

ba, Széchenyi u. 4. 

 

Ragyogjon kékben a színház! 

Az ENSZ 2007-ben nyilvánította 

április másodikát az autizmus 

világnapjává. Egy évvel később 

Amerikában, majd szerte a vilá-

gon kék fénnyel világítottak meg 

egy-egy nevezetes épületet. Ma-

gyarország 2010-ben, Békéscsaba 

– az Aut-Pont Alapítvány és veze-

tője Szántó Tamás hívó szívára – 

2011-ben csatlakozott ehhez a 

kezdeményezéshez. Akkor a szín-

ház, tavaly a városháza, most is-

mét a színház ragyog majd kék-

ben, hogy felhívja a figyelmet az 

autizmussal élőkre. 

Bővebb információ: 
www.autpont.hu 
 
József Attila szavalóverseny 2013. 

A Nemzeti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Intézet, a Ma-
gyar Írószövetség,a Magyar Vers-
mondók Egyesülete, Tatabánya 
Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, a József Attila Megyei Könyv-
tár, az Agora Nonprofit Kft. meg-
hirdeti a „JÓZSEF ATTILA” X. OR-
SZÁGOS VERS-, ÉNEKELT VERS- 
ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT, 
melynek Békés megyei előváloga-
tóját a Nemzeti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Intézet Békés Me-
gyei Irodája rendezi. 
A Békés megyei előválogató hely-
színe: Munkácsy Emlékház 
(Békéscsaba, Gyulai út 5.) 
Időpont: 2013. március 29.  
Jelentkezési határidő:  
2013.március 20. 
A Békés megyei előválogató jelent-
kezési lapja a kultura.ibsen.hu ol-
dalról tölthető le. 
A nevezés feltételei: 
1. A versenyre amatőr vers- és pró-
zamondók, verséneklők jelentkezé-
sét várjuk, akik betöltötték 14. élet-
évüket, és befejezték tanulmányaik 
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 
versenyen helyezést elért produk-
cióikkal nem nevezhetnek. 
Az országos döntő időpontja: 
2013. április 11-12-13., Tatabánya 
Információ kérhető:                 
Pillár Andreától (20/589-9468, 
pillar.andrea@gmail.com) 

MIT TEGYÜNK, AMÍG MEG-
É R K E Z I K  A  M E N T Ő ? 
A Magyar Gyermekmentő Ala-
pítvány ingyenes elsősegélynyúj-
tó tanfolyama Békésen 

Mit tegyünk, ha gyermekünk fél-
renyelt, görcsöl, csillapíthatatlan 
láza van, leforrázta magát, fullad, 
újraélesztésre szorul stb…? Sajátít-
sa el ingyenesen a gyermekmen-
tőktől, hogy mitől óvja gyermekét, 
illetve mit tegyen, ha kicsinye 
vészhelyzetben van! Szakorvosa-
ink és szakápolóink adják át több 
éves gyermekmentési tevékenysé-
gük során szerzett tapasztalatai-
kat. Megfelelő képzettséggel és odafi-
gyeléssel a balesetek, betegségek 80%-
a megelőzhető. A vészhelyzetek keze-
lésének legértékesebb első 10-15 perce 
a laikus elsősegélynyújtó kezében van, 
ezért fontos, hogy felkészültek le-
gyünk az ilyen helyzetekre. 
Az oktatás időtartama: 3-3,5 óra, 
gyakorlási lehetőséggel, így nem 
egy újabb használhatatlan elméleti 
tudást nyerünk, hanem valódi 
értéket. 

mailto:pako@mfa.gov.hu
mailto:pillar.andrea@gmail.com
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A részvétel ingyenes, de adako-
zásra lesz lehetőség az MGYA szá-
mára. 
Oktatás helye: Békés, Teleky utca 
39. Baptista Imaház 
Ideje: 2013.április 20.  15 óra 
Jelentkezés a tanfolyamra 
2013.04.15ig:  

Erdei Andrea: 20/775-85-94; 
eletmentooktatás@gmail.com 

 

Történelmi Íjász Európa  

Bajnokság 

2013. április 17-20. 

