
Az 56 órás képzés részt-

vevői – 15 fő a mikro-

régió különböző települé-

seiről, többek között Dé-

vaványáról, Ecsegfalvá-

ról, Szeghalomról, Bélme-

gyerről - első alkalommal 

a civil szervezetek műkö-

dését érintő ismereteket 

sajátítottak el.  Körbejár-

ták a törvényi háttért, a 

szervezet létrehozását, és 

jogszerű működését, va-

lamint megszűnését sza-

bályozó kereteket, az eh-

hez szükséges adminiszt-

ratív teendőket: alapsza-

bály, SZMSZ, székhely-

bejegyzés, adatváltozá-

sok bejegyeztetése, köz-

gyűlési - elnökségi jegy-

zőkönyvek, közhasznú-

sági beszámolók. 
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Kiadja: 
Közösségfejlesztők 
Békés Megyei 
Egyesülete 

Meghívó 

 

A  Közösségfejlesztők 

Békés Megyei Egyesü-

lete   

„FÓKUSZBAN A 

KÖZÖSSÉGI MUN-

KA” Újszerű közössé-

gi kezdeményezések, 

jó gyakorlatok!  cím-

mel konferenciát szer-

vez, melynek  

Időpontja:  

2013. november 15. 

(péntek) 13.00 óra 

Helyszíne:  

Szlovák Kultúra Háza 

Békéscsaba, Kossuth 

tér 10. 

Részletes program a 

8.oldalon olvasható.                     

Ez történt... 2 

Pályázatok 5 

Rendezvények 8 

Figyelmükbe 
ajánljuk... 

11 

Kiadványajánló  12 

A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

A második képzési alka-

lommal Szarvadi Antal, 

szervezetfejlesztő közre-

működésével vezetésel-

méleti tréningen vettek 

részt a civil szervezeti 

képviselők, tagok.  A 2 

nap során több témakör-

rel is foglalkoztak, kü-

lönböző gyakorlatok, 

kiscsoportos műhely-

munkák keretében: önis-

mereti, kommunikációs 

játékok; a Jövőkép ereje; 

Vezetési stílusok című 

film vetítése; előadás a 

hatalomról, döntési szin-

tekről; egyéni jövőkép 

készítése. 

 

November 9-én került 

sor a gazdálkodás téma-

körének feldolgozására. 

A résztvevők a különbö-

ző működési források-

kal, könyvvitellel, beszá-

molási szabályokkal, 

költségtérítés elszámo-

lással, pénzkezeléssel 

kapcsolatosan bővítették 

ismereteiket.   

A képzés keretében kö-

vetkező alkalommal cso-

portépítési tréninget 

tartunk.  A program a 

Nemzeti Együttműködé-

si Alap támogatásával 

valósul meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-profit menedzsment képzés Vésztőn 

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – a vésztői Sinka István Mű-
velődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Körös-sárréti Civil Szerve-
zetek Szövetsége partnerségével - non-profit menedzsment képzést indított 
október 19-én a Vésztőn és környékén, valamint a szeghalmi kistérségben 
működő civil szervezetek fejlesztése, erősítése, felkészítése érdekében.  



Oldal  2 E-Napraforgó 

Nyitott Tanulási Központok 

nyílnak Békés megyében – a 

sikeres álláskeresésért, a mun-

kahelyek megtartásáért és a 

foglalkoztathatóság javításáért 

 

2013. október 18-án megnyitotta 

kapuit a Békéscsabai Nyitott 

Tanulási Központ. November 8-

án és 11-én további központok 

nyílnak Szarvas és Békés telepü-

léseken. A Tanulási Központok 

küldetése a munkahelyen, a ma-

gánéletben, a közéletben való 

boldoguláshoz felhasználható és 

a személyes kibontakozáshoz 

szükséges ismeretek biztosítása 

mindenki számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rugalmasság, nyitottság és a 

testre szabott tanulás alapelveit 

követve a Tanulási Központok 

az alábbi tanulási programokkal 

várják az érdeklődőket:  

Nyelvi és számítástechnikai is-

meretek, mindennapi pénz-

ügyek, munkavállalói ismeretek, 

vállalkozási ismeretek, állam-

polgársági ismeretek, zöldener-

gia a háztartásokban, egészséges 

életmód, együtt tanulás otthon a 

gyermekünkkel, okostelefon és 

táblagép használata, hatékony 

önmenedzselés, Artkalauz – 

találkozás kulturális értékeink-

kel, érvényesülés nőként a min-

dennapokban. 

