
A Kötegyáni Népfőiskola 
szükségességét nagymér-
tékben alátámasztja, 
hogy a 15 éves tevékeny-
sége során az Egyesület – 
a település lakosságából, 
az elszármazottakból, a 
csatlakozó térségi civil 
szervezetek tagjaiból, a 
településért tenni akaró 
személyekből – olyan 
alkotó közösséget tudott 
szervezni, amely megfe-

lelő szellemi potenciált 
jelenthet a népfőiskola 
működtetéséhez. A kö-
zösséghez tartozónak 
érzik magukat azok a 
népművészek, képző-és 
iparművészek, agrár-
szakemberek, építészek – 
határon innen és túl - 
akik együttesen úgy gon-
dolják, hogy a hagyomá-
nyok köteleznek, és a 
jövőben is hajlandóak 
közösen dolgozni a mik-
ro-régió jövőjéért. 
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A Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium 2013-ban is 

meghirdeti a LEADER 

Program pályázatát, 

amelyre mintegy 30 

milliárd forint áll ren-

delkezésre.  

A LEADER jelentése: 

közösségi kezdemé-

nyezés a vidéki gaz-

daság fejlesztéséért. A 

program a helyi      

szereplők (önkor-

mányzatok, civil szer-

vezetek és vállalkozá-

sok) együttműködésé-

re épít. 

Bővebb információ a  

7. oldalon olvasható. 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

A baráti köre elnöke - az 
alakulandó népfőiskola 
szükségességét indokol-
va - kiemelte, hogy a 
településen az elmúlt 15 
év során olyan helyi 
szellemi és tárgyi köz-
gyűjteményt alakított  
ki az Egyesület, amely 
példaértékűvé válhat 
más települések számá-
ra is.  Az Egyesület, az 
önkormányzat, az alkotó 
művészek és a lakosság 
összefogásával valósul-
hattak meg  a „Kulturális 
értéket teremtő művész-
telepek”, melynek ered-
ményeként elkészültek 
azok a kopjafák, kaputo-
temek, térplasztikák, 
amelyek az Öko tó kör-
nyékét díszítik és ame-
lyek a Kárpát medencé-
ben egyedülállóak. A 
kulturális értéket teremtő 
nemzetközi művésztelep 
valódi értéke, hogy a 
környező országokból 

Kötegyánba érkező mű-
vészek olyan szellemisé-
get képviselnek, amely 
köré határozott kulturá-

lis értéket létrehozó, 
közösséget építő, fej-
lesztő folyamat 
„kovász” indulhat be. 
Ez a folyamat nagy ha-
tással lehet a település-
re, kistérségre, gazda-
ságra, turisztikára, 
munkahelyteremtésre. 
Egy olyan kulturális híd 
jön létre, ahol más-más 
ország képviselői - meg-
ismerve egymás kultúrá-
ját, szokásait - egy em-
beröltőnyi időre mara-
dandó értéket hozhat-
nak létre. Munkájukkal, 
alkotó gondolataikkal 
hozzájárulhatnak egy 
karakteres nemzeti kul-
túra kialakításához, kí-
sérletező, értékteremtő 
kedvet kínálva mások-
nak is. Hasonló értéket 
hoztak már létre az 

Népfőiskolai kollégiumot hoztak létre Kötegyánban 

Április 25-26-án megalakult a Békés-Bihar Népfőiskola Kollégium. Az alaku-
ló összejövetelen – melynek helyszíne a Tarján-puszta Vendégház volt - a részt-
vevők műhelymunka keretében ismerkedtek meg azokkal a szakmai irányza-
tokkal, amelyek a jövőben meghatározhatják a népfőiskola tartalmi tevékenysé-
gét. 
A rendezvényt Ungvári Mihály, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület, a Lakiteleki 
Népfőiskola kihelyezett tagozatának elnöke nyitotta meg, aki bevezetőjében 
többek között hangsúlyozta, hogy a Békés-Bihari kisrégió a történelem során 
igen sok város (Nagyváradtól Szeghalmon és Gyulán át Békéscsabáig) kisebb-
nagyobb vonzáskörzetéhez tartozott. Az itt található települések alacsony nép-
sűrűsége nemcsak történeti okokkal magyarázható: összefüggésben van a kisré-
gió történeti központjának elvesztésével, határ menti helyzetével és a perifériás 
helyzettel (is) magyarázható gazdasági elmaradottságával. A trianoni ország-
csonkítás hatása a mai napig alig kiheverhető töréseket okozott a kistérség tele-
püléseinek. A Kötegyáni Népfőiskola egyik küldetése, hogy határok nélkül, a 
mikro-régió gazdasági, szellemi potenciálját összefogva hozzájáruljon a tér-
ség felemelkedéséhez. 
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Egyesület alkotói az ország kü-
lönböző településein: Kondoro-
son, Dobozon, Komáromban, 
Lakiteleken, Sümegen, Sopron-
ban, Szombathelyen; Romániá-
ban: Belényesen, Nagypetriben, 
Mezőpetriben; Szlovákiában: 
Nagyölveden. 
 
A népfőiskolai kollégium alaku-
ló ülésén számos előadást hall-
gathattak meg a résztvevők, 
elsőként Dombi Ildikó, a Nem-
zeti Művelődési Intézet főosz-
tályvezetője ismertette az inté-
zet fő stratégiai irányait, a civil 
szervezetekkel meglévő kapcso-
latát, majd bemutatta a Békés 
megyei Néptánc Szövetsége – 
közművelődési feladatellátás-
ban megvalósított –tartalmi te-
vékenységét. Farkas Zoltán, a 
Békés Megyei Közgyűlés elnöke 
az önkormányzat területfejlesz-
téssel kapcsolatos terveit, lehe-
tőségeit ismertette, kiemelve, 
hogy elkészült a Békés megyei 
területfejlesztéssel kapcsolatos 
helyzetelemzése és koncepciója, 
amelyek szakmai anyagai jelen-
leg is olvashatók az önkor-
mányzat honlapján. Az előadók 
sorában következőként dr. Si-
pos Lajos, a Sarkadi Járási Hi-
vatal vezetője mutatta be tevé-
kenységüket, kifejezve a jövő-
ben együttműködési szándéku-
kat a leendő népfőiskolával. 
Beke Márton – az Emberi Erő-
forrás Minisztériuma Közműve-
lődési Főosztályának vezetője 
előadásában a közösségi műve-
lődés fontosságát hangsúlyozta, 
kiemelve a helyi lakosok által 
indított kezdeményezéseket és 
előadásában szólt a minisztéri-
um által tervezett jövőbeni in-
tézkedésekről is. A rendezvény 
kiemelkedő eseménye volt a 
Kötegyáni helyi értékek című 
kiállítás megnyitója a reformá-
tus templomban, amelynek ke-
retében Lezsák Sándor, az Or-
szággyűlés alelnöke is köszön-
tette a szép számmal megjelent 
helyi lakosokat. A programon 
közreműködött a sarkadi Kónya 
Sándor Kamarakórus és a Köte-

gyáni Baráti Kör Egyesület Asz-
szonykórusa. A népfőiskola kollé-
gium alakuló ülésének résztvevői 
megtekintették a baráti kör újon-
nan átalakított székházát is, 
amelynek átalakításán 52 önkén-
tes, 2500 órában, több hónapon 
keresztül dolgozott. 
A két nap során a meghívottak – 
a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület 
együttműködő partnerei – részle-
tesen bemutatták a tevékenységü-
ket és felvázolták azokat a szak-
mai irányokat, amelyekkel a jövő-
ben bekapcsolódhatnak (vagy 
folytathatják) a népfőiskola kere-
tében a közös szakmai munkát. A 
műhelymunka során többek kö-
zött az alábbi korreferátumok 
hangzottak el: 
- A Kötegyáni Baráti Kör Egyesü-
let /Népfőiskola tevékenységé-
nek bemutatása 
Miért Kötegyán lehet az alakuló 
népfőiskolai hálózat egyik hely-
színe? Eredmények, tervek. 
Előadók:   
Ungvári Mihály – a Kötegyáni 
Baráti Kör/Népfőiskola elnöke 
Lezsák Sándor – az Országgyűlés 
alelnöke 
- Civil hálózatépítés a sarkadi 
kistérségben – a Közösségfejlesz-
tők Békés Megyei Egyesülete és a 
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/
Népfőiskola együttműködése 
Előadó: Pocsajiné Fábián Magdol-
na – a Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesületének titkára 

