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A Válassz egy kalan-

dot! 18 és 30 év közötti 

fiatalokat céloz meg, és 

arra kívánja ösztönöz-
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el hosszabb-rövidebb 

időt külföldön önkén-

tesként. 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Közművelődés: helyzetbe kell hozni a közösségeket 

A városi és vidéki közművelődési munka hasonlóságai és különbözőségei cím-
mel szervezett konferenciát a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete ápri-
lis 5-én Békéscsabán, a Szlovák Kultúra Házában. Az összejövetel fókuszában a 
közösségek építése, a helyi társadalom fejlesztésének szakmai irányai álltak, 
melynek kulcsszavai: bátorítás, információközvetítés, partnerség, „helyzetbe 
hozás”.  
A jelenlévők olyan vésztői, mezőberényi és kétegyházi a gyakorlatban működő 
projekteket ismerhettek meg Csősz Ferenc, Smiriné Kokauszki Erika és 
Hargittainé Megyei Valéria közművelődési szakemberek előadásában, amelyek 

példaértékűnek lehetnek 
mások számára is. A ren-
dezvényen 30 fő vett 
részt a megye különböző 
településeiről; támogató a 
Nemzeti Kulturális Alap.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Szervezetfejlesztő program zárása Nagybánhegyesen 
 
Március végén fejeződött be a januárban – a Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete által—elindított, 8 alkalommal megrendezett szervezetfejlesztő 
program, melynek keretében a mezőkovácsházi kistérségben működő civil szer-
vezetek képviselői projektvezetési, forrásteremtési, jogszabályi témakörhöz 
kapcsolódó ismeretekkel gyarapíthatták tudásukat. Zárásképpen március 22-23-
án település-közösségfejlesztés területét érintő szakmai tudnivalókat sajátították 
el a résztvevők, Groskáné Piránszki Irén debreceni közösségfejlesztő szakember 
vezetésével. A kétnapos 
együttlét keretében elő-
adást hangzott el közössé-
gek típusairól, a helyi tár-
sadalom jellemzőiről, a 
közösségfejlesztésben al-
kalmazható cselekvési 
technikákról. A témához 
kapcsolódóan szakmai mű-
helyben, tréning módsze-
rekkel dolgozták fel a jelen-
lévők a gyakorlati tudniva-
lókat. A program megvalósí-
tását a Nemzeti Együttműkö-
dési Alap támogatta.  
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Születésnap - 5 éves a Körösök 
Völgye Látogatóközpont 
 
Március elején Ligeti vásáron ün-
nepeltük meg Látogatóközpon-
tunk 5 éves születésnapját, ahol 
házi torták versenye színesítette a 
programot. Nagy izgalommal vár-
tuk a versenyre a nevezéseket és 
fantasztikus meglepetés volt az 
érkező 22 gyönyörű, finomabbnál 
finomabb házi torta.  
A közel 400 szülinapi vendégünk 
vásári hangulatban, vessző, rongy 
és újrapapír kézműves foglalkozás-
sal, gyógytea kóstolással, alma és 
répa ropogtatással, zöld-mozival 
töltötte a délelőttöt. A ház és az ud-
var megtelt a helyi- és biotermelők 
portékáival és az Ókörös Trió rit-
musára néhányan táncra is perdül-
tek. Átadtuk a csabaiaknak a meg-
újult Lischka Lipót Tanösvényt és 
körbejártuk egy Ligeti séta kereté-
ben. S hogy ne maradjunk termé-
szeti élmény nélkül, egész délelőtt 
madárgyűrűzés volt a ligetben.  
No és persze ez a nap a visszaem-
lékezésé és a jövőbe tekintésé volt: 
amikor 5 évvel ezelőtt megnyitot-
tuk a Látogatóközpontunk kapuját, 
nagy lelkesedéssel kezdtük el a 
programok szervezését a Széchenyi 
ligetben. Hamarosan megtöltötték a 
házat a „Zöld” rendezvények, elin-
dult a Biopiac, várta a gyerekeket a 
Játszóház és a nyári gyermektábo-
rok.  
Eltelt 5 év és a Látogatóközpont 
programjai kibővültek a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület egyéb 
turisztikai kínálatával. Kölcsönöz-
hető kerékpárokkal, kenukkal vár-
juk a turistákat, tanösvényeink is-
kolás csoportokat vonzanak és mos-
tantól Ökoturisztikai Információs 
Központként működünk a térség-
ben. A helyi lakosság számára az 
egészséges életmódot, a kultúrát, a 
hagyományokat és a helyi gasztro-
nómiát népszerűsítő rendezvények, 
fesztiválok kerülnek lebonyolításra. 
Nagyon kellemes hangulatban és 
tartalmas programmal töltöttük ezt 

a délelőttöt. Köszönjük a szervezők-
nek, a lelkes önkéntes csapatnak, a 
Zöld Csütörtök Természetvédő Kör-
nek, a tortakészítő verseny résztve-
vőinek a délelőtti forgatagot, és Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának támogatását, amellyel 
a Lischka Lipót Tanösvény létrejöt-
tét segítették. 
 Bonyhádiné Pásztor Enikő
     
„Két probléma egy megoldással 
természetesen!” 
 