A program célja egy innovatív 

modell megvalósítása a foglalkoz-

tatottság, az oktatás, az esély-

egyenlőség és a szociális biztonság 

területén, ingyenesen biztosítva 

lehetőséget a munkahelyük elvesz-

tésében fenyegetettek vagy a mun-

kanélküliek részére az alapkészsé-

gek és a kulcskompetenciák fejlesz-

tésének területén. 

Békés megyei elérhetőségek:  

Békési Tanulási Központ:          

5630 Békés, Piac tér 3. 

Békéscsabai Tanulási Központ: 

5600 Békéscsaba, Aulich utca 6. 

Szarvasi Tanulási Központ:        

5540 Szarvas, Tessedik u. 24. 

További információ:  

www.nyitok.hu  

Seres 

Gyöngyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önfejlesztő tréningen vettek részt 

SM betegek 

A közérzet és az életminőség javí-

tását, az önállóság megőrzésének 

képességét is támogató önfejlesztő 

tréningen vehettek részt a közel-

múltban Békés megyei SM betegek 

Gyulán. 

Az SM betegek számára szervezett 

tréning egy programsorozat része-

ként valósult meg szeptember fo-

lyamán. A Békés Megyei Sclerosis 

Multiplexes Emberek Közhasznú 

Egyesülete Egészségügyi és Szociá-

lis Alapítványa fennállásának 15. 

évfordulója alkalmából pályázott a 

Nemzeti Együttműködési Alap-

hoz. A tréninget a nyertes pályázat 

révén sikerült megszervezni.   

Az autogén tréning mint kiegé-

szítő gyógyító eljárás a betegsé-

gek széles körében használt mód-

szer. Alkalmazható többek között 

reumatológiai (gerincsérv, csont-

ritkulás), ortopédiai (kopásos be-

tegségek) betegségekben, vala-

mint a Békés Megyei Sclerosis 

Multiplexes Emberek Közhasznú 

Egyesülete Egészségügyi és Szo-

ciális Alapítványa által támoga-

tott sclerosis multiplexes beteg-

körnél is.  

Az autogén tréning során alkal-

mazott relaxációs technika az 

izomtónus szabályozásán alap-

szik. A technika a különböző 

izomcsoportok ellazításán, a test-

részek, szervek melegedését, va-

lamint a légzést és szívműködést 

szabályozó gyakorlatokon keresz-

tül hat a központi idegrendszerre. 

A módszer alkalmazása önmagá-

ban is pihentető, frissítő hatású. 

Elsajátításával, valamint rendsze-

res használatával elérhető a testi 

fájdalmak csillapítása, javulhat a 

testi-lelki-szellemi aktivitási szint, 

növelhető a teljesítőképesség, 

erősíthető a pozitív lelki beállí-

tottság. Készségszintű elsajátítása 

egy életen át használható mód-

szer alkalmazását teszi lehetővé, 

így segíthet a technika hosszú 

távon az önállóság megőrzésé-

ben, az életminőség javításában 

is. A tréningen készült fotók a 

http://bekesmegyeisclerosis.hu 

oldalon a Képtárban nézhetők 

meg. 

Herczegné Szabó Marianna 

„Nők a munka világában” 

Munkaerőpiaci szolgáltatást 

nyújtó civil szervezetek kapaci-

tásának megerősítése  

 

A Békés Megyei Nők Egyesülete 

(5600 Békéscsaba, Széchenyi út 4.) 

pályázatot nyújtott be a 

„Munkaerőpiaci szolgáltatást 

nyújtó civil szervezetek kapacitá-

EZ TÖRTÉNT... 
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sának megerősítése” c. pályázati 

felhívásra, amely a civil szerveze-

tek standardizált munkaerő-piaci 

szolgáltatás nyújtásához szükséges 

fejlesztéseit hivatott támogatni.  