Gyula-Várkert, Almássy-

kastélypark             

 

 Európában a történelmi íjászatnak 

a legnagyobb hagyománya Ma-

gyarországon van, így a helyszín-

választás hazánkra esett az Euró-

pa Bajnokság megrendezésére.  

Gyula városa jelentős történelmi 

emlékekkel és hagyományokkal 

rendelkezik, a vár területe teljes 

mértékben alkalmas egy ilyen ver-

seny biztonságos, kellő színvonalú 

lebonyolítására, ezért nyújtottuk 

be pályázatunkat a megrendezés 

jogának elnyerésére. A történelmi 

múlt, az önkormányzat pozitív, 

támogató hozzáállása és egyesüle-

tünk aktív munkája, ez összessé-

gében mind szerepet játszott ab-

ban, hogy 2013-ban házigazdái 

lehetünk e nagyszabású európai 

rendezvény megszervezésének. 

A verseny a HDH-International 

Archery Association (Történelmi 

és Vadászíjász Nemzetközi Íjász 

Szövetség) engedélye, szabályzata 

alapján kerül megrendezésre. 

Mit kell tudni az érdeklődőknek a 

bajnokságról? 

Az íjászok 5 íjkategóriában mérik 

össze a tudásukat.  Az első nap 

regisztrációval, felszerelés ellenőr-

zéssel, gyakorlással, megnyitóval 

telik. A konkrét verseny 18-20-án 

bonyolódik, az utolsó napon 

szombaton kerül megrendezésre a 

döntő.  A döntő egyenes kieséses 

párbaj rendszerű, aki elsőnek hi-

bázik kiesett és az nyeri az EB-t, 

aki a végén egyedül marad a ver-

senyben. Szintén szombaton este 

kerül sor az ünnepélyes díját-

adásra és a bankettre. 

Számíthatunk-e még valami különle-

gességre? 

A bajnokságon kívül délutánon-

ként lesznek kiegészítő lazító ver-

senyek: várfalról lövészet és fu-

tásíjászat.  Ez utóbbi verseny 

nagy állóképességet, és közben 

pontos célzást kíván.  Az érdeklő-

dőknek bemutatót tart Mónus 

József világbajnok és világrekor-

der távlövő íjász. 

A rendezvényen beszámolót hall-

hatunk az évente Koreában meg-

rendezésre kerülő Történelmi 

íjász Világbajnokságról is. 

 

XXV. Erkel Diákünnepek 

2013. május 30. – június 2. 

Kedves Fiatalok! 

Szeretettel meghívunk Titeket, 

valamint iskolátok, szervezetet-

tek a barátaitokat, ismerőseitek a 

XXV. Erkel Diákünnepekre (más 

néven: EDÜ), mely 50 éves évfor-

dulóját ünnepli 2013 májusában. 

A rendezvény a kultúra, a ver-

seny és a szórakozás jegyében 

kerül megrendezésre Gyula a 

Kultúra Magyar Városának szívé-

ben, 2013. május 30 – június 2. 

között.  

A rendezvényen számos kategó-

riában megmérettethetik magu-

kat az ország középiskoláit kép-

viselő diákok: Szólóének; Szóló-

hangszer, Kamarazene; Énekkar, 

Kamarakórus; Könnyűzene; Nép-

tánc; Hangszeres népzene; Nép-

dal; Népművészeti - Képzőművé-

szeti - Iparművészeti alkotás; Ru-

hatervezés; Szobrászat; Fotó; 

Graffiti; Film; Vers és Prózamon-

dás; Önálló Irodalmi alkotás; Iro-

dalmi színpad; Stand Up; Tánc és 

mozgásművészet; Látvány és va-

rieté; Újság/riport; Mazsorett. 

Nevezési időszak: 

2012. november 1-től 2013. május 

3. 12.00-ig. Nevezéssel kapcsola-

tos tovább információk (díjak, 

stb.)  

 

a www.erkeldiakunnepek.hu 

weboldalon érhetőek el. A verseny 

mellett számos kulturális és sza-

badidős szórakozási lehetőséggel 

várunk Titeket, barátaitokat és 

kísérőiteket. 