A „Nyitott Szemmel” Közhasznú 
Egyesület létrejöttének fő célja a 
Magyarországon élők élethelyzeté-
nek javítása, társadalmi 
reintegrációja.  Az Egyesület 2012. 
augusztus 01-én pályázaton 
2.566.000 forintot nyert az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától szak-
mai programjának megvalósítására. 
Jelen pályázatunkkal (NEA-TF-12-
SZ-0175) elsődlegesen azt a társa-
dalmi réteget szeretnénk megcéloz-
ni (célcsoportunk), amely valami-
lyen társadalmi szempontból hátrá-
nyos helyzetben lévő csoporthoz 
tartozik (romák, elszegényedettek, 
munkanélküliek). Célunk, hogy az 
általunk kezdeményezett minta-
programmal – papírbrikett előállítás 
– olyan, a célcsoport által önállóan 
is fenntartható állapotot hozzunk 
létre, mely két probléma megoldá-
sára ad egyszerre megoldást. A 
programot első körben kísérleti jel-
leggel Újkígyós településén szeret-
nénk megvalósítani, és a tapasztala-
tokat tovább adva népszerűsíteni. 
A projekt egyfelől a környezeti 
fenntarthatóságra (szelektív hulla-
dékkezelés, élőfa, erdők, zöldterüle-
tek megóvása, az egyének, családok 
ökolábnyomának csökkentése) hívja 
fel a figyelmet, szemléletváltást elő-
mozdító programelemekkel, másfe-
lől a szociális rászorultságot hivatott 
jelen innovatív modellkísérlettel 
enyhíteni. Célkitűzésünk: a szociális 
rászorultság enyhítése; társadalmi 
szempontból hátrányos helyzetűek, 
munkanélküliek foglalkoztatása; 

szelektív hulladékkezelés népsze-
rűsítése; élőfa, erdők, zöldterüle-
tek megóvása; az egyének, csalá-
dok ökolábnyomának csökkente-
tése; szemléletváltás elősegítése; 
alternatív energiaforrások haté-
konyabb kiaknázása; társadalmi 
felelősségvállalás erősítése; a ci-
vil, a köz és vállalkozói szféra 
párbeszédének megteremtése, 
együttműködésének kialakítása 
A programban vállalt eredmé-
nyek: 5 együttműködési megálla-
podás megkötése civil szerveze-
tekkel, önkormányzatokkal, szo-
ciális intézményekkel; a résztve-
vő települések lakosságának fi-
gyelemfelhívása a program hasz-
nosságára; összefoglaló tanul-
mány elkészítése az eredmények-
ről, és a fenntarthatóságról; ön-
kéntesek bevonása. 
Információ: 
www.nyitottszemmelkhe.hu;      
E-mail: nyitottszemmel@index.hu  

Nagy László 
 
Új részleg autista gyerekek    
számára  
  
Ünnepélyes keretek között avat-
ták fel április elején a Mozgáskor-
látozottak Békés Megyei Egyesü-
letének Kölcsey utcai, szolgáltató 
központjában az autista részleget. 
Az eseményen az idejáró gyere-
kek műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek. 
Kovács Ágnes, az egyesület elnö-
ke ünnepi beszédében egyebek 
mellett elmondta: mérföldkő az 
autista részleg avatása a szerve-
zet életében. Tizenöt éve néhány 
lelkes ember kezdeményezésének 
köszönhetően indult el az a mun-
ka, mely egy idő után a szolgálta-
tások irányába szélesedett ki. 
Ma a mozgáskorlátozottak mel-
lett már az értelmi fogyatékosok, 
látás- és hallássérültek, Down 
szindrómások és autisták is 
esélyt, lehetőségeket kapnak az 
egyesületnek köszönhetően. Ti-
zenhárom intézmény áll rendel-

EZ TÖRTÉNT... 
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kezésre, hogy a hiánypótló szolgál-
tatásokat igénybe vehessék a rá-
szorultak. A békéscsabai önkor-
mányzat a Kölcsey utcai iskolaépü-
let átadásával támogatta az itt zajló 
munkát. A 2007-es beköltözés óta, 
mára a gyerekek, diákok már telje-
sen „belakták” az emeletes intéz-
ményt. 
 - Ma már tudjuk, az autizmus nem 
azt jelenti, hogy valaki beteg, csu-
pán más, mint mi vagyunk. Saját 
világában él, ahova nehéz belépni. 
Fogadjuk el őket, fogadjuk el egy-
mást olyannak, amilyenek va-
gyunk – hallhattuk Vantara Gyula 
polgármestertől, aki elismerő sza-
vakkal méltatta az intézmény dol-
gozóit, s egy ajándékcsomaggal 
lepte meg a gyerekeket. 
 A következőkben dr. Hegedüs 
Lajos, a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének Országos Szövetsé-
ge elnöke szólt a jelenlévőkhöz 
megköszönve a Békés megyeiek 
áldozatos munkáját.  
A Napraforgó központba járó gye-
rekek rövid műsorral köszöntötték 
a vendégeket, végezetül a szülők 
közül mondtak köszönetet néhá-
nyan azért a munkáért, mellyel az 
itt dolgozók az ő életüket könnyí-
tik meg, gyermekeiket fejlesztik, 
tanítják. 
Gajdács Emese,  
forrás:www.csabaimerleg.hu           

Fórum az elfogadásért 
 
A Vakok és Gyengénlátók Békés 
Megyei Egyesülete március végén 
rendezett fórumot a Jókai színház 
Vigadójában. A rendezvény a 
„Fórum az elfogadásért – a látási 
fogyatékosok világának élményala-
pú megismeréséért” címmel a tole-
rancia erősítését, a társadalmi előí-
téletek feloldását, a védett tulaj-
donságú emberek és az egészsége-
sek közti párbeszéd kialakulását, a 
tapasztalatok, és a pozitív élmé-
nyek kölcsönös megismerését cé-
lozta. 
A szép számban megjelenteket 
Nagy Zsuzsanna egyesületi elnök 
köszöntötte és szólt a szakmai nap 
jelentőségéről. Örömének adott 
hangot, hogy a döntéshozók és a 
civil szféra képviselői is elfogadták 
a meghívást, így segítve a látássé-
rültek esélyegyenlőségének a meg-
teremtését, javítását.  
A fórumon az egyesületi tagok a 
színész növendékekkel közösen 
adták elő a Mindannyian mások 
vagyunk… című dalt, majd két fil-
met is láthattak az érdeklődők – 
Tóth Péter Pál: Fehér kard című 
dokumentumfilmjét és Nyári Atti-
la: Pisti című riportfilmjét. 
Mindkét alkotás főszereplője – 
Ádász István, egyesületi alelnök és 
Németh Vilmos is – látóként szüle-

tett, s később vesztette el eltérő 
mértékben szeme világát. A fó-
rum konzultációval, közös beszél-
getéssel ért véget a Csaba Tv szer-
kesztőjének, Tóth Ildikónak a ve-
zetésével. 