Az egyesület 8 000 000 Ft, 100% 

vissza nem térítendő támogatásban 

részesült.  

A program 2013. március 1. és 

2014. február 28. közötti időszak-

ban valósul meg.  

Célja a munkaerő-piaci szolgáltatá-

sokat nyújtó civil szervezetek fej-

lesztése, a szolgáltatói kapacitások 

megerősítése. A fejlesztés eredmé-

nyeképpen a szervezetünknek na-

gyobb esélye lesz a Nemzeti Fog-

lalkoztatási Szolgálat által működ-

tetett munkaerő-piaci szolgáltatá-

sok rendszerébe való bekapcsoló-

dásra.  

A projekt megvalósítása során el-

készül az egyesületünk szervezet-

fejlesztési terve, valamint 

munkaerőpiaci – szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó minőségirányítási 

rendszer bevezetésére is sor kerül. 

A hatékony szolgáltatásnyújtás 

érdekében egy fő munkavállalónk 

képzésben vett részt. A program a 

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0285 azo-

nosítószámú projekt keretében va-

lósul meg. 

 

Második félidejéhez érkezett a 

Népi kézműves hagyományok 

ápolása a Körösök vidékén 

A Békés Megyei Népművészeti 

Egyesület Népi kézműves hagyo-

mányok ápolása a Körösök vidé-

kén (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-

0073) címet viselő pályázata a má-

sodik félidejéhez érkezett. 

Szeptembertől 5 intézményben kez-

dődtek meg a heti szakköreink, 

valamint a szakköri alkalmak mel-

lett múzeumlátogatásra is sor ke-

rül, 5 helyen pedig 3-3 alkalommal 

témanapokat rendezünk.  

A témanap alkalmával az intéz-

mény tanulói 3 kézműves 

„mesterséggel” ismerkedhetnek 

meg játszóházi foglalkozás kereté-

ben, valamint egy választott 

műsor színesíti a programot, 

mely lehet néptánc, hang-

szerbemutató, bábelőadás 

stb. az intézmény kérésének 

megfelelően. 

A szakkörök alkalmával a 

gyermekek megismerkednek 

a népi kézműves mesterségek 

alapfogásaival, kisebb hasz-

nálati tárgyakat készítenek, 

valamint alapvető néprajzi 

ismereteket is elsajátítanak.  A 

szakkörök során készült alkotások 

novemberben a néprajzi verseny II. 

fordulójában megmérettetésre ke-

rülnek, ahol a legügyesebb egyéni 

alkotók díjazásban részesülnek.  

A kiállítások alkalmával az intéz-

mények tanulói, óvodásai, a dolgo-

zók és minden intézménybe látoga-

tó megismerkedhet Békés megye 

élő népművészetének egy kis szele-

tével. A kiállításon szinte minden 

mesterség bemutatkozik, a bőrmű-

vességtől a szövésen át a hímzésig. 

A látogatók száma intézményen-

ként sok esetben az 500 főt is eléri. 

A néprajzi versenyek I. fordulójá-

ban elsősorban az elméleti ismere-

tek számonkérésére kerül sor. A 

szakköri foglalkozásokon, a múze-

umlátogatásokon stb. elhangzott 

ismereteket tesztekkel, totókkal, 

játékos feladatokkal kérik számon 

az intézmények témafelelősei. 

Intézményenként a legügyesebb 4 

gyermek jutalomban részesül. 

Novemberben kerül sor a néprajzi 

verseny második fordulójára, 

amely a korábbi elméleti verse-

nyek mellett, most a tárgyalkotás-

ra helyezik a hangsúlyt.  