Az elmúlt 50 évben az EDÜ-n szá-

mos barátság kötette, melyek fon-

tos részévé váltak a rendezvény-

nek. Ennek tudatában szeretnénk 

ezt az érzést is átadni a mai ifjúság 

számára, valamint felejthetetlen 

élményt nyújtani a XXV. EDÜ há-

rom napja alatt! Az EDÜ nem csak 

verseny, hanem a generációk, a 

kultúra és a szórakozás találkozá-

sa is, immár 50 éve. „Mert EDÜ 

volt, EDÜ van, EDÜ lesz”! 

Szervező Bizottság 

 

Építs a hulladékra! 

Hagyományteremtő akciót hirdet 

a Békés Megyei Hírlap és lapunk 

szerkesztősége Békés megyei álta-

lános és középiskolák részére. 

Hulladékszobor-építés 

Állítsanak szobrot a Békés megyei 

iskolák papírból, PET- és tetra- 

(tejes, üdítős) palackból, üdítős és 

sörös dobozokból!  

Diákok, itt az idő a szabadtéri al-

kotásra, a környezetvédelem je-

gyében! Gyűjtsetek minél több 

papírt, PET és tetrapalackot, üdí-

tős és sörös dobozt, közben gon-

dolkodjatok, mely ismert épület, 

híd, köztéri alkotás hű mását sze-

retnétek belőle felépíteni. A hulla-

dékszobornak felismerhetőnek 

kell lennie, ám nemcsak ügyesnek 

kell lennetek, hanem felkészülése-

tekre is szükség lesz, hiszen nem 

elég megépítenetek, hanem minél 

többet kell róla tudnotok, például, 

hogy ki tervezte, mikor épült! Az 

építkezésnél fontos szempont, 

hogy a különböző anyagok köny-

nyen szétválaszthatóak legyenek! 

Minél kreatívabb, érdekesebb, vic-

cesebb egy építmény, annál na-

gyobb eséllyel vesz részt a meg-

mérettetésben.  

Ezennel meghirdetjük a hulladék-

szobrok versenyét. Egy-egy iskola 
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5-10 fős csapattal jelentkezhet 

március 22-éig (a víz világnapjá-

ig). A csapatok diáktársaik, taná-

raik, civil szervezetek, cégek, vál-

lalkozók segítségét is igénybe ve-

hetik. Előfordulhat ugyanis, hogy 

építés közben elfogy az 

„alapanyag”, de összefogással 

pótolható a hiányzó mennyiség. 

Azt nektek kell kitalálni, hogy mi-

lyen megoldással rögzítitek egy-

máshoz az elemeket, hiszen az 

elkészülés után a dokumentálásig 

egyben kell maradnia az épít-

ménynek (a fotózás, a magasság, 

szélesség méréséig). 

A rögzítésnél azt kell figyelembe 

venni, hogy a szétválogatott ré-

szekbe ne kerüljön idegen anyag. 

A hulladékokból keletkezett bevé-

tel az intézményé lesz, és arra a 

célra fordítja, ami a legszüksége-

sebb. 

A zsűrizésben a Békés Megyei 

Hírlap, a Beol.hu és a keletkezett 

hulladék elszállítójának egy-egy 

képviselője vesz részt. A Békés 

Megyei Hírlap különdíjat is fel-

ajánl, a legkreatívabb csapat isko-

lája egyhavi Hírlap-előfizetést 

kap. Ezenkívül az 1. helyezett csa-

pat tagjai a Gyulai Várfürdőben 

tölthetnek ingyenesen egy napot, 

a 2. helyezett csapatot meghívjuk 

Szarvasra, egy arborétumi sétára 

és hajókirándulásra, a 3. helyezett 

csapat pedig Vésztő-Mágorra 

utazhat, ahol a történelmi emlék-

hely megtekintésén kívül egy bog-

rácsos ebédet is elfogyaszthat. A 

Beol azon csapatok egyikének 

ajánl fel különdíjat — egy video-

kamerát —, melyek rövid videót 

küldenek be a szobor építéséről, 

az eseményt követő egy napon 

belül. Ez esetben is a felvétel ötle-

tességét, kreativitását értékelik a 

zsűri tagjai. 