Vándor Andrea, 
forrás:www.csabaimerleg.hu 

 

Az idén is jut pénz a civileknek 

Magyarbánhegyesen 

A civil szervezetek támogatására 

a magyarbánhegyesi önkormány-

zat az idei költségvetésében 2,5 

millió forintot különített el. A le-

gutóbbi testületi ülésen a futball 

klubnak 1 milliót, a szabadidő 

klubnak 300 ezer forintot, a pol-

gárőrségnek 300 ezer forintot sza-

vazott meg a testület. A vöröske-

resztesek 100 ezret kaptak. 

Sódarné Varga Gyöngyi polgár-

mester elmondta, a fennmaradó 

összegre júniusban lehet pályázni. 

A Bán-napok előkészítését is el-

kezdték a magyarbánhegyesiek, a 

július végére tervezett községi 

napra kulturális és sportprogra-

mokat is terveznek. 

A tankerület felé továbbítják a 

kérést, miszerint ne fizessenek 

bérleti díjat a helyi sportklubok a 

tornaterem használatáért. 
forrás: www.beol.hu, 2013. április 8.  

„A jövő ifjú alkotói” 

 

A Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület által az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 

Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A jövő ifjú alkotói” című pályázat 23.713.050 Ft támo-

gatásban részesült.  A pályázat értelmében az alapvető célunk a nevelési-oktatási intézményekben zajló formá-

lis oktatás gazdagítása, a kulturális nevelés eszköztárának bővítése a tervezett képzőművészeti foglalkozások 

révén. A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0396 azonosítószámú projektben felvállalt tevékenységeket 5 iskolával, 

valamint egy békéscsabai óvodával partnerségben valósítjuk meg. A projekt keretében 2013. március 1 – 2014. 

február 28. közötti időszakban 3 havi szakkör, 3 heti szakkör, 2 tehetséggondozás, 6 témahét (5 tábor, 1 adven-

ti témahét) és 3 verseny kerül megrendezésre, az érintett gyermekek száma 388 fő. 

A programban résztvevő nevelési-oktatási intézmények: 

- József Attila Művelődési Központ, Mezőhegyes 

- Sarkad-Kötegyán-Újszalonta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvoda, Általános Iskola és Egységes                   

Pedagógiai Szakszolgálat 

- ÁMK Általános Iskolája, Kunágota 

- Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 

- József Attila Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolája – Battonyai telephely 

- Mackó-Kuckó Óvoda, Békéscsaba 

Hargittainé Megyeri Valéria 
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Megjelentek a Gyermek és 

Ifjúsági Alapprogram 2013-as 

pályázati kiírásai 

Pályázati felhívás a határon túli 

gyermek és ifjúsági közösségek, 

ifjúsági civil szervezetek és ifjú-

sági szakemberek rendezvényei-

nek támogatásara  

(A pályázat kódja: IFJ-GY-13-A) 

 

A pályázat támogatni kívánja: 

olyan értékközpontú és értékte-

remtő, gyermek és ifjúsági korosz-

tály aktív részvételével – kizárólag 

Magyarország közigazgatási hatá-

rán túl - megvalósuló rendezvé-

nyeket, amelyek szervesen illesz-

kednek a gyermek és/vagy ifjúsá-

gi közösségek, szervezetek szak-

mai tevékenységébe, munkájába, 

továbbá hozzájárulnak a gyermek 

és ifjúsági kezdeményezések meg-

valósulásához, a közösségek erősí-

téséhez és biztosítják a szabadidő 

hasznos eltöltését. 

A pályázatok támogatására 20 000 

000,- Ft áll rendelkezésre. 

A pályázatok benyújtásának határ-

ideje: 2013. április 29. 

 

Pályázati felhívás gyermekek és 

fiatalok közösségeinek és ifjúsági 

civil szervezetek rendezvényei-

nek (kiemelten tábor) támogatá-

sára  

(A pályázat kódja: IFJ-GY-13-B) 

 

A pályázat támogatni kívánja: a 

gyermek- és fiatal korosztály ré-

szére és aktív részvételével – kizá-

rólag Magyarország területén – 

megvalósuló értékközpontú és 

értékteremtő rendezvényeket, 

amelyek szervesen illeszkednek a 

gyermek és ifjúsági közösségek, 

szervezetek szakmai tevékenysé-

gébe, munkájába, továbbá hozzájá-

rulnak a gyermek és ifjúsági kez-

deményezések megvalósulásához, 

a közösségek erősítéséhez, a haza 

és a lakóhely szeretetére nevelnek, 

biztosítják a szabadidő hasznos el-

töltését és hozzájárulnak a fiatalság 

egészségmegőrzéséhez. 

A pályázatok támogatására 107 000 

000,- Ft áll rendelkezésre. 

A pályázatok benyújtásának határ-

ideje: 2013. április 29. 

Pályázati kiírás és útmutató: 

www.ncsszi.hu 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-

kormányzat Közgyűlésének Nem-

zetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési 

Bizottsága pályázatot hirdet a Bé-

késcsaba közigazgatási területén 

tevékenykedő civil közösségek 

2013. évi támogatására. 

A pályázat célja: Békéscsaba terüle-

tén működő bejegyzett civil szerve-

zetek (egyesületek, alapítványok), 

klubok, közösségek működésének, 

programjainak, projektjeinek támo-

gatása, a helyi civil szektor közéleti 

részvételének segítése. 

A pályázat benyújtási határideje: 

2013. április 28. 

Támogatási időszak:  

2013. április 1. – 2013. december 31. 