- A Kötegyáni Református Egy-
házközség tevékenységének 
bemutatása, a helyi és egyház-
megyei, egyházkerületi lelkész 
továbbképzés, felnőttképzés új 
útjai 
Előadó: Tyukodi László – refor-
mátus lelkipásztor 
- Bemutatkozik a Tarján-puszta 
Vendégház – a biogazdálkodás 
lehetőségei 
Előadó: Hajdu János – vállalko-
zó; Hajdu Mihály – ügyvezető, 
agrármérnök 
-  A népfőiskola létrehozásának 
lehetőségeiről Nagyölveden, a 
határon túli együttműködések 
jó gyakorlata 
Előadó: Cseri Zita – Nagyölved 
polgármestere 
- A Sarkadi Városszépítő Egye-
sület, a Sarkadi Alkotókör és a 
Kónya Sándor Kamarakórus 
Egyesület tevékenységének 
szerepe a régióban 
Előadók: 
Gyebrovszki János – egyesületi 
elnök 
Hodosi József – alkotó kör ve-
zető 
Nagy Edit – kórusvezető 
-Belényes Református Gyüleke-
zet – civil együttműködések 
Előadók: Miklós János – képző-
művész 
Réman Elek István – reformá-
tus lelkész 
- A felnőttképzés lehetőségei a 
kistérség fejlesztésében 
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Előadó: Tábor Istvánné – felnőtt-
képzési szakember 
XV. éves a Romániai Magyar Nép-
művészeti Szövetség; a kalotaszegi 
Bokréta Kulturális Népművészeti 
Egyesület tevékenysége 
Előadók: Gál Potyó István és Kovács 
Pali Ferenc 
A műhelymunkát Dr. Balázsi Ká-
roly, főiskolai tanár vezette. 
A Békés-Bihar Népfőiskola Kollé-
gium alakuló ülésének zárásaként 
a résztvevők megállapodtak abban, 
hogy rendszeresen találkoznak, 
egyeztetik a tevékenységüket, a 
pályázati, egyéb forrásszerzési le-
hetőségeket,  ahogyan Ungvári 
Mihály fogalmazott: „májustól 
egész évben nincs megállás, renge-
teg program lesz – többek között 
művésztelepek is – illetve tucatnyi 
rendezvényt készítünk elő a fel-
nőttképzésre koncentrálva.” 

Pocsajiné Fábián Magdolna 

 

EZ TÖRTÉNT... 

Munkaerő-piaci szolgáltatások 
f e j l e s z t é s e  a z  Ö s v é n y                 
Alapítványnál 
 
2013. április 19-én Békéscsabán a 
Szlovák Kultúra Házában került 
megrendezésre a füzesgyarmati  
Ösvény Esélynövelő Alapítvány 
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0007-es 
projektjének rendezvénye, civil 
szervezetekkel való együttműkö-
dés keretében. Az Alapítvány tá-
mogatást nyert munkaerő-piaci 
szolgáltatásainak fejlesztésére, 
melynek során a munkatársak 
kompetenciafejlesztése, az együtt-
működés megszilárdítása és növe-
lése valósul meg. Kidolgozásra 
kerül a szervezet fejlesztési terve, 
valamint minőségirányítási rend-
szer kerül bevezetésre.  
A projekt egyik eleme a civil szer-
vezetekkel való együttműködés 
fejlesztése. A rendezvényre első-
sorban a megyében hasonló tevé-
kenységet, foglalkoztatást végző 
civil szervezetek képviselőit vár-
tuk. Az előadáson bemutatkozott 
az Alapítvány, ezt követően 

Szépréti Zita beszélt a „Civil szer-
vezetek munkaerő-piaci szerepé-
ről”, majd Duma Konstantin 
„Hátrányos helyzetűek a munkaerő
-piacon” című előadását hallgathat-
tuk meg. Zárásként kötetlen beszél-
getés következett az előadókkal, 
valamint az Alapítvány képviselői-
vel. www.osveny.hu  

Csontosné Lakatos Gabriella 
 
 
TÁ-MASZ - A hátrányos helyzetű 
fiatalok elhelyezkedését segítő 
támogató szolgáltatások kialakítá-
sa Békés megyében 
 
A „Nyújtsd Segítő Kezed” Alapít-
vány 2013. április 1-én indította el 
az „Innovatív, kísérleti foglalkozta-
tási programok támogatása” 
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0024 szá-
mú programon belül a „TÁ-MASZ 
A hátrányos helyzetű fiatalok elhe-
lyezkedését segítő támogató szol-
gáltatások kialakítása Békés megyé-
ben” projektjét. Konzorciumi part-
ner: Mentálhigiénés Egyesület. 

A Nyújtsd Segítő Kezed Alapít-
vány több éves tapasztalattal ren-
delkezik ahhoz, hogy a sajátos 
élethelyzetben élő munkavállaló-
kat a munkaerőpiacra segítse. 
Projektünkkel Békés megyében 
egyedül álló, fenntartható képzé-
si és szolgáltatási programot kí-
vánnak megvalósítani a munka-
erő-piacon hátrányos helyzetű, 
kiemelten a gyermekvédelmi 
ellátásban élő, vagy onnan kike-
rülő fiatalok számára. A program 
célja: 105 fő, 18 éven felüli gyer-
mekvédelmi ellátásban élő, vagy 
a gyermekvédelmi ellátásból ki-
került fiatal bevonása , akik jelen-
legi munkaerő-piaci státuszuk 
szerint pályakezdő álláskeresők, 
vagy inaktívak és megfelelnek a 
kiírás által támasztott követelmé-
nyeknek. A bevont személyek 
közül 105 fő képzésben és mun-
kahelyi gyakorlaton vesz részt, 
számukra egyéni mentorálást 
biztosítanak. A résztvevők szá-
mára a speciális mentorálási szol-
gáltatás mellett egy ügyfélköz-
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pontú „TÁ-MASZ” Tanácsadó és 
Szolgáltató Ház kialakításával sze-
mélyközpontú munkaközvetítői 
tevékenységet kívánnak a projekt  
irányítói  megvalósítani. 
Információ:  
www.nyska.hu; nyska@alfold.net;  
Kapcsolattartó: Megyeri Adrienn pro-
jektmenedzser 
www.bekesmenta.hu; men-
ta.bekes@gmail.com;                  
Kapcsolattartó: Szűcs Judit egyesületi 
elnök 

 
Civil majális Nagybánhegyesen  
 
A nagybánhegyesi civil szerveze-
tek összefogásával az idén is meg-
rendeztük a majálist és megünne-
peltük a Nagybánhegyesi Szlovák 
Hagyományőrző Egyesület meg-
alakulásának 5. éves évfordulóját. 
A főtér pázsitja százszorszép vi-
rágszőnyeggel fogadta a majáliso-
zókat.   
A rendezvényt köszöntötte Jancsó 
Ottó polgármester és Zelman Fe-
renc az Országos Szlovák Önkor-
mányzat alelnöke. Programunk-
ban az általános iskolás gyerme-
kek szlovák-magyar néptáncot 
adtak elő. A koreográfiát készítette 
és a táncokat betanította Hegedűs 
Kitti (utolsó éves) táncpedagógus.  
Az előző évi hagyományokra épít-
ve a gyerekek és a felnőttek szá-
mára is szerveztünk vetélkedőt.  

A gyermekek a Nagycsaládos Egye-
sület játszóházában ötletes kitűző-
ket készíthettek, a Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete aszfalt rajzver-
senyt szervezett, a Polgárőr Egyesü-
let varázsgolyó vadászatot hirde-
tett. Lelkes pedagógusok sportos 
ügyességi vetélkedőn és sorjátéko-
kon mozgatták meg az iskolásokat. 
A Vadász Társaság a vadgazdálko-
dás eszközeit és a trófeákat mutatta 
be. A Vöröskereszt helyi szervezete 
elkészítette a gyermekeknek az ebé-
det, mely a Bánhegyes-Agro Kft 
felajánlásából valósult meg. A fel-
nőtteknek a Gazdakör - pálinka 
kóstolással megalapozott - száraz-
kolbász versenyt rendezett. A Szlo-
vák Hagyományőrző Egyesület 
meghirdette a „Hagyományos ízek 
versenyét”. A szakavatott zsűrit 
Tuska János, a BÉKSZI Zwack Jó-
zsef Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Iskola szakács 
szakoktatója vezette. 
A nagybánhegyesi civil majális, 
melyet a helyi civil szervezetek 
partnerségben dolgozva valósítot-
tak meg, megmutatta azokat az ér-
tékeket, amelyek a falu közösségé-
ben rejlenek. 