A szobor építésének időpontja 

április 20-a, szombat 9 órától 14 

óráig. Kérjük, a csapatok dátum-

mal ellátott fényképpel vagy vide-

ofelvétellel igazolják a kezdési és 

befejezési időpontot. Mint jelez-

tük, a szobor építéséhez a csapa-

tok segítséget vehetnek igénybe, a 

civilek, diáktársak teát, üdítőt, 

szendvicset vihetnek a szoborépí-

tőknek. A versenyen való részvétel 

feltétele, hogy az alkotásról ké-

szült fotót, videót a csapatok a 

verseny befejezése, április 20-a, 14 

óra után egy napon belül, az alko-

tásról készített ismertetővel 

együtt elküldjék a beol@beol.hu címre. 

Lapunkra a beérkezés sorrendjé-

ben helyezzük fel a képeket, felvé-

teleket. A zsűrizés időpontja ápri-

lis 22-e, hétfő, azaz a Föld napja.  

Ünnepélyes eredményhirdetés: 

április 27-e, szombat, 10 óra, hely-

színe a Békés Megyei Hírlap szer-

kesztősége, Békéscsaba, Kiss Ernő 

u. 3, a megyei könyvtár 2. emele-

tén.  

Építs az ötforintosokra! 

Kísérő program március 22. és 

április 22. között 

A Békés Megyei Hírlap a hulla-

dékszobor-építéssel egyidejűleg 

meghirdeti a jelenleg legkisebb 

hazai fizetőeszközök, az ötforinto-

sok gyűjtését a Békés megyei isko-

lák számára. Az intézmény ott 

helyezi el a gyűjtőedényt, ahol 

gondolja, például az iskolában 

vagy boltban. Az összegyűjtött 

pénzt az iskolák természetesen 

saját céljaikra, eszközvásárlásra, 

rendezvényekre, ballagásra, kirán-

dulásra fordíthatják. Ünnepélyes 

eredményhirdetés: április 27-e, 

szombat, 10 óra. 

Az akcióra való jelentkezésről bő-

vebben:  www.beol.hu 

MEGHÍVÓ 

II. Fűszeresek és Kézművesek  

Vására 

2013.május 4-5., Füzesgyarmat 

Az idén már második alkalommal 

hívjuk seregszemlére a dél -alföldi 

kistermelőket, kisgazdaságok kéz-

műves élelmiszerek előállítóit, 

mestereket és kezdőket egyaránt. 

Ez a vásár a régió színes gasztro-

nómiai és kézműves világát kíván-

ja bemutatni. 

A vásár Füzesgyarmat belvárosá-

ban kerül megrendezésre, a kiállí-

tók, árusok, kézművesek mellett 

színpadi produkciók és interaktív 

előadások színesítik a két napos 

rendezvényt. 

 A város apraja -nagyja készül, 

hogy illő módon vendégül láthas-

suk a hozzánk érkezőket, ezért a 

kemencében sült kenyérlángostól, 

a betyároson át a harcsapaprikásig  

táj jellegű ételeket kóstolhat min-

den látogató. A legjobb sajt fala-

tok, lekvárok, kolbászok, sonkák 

mellől nem maradhatnak el a bor, 

sör és fröccs sátrak sem. 

Lesznek itt mézesek, lekvárosok, 

bőrművesek, fafaragók, bábosok, 

táncosok, zenészek látványos pro-

dukciók és utcabál, a gyermekek-

nek népi játszótér és mesesátor. 

Fellépők: Desert Foxes hipp-hopp, 

Sárrét virágai-hastánc, Hortobágy 

Néptáncegyüttes, Lehel kürtösök, 

Mazsorett és társastánc csoportok, 

dobosok és énekesek szombaton 

este utcabál a Hevesi Happy Band 

közreműködésével 

Legyen a látogatónk, legyen a 

vendégünk, legyen a kiállítónk! 

részletek:  

kezmuvesfeszt.webnode.hu 
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Brestyánszki B.R.: Csörte - karao-

ke sztárbazár 

„Karaokesztár a peremen!!! Ez a 

show egyedülálló kezdeményezés, 

hiszen még sohasem volt példa 

arra, hogy egy ilyen picinyke és 

szegény határmenti falu, mint a 

miénk, egy ilyen nemes és nagy-

szerű vállalkozást valósított volna 

meg. Ez az esemény méltó módon 

járul hozzá a mindössze 300 lelket 

számláló település erkölcsi és gaz-

dasági felemelkedéséhez! Legye-

nek velünk! Szurkoljanak ne-

künk!!!”  