A pályázatok elbírálásának várható 

határideje: 2013. májusi bizottsági 

ülés 

Pályázatot az alábbi kategóriákban 

lehet benyújtani: 

„A” kategória: Civil szervezetek 

támogatása (Pályázati azonosító: 

NÜE/CIVIL-A/2013) 

Pályázati keretösszeg: 2.780.000, - Ft 

„B” kategória: Nemzetiségi civil 

szervezetek támogatása (Pályázati 

azonosító: NÜE/CIVIL-B/2013) 

Pályázati keretösszeg: 1.100.000, - Ft  

Pályázók köre:  

Pályázhat minden olyan civil szer-

vezet/közösség („A” kategória) 

vagy nemzetiségi civil szervezet/

közösség („B” kategória), amely 

tevékenységét a városban fejti ki, a 

lakosságot közvetlenül érintő prog-

ramot valósít meg. (Nem minősül 

civil szervezetnek a politikai párt és 

helyi szervezete, a szakszervezet.) 

Támogatás igényelhető: 

-  Működési költségekre (pl. ön-

kéntes munka költségei, nonprofit 

képzéseken, szervezetfejlesztésen 

való részvétel, szervezeti fenntart-

hatósággal kapcsolatos költségek, 

eszközbeszerzések, adminisztráci-

ós és kommunikációs költségek). 

-  A szervezet tevékenységi köré-

hez kapcsolódó szakmai progra-

mok, rendezvények költségeire. 

A pályázatokat 1 eredeti példány-

ban (mellékletekkel együtt) az 

alábbi címre kell beküldeni vagy 

személyesen eljuttatni: BMJV Ön-

kormányzat Közgyűlésének Nem-

zetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési 

(NÜE) Bizottsága 5600 Békéscsa-

ba, Szent István tér 7. 

Pályázati kiírás és adatlap: 

www.bekescsaba.hu 

 

WEÖRES 100 

(rajzpályázat, Weöres Sándor 

verseire) 

Weöres Sándor magyar költő, 

1913. június 22-én született Szom-

bathelyen. Éppen száz esztendő-

vel ezelőtt. A Meseházban egész 

éves programsorozattal emléke-

zünk a méltán híres, kiváló költő, 

műfordító, irodalomtudósra, 

melynek részeként pályázatot 

hirdetünk 3-14 éves korú gyerme-

kek számára, melynek témája We-

öres Sándor gyermekverseinek 

rajzos megjelenítése. 

Egy pályázó, egy - tetszőleges 

technikával készült - alkotással 

pályázhat.  

A beküldött alkotásokon kérjük 

feltüntetni a készítő nevét, életko-

rát, címét (iskoláját).  

A beérkezett pályamunkákat 

szakmai zsűri értékeli, a legjobba-

kat kiállítás keretében mutatjuk 

be a Meseházban. 

A pályamunkákat az alábbi címre 

kérjük eljuttatni: Meseház, Békés-

csaba, Békési út 15-17. 

 

PÁLYÁZATOK 
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Beküldési határidő:  

2013. május 10. 

Bővebb felvilágosítás kérhető: 

mesehaz@mesehaz.hu vagy a 

0666/326-370 telefonszámon. 

„Barátom, a ló” – rajzpályázat 

gyerekeknek 

A békéscsabai Remonda Lovas 

Egyesület Barátom, a ló címmel 

rajzpályázatot hirdet óvodás és 

általános iskolás korú gyerekek 

részére. Az alkotásokat április 30-

áig kell beküldeni a következő 

címre: 5600 Békéscsaba, Stark A. u. 

4. Az alkotások díjazása négy 

(óvodás, alsó tagozatos, felső tago-

zatos és fogyatékkal élő) kategóri-

ában történik: 1. díj - 1 hetes nyári 

tábor; 2. díj - 3 nap nyári tábor; 3. 

díj - lovaglás, a további helyezet-

tek ajándékcsomagot kapnak. A 

díjátadás májusban lesz. Bővebb 

információ:                 

www.facebook.com/

remonda.l.bekescsaba 

 

Let’s Colour 2013 – Pályázat kö-

zösségi terek színesítésére 

A Let’s Colour Településszépítő 

Egyesület az Akzo Nobel Coatings 

Zrt.-vel a 2012-es magyarországi 

Let’s Colour Projekt folytatásaként 

ismét kiírja pályázatát közösségi 

terek színesítésére. 

A pályázat célja: egy közösség 

környezetében levő, elszürkült, 

leromlott, vagy csak egyszerűen 

színtelen közösségi térben találha-

tó felületet újravarázslása, színesí-

tése. 

Pályázók köre: Bármely Magya-

rország területén élő közösség. 

A pályázat részletei 

Közösségi térben található felület-

nek számít minden olyan szilárd 

burkolatú építmény, amely az 

adott település, településrész, ke-

rület stb. olyan részén helyezkedik 

el, vagy olyan funkciót tölt be, 

amely alapján a helyi közérdeklő-

désben számottevőnek minősül, 

illetve helyi szinten relatíve sokan 

látják/használják. 

A pályázók 3, egymástól teljesen 

független kategóriába sorolva ver-

sengenek a szavazatokért 

A pályázatok benyújtása online 

történik. 

 •A pályázatok feltöltési ideje: 

2013. április 2. 0:00-tól – május 3. 

24:00-ig. (a megadott határidőn 

belül bármikor feltölthetőek a pá-

lyázatok, a beérkezés sorrendje 

nem számít). 

 •Szavazási időszak: 2013. május 6. 

0:00-tól – május 26. 24:00-ig. 

Technikai követelmények, a pályá-

zó által biztosított feltételek megta-

lálhatók a www.letscolour.hu ol-

dalon. 

 

„A legszebb konyhakertek 2013” 

Magyarország legszebb konyha-

kertje program és pályázat 

 „A legszebb konyhakertek” prog-

ramban való részvételre, a karcagi 

mintaprogramhoz való csatlako-

zásra hívja fel Magyarország min-

den településének önkormányzata-

it, illetve magánszemélyeit Karcag 

város alpolgármestere. 