Pepó Jánosné 
 
 
 
 
 
 

A sporthorgászok konferenciája 
Végegyházán 

 
Környezetvédelmi konferencia 
helyszíne volt a Végegyháza 2013. 
április 25-én délután, melyet a 
Végegyházi Sporthorgász Egye-
sület rendezett meg, Száraz-ér a 
mi vizünk címmel. 
A Barangoló Közösségi Ház il-
lusztris előadókat és vendégeket 
üdvözölhetett ezen a délutánon a 
sporthorgászok jóvoltából. A 
meghívott vendégek között Csür-
hés Istvánt, Kaszaper polgármes-
terét, Jancsó Ottót, Nagybánhe-
gyes polgármesterét, Varchó Ist-
vánt, Végegyháza polgármesterét, 
Szél Adriánt, a Kertészek Földje 
Akciócsoport Egyesület munka-
szervezet vezetője, Marosán 
Györgyöt, a battonyai Petőfi Hor-
gász Egyesület elnökét, Gyivicsán 
Andrást, a tótkomlósi Száraz-ér 
Társaság Természetkutató és Kör-
nyezetvédő Egyesület elnökét, és 
a helyi civil szervezetek képvise-
lőit is köszöntötte Varga István, a 
Végegyházi Sporthorgász Egye-
sület elnöke.  A községünk pol-
gármestere méltatta természeti 
kincsünket, a Száraz-eret. Mint 
mindannyiunknak, neki is sok-
sok személyes élménye kötődik 
kis vízfolyásunkhoz, s felhívta a 
figyelmet arra, hogy mindannyi-
unk kötelessége, hogy védjük, 
óvjuk, hogy a jövő nemzedéke is 
megismerje, s örömét lelje benne.  
A konferencia megnyitója után 
Rózsa Zoltán, az orosházi Szántó 
Kovács János Területi Múzeum 
igazgatója előadását hallhattuk, 
melynek címe is sokat ígérő volt, 
„Évezredes hatalmi központ: a 
végegyházi Zsibrik-domb a világ 
közepe. A környéken több földvár 
közül a Végegyháza-Kaszaper 
határában található Zsibrik-domb 
története mindannyiunk számára 
érdekes volt, hiszen eddigi isme-
reteinket tovább bővíthettük.  
Kunhalmunk jövőbeli turisztikai 
központtá való kiépítésének lehe-
tőségeire hívta fel a figyelmet 
Csürhés István polgármester úr, 
így nem csak számukra válna is-
mertté ez a földvár. 

http://www.nyska.hu
mailto:nyska@alfold.net
http://www.bekesmenta.hu
mailto:menta.bekes@gmail.com
mailto:menta.bekes@gmail.com
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A száraz-éri vízrendszer történeti 
áttekintéséről Versegi László, az 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazga-
tóság szakaszmérnöke tartott elő-
adást. Az ős Száraz-ér régi nyom-
vonalától kezdve a vízszabályo-
zást követő időszakokig megis-
merhettük, milyen változásokon 
ment keresztül vízfolyásunk nap-
jainkig.  
Rövid szünet után Nagy László, a 
Nyitott Szemmel Közhasznú egye-
sület munkatársa beszélt egyesüle-
tükről, majd átadta a szót Dr. 
Pingné Kupkai Évának, aki a 
papírbrikett készítés rejtelmeibe 
avatott be minket. Ez az eljárás 
nem csak környezetbarát, de a 
fűtésköltséget is jelentősen csök-
kentheti. 

Ezt követően a Körösvidéki Hor-
gász Egyesületek Szövetsége kör-
nyezetvédelmi tevékenységét is-
merhettük meg Nemes Attila ügy-
vezető jóvoltából, aki nem csak 
tevékenységi területeikről beszélt, 
de a vizek élővilágát is bemutatta 
horgász-szemmel. 
A konferencia utolsó előadásaként 
a végegyházi civil szervezetek 
környezetvédelmi akcióiról tartot-
tam rövid összefoglalót, illetve a 
sporthorgászok Száraz-ér a mi 
vizünk környezetvédelmi prog-
ramsorozatának elemeit mutattam 
be. 
Az elméleti ismereteket gyakorlati 
bemutató követte, minek során a 
konferencia vendégei jóízűen elfo-

gyasztották a rendezvény alatt el-
készített halászlét.  A beszélgetés 
így fehér asztal mellett, immár kö-
tetlenül folytatódott tovább.  
Úgy érzem, ez egy hagyományte-
remtő rendezvény volt, hiszen már 
a konferencia közben számos téma 
adódott, amelyet alkalmasint érde-
mes lenne érinteni. 
A Száraz-ér a mi vizünk konferen-
cia, amely egyben a Végegyházi 
Sporthorgász Egyesület Száraz-ér 
a mi vizünk rendezvénysorozatá-
nak utolsó állomása volt, véget ért. 
A programot a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Zöld Forrás Pályáza-
ta támogatta. A konferencia szín-
vonalas lebonyolításához a 
Körösvidéki Horgász Egyesületek 
Szövetsége Juhász Zoltánné, Ku-

nos Ág-
nes és 
Mikula 
István is 
nagyban 
hozzájá-
rult. 
Horváth 

Judit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polgármesterek is versengtek  
Tótkomlóson 
 
Ragyogó időben zajlott le április 
20-án a VII. Gyúrós Pál Tótkom-
lósi Amatőr Fogathajtó Verseny, 
amelyen első alkalommal ren-
deztek futamot polgármesterek 
részére. 
Ismételten megmozgatta a dél-
alföldi fogathajtókat a VII. Gyú-
rós Pál Tótkomlósi Amatőr Fogat-
hajtó Verseny. A rendezvényen a 
tótkomlósi megmérettetést meg-
álmodó névadóra emlékeztek, aki 
hat éve nincs már közöttünk. Tót-
komlós mellett Orosházáról, 
Székkutasról, Kondorosról, Ma-
kóról, Fábiánsebestyénből, Elek-
ről, Nagymágocsról, Nagyszénás-
ról, Aradról, Pusztaottlakáról, 
Gerendásról, Dombiratosról és 
Hódmezővásárhelyről érkeztek 
fogatosok, akik reggeltől késő 
délutánig versengtek a 
kiskomlósi ladakrosszpályán. 
Rekord számú nevező érkezett: 
összesen 26 nagyló és 10 pónifo-
gat indult, őket egészítették ki – 
idén először – a polgármesterek 
és a távlovasok. A mezőny nem-
zetközivé lett, hiszen két román 
hajtó is megmérette magát. 
A nagylovak között az akadály-
hajtást Kotolák Tamás nyerte, 
míg a hibaidős hajtásban Koncsek 
Ferenc végzett az élen. A pónifo-
gatoknál Sztojka Mihály mindkét 
kategóriában tarolt – minden díja-
zott egyedi hímzésű szalagokat 
kapott.  
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A verseny kuriózuma volt az első 
alkalommal megrendezett polgár-
mesterfutam. A településvezetők 
közül a vendéglátó tótkomlósi 
Garay Rita mellett a dombiratosi 
Bojczán Endre, a gerendási Len-
gyel Zsolt, valamint az országgyű-
lési képviselő, Pusztaottlaka első 
embere, Simonka György vett 
részt, kakukktojásként pedig az 
Orosházi Lovas Egyesület elnöke, 
Tuska Pál is elindult. Közülük 
Lengyel Zsolt nyert, Garay Rita 
pedig udvariasan mindenkit maga 
elé engedett. Neki is volt azonban 
oka az örömre: a hölgyek verse-
nyében ő végzett az élen. 
Napközben lovastorna, díjugrató, 
négyesfogat és díjlovas bemutató 
színesítette a programot. A ver-
senyt és az egész napos rendez-
vényt a helyszínen több mint ezer 
néző tekintette meg. 

Ifj. Gyúrós Pál 
 

Húsvét a „Leg a láb”-nál 
 
 Szombat reggel van. Már korán 
felkeltem, hogy segítsek anyának 
a szendvics készítésben. 
Tegnap este már elrendeztük az 
apró süteményeket, üdítőt. A 
szendvics pedig frissen a legfino-
mabb! Gyorsan jár a kezünk, vajat 
kenünk, kolbászt szelünk, sajtot 
reszelünk és már készen is va-
gyunk! 