Ezzel az üres, szánalmasan isme-

rős szöveggel próbálja meg eladni 

a vidéki tévéshow szervezője a 

mai médiára oly jellemző olcsósá-

gok egyikét a falubelieknek. 

Brestyánszki Boros Rozália drá-

mája erősen ironizálva, de kegyet-

lenül teszi fel kérdéseit: mi törté-

nik akkor, ha a modern kor várat-

lanul tör be vívmányaival – mobil-

telefon, tévékamera, laptop, skype 

– egy falucska egyszerű lakóinak 

megszokott életébe.  

Március 26. kedd és 27. szerda 

19.00: Brestyánszki B.R.: Csörte 

(karaoke szárbazár), Ibsen Stúdió-

színpad 

Jegyár: 1.800 Ft 
 

XVIII. Magyar Drámaíró Verseny 

A Békéscsabai Jókai Színház, a Kö-

rös Irodalmi Társaság és a 21. Szá-

zad Magyar Drámájáért Alapítvány 

idén is megrendezi a Magyar Drá-

maíró Versenyt 2013. március 22-

24. között. A Magyar Drámaíró 

Verseny rendkívüli, három napig 

tartó irodalmi és színházművészeti 

kavalkád, intellektuális kaland, 

örömteli lebegés a körülhullámzó 

szellemi közegben. A 3 versenymű 

bemutató díszelőadására a Jókai Szín-

házban kerül sor március 24-én. 

Egy újságcikk, három író, egy éjsza-

ka! Három színdarab - három ren-

dező - három színészcsoport Há-

rom ősbemutató egy este alatt! 

 A színészek: Babócsay Réka, Fehér 

Tímea, Gubik Petra, Kara Tünde, 

Komáromi Anett, Kovács Edit, 

Liszi Melinda, Nagy Erika, Bartus 

Gyula, Csomós Lajos, Katkó Fe-

renc, Presits Tamás, Szabó Lajos, 

Tege Antal, Vadász Gábor 

Programok:  

2013. március 22. 19.00 óra - A té-

maadó újságíró kisorsolása a Ma-

gyar Nemzet szombati számának 

cikkeiből a Jókai Színház Kapj el! 

című előadásán. 

2013. március 23. 14.00. - 20.00 óráig 

a Jókai színház próbatermei nyitva 

állnak az érdeklődő közönség előtt! 

2013. március 24. 19.00 óra Díszbe-

mutató 

Az érdeklődők a díszbemutatóra 

váltott jeggyel végigkövethetik a 

próbafolyamatokat a helyszínen, 

így az olvasópróbától az utolsó tap-

sig részesei lehetnek az előadások 

születésének. 

Jegyek válthatók a Jókai színház 

szervezőirodájában 

Jegyárak: I. rendű: 2500,-Ft, II. ren-

dű: 2000,-Ft, III. rendű:1500,-Ft, IV. 

rendű: 800,-Ft 

Kedvezményekről bővebben: 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu  
e-mail címen érdeklődhetnek. 
 

 

 

 

A Békéscsabai Jókai Színház 

ajánlója  

 

Szent Péter esernyője 

A nagy érdeklődésre való tekintet-

tel ismételten repertoárra tűzzük a 

Szent Péter esernyője c. előadást. 

Április 3. szerda 15.00 és 19 óra—

Nagyszínpad 

Az előadás fontos eleme a ritmus, 

a zene és a tánc. A koreográfiákat 

az ExperiDance társulatának tagja 

álmodta színpadra, a modern ele-

mekkel átszőtt népi motívumok 

mind mozgásban, mind a darab 

zenei világában hatalmas kifejező-

erővel bírnak. A Szent Péter eser-

nyője Mikszáth első, s egyben leg-

kedvesebb regénye, amelyben a 

szerző teret engedve játékos fantá-

ziájának, anekdotikus, „mesélő” 

elbeszélői stílusának a detektívtör-

ténet, a legenda és a kalandregény 

sajátos ötvözeteként egy izgalmas, 

romantikus történetet mond el, 

amely a színpadon a különleges 

elemekkel és játéktérrel egy feled-

hetetlen élményt nyújt.  