A legszebb konyhakertek prog-

ram és pályázat célja 

 •Szemléletváltás, szemlélet át-

adás: ösztönözni a lakosokat, hogy 

udvarukon, kertjükben termeljék 

meg a maguk és családjuk számára 

a konyhakerti zöldségeket 

 •Az öngondoskodás, önellátás 

fejlesztése 

 •A már-már feledésbe merült ha-

gyományos népi kertkultúra fel-

élesztése 

 •A vidék régi arculatának vissza-

adása 

 •A helyi közösség elmúlt évtize-

dekben kialakult szemléletének 

megváltoztatása (miszerint lakó-

házuk, kertjük udvarán kizárólag 

csak füvet nyírjanak, a szükséges 

zöldségeket pedig multinacioná-

lis cégektől, bizonytalan forrásból 

szerezzék be) 

 •Közösségfejlesztés: fejleszteni a 

programmal az összefogást, az 

egymás megsegítését, 

Pályázók köre 

Önkormányzatok, illetve magán-

személyek. Jelentkezhet: a bal-

kon, kert, udvar, telek, földterület 

tulajdonosa, vagy annak megmű-

velője. 

A programban történő részvétel 

feltételei 

 •az illető a programhoz önként 

kíván csatlakozni 

 •rendelkezik saját tulajdonú 

vagy számára megművelésre át-

engedett 

 •balkonnal, kerttel, udvarral, 

telekkel, földterülettel, ahol 

 •konyhakerti zöldségeket/

gyümölcsöket termeszt 

A pályázat részletei, kategóriák, 
bírálati szempontok megtalálha-
tók: a http://www.karcag.hu/
domain2/files/modules/
module15/63754012F2CB9605 
linken 
 A jelentkezés benyújtása:      

Előzetes regisztráció alapján a      

www.karcag.hu;                     

www.gasztroangyal.hu oldal  

bármelyikén 

Jelentkezési határidő:  

2013. április 15. 

Jelentkezés módja: a jelentkezési 

lap kitöltése és leadása, mely tör-

ténhet 

•Az illetékes település Önkor-

mányzatának kijelölt Irodájában 

•Falugazdász / Egyéb Irodában 

 

http://www.karcag.hu/domain2/files/modules/module15/63754012F2CB9605
http://www.karcag.hu/domain2/files/modules/module15/63754012F2CB9605
http://www.karcag.hu/domain2/files/modules/module15/63754012F2CB9605
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Meghívó 

A Magyar – Lengyel Baráti Kultu-

rális Egyesület és a Lengyel Ön-

kormányzat szeretettel vár min-

den kedves érdeklődőt a          

MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 

alkalmából Péter Erika költőnő-

nek verses-zenés gyermek-

műsorára. 

Közreműködik: Szák Kocsis Péter 

gitáros  

A műsor 3 éves kortól 99 éves ko-

rig mindenkinek ajánlott. 

A műsor helye:  

Lengyel Kulturális Központ,  

Békéscsaba, Szent István tér 8. 

Időpontja: 2013. április 13. 

(szombat) 16.00 óra 

Belépődíj nincs. Péter Erika köny-

vei a helyszínen kedvezményesen 

megvásárolhatók. 

 

Csipkerózsa a Bábszínházban 

Rózsa király udvarában nagy az 

öröm, kislány született. Csipkeró-

zsa. A tündérek áldásukat adják a 

kisdedre, kivéve Rózsatövist, aki 

megátkozza a gyermeket. Az átok 

valóra válik, Csipkerózsa meg-

szúrja ujját, és örök álomba szen-

derül. 

A Királyfi Szellőrózsa tündér köz-

benjárásával, valamint Kökörcsin 

udvari bolond segítségével meg-

menti a leányt. A végén minden 

jóra fordul, a fiatalok örökre egy-

másra találnak. 

Az előadást élőzene kíséri, külön-

böző hangszerekkel (gitár, do-

romb, xilofon, stb.). 

 

A bábjátékot kicsiknek és nagyok-

nak egyaránt ajánljuk. 

A Grimm testvérek és egyéb ötle-

tek alapján írta: Cziráki Judit 

Muzsikál: Czipott Gábor 

Játsszák: Balázs Csongor / Berta 

János; Csortán Zsóka / Szőts Orsi; 

Dénes Emőke; Soós Emőke; 

Czumbil Örs 

Rendezte: Csortán Zsóka 

Bemutató 2013. április 13-án 11,00 

és 16,00 órakor Békéscsabán az 

Ibsen Házban. A további előadá-

sok időpontjai megtalálhatók a 

www.napsugarbab.hu oldalon. 

 
Békéscsabai Jókai Színház       

műsora 

Shakespeare: Lear király 
Egy történet arról, hogy az igazi 

szeretet nem a szavakon múlik, 

hanem annál sokkal mélyebben 

található. Szavak a szavakon túli 

világról. 

Egy történet arról, hogy mi lesz 

abból, ha az ember gyenge, és 

folyton visszaigazolásokra vá-

gyik, dicséretre, dicséretre és még 

egy kis dicséretre is. A gyengék és 

az erősek örökös, ha úgy tetszik, 

darwini harcáról. 

Egy történet arról, hogy milyen, 

ha eljár valaki felett az idő, hogy 

tehát milyen rettenetes is tud len-

ni a megöregedés. Őszintén, min-

denféle mellébeszélés nélkül az 

elkerülhetetlen végről. 

Egy másfajta Három nővér: itt 

nem az az alapprobléma, hogy az 

apa korán meghalt, hanem, hogy 

még mindig él. 

Három nővér, kettő a hatalomra 

hajt, a harmadik pedig csak úgy 

van, a maga természetességében. 

És hogy miért is lehet mindez ér-

dekes a számunkra? 