Nagy nap a mai: ma locsolnak 
meg bennünket a fiúk, persze a 
néphagyományhoz híven vödör-
ből és vízzel. Sajnos az idő nem a 
legkedvezőbb, de a kedvünk tö-
retlen. Izgatottan gyűlünk össze 
öten-hatan egy-egy táncos tár-
sunknál és folyton az utcát kém-
leljük, halljuk-e a lovak patáinak 
kopogását, a nyakukban lévő 
csengő csilingelő hangját. Amíg 
várakozunk, addig sem unatko-
zunk: népdalokat énekelünk és 
táncolunk. Számtalanszor meg-
kérdezzük egymástól: - Mikor 
jönnek a fiúk? 
És lám, eljött az idő! Már halljuk a 
zenét, a csilingelést, a patadobo-
gást. Mindenkin úrrá lesz az izga-
tottság, visítva szaladunk a fiúk 
elől – persze, csak annyira, hogy a 
vödör vízről le nem maradjunk, 
hiszen erre várunk már tavaly óta! 
Egy szemvillanás és az összes 
lány csurom vizes. Most már nem 
hervadunk el, az biztos! Annyi 
vizet sikerült a nyakunkba önteni-
ük, hogy egy virágoskert is meg-
irigyelhette volna. 
Gyorsan átöltözünk, közben kun-
cogva beszéljük meg az elmúlt 
pillanat eseményeit, és már szala-
dunk is, hogy az éhes locsolókat 
mindenféle finomsággal kínál-
junk. Van itt szendvics, sós, édes 
sütemény, és az elmaradhatatlan 
húsvéti hímes mézes, amely ha-

mar a fiúk kezében és szájában 
landol.  
Közben a zenészek húzzák a tal-
palávalót, aki csak tud táncol, éne-
kel, mulatunk, ahogy csak tu-
dunk.  
Sajnos gyorsan eltelt az idő, amit a 
fiúk nálunk tölthettek, indulniuk 
kell, hiszen a többi lány is bizto-
san olyan izgatottan várja őket, 
ahogyan mi. 
 Még integetünk nekik mosolyog-
va és abban bízva, hogy jövőre is 
átélhetjük ezeket a felejthetetlen 
pillanatokat. A zene halkul, a pa-
tadobogás és csilingelés a távolba 
vész. Még látjuk a lovas kocsit, de 
az utca végén teljesen eltűnik a 
szemünk elől.  

Banuta Gréta 
Kis-Berényke Táncegyüttes 

 

PÁLYÁZATOK 

Zöld Forrás 2013 – Pályázat kör-

nyezet- és természetvédelmi civil 

szervezetek részére 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 

meghirdeti a Zöld Forrás 2013 pá-

lyázatot a Nemzeti Környezetvé-

delmi Program céljainak megvaló-

sítása érdekében állami feladatok 

átvállalására, a környezet- és ter-

mészetvédelmi céllal létrejött, a 

nemzeti környezet- és természetvé-

delmi célok elérésében közvetlenül 

feladatot vállaló civil szervezetek 

(egyesületek és alapítványok) ré-

szére. 

A pályázat célja: A Nemzeti Kör-

nyezetvédelmi Program céljainak 

megvalósítása az alábbi kategó-

riákban 

 1.A környezettudatos szemlélet 

és gondolkodásmód erősítése 

 2.Éghajlatváltozás 

 3.Környezet és egészség 

 4.Települési környezetminőség 

 5.A biológiai sokféleség megőr-

zése, természet- és tájvédelem 

 6.Fenntartható terület- és föld-

használat 

 7.Vizeink védelme és fenntartha-

tó használata 

 8.Hulladékgazdálkodás 

 9.Környezetbiztonság 

Pályázók köre 

A Zöld Forrás pályázati program-

ból támogatást a Magyarországon 

bejegyzett, főtevékenysége alapján 

környezet- és/vagy természetvé-

delmi célú, közhasznú fokozattal 

rendelkező, a 2011. évi CLXXV. 

törvény által civil szervezetnek 

minősülő alapítvány és egyesület 

kaphat, amely 

 •2012. január 1. előtt jogerősen 

bejegyzésre került, 

 •2011-ben és 2012-ben környezet-
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védelmi vagy természetvédelmi 

tevékenységet folytatott, 

 •a 2012. évi közhasznúsági jelen-

tését nyilvánosságra hozta, vala-

mint 

 •saját maga képes a pályázati 

programjának lebonyolítására, 

koordinálására. 

Egy pályázó szervezet legfeljebb 

egy pályázatot adhat be. 

A támogatás intenzitása 100%. A 

támogatás vissza nem térítendő 

támogatás. A támogatás finanszí-

rozási módja: egyösszegű előfi-

nanszírozás, utólagos elszámolási 

kötelezettség mellett. 

A támogatási igény nem lehet 

kisebb 400.000 Ft-nál, továbbá 

400.000 Ft-nál alacsonyabb támo-

gatható összegre értékelt pályáza-

tot támogatni nem lehet. 

Egy pályázaton belül egy NKP 

III. célterületet kell megjelölni. 

A pályázatok benyújtásának 

(postára adásának) határideje: 

2013. május 31. 24:00 óra. 

Elérhetőségek: Vidékfejlesztési 

Minisztérium Parlamenti és Tár-

sadalmi Kapcsolatok Főosztálya 

Tel: (1) 795-1568, (1) 795-3798, (1) 

795-2530, vagy ugyanezek a szá-

mok (30)-as előhívóval, e-mail: 

zoldforras@vm.gov.hu 

 

LEADER Program pályázat 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 

2013-ban is meghirdeti a 

LEADER Program pályázatát, 

amelyre mintegy 30 milliárd fo-

rint áll rendelkezésre. A LEADER 

jelentése: közösségi kezdeménye-

zés a vidéki gazdaság fejlesztésé-

ért. A program a helyi szereplők 

(önkormányzatok, civil szerveze-

tek és vállalkozások) együttmű-

ködésére épít. 

A LEADER alappillérei 

1.Területalapú fejlesztés 

2.Alulról építkező megközelítés 

3.Háromoldalú egyeztetés: vállal-

kozói, civil-és közszféra 

4.Innováció 

5.Integrált ágazatközi megközelí-

tés 

6.Hálózati működés 

7.Kooperáció 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium ko-

rábban kétszer, összesen mintegy 34 

milliárd forinttal hirdette meg a pá-

lyázatot, és 2013-ban az előző két 

fordulóban elnyerhető összeggel 

csaknem megegyező forráshoz jut-

hatnak a jelentkezők. 

A támogatható projektek között van 

többek között a helyi termékek fel-

dolgozása és piacra juttatása, vala-

mint a megújuló energiaforrások 

hasznosítása, de támogatható a hát-

rányos helyzetű munkavállalók kép-

zése, bemutató üzemek létrehozása, 

továbbá tájházak kialakítása, illetve 

komplex programok – például a hor-

gászturizmus és a hozzá kapcsolódó 

projektek – megvalósítása. Az összes 

forrás 45 százalékát gazdaságfejlesz-

tésre kell felhasználni. 

A támogatásra pályázóknak figye-

lembe kell venniük a helyi vidékfej-

lesztési stratégiában megjelölt célo-

kat, ugyanis a projektötletekről, illet-

ve azok megvalósíthatóságáról e 

célok figyelembevételével döntenek 

a helyi bírálóbizottságok. 

A LEADER programból most köny-

nyebben és egyszerűbben igényel-

hetnek támogatást a pályázók a kö-

zösségi vagy a vállalkozási célú he-

lyi fejlesztésekhez. Az elnyerhető 

legkisebb összeg 200 ezer, a legna-

gyobb 50 millió forint lehet. A 94 

helyi Leader akciócsoport esetében a 

legkevesebb forrás 160, a legtöbb 

akár 850 millió forint is lehet. 

 A közösségi célok megvalósítását 

szolgáló elképzeléseket 100 száza-

lékban, míg a vállalkozások fejlesz-

tését szolgáló célok elérését 60-65 

százalékos arányban támogatja a 

Program. 

A pályázatra 2013. június 3-tól a for-

rás kimerüléséig lehet majd pályáz-

ni.  