Jegyárak: a 15.00 órai előadásra: 

2.000 Ft, 1.000 Ft, és 200 Ft; Diák-

kedvezmény a fenti árakból 50%; 

a 19.00 órai előadásra: 2.500 Ft, 

2000 Ft, 750 Ft és 200 Ft 

Jegyek válthatók a Jókai színház 

szervezőirodájában. 

 

Elérhetőségek: www.jokaiszinhaz.hu, 66/519-550;                                   

e-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 

mailto:szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
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Lehetőség nyílt a 2012-es szak-

mai pályázatok befejező dátu-

mának meghosszabbítására 

A Nemzeti Együttműködési Alap 

valamennyi kollégiuma úgy dön-

tött, hogy módosítják a 2012-es 

szakmai pályázatok kiírását és 

lehetőséget biztosítanak a pályá-

zóknak a projekt befejező dátu-

mának 2013. május 31-re történő 

meghosszabbítására. 

Ilyen lehetőség csak az előfinan-

szírozott pályázatok esetében 

van. A meghosszabbítás azonban 

nem automatikus! Aki szeretne 

élni a lehetőséggel, annak az 

EPER-rendszeren keresztül kell 

benyújtania módosítási kérelmét. 

A módosított pályázati kiírások 

itt olvashatóak: http://

civil.kormany.hu/palyazati-

kiirasok 

 

A Közbizalom 2012 éves         

jelentése 

Elkészült a 2012-es ÁRH-hez kap-

csolódó Közbizalom felmérés 

eredményeit összegző anyag, 

mely a következő linken is elérhe-

tő:  

http://

reszvetelhete.net/2013/02/20/

arh-12-kozbizalom-felmeres-

eredmenyek/ 

 

NCSSZI Fiatalok Lendületben 

Programiroda közleménye 

Elindult a Fiatalok Lendületben 
P r o g r a m  ú j  h o n l a p j a : 
www.yia.hu.  A továbbiakban a 
Fiatalok Lendületben Program 
hírei, pályázati információi az új 
honlapon frissülnek. 

Megérkezett az újgenerációs Of-

fice! 

A jogosult nonprofit szervezetek, 
mostantól megrendelhetik az Of-
fice Standard és Professional kia-
dást a CivilTech Program Micro-

soft Szoftver Adományozó Prog-
ramján keresztül. Az Office 2013 
számos új szolgáltatást és előnyt 
biztosít az Office 2010-es program-
jával szemben, beleértve a közvet-
len integrációt a SkyDrive-val, új 
grafikai opciókat, PDF megnyitási 
és szerkesztési lehetőséget Word-
ben és több eszköz közötti szink-
ronizálást. Bővebb információt a 
civiltech.hu oldalon az Office 2013 
menüpont alatt olvashat. 

 

 

 

1%-os tudnivalók 

 

Az egyszázalék gyűjtése,         

fogadása 

2013-ban a törvény értelmében 

1%-ot felajánlani annak a civilszer-

vezetnek lehet, mely legalább 2 

éves (azaz 2011. január 1. előtt ala-

kult meg hivatalosan). Közhasznú 

szervezet esetében legalább 1 éves 

működés szükséges (2012. január 

1. előtt jegyezték be), vagyis az 

gyűjthet, amely tevékenységét 

állami szervvel vagy helyi önkor-

mányzattal a rendelkező nyilatko-

zat évének első napja előtt lega-

lább egy évvel kötött szerződés 

alapján végzi (4 § (1) ac). Jogosult 

gyűjtésre a legalább egy évvel ko-

rábban a bíróság által nyilvántar-

tásba vett közalapítvány is, ha az 

alapcél szerinti közhasznú tevé-

kenységét a magánszemély ren-

delkező nyilatkozata évét megelő-

ző év első napja óta megszakítás 

nélkül végzi. 