Mert Shakespeare ebben a darab-

jában is bámulatos, minden sze-

replőnek megvan a maga igazsá-

ga: hiszen együtt érzünk a megfá-

radt, jámbor Learrel, a keresetle-

nül őszinte Cordéliával is; ám az 

sem tagadható, hogy az országnak 

erőskezű uralkodóra volna szük-

sége. 

Az élet is éppen ilyen: nincs egyet-

len igazság, csak párhuzamos iga-

zságok léteznek. 

Bemutató: 2013. április 19.  

Bővebb információ:  

www.jokaiszinhaz.hu 
 
 

Zománcfestők kiállítása 
  
A Csabai Szlovákok Szervezete 
szervezésében április 15-én 16 
órakor a Szlovák Kultúra Házá-
ban nyílik meg Deli Zoltánné Sza-
bó Éva és Gugolya Márta zománc-
festők kiállítása. 
A tárlatot megnyitja: Hargittainé 
Megyeri Valéria, a Kétegyházi 
Alkotótábor vezetője 
A kiállítás május 15-ig tekinthető 
meg a Kossuth tér 10. szám alatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hetedszer is lóverseny             
Tótkomlóson 
 
Ismét amatőr fogathajtó-
versennyel emlékeznek Gyúrós 
Pálra Tótkomlóson. Az április     
20-ai rendezvényre a belépés díjtalan. 
Mintha tegnap lett volna az első, 
így talán meglepő a tény: már he-
tedszer rendeznek fogathajtó-
versenyt Tótkomlóson. Április    
20-án, szombaton gyűlnek össze a 
településen Békés megye lovasai, 
fogatai, hogy összemérjék erejüket 
a kiskomlósi ladakrosszpályán. A 
versenyt az önkormányzat és a 
helyi lovasok a városnapi rendez-
vénysorozat keretén belül tartják 
meg. 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 
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– A versenyre először 2007-ben 
került sor, majd a rendezvény 
egy évvel később vette fel el-
hunyt édesapám nevét. 2013-ban 
már a VII. Gyúrós Pál Tótkomlósi 
Amatőr Fogathajtó Versenyen 
szórakozhatnak majd a kilátoga-
tók – mondta ifj. Gyúrós Pál szer-
vező.  
– Eddig évről évre többen jöttek 
ki a kiskomlósi pályára, bízom 
benne, hogy a család minden tag-
jának szórakozást jelentő prog-
ramok ezúttal is kicsalogatják a 
nézőket. Versenyzők bőven lesz-
nek, hiszen ezúttal is a megye 
minden részéből jelezték részvé-
telüket, sőt szomszédos megyék-
ből is jönnek fogatok. Az időjárás 
eddig a kegyeibe fogadott min-
ket, és bár idén lehet egy kis gon-
dunk a belvízzel, biztos vagyok 
benne, hogy a nagy napra tökéle-
tes állapotba hozzuk a pályát – 
tette hozzá. 

Ahogy a programokból is látszik, a 
reggeli zenés felvonulás után bein-
dul az élet a ladakrosszpályán, táv-
lovaglásban és akadályhajtásban is 
versengenek majd. Emellett nap 
közben a Tótkomlósi Lovas Túra 
Egyesület díjlovas és díjugrató be-
mutatókat tart, de lesz íjászat, 
ugrálóvár, rodeó bika, sétakocsiká-
zás, galambkiállítás és ingyenes lo-
vaglási lehetőség is. 
Április 20-án tehát mindenkit vár-
nak Tótkomlóson – a rendezvényre 
a belépés ezúttal is ingyenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

Országos hálózattá bővült az újjá-

alapított Nemzeti Művelődési 

Intézet 

Stratégiai jelentőségű közművelő-

dési eseményekkel köszöntött be a 

tavasz első hónapja. Az április má-

sodikán megtartott országos érte-

kezleten Beke Márton, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Köz-

művelődési Főosztályának vezető-

je és Závogyán Magdolna főigaz-

gató közösen jelentették be a hírt, 

hogy a Kormány döntése értelmé-

ben az Intézet irodahálózatának 

felállításával tizenkilenc megyében 

indul el a területi szintű közműve-

lődési szakmai szolgáltatás és 

szakmai tanácsadás. A történelmi 

jelentőségű eseményt a Nemzeti 

Művelődési Intézet alapító okiratá-

nak államkincstári bejegyzése ko-

ronázta meg. 

Az értekezleten Závogyán Mag-

dolna és Beke Márton történelmi 

pillanatként értékelte az Intézet 

szervezeti egységeiként működő 

irodahálózat megalakulását. Mint 

mondták, az utolsó néhány szerző-

déskötést követően az országos ha-

tókörű Intézet tényleges országos 

közművelődési módszertani háló-

zattá vált, amely ettől fogva egysé-

ges szervezetként működik. A meg-

újuló háttérintézmény útmutatásá-

val megvalósuló fejlesztő, módszer-

tani munkát, az elismert, társadalmi 

szövetet megerősítő intézmény-

struktúra biztosítja. Ebben a munká-

ban nagy felelősség hárul a Szakmai 

Módszertani Főosztály által irányí-

tott irodahálózat vezetőire és mun-

katársaira, hiszen a közművelődési 

folyamatok koordinálása mellett, ez 

a hálózat lehet a generálója a megyei 

szintű társadalomfejlesztéseknek is. 

A szakmai partnerkapcsolatok meg-

erősítése és az új, az együttműködé-

seken alapuló folyamatok elindítása, 

valamint az elkövetkező hónapok 

kiemelt projektjei mind a közösségi 

művelődés megújulását szolgálják. 

Az értekezlet ünnepi eseményeként 

írta Závogyán Magdolna, az 

intézet főigazgatója és Kelemen 

László, a Hagyományok Háza 

főigazgatója a két intézmény 

között stratégiai jelentőségű 

együttműködési megállapodást.  