Forrás, további információ:  

Vidékfejlesztési Minisztérium 

http://www.kormany.hu/hu/

videkfejlesztesi-miniszterium 

 

 

Pályázat kedvezményes ifjúsági

- és gyermektáboroztatásra 

A Keresztyén Fiatalok Társasága 

Egyesület (KIFI) pályázatot ír ki 

kedvezményes ifjúsági- és gyer-

mektáboroztatásra. 

A pályázat célja: Kedvezmé-

nyek nyújtásával támogatni és 

elérhetővé tenni a rászoruló 

gyermekek nyaralását. Pályáza-

tot nyújthatnak be magánszemé-

lyek, valamint azok a szerveze-

tek, iskolák, amelyek gyerme-

kekkel, ifjúsággal foglalkoznak. 

Pályázható táborok száma: nincs 

megkötve. Egy pályázó több tá-

borra is pályázhat. 

Támogatás mértéke: Változó, az 

adott tábor, és a kérelmező jöve-

delmi viszonyai alapján. 

1.BETYÁRTÁBOR a Börzsöny-

ben június 16-21. (hat nap teljes 

ellátással) 

2.BALATONI NYARALÁS Bala-

tonszemesen június 29 – július 6 

(nyolc nap teljes ellátással) 

3.Penci KINCSVADÁSZ tábor 

július 29 – augusztus 03 (hat nap, 

háromszori étkezéssel) 

4.KENUTÚRA a Felső-Tiszán 

augusztus 13-19 

Pályázat beadása:  

2013. április 25-től folyamatosan. 

A pályázatokat postai úton (KIFI 

Egyesület 2614 Penc, Mikszáth 

út 46) vagy a 

kifilevelek@gmail.com címre 

kérjük eljuttatni. 

További információ: 

kifilevelek@gmail.com 
 

Számítógép Álom 2013 – Pályá-

zat számítógépekre rászoruló 

családok részére 

A MÁTRIX Közhasznú Alapít-

vány 2013-ban is pályázatot hir-

det a felzárkóztatást és esély-

egyenlőséget biztosító támogatói 

programja keretében használt 

számítógépekre. 

A támogatás keretében ötven 

rászoruló családban élő, 10-14 év 

közötti gyerek kap komplett 

(használt, de még használható) 

számítógépet. 

mailto:zoldforras@vm.gov.hu
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Pályázók köre 

Magánszemélyek: a támogatásra 

jelentkezhet minden olyan 10-14 

év közötti gyermek (tanára által), 

akinek 2 vagy több kiskorú testvé-

re van, tanulmányi átlaga a 4-est 

eléri, otthonában nincs használha-

tó számítógép. 

A pályázatnak a következőket kell 

tartalmaznia:  

 •szülői / gondviselői aláírással 

nyilatkozni kell a hátrányos hely-

zetről (árvaságról, létminimum 

alatt élésről, arról, hogy a család-

ban nincs használható számítógép 

– néhány mondatban, kézzel ír-

va), 

 •meg kell adni a pontos adatokat 

(olvashatóan a gyermekek és a 

szülő nevét, gondviselő címét, 

telefonját, pontos elérhetőségét), 

 •mellékelni kell a gyermek 2013-

ban keltezett félévi vagy év végi 

bizonyítványát. 

A pályázó gyermek osztályfőnök-

ének az a feladata, hogy egységes 

szerkezetbe foglaltan a szülői nyi-

latkozatot és a gyermek tanulmá-

nyi eredményét bemutató bizo-

nyítvány iskola által hitelesített 

másolatát be kell küldenie az ala-

pítvány címére (a pedagógus a 

pályázatot beküldő személy). 

Nincs adatlap, se formanyomtat-

vány. 

A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2013. július 4., csütörtök   

A jelentkezések beküldési címe:  

 MÁTRIX Közhasznú Alapítvány 

 “Számítógép Álom 2013.” 

 6701 Szeged, PF: 929. 

További információ: 
matrix@zug.hu; +36-20-929-8181 
 

"Tiszta levegő - Mozdulj érte!" 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

a Vidékfejlesztési Minisztérium és 

az Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma ismét rajz-, fotó- és családi 

kreatív pályázatot hirdet az Euró-

pai Mobilitási Hét és Autómentes 

Nap alkalmából.  

A pályázaton a "Tiszta levegő - 

Mozdulj érte!" jelmondathoz kap-

csolódó alkotásokkal lehet részt 

venni.  

Pályázati kategóriák:  

1. Rajzpályázat:  

- óvodás kategória  

- kisiskolás kategória (1-4. osztály)  

- felső tagozatos kategória (5-8. 

osztály)  

2. Fotópályázat:  

- felső tagozatos kategória (5-8. 

osztály)  

- középiskolás kategória (9-12. osz-

tály)  

- felnőtt kategória  

3. Családi kreatív pályázat  

A pályázatra beküldött munkában 

határozottan jelenjen meg, hogy az 

alkotó milyennek képzeli a tiszta 

levegőjű, élhető várost. Várjuk az 

arra vonatkozó javaslatok bemuta-

tását is, miként lehet a közlekedési 

szokásainkon kedvevőbb irányba 

változtatni. Mit tehetünk annak 

érdekében, hogy tisztább legyen 

környezetünk levegője?  

A pályaművek elkészítése:  

A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 

méretű, fekvő vagy álló rajzlap-

okon megvalósított művek nevez-

hetők. Az elkészítés technikája sza-

badon választott (pl.: vízfesték, 

tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, 

zsírkréta, pasztell, montázs, batiko-

lás, kollázs, vegyes technika stb.).  

A családi kategóriában a rajz- és 

fotóműveken túl bármely szaba-

don választott technikával készített 

alkotással lehet nevezni, amelynek 

elkészítésében az összes benevezett 

családtag részt vett. [pl. 1 perces 

kisfilm, fotósorozat, rajz, makett 

vagy montázs/kollázs (max 50x50 

cm), prózai mű, vers stb.]  

A rajz- és családi pályázati anyago-

kat az alábbi címre kérjük postai 

úton eljuttatni:  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  

"Európai Mobilitási Hét" rajzpályá-

zat  - 1440 Budapest, Pf. 1.  

A fotópályázatra egy-egy pályázó 

maximum 3 db digitális vagy digi-

talizált JPG formátumú felvételt 

küldhet be. A fotók hosszabbik 

oldala 2000 pixel legyen vagy a 

nagyítható (levilágítható, nyomtat-

ható) képméret 210x297 mm-re 

legyen beállítva. A kép mérete 

nem haladhatja meg a 3 Mb-ot.  

A fotó-pályaműveket e-mailben 

lehet beküldeni az 

emhfotopalyazat@nfm.gov.hu 

címre.  

A pályázatok postára adási, illetve 

e-mailben történő elküldésének 

határideje: 2013. június 28. éjfél.  

Az alkotásokat korosztályonként 

egyéni és családi kategóriában ér-

tékeljük és jutalmazzuk. A legsike-

resebb művek alkotóit kerékpárral 

jutalmazzuk. A fődíjakon túl kü-

löndíjak (rollerek, multimédiás 

lejátszók, könyvvásárlási utalvá-

nyok) is gazdára találnak. A leg-

jobb alkotásokból a pályázat kiírói 

kiállítást rendezhetnek.  

Részletes tájékoztatás a 06-1-795-
6799-es telefonszámon vagy az 
imre.meszaros@nfm.gov.hu e-mail 
címen kérhető. 
http://www.nfm.gov.hu 

Pályázat a SZIN fesztiválon törté-

nő civil megjelenésre 

A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit 

Kft. pályázatot hirdet a Szegedi 

Ifjúsági Napok (SZIN) fesztiválon 

történő civil megjelenésre. 

A pályázat célja: a SZIN fesztivá-

lon történő megjelenés biztosítása 

civil szervezetek részére. 

Pályázók köre: civil szervezetek. 

Pályázatot nyújthatnak be azok a 

működő társadalmi szervezetek, 

alapítványok stb., amelyeket a bí-

róság jogerősen nyilvántartásba 

vett és az alapszabályuknak, illet-

ve alapító okiratuknak megfelelő 

tevékenységüket ténylegesen foly-

tatják. 

A fesztiválon való megjelenés díj-

talan, a projekt lebonyolításához 

szervezetenként maximálisan 8 fő 

számára biztosítunk bérletet. 

Határidő: 2013. június 15. 