A civilszervezeteknek sehová sem kell 

bejelenteniük, hogy 1% gyűjtésére 

jogosultak és gyűjtenek 1%-ot! 

A rendelkezés 

A civilszervezetek és a törvényben 

nevesített intézmények javára a 11 

jegyű adószámmal, az egyházak, 

vagy a Kiemelt Költségvetési Elői-

rányzat javára 4 jegyű technikai 

számmal lehet rendelkezni. 

A civilszervezetek számára az adó-

fizetők az adócsomag részét képező 

nyilatkozaton, vagy egy külön pa-

pírlapon rendelkezhetnek, de sem-

mi akadálya sincsen annak, hogy a 

civilszervezet előre kitöltött nyilat-

kozatot, nyomtatványt adjon po-

tenciális támogatójának. A rendel-

kező nyilatkozatok beadási határ-

ideje: 

 •február 15. egyszerűsített adóbe-

vallást választók (de az 1%-os nyi-

latkozat utóbb is utánküldhető má-

jus 20-áig!) 

 •február 25. egyéni vállalkozók  

 •május 20. önadózók 

Aki a munkáltatójának adja le a 

nyilatkozatát, annak a munkáltató 

által kijelölt időpontig kell odaad-

nia a nyilatkozatot, de idén is igaz, 

hogy ha valaki ezt elfelejti, vagy 

kicsúszik valamelyik határidőből, 

akkor május 20-áig bárki elküldheti 

egy külön borítékban is a nyilatko-

zatot. 

Jogosultság az 1%-ra 

Amennyiben egy civilszervezet 

számára 1%-os felajánlás érkezik, a 

NAV arról tájékoztatást küld a 

szervezet számára, és felszólítja, 

hogy nyilatkozzon arról a NAV 

honlapjáról letölthető adatlapon, 

hogy az 1% kiutalására jogosult. 

Az 1% felhasználása 

Amennyiben az adófizető fölaján-

lotta 1%-át, és az NAV-tól nem ka-

pott olyan értesítést, hogy valami-

lyen okból nem tudták érvényesíte-

ni felajánlását, akkor 1%-a eljutott a 

célszervezethez. A civilszervezetek 

a kapott 1%-ot alapvetően cél sze-

rinti tevékenységükre, de az összeg 

50%-át működési költéseikre is for-

díthatják. A kapott 1%-ot egy bizo-

nyos ideig (max. 3 év) tartalékol-

hatja is a szervezet. A civilszerveze-

teknek egy, a NAV oldaláról letölt-

hető adatlapon kell nyilatkozniuk 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok
http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok
http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok
http://reszvetelhete.net/2013/02/20/arh-12-kozbizalom-felmeres-eredmenyek/
http://reszvetelhete.net/2013/02/20/arh-12-kozbizalom-felmeres-eredmenyek/
http://reszvetelhete.net/2013/02/20/arh-12-kozbizalom-felmeres-eredmenyek/
http://reszvetelhete.net/2013/02/20/arh-12-kozbizalom-felmeres-eredmenyek/
http://www.yia.hu
http://www.civiltech.hu/donor_programs/microsoft_overview
http://www.civiltech.hu/donor_programs/microsoft_overview
http://www.civiltech.hu/donor_programs/microsoft_overview
http://www.civiltech.hu/Office_2013
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arról, hogy mire használták fel az 

1%-ot. Ezen nyilatkozatokat az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

a civileknek szóló információs 

honlapján ingyenesen teszi elérhe-

tővé, de a beszámolók elérhetőek 

innen, a nonprofit.hu oldalról, a 

Nonprofit Önarckép Adatbázisban 

szereplő civilszervezetek adatlap-

jain is, az 1% fül alatt. 

forrás: www.nonprofit.hu 

Az NKKI benyújtotta kulturális 

közfoglalkoztatási programkon-

cepcióját a Belügyminisztérium-

ba 

Amint arról már korábban beszá-

moltunk, a Nemzeti Közművelő-

dési és Közgyűjteményi Intézet 

kulturális közfoglalkoztatási kon-

cepciót állított össze, melyet né-

hány nappal ezelőtt benyújtott a 

Belügyminisztériumba. 