 Az együttműködési megállapo-

dás fontos célja, hogy a hagyo-

mányápolás és közművelődés 

területén dolgozó szakemberek 

összehangolják tevékenységüket 

a közös szakmai célok elérése, 

valamint a közpénzek leghaté-

konyabb felhasználása érdeké-

ben. 
Forrás: Nemzeti Művelődési Intézet 

www.erikanet.hu 

 

Kampány indul az európai  

önkéntesség népszerűsítésére 

Országos kampányt indít az 

NCSSZI Fiatalok Lendületben 

Programiroda az EVS - Európai 

Önkéntes Szolgálat népszerűsí-

tésére.  

Program: 
8.00-9.30: gyülekezés, nevezés 
9.30-10.30: fogatok zenés felvo-
nulása (Kiskomlós –Kossuth u.–
Széchenyi u.–Kiskomlós) 
10.30-11:30: távlovasok 15km-es 
versenye 
10.30-12:30: akadályhajtás 
12.30-14:00: ebéd, távlovasok 
eredményhirdetése, lovasbemu-
tatók 
14.00-16.30: hibaidős akadályhaj-
tás 
16.30-17.00: eredményhirdetés 
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A Válassz egy kalandot! 18 és 30 

év közötti fiatalokat céloz meg, és 

arra kívánja ösztönözni őket, élje-

nek a lehetőséggel és töltsenek el 

hosszabb-rövidebb időt külföldön 

önkéntesként. 

Az EVS nem csak a fiataloknak jó 

lehetőség arra, hogy világot lássa-

nak, új embereket és kultúrákat 

ismerjenek meg, miközben aktí-

van részt vesznek a közösség éle-

tében, hanem hazai szervezetek is 

nyithatnak a világra, ha külföldi 

önkéntest fogadnak.  

A Nyitva a világra üzenet ma-

gyarországi civil szervezeteknek 

és közintézményeknek (például 

múzeumok, gyermekotthonok, 

könyvtárak, szociális intézmé-

nyek) szól, és arra kívánja ráirá-

nyítani a figyelmet, mennyi min-

dent profitálhat egy szervezet, ha 

külföldi önkéntest fogad az EVS 

keretében: új impulzusok érik, 

egy új kultúrát ismerhet meg, 

nemzetközi kapcsolatokat építhet 

és egy segítő kézzel is gazdagabb 

lesz, ami által a fogadó szerveze-

tek is hozzájárulnak a hazai ön-

kéntesség fejlesztéséhez.  

Az Európai Unió ifjúsági mobili-

tási programja, a Fiatalok Lendü-

letben Program (Youth in Action 

Programme) pályázat útján támo-

gatja a fiatalokat és a fogadó szer-

vezeteket. A szervezetek akkredi-

tációs folyamaton mennek át, mie-

lőtt önkéntest fogadhatnak. 2013-

ban két pályázat beadási határidő 

van: május 1. és október 1. A Fia-

talok Lendületben Programról és 

az EVS-ben való részvételről helyi 

szinten az Eurodesk hálózat part-

nerszervezetei adnak tájékozta-

tást. 
forrás: www.nonprofit.hu 

 

ÖKOklikk, és könnyen rákattan-

hatsz te is a környezetedre! 

A napokban elindult ÖKOklikk 

portál egy új, izgalmas és hiány-

pótló internetes közösségépítő 

kezdeményezés azoknak, akik az 

egészséges élet és a zöld témák 

iránt érdeklődnek.  

Az okoklikk.hu célja, hogy látoga-

tói játékosan ismerkedjenek a fenn-

tartható életmóddal, okosodjanak, 

barátkozzanak egymással és a té-

mával, tudásukat megosszák és 

ezáltal saját hétköznapi életüket 

zöldebbé tegyék. 

Az ÖKOklikk számos lehetőséget, 

tanácsot kínál, hogy életünket a 

természettel nagyobb harmóniában 

éljük. Az ÖKOképzőben játszva 

bárki Hangadóvá képezheti magát, 

és hangot adhat a ma sürgető prob-

lémáinak. Az ÖKOdajka segítségé-

vel bejárható hétköznapi életünk 

számos területe, és a felhasználó 

könnyen megtudhatja, hogy jelen-

leg mennyire él fenntarthatóan. A 

játékban való tapasztalatok gya-

korlatba ültetését a természet és a 

környezet meghálálja, a szervezők 

pedig külön nyereményekkel is 

díjazzák, 33 szuper bicikli és 2000 

emlékeztető csomag kiosztásával. 

Hosszabb lélegzetvételű, gondolat-

ébresztő cikkeknek is helyet ad a 

portál, témájukat tekintve rendkí-

vüli sokféleségben. A zöldházépí-

téstől a mosható pelenkáig igye-

keznek a szervezők a fenntartható 

életmódra - átfogóan és a részlete-

ket kiragadva is - írni. A hosszabb 

cikkeknek helyet adó 

ÖKOfórumban a felhasználók 

konkrét témák mentén beszélget-

hetnek egymással és a téma szak-

embereivel arról, hogyan lehetne a 

világ fenntarthatóbb, vagy legaláb-

bis egy picivel jobb. 

És ha mindez még nem elég a fenn-

tarthatóság jegyében, akkor egy 

további funkciót is kínál az 

ÖKOklikk: a felhasználók az 

ÖKOpédia cikkszedeteiben számos 

fogalomnak utánanézhetnek, illet-

ve továbbfejleszthetik azokat. 

Az ÖKOklikk nem csak egy web-

oldal, hanem egy olyan közösség, 

melynek szervezői és résztvevői 

büszkén vallják, hogy egy kis lé-

pés, egy apró mozdulat, egy kat-

tintás is előrébb visz. Ezen az úton 

segít elindulni az ÖKOképző, ami-

vel pl. a gólya, a vidra, vagy a va-

kond „Hangjaivá” válhatunk, attól 

függően, hogy a levegő, a víz, 

vagy a talaj védelmét szeretnénk-e 

hangoztatni. 