A pályázatok benyújtásával kap-
csolatos bővebb információ megta-
lálható a 
http://www.szin.org/civil-
palyazat oldalon. 

mailto:matrix@zug.hu
http://www.nfm.gov.hu
http://www.szin.org/civil-palyazat
http://www.szin.org/civil-palyazat
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Pályázat közigazgatási partnersé-

gi kapcsolatok erősítésének tá-

mogatására – ÁROP-1.A.6-2013 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

az Új Széchenyi Terv keretében 

kiírta a „Közigazgatási partnerségi 

kapcsolatok erősítése” című, 

ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pá-

lyázatot. 

A pályázat célja 

A közigazgatási szervek és a társa-

dalmi szervezetek közötti partner-

ségi kapcsolati hálók kialakítása, 

illetve szorosabbra fonása, a köz-

igazgatás és a civil szféra közötti 

együttműködések közvetlen támo-

gatása. 

 •A befogadó készség növelése, 

mind a közigazgatás, mind a civil 

szféra és mind az érintett telepü-

lés/szakterület tekintetében, 

 •A partnerség erősítése által a 

közéleti aktivitás fokozása, inno-

vatív kezdeményezések támogatá-

sa (helyi, regionális, járási, önkor-

mányzati, illetve országos szerve-

ződések, kerekasztalok, fórumok), 

 •Strukturált normaalkotás, dön-

téshozatal folyamatában való rész-

vétel lehetőségének megteremtése. 

 •Jogszabályi változás következté-

ben a település/szakterület életét, 

tevékenységét érintő kérdések, 

azonosítható problémák kezelése. 

 •A partnerség, a konzultáció fej-

lesztése, amely hatékonyabbá teszi 

a közigazgatás döntés-előkészítési 

mechanizmusait is. 

Jelen pályázati kiírás keretében 

kizárólag konzorcium nyújthat 

be pályázatot. 

A konzorcium tagjai lehetnek: 

•települési és területi önkormány-

zatok, önkormányzati társulások, 

nemzetiségi önkormányzatok  

 •központi közigazgatási szervek, 

központi közigazgatási szerv terü-

leti szervei: •a központi állam-

igazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkár-

ok jogállásáról szóló 2010. évi 

XLIII. Törvény 1. § (2) bekezdésé-

ben nevesített szervezetek 

(központi államigazgatási szer-

vek), 

 •a központi államigazgatási 

szervek területi szervei és a Kor-

mány által kijelölt területi állam-

igazgatási szervek. 

•egyesületek (2012. január 1. előtt 

létrejött , a 2011. évi CLXXV. tör-

vény hatálya alá tartozó egyesü-

letek: GFO 529 , GFO 522) 

 •alapítványok (2012. január 1. 

előtt létrejött , a 2011. évi CLXXV. 

törvény hatálya alá tartozó alapít-

ványok : GFO 569) 

A pályázati konstrukció meghir-

detésekor a támogatásra rendel-

kezésre álló keretösszeg 400 000 

000 forint. A konstrukció kereté-

ben támogatott pályázatok száma 

várhatóan 20-40 db. A támogatás 

formája: a projektgazda működé-

si támogatásának nem minősülő, 

visszafizetési kötelezettség nélkü-

li végleges juttatás (vissza nem 

térítendő támogatás). 

A jelen pályázat keretében igé-

nyelhető támogatás összege mini-

mum 10 millió Ft, maximum 20 

millió forint lehet. A támogatás 

mértéke a projekt összes elszá-

molható költségének 100 százalé-

ka. 

Beadási határidő: 2013. július 5. 

További felvilágosítás az nfu-

@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve 

a +36-40-638-638 telefonszámon, 

valamint az e-ügyfélszolgálaton 

k e r e s z t ü l : 

http://www.nfu.hu/eugyfelszol

galat kapható. 

 

Pályázat elnéptelenedő települé-

sek romló folyamatainak meg-

fordítására – TÁMOP-5.3.11-13/1 

és TÁMOP-5.3.11-13/2 

A pályázatok célja, hogy a mo-

dellprogram keretében a helyi 

közösségben rejlő kreativitásra, 

szellemi és társadalmi kapacitás-

ra építve, innovatív megközelítés-

sel kialakításra kerüljön egy a 

kedvezőtlen gazdasági és társa-

dalmi folyamatok megfordítását 

célzó fejlesztési terv és kialakul-

jon a cselekvési tervben foglaltak 

megvalósításához szükséges kö-

zösség, társadalmi kapacitás. 

Részcélok 

 1.a helyi közösség fejlesztésével, 

a közösségi gondolkozás előmoz-

dításával, a közösségben rejlő 

humán potenciálra építő cselek-

vési terv kidolgozása a kedvezőt-

len gazdasági és társadalmi fo-

lyamatok megállítására, megfor-

dítására, a cselekvési tervben rög-

zített akciók megvalósítása; 

 2.az elvándorlással veszélyezte-

tett települések megtartó- és von-

zóképességének fejlesztése, a tár-

sadalmi kohézió erősítése, a kö-

zösségi és a vállalkozói aktivitás 

erősítésével, a fejlődési potenciál 

feltárásával és megerősítésével; 

 3.a helyi adottságokhoz illeszke-

dő, hiánypótló közösségi szolgál-

tatások kialakítása, fejlesztése, 

társadalmi kapacitás fejlesztése. 

Pályázók köre 

A pályázati kiírásra azon a tele-

pülések vonatkozásában nyújtha-

tó be pályázat, melyek esetében 

az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs 

Rendszer (TeIR) szerint 

 1. a lakosság száma 2011-ben 

1000-3000 fő, valamint 

 2. ahol 2011-ben a települési ösz-

szes belföldi jövedelem átlag fe-

letti (a NEM a kedvezményezett 

térségek besorolásáról szóló 

311/2007. (XI. 17.) Korm. rende-

let szerinti leghátrányosabb hely-

zetű kistérségekben lévő telepü-

lések átlagában), és 

 3.2011-ben a vándorlási különbö-

zet (az állandó és ideiglenes oda-

vándorlások és az állandó és ide-

iglenes elvándorlások különböze-

te) negatív. 

Konzorciumvezetőre vonatkozó 

kritériumok, a rendelkezésre álló 

keretösszeg a www.nfu.hu olda-

lon megtalálható. 

A pályázatok benyújtása:     

2013. június 1-től 2013. július 31-

ig lehetséges. 

További információ: Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség 

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

www.nfu.hu/eugyfelszolgalat 
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

„Az új civil törvény értékelése és 

elemzése”  
 
Az Ökotárs Alapítvány, az Életfa 
Kulturális Alapítvány és a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ Civil 
Irodája szeretettel meghívja Békés 
megye civil szervezeteit a „Az új 

civil törvény értékelése és elemzé-
se” fórumsorozat rendezvényére. 
A kerekasztal beszélgetés helye: 
Csabagyöngye Kulturális Központ 
Békéscsaba, Széchenyi utca 4. 
(Panoráma terem) 
Ideje: 2013. május 15. 14 óra 
A kerekasztal beszélgetés célja, 
hogy fórumot teremtsen megyében 
működő civil szervezetek és jogal-
kalmazók (bírák, ügyészek) számá-
ra az új szabályok mélyebb megvi-
tatására, az eddigi értékelések és a 
közvélemény-kutatás eredményei-
nek megismerésére valamint a gya-
korlati alkalmazással kapcsolatos 
problémák felvetésére. A beszélge-
tések nyomán végleges formát öltő 
kritikai elemzést és a jogszabály-
módosítási koncepciót a következő 
hónapok folyamán pedig a Civil-
Társ program érdekérvényesítő 
tevékenysége során fogjuk haszno-
sítani. 
 