Az NKKI a program előzménye-

ként 2013. január 25-én felhívást 

intézett a magyarországi önkor-

mányzatokhoz, közművelődési 

intézetekhez, egyházakhoz és civil 

szervezetekhez – mintegy 15.000 

címzetthez – a kulturális közfog-

lalkoztatási programhoz való csat-

lakozási szándékuk és igényeik 

felmérése érdekében. A válaszadá-

si határidő lejárta után az igényfel-

mérés adatai a következők: 

 - 1.352 önkormányzati, 338 intéz-

ményi és 585 civil szervezeti visz-

szajelzés érkezett az együttműkö-

dési szándékra, összesen            

2.102 szervezet nyújtott be igényt 

országszerte. 

 - A leendő partnerek összesen 5.774 

fő kulturális közfoglalkoztatottra 

nyújtottak be igényt. 

 - Összesen 1.480 magyarországi 

település jelzett vissza partneri 

szándékkal. 

A felmérés alapján elmondható, 

hogy óriási az érdeklődés az NKKI 

által felvázolt program iránt, illetve 

a kulturális, közművelődési terüle-

ten dolgozó közösségi munkás háló-

zat felállítására, mely az előzetes 

egyeztetések következtében az inté-

zet szándékai szerint elsődleges 

hangsúlyt kap, míg a kisebb arány-

ban igényelt, egyéb kulturális fela-

datokra irányuló közfoglalkoztatás 

nem kerül megvalósításra. 

A kulturális közmunka program 

keretében 3420 fő közösségi munkás 

foglalkoztatására adta be koncepció-

ját az NKKI, mely célkitűzésiben, 

szakmai jelentőségében és hasznos-

ságában is eltér az általános közfog-

lalkoztatási programoktól. A minta-

programmal közel 1500 településen, 

több mint 2000 szervezet bevonásá-

val kívánja az Intézet elindítani a 

közösségi és társadalomfejlesztési 

programot, melynek elbírálása ápri-

lis közepén várható. 

A program – pozitív elbírálás esetén 

- előre láthatóan 2013. május 1-től 

2014. április 30-ig tart majd, mely a 

napokban elinduló, más regionális 

közfoglalkoztatási programoktól 

eltérően a nyár elejére érheti el a 

több ezres foglalkoztatási létszámot. 
Forrás:NKKI 

 

Tájékoztató a helyi önkor-

mányzatok közművelődési ér-

dekeltségnövelő támogatásával 

kapcsolatosan 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

a helyi önkormányzatok köz-

művelődési érdekeltségnövelő 

támogatásáról szóló 4/2004. (II. 

20.) NKÖM rendelet a 32/2011. 

(VI. 20.) NEFMI rendelettel mó-

dosult. Ennek megfelelően 2012-

től a támogatás igénylése a Ma-

gyar Államkincstár által üze-

meltetett elektronikus rendszer-

ben (ÖNEGM program) való 

rögzítéssel, valamint az onnan 

kinyomtatott adatlap és a szük-

séges mellékletek benyújtásával 

történik. Az igénylést március 

25-éig elektronikusan és – az 

előző évekhez hasonlóan – pos-

tai úton, egy eredeti és egy má-

solati példányban kell benyújta-

ni a Magyar Államkincstár terü-

letileg illetékes Igazgatóságá-

hoz. 

Felhívjuk az önkormányzatok 

figyelmét, hogy a könyvtári és 

közművelődési támogatásra 

valamint a múzeumok szakmai 

támogatására benyújtott kérel-

meket nem lehet összevonni, 

tehát mindhárom területre kü-

lön kérelmet kell benyújtani. 

Jogszabály: net.jogtar.hu 

A benyújtáshoz szükséges do-

kumentumok listája megtalálha-

tó a www.erikanet.hu oldalon. 

 Forrás: Nemzeti Közművelődési és 

Közgyűjteményi Intézet 

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

Egyesülete tevékenységét! 

Adószámunk: 18373112-1-04 
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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