Az online világ ÖKOklikk által 

nyújtott ismeretei és tapasztalatai 

után sokakban megszülethet a 

vágy, hogy tudásukat a gyakorlat-

ban is kipróbálják. Az 

ÖKOwellness által kínált ráadás 

programban a résztvevők kipró-

bálhatják, hogy milyen egy igazi 

ökofaluban az élet. 

Klikkelj! www.okoklikk.hu 
forrás: nonprofit.hu 

 

Most szólj hozzá! – Elindult a 

Vitatér weboldala 

A mai napon, április 8-án a NIOK 

Alapítvány elindította Vitatér 

programjához kapcsolódó webol-

dalát. A weboldal a vi-

ta.nonprofit.hu címen érhető el. 

Hogy miért fontos egy ilyen kez-

deményezés? 

Magyarországon nap mint nap 

látszanak a társadalmi-gazdasági 

válság tünetei, de ritkán jelennek 

meg a válságra, problémákra, fe-

szültségekre adott, egymással ver-

sengő kiérlelt megoldások. Az 

ilyen válaszok megszületésére nyi-

tott, inspiráló terek, vitafórumok, 

http://www.okoklikk.hu
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műhelyek kellenek, ahol ezek az 

elképzelések és tervek demokrati-

kus, nyílt vitában formálódhatnak, 

erősödhetnek meg.  

A program célja, hogy olyan fóru-

mot teremtsen, ahol a civil társa-

dalom hallathatja a hangját. 

A képet Kádas Tibor készítette és 

megtalálható a fortepan.hu-n. A 

kép a Creative Commons – Ne-

vezd meg! – Ne add el! – Így add 

tovább! 2.5 Magyarország Licenc 

alá tartozik. 

A Vitatér egy vitafórum sorozat, 

ahol minden hónapban egy aktuá-

lis közpolitikai kérdést emelünk 

ki, azért, hogy megbeszélhessük 

azt. Először minden témával kap-

csolatban 2-3 vitaindító írást köz-

lünk, melyet – reményeink szerint 

- intenzív internetes vita követ 

majd: ehhez a platformot a         

vita.nonprofit.hu biztosítja. A vita 

és a hónap zárásaként kerekasztal-

beszélgetést tartunk, melynek ve-

zérfonalát a hónapnyi vita során 

előkerült vélemények, felvetések 

és megnyilvánulások, valamint 

további kérdések adják.  

A weboldalon villámgyorsan és 

egyszerűen, pár kattintással lehet 

cikket, blogposztot és Facebook 

hozzászólást beküldeni, friss in-

formációkat pedig a nonprofit.hu 

Facebook oldalán találhat az ér-

deklődő. 
forrás: www.nonprofit.hu 

Megérkezett az újgenerációs 

Office!  

A jogosult szervezetek mostantól 
megrendelhetik az Office Stan-
dard és Professional kiadást a 
CivilTech Program Microsoft 
Szoftver Adományozó Program-
ján keresztül. Az Office 2013 szá-
mos új szolgáltatást és előnyt biz-
tosít az Office 2010-es programjá-
val szemben, beleértve a közvet-
len integrációt a SkyDrive-val, új 
grafikai opciókat, PDF megnyitá-
si és szerkesztési lehetőséget 
Wordben és több eszköz közötti 
szinkronizálást. Bővebb informá-
ciót a www.civiltech.hu oldalon, 
az Office 2013 menüpont alatt 
olvashat. 

 
 
 
 
 
 

Társadalmi egyeztetésen Békés 
megye területfejlesztési  

koncepciója 

 

Békés Megyei Önkormányzat hi-
vatalos internetes honlapján 
(http://www.bekesmegye.hu) a 
„Területfejlesztés, területrende-
zés » Területfejlesztési koncepció 
(I. kötet) - Helyzetelemzés”, illet-
ve a „Területfejlesztés, terület-
rendezés » Területfejlesztési kon-
cepció (II. kötet)” menüpont alatt 
olvasható a koncepció. 

A társadalmi egyeztetés keretében 
valamennyi érintett, érdekelt szer-
vezet, köztük a civil szervezetek, 
észrevételt tehetnek a koncepció-
val kapcsolatban 2013. május 15-ig 
a következő címen:  

Békés Megyei Önkormányzati 
Hivatal,  

Bornné dr. Stefkovics Valéria - 
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. 

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Megjelent a Civil Szemle  
X. évfolyam I. száma 

 
Ízelítő: 
Minden egészséges társadalom-
nak szüksége van arra, hogy kö-
zösségek széles hálózata jöjjön 
létre. A magyarországi németség 
mindig is élt ezzel a lehetőség-
gel. Régi sváb szólásmondás sze-
rint „ha három német összedug-
ja a fejét, akkor egyesületet alapí-
tanak”. (Részlet Hartmann Hilda 
írásából) 
 
 

Tartalom:  
 - ELMÉLETILEG: Közvetítés és 
partnerség (Csikós Tímea – Tóth 
László) 
- KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSA-
DALOM: A civil szervezetek és az 
emberkereskedelem  
(Száraz Krisztina) 
- TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM: Euró-
pai Uniós pályázati források a Nyu-
gat-dunántúli és a győri nonprofit 
szervezetek körében (Dr. Reisinger 
Adrienn – Hajós Barbara) 
- VILÁG-NÉZET:  
„A társadalmi vállalkozásoké a jö-
vő”: Társadalmi vállalkozás a brit 

nonprofit szakpolitikában, 1997-
2008 (Dr. Paola Grenier) 
Egy európai összefogás kereté-
ben kidolgozott képzési prog-
ram tapasztalatai (Dr. Sivák Jó-
zsef) 
- KISEBBSÉGEK ÉS CIVIL TÁR-
SADALOM: Hagyományok fel-
elevenítése Solymáron. Közös-
ségépítés nemzetiségi hagyomá-
nyok alapján (Hartmann Hilda) 
 
Bővebb információ: 
www.civilszemle.hu 

http://www.civiltech
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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