A fórum programterve 
Bevezető: 
- A házigazda köszöntője 
- A Civil-Társprogram bemutatá-
sa; az új civil törvény előkészítésé-
nek folyamata és főbb pontjai (20 
perc): Móra Veronika igazgató, 
Ökotárs Alapítvány 
- Hogyan kellene módosítani a 
civil szervezetekkel kapcsolatos 
jogszabályi rendelkezéseket?– 
elemzés és kutatási jelentés (30 
perc): dr. Kolejanisz Márk jogi 
szakértő 
Kávészünet (10 perc) 
Széleskörű szekcióülés: Moderált 
vita az elemző anyagról (60+perc): 
kérdések és válaszok  
Kötetlen beszélgetés és visszajel-
zés: a résztvevők által javasolt, 
közérdeklődésre számot tartó kap-
csolódó témákban 

Az Ökotárs Alapítvány Civil-Társ 
programja keretében több mint 10 
éve kíséri figyelemmel a hazai 
civil szektor jogi-szabályozási kör-
nyezetének fejlődését, és tesz job-
bító szándékú javaslatokat a fej-
lesztésre. E munka alapját a 2005 
elején megjelent Civil Jövőkép – 
átfogó nonprofit jogi reform koncep-
ció adja, amelynek stratégiai célki-
tűzései megítélésünk szerint azóta 
is változatlanul érvényben van-
nak. Az elmúlt évek folyamán 
több, a civileket érintő jogszabály 
megalkotásának folyamatában 
aktívan részt vettünk, és az 
Ökotárs a civil törvény első terve-
zeteinek előkészítése óta konzek-
vens állásponton volt javaslatai 
tartalmi lényegét illetően. 
A fórumon való részvétel ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött - 
részvételi szándékukat kérjük, 
2013. május 14-ig jelezzék az onli-
ne jelentkezési lapon,  
https://docs.google.com/forms/
d/-
1L7o37cUkvPnmhBKOT8Bd0QcuH
_dDef4wAZfks7WCbNs/viewform 
linkre kattintva. 

 
A Körösök Völgye Látogató-
központ kiállításai 
 
A Fekete-Körös-völgy lakói és 
települései a századfordulón 
Dr. Győrffy István 1911. évi nép-
rajzi kutatásának fényképei a bu-
dapesti Néprajzi Múzeum gyűjte-
ményéből. A néprajzi Múzeum és 
a várasfenesi Győrffy István Ala-
pítvány utazó kiállítása. 
„A fák újra élnek” című kiállítás 
Szelekovszky László fafaragó 
munkái bemutatják a természet-
tisztelő alkotókedvet, az ősi és 
népi motívumok keveredését. 
Látogatható: 2013. május 6-24-ig. 
Körösök völgye – szubjektíven az 
objektíven 
Válogatás a Körösök Völgye él-
ménymagazin fotópályázatára 
beérkezett természetfotókból. 
Látogatható: 2013. május 6-31-ig. 
 

A kiállítások helye: Békéscsaba, 
Széchenyi liget 
Nyitva tartása: hétköznap 9-17-ig, 
szombaton 9-12 óráig 
 
A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület aktuális programjai 
 
A Gyulai Vár mellett június 28-30 
között megrendezésre kerül a 

Körös-Völgyi Sokadalom, a me-
gye legnagyobb népi kézműves 
értékeit, népművészeti hagyomá-
nyait bemutató fesztivál. A szín-
padi programok mellett kézmű-
ves versenyekkel, mesterség be-
mutatókkal, népi játszótérrel, ját-
szóházzal és népművészeti vásár-
ral is várják az érdeklődőket.  
 

A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület 2013-ban is várja a nép-
művészet, a kézművesség iránt 
érdeklődő felnőttek, fiatalok és 
gyerekek jelentkezését nyári 

népművészeti táborába. 
A tábor felhívása és jelentkezési 
lapja elérhető a www.bmne.hu 
honlapon.  
 

Az egyesület honlapja egy új me-
nüponttal egészült ki, a szolgálta-
tások fül alatt települési önkor-
mányzatok, civil szervezetek, 
közművelődési intézmények ré-
szére igénybe vehető játszóházak-
ról, mesterség bemutatókról, kiál-
lításokról, installációkról találnak 
bővebb információkat. 
 
A Napsugár Bábszínház hírei 
 
Régi bábok új fényben 
  
Júniustól újra megnyílik a Mese-
házban a Napsugár Bábegyüttes 
egykori bábjaiból összeállított, 
felfrissített kiállítás. Lenkefi Kon-
rád által megálmodott és megva-
lósított szereplők, figurák az el-
múlt hetekben, hónapokban meg-
újultak. Előkerült a raktár mélyé-
ről egy-egy elfeledett darab is, 
amelyet most újra láthat a közön-
ség. A munkálatokban sokan vet-
tek részt, köztük Süli Éva, Hamza 

http://www.bmne.hu/
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A Békéscsabai Jókai Színház   
májusi programja 
 
Jókai Színház - ExperiDance Tánc-
társulat koprodukció 
 

Szomor György– Román Sándor: 
Frank Sinatra – A hang 
egy életmű táncban és hangban – 
2 részben 
"Sinatra túlélte Kennedyt, házassá-
gait, válásait, még a halhatatlan-
nak tűnő anyját is. Igen, Sinatra 
túlélte Dollyt, az apját, Elvist, a 
Beatlest, a beat korszakot és még 
ki tudja hány korszakot. Sinatra 
túlélt mindent, még önmagát is. 
Lehet, hogy egyszer úgy fognak rá 
emlékezni, mint a Nagy Túlélőre, 
a színészre, az életművészre, a 
maffiózóra. De azt hiszem, legin-
kább úgy fognak rá emlékezni, az 
énekes. Frank Sinatra, A HANG." 
Az előadások ideje: május 8-23-ig  
Jegyárak: 
I. rendű: 4200,- 
II. rendű: 4000,- 
III. rendű: 3700,- 
IV. rendű: 500,- 
Csoportkedvezmény: 10 főtől 10%, 
20 főtől 20% 

 Csehov: Leánykérés 
 
Izgalmas látványvilág, a zene, a 
ritmus hangsúlyos szerepe teremti 
meg az előadás különleges atmosz-
féráját. A Színitanház végzős hall-
gatóinak főszereplésével egy moz-
galmas, friss, lendületes produkció-
vá formálódik a groteszk humorral 
átszőtt komédia.     
A Leánykérés előtt a közönség íze-
lítőt kaphat Csehov novelláiból, 
elbeszélőként is megismerheti a 
nagy orosz drámaírót. 
Az előadás ideje: május 28-29. 19 
óra 
Jegyár: egységesen 1800,- 
Csoportkedvezmény: 10 főtől 10%, 
20 főtől 20%; Diákkedvezmény: 
50% 
Bővebb információ:  
www.jokaiszinhaz.hu; 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu; 

66/519-550 

Bori, Nagy Ildikó, Klemm Szilvia. 
Áldozatos munkájukat ezúton is 
köszönjük.  
Egy-két napon belül megkezdjük 
a kiállítás rendezést és júniustól 
ismét új fényben de a régi helyü-
kön tündökölnek majd a gyönyö-
rű bábok. 
 

 
 
 
 
 

  

TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGEK 

Újra Góré tábor a 
Gabonamúzeumnál 
  
Az idén immár 17. 
alkalommal rende-
zi meg a Bábika Bt. 
június 17 – július 
19. között a góré 
tábort, ahol sok 
érdekes program 
várja majd a gyere-
keket a Gabonamú-
zeumnál. 
Részletes informá-
ció: 
www.babika.hu 

http://www.jokaiszinhaz.hu
mailto:szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
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20 éves a Nemzeti Kulturális 

Alap – Az idei év első sajtóreg-

gelije az NKA-nál 

L. Simon László, a Nemzeti Kul-

turális Alap alelnöke 2013. április 

24-én 9 órai kezdettel tartotta az 

NKA idei évi első sajtóreggelijét, 

amelyen az Alapot érintő legfon-

tosabb változásokról, események-

ről, a szakmai kollégiumok ez évi 

döntéseiről számolt be a sajtó 

megjelent képviselőinek, illetve 

az érdeklődőknek. 

A sajtóreggeli anyaga letölthető a 
www.nka.hu oldalról. 
forrás: NKA Igazgatósága, 2013.04.24.  

 

Tájékoztatás a civil kedvezmé-

nyezettek részére átutalt szja 1 %

-os összeg felhasználásáról szóló 

11KOZ számú közlemény be-

nyújtási határidejéről 

A személyi jövedelemadó megha-

tározott részének az adózó ren-

delkezése szerinti felhasználásá-

ról szóló, többször módosított 

1996. évi CXXVI. törvény 

(továbbiakban: Szf. törvény) 6/C. 

§ (1) bekezdése alapján a közle-

ményt a kedvezményezettnek 

legkésőbb 2013. május 31-ig, ki-

zárólag elektronikus úton, az 

ügyfélkapun keresztül kell meg-

küldenie a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal részére.  

A 11KOZ számú közleményben 

szerepelnie kell mindazon szja 1 

%-os összegek felhasználásának, 

amelyeket az állami adóhatóság 

- a 2007- 2010. adóévre benyújtott, 

érvényes rendelkező nyilatkoza-

tok alapján 2011. január 1-jétől 

2011. december 31-ig kiutalt a 

kedvezményezett részére, illetve 

amelyet, 

 - a kedvezményezett a hibátlan 

10KOZ számú közleményében 

tartalékolt összegként tüntetett 

fel. 

A közleményt abban az esetben is 

be kell nyújtania a kedvezménye-

zettnek, ha a 2011. évben nem 

utalt ki részére szja 1 %-os össze-

get az állami adóhatóság, azonban 

a 10KOZ számú közleményében 

tartalékolt összeget tüntetett fel, 

amelyet a tárgyévben (2012-ben) 

használt fel, vagy tovább kívánja 

tartalékolni, illetve a 10KOZ szá-

mú közleményének C4 sorában 

továbbtartalékolt összeget tünte-

tett fel és azt a tárgyévben (2012-

ben) felhasználni nem tudta. 

A kedvezményezettet jogutód nél-

küli megszűnése esetén soron kí-

vüli, a jogutódlással történő meg-

szűnése esetén a jogutódot a jog-

elődre vonatkozó tartalmú és ha-

táridejű beszámolási kötelezettség 

terheli. 

Azon kedvezményezettnek, amely 

rendelkezik általa fenntartott 

vagy a megbízása alapján működ-

tetett olyan internetes felülettel, 

amelynek tartalmáért ő felel 

(saját honlap), a közleményét e 

felületen is el kell helyeznie 2013. 

május 31-ig, és azt onnan legalább 

egy évig nem távolíthatja el. 

Amennyiben a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal megállapítja, hogy az 

Szf. törvény 4. § (1) bekezdésében 

meghatározott kedvezményezett a 

benyújtásra nyitva álló határidő-

ben jelen közleményt nem nyújtot-

ta be, illetve a közleményében 

számszaki hibás adatokat közölt, 

vagy nem az elszámolandó össze-

get szerepelteti, és az adóhatóság 

által az adatok javítására kitűzött 

határidőt elmulasztotta, határozat-

tal kizárja a kedvezményezettet a 

határozat jogerőre emelkedését 

követő rendelkező évben a felaján-

lásokból történő részesedésből. 

Amennyiben a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal az Szf. törvény 7. § (7) 

bekezdése szerinti ellenőrzés so-

rán megállapítja, hogy a 4. § (1) 

bekezdésében meghatározott ked-

vezményezett a közleményében 

valótlan adatot közöl, határozattal 

kizárja a kedvezményezettet a 

határozat jogerőre emelkedését kö-

vető rendelkező évben a felajánlá-

sokból történő részesedésből, vala-

mint rendelkezik a kiutalt összeg-

nek az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény előírása szerinti 

elévülési időn belüli visszafizetésé-

ről. 

A „11KOZ Közlemény az adózó 

rendelkezése szerint a kedvezmé-

nyezett részére átutalt összeg fel-

használásáról” című bizonylat és 

kitöltési útmutatója a NAV honlap-

járól letölthető, az elérési útvonala: 

http://nav.gov.hu/nav/

letoltesek/

nyomtatvanykitolto_programok/

nyomtatvanykitolto 

programok_nav/

adatbejelentok_adatmodositok/11k

oz.html  
forrás: nav.gov.hu 

 

HOGYAN KÉSZÍTSE EL ÉVES 

BESZÁMOLÓJÁT?  

Május 31-ig kell elküldeni az Orszá-
gos Bírósági Hivatalnak (OBH) a 
civil szervezetek előző, 2012. évre 
vonatkozó beszámolóját.   
Bővebb információ: http://
www.civil.info.hu/intezze-el 
 

Július 1-vel módosul a Köt. 

 

Idén nyáron módosul a Közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló 

2005. évi LXXXVIII. számú törvény. 

A parlament honlapján már olvas-

ható az elfogadott módosító anyag. 

Minden érintett fogadószervezet-

nek érdemes tisztában lenni, az 

idén július 1-vel hatályba lépő vál-

tozásokkal. 

További részletes információk itt 

olvashatóak: 

http://www.parlament.hu/interne

t/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl

=39&p_izon=10591 

A tv. július 1-jétől hatályos változa-

tának teljes szövege a jogtar.hu -n 

(is) megtalálható. 
forrás: oka.hu 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 

http://www.nka.hu
http://www.civil.info.hu/intezze-el
http://www.civil.info.hu/intezze-el
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Hallassa a hangját! 

2013: A polgárok európai éve 

Az Európai Unió évről évre szoro-

san összefüggő témák köré cso-

portosítva tematikus éveket hirdet 

meg, ezzel elősegítve, hogy fontos 

társadalmi kérdések ismertebbé és 

népszerűbbé váljanak az uniós 

polgárok számára. Az idei év fó-

kuszában az Európai Unió polgá-

rai állnak. A kezdeményezés célja, 

hogy népszerűsítse az uniós pol-

gárság biztosította jogokat, és pár-

beszédet ösztönözzön a kormány-

zat valamennyi szintje, a civil tár-

sadalom és az üzleti élet szereplői 

között, fellendítse az uniós polgár-

ságról folytatott vitát. 

A tematikus év keretében Európa-

szerte megrendezendő eseménye-

ken és konferenciákon a résztvevők 

megvitathatják az uniós jogok hely-

zetét, és álláspontot alakíthatnak ki 

arról, milyennek kell lennie az Euró-

pai Uniónak 2020-ban. A vita rólunk 

szól, Európa jövőjéről. A kezdemé-

nyezés keretében rendezvények 

között böngészhet a látogató, ahol 

kiválaszthatja a számára legmegfe-

lelőbb és szívéhez legközelebb álló 

témát, de részt vehet on-line kon-

zultáción, interaktív vitafórumon, a 

„Te hangod" honlapon. 

Érdemes ellátogatni 2013. május 11-

én Budapesten az Erzsébet térre, 

ahol az Európa nap alkalmából szá-

mos program várja az érdeklő-

dőket. Keresse fel a Tempus 

Közalapítvány standját, ahol 

részletesen megismerheti az 

Európa a polgárokért progra-

mot, és megismerkedhet érde-

kes magyar projektekkel. 

Az európai év hivatalos honlap-
ja magyarul is elérhető az alábbi 
linken: 
http://europa.eu/citizens-
2013/hu/home 

 
 
 
 
 
 

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete az elmúlt évek hagyományainak megfe-

lelően idén is megrendezi a civil szervezet vezetők bentlakásos szakmai műhelyét       

Doboz-Szanazugban, melynek időpontja 2013. augusztus 9-10. A részletes program ha-

marosan olvasható lesz a civilek.csabanet.hu honlapon. 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Civil szervezetek kézikönyve 

Szerkesztette: Dr. Latorcai Csaba, 

Szablics Bálint 

Kiadó: Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma 

A könyv, az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 2012. július 1. 

napján hatályos szövege alapján 

mutatja be a civil szervezetek mű-

ködésére vonatkozó legfontosabb 

szabályokat. Ezen túl részletesen 

tárgyalja a jogszabályok előkészíté-

sében való társadalmi részvételről 

szóló 2010. CXXXI. törvény, vala-

mint a Nemzeti Gazdasági és Tár-

sadalmi Tanácsról szóló 2011. évi 

XCIII. törvény rendelkezéseit. 

Ízelítő a tartalomból: 

- Civil szervezet létrehozása 

- Civil szervezetek nyilvántartása 

- Gazdálkodás, Önkéntesség, 1 % 

Közhasznúság, Számvitel, Adózás 

- Támogatási eljárással kapcsolatos 

szabályok, NEA 

Miért ajánljuk? 

 • A kiadvány egy helyen össze-

gyűjtve, rendszerezetten ismerteti a 

civil szervezetekre vonatkozó vala-

mennyi szabályozást. 

 • Gazdag fogalomjegyzékkel és 

aktuális nyomtatvány és iratminta 

tárral rendelkezik. 

A kötet megvásárolható: 

KÓDEX Könyváruház: 1054 Buda-

pest, V. kerület, Honvéd u. 5.  

KAZINCZY Könyvesbolt: 6722 Sze-

ged, Jósika u. 34/a. 

A könyv megrendelhető a 

www.kello.hu internetes olda-

lon keresztül is. 

http://europa.eu/citizens-2013/hu/home
http://europa.eu/citizens-2013/hu/home
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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