Bízunk abban, hogy a jövőben egy 

hasonló pályázat kapcsán lehető-

ségünk nyílik a fenntartási idő-

szak mellett is a programok foly-

tatására, hiszen a fotókról vissza-

köszönő csillogó gyermekszemek 

azt üzenik számunkra, hogy szük-

ség van arra, hogy minél fiatalabb 

korban megismertessük a gyer-

mekeket a sokszor talán már fele-

désbe is merült értékeinkkel.  

 

Összefogással a Körös-Sárrét 

ismertségének növeléséért 

A Körös-Sárrét Turizmusáért 

Egyesület szorosan együttműköd-

ve a Tourinform Körös-Sárrét Iro-

dával, folyamatosan erősítve a 

térség turisztikai szolgáltatói kö-

zötti párbeszédet, a kapcsolat és 

hálózat építést. Működési terüle-

tük az Észak-békési térségre ter-

jed ki. A szervezet tagsága 27 

szolgáltatóból, 12 önkormányzat-

ból, 5 civil szervezetből és 7 ön-

kormányzati intézményből tevő-

dik össze. Az egyesület fontos 

szerepet tölt be a térség turisztikai 

termékfejlesztésében, s a szakmai 

információk közvetítésében. Cél-

juk, hogy a Körös-Sárrét területén, 

a településeken működő kézmű-

vesek, rendezvény-

szervezők, önkor-

mányzati döntésho-

zók, vállalkozók, az 

általános és középis-

kolai diákság megis-

merkedhessen Békés-

Bihar és a Körös-

Sárrét értékeivel és 

hagyományaival. Si-

keres LEADER pro-

jektet valósítanak 
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meg, mely során kiadványokat 

készítettek, valamint 44 darab ke-

rékpár és 11 egységes információs 

pult került beszerzésre. Ezeket az 

eszközöket kihelyezték a települé-

sekre, ahol a kerékpárokkal új tu-

risztikai szolgáltatás bevezetése 

valósulhatott meg.  

A polcokat, feltöltve kiadványok-

kal, a leglátogatottabb helyekre 

tették a településvezetők, így elér-

ték azt, hogy a 11 településen egy-

séges információs pont jöjjön létre. 

Következő lépésben az egységes 

megjelenés feltételeit teremtik 

meg, hiszen hamarosan elkészül a 

6 db roll-plakát, 2 db mobil pult és 

2 db cikk-cakk kiadványtároló 

polc is. 

Tőkésné Gali Mónika 

 
Közös élmények kétkeréken 

A "Mézikék" Nagycsaládosok Csa-

nádapácai Egyesület őszi program-

sorozata elkezdődött. Egyesüle-

tünk 2009-ben alakult. Fő célunk a 

hátrányos helyzetű családok, gyer-

mekek, egyedül élő emberek segí-

tése. Megalakulásunk óta minden 

évben gyermekcsoportokat üdül-

tetünk. Egy illetve több napos ki-

rándulásokon vehetnek részt a 

nehézsorsú gyermekek. 2013-ban 

600.000 Ft-ot nyertünk a Nemzeti 

Együttműködési Alaptól program-

jaink megvalósítására. „Közös élmé-

nyek kétkeréken” elnevezésű projek-

tünk már elkezdődött, melynek 

lényege, hogy megmutassuk a min-

ket körülvevő természeti kincsein-

ket, nevezetességeinket, mindezt 

természetesen kerékpártúra köz-

ben. Ilyenkor a tanulás mellett még 

az egészségünkért is tettünk 1-2 

lépést, költséghatékony módszert 

választottunk céljaink megvalósítá-

sához. Túráink során sokat tanul-

nak a résztvevők, egyúttal tágul az 

életszemléletük. Első túránk, 2013. 

október 19-én, a Hármashatárhoz 

vezetett. Második alkalommal 2013. 

október 27-én Mártély és környéke 

volt a helyszín, ahol a tanösvényt is 

megcsodáltuk őszi pompájában. 

Harmadik túránk alkalmával, 2013. 

november 09-én, a közeli Nagybán-

hegyesre kerekezünk át. 

Hatvani Gyuláné 

Békés megyei nyugdíjasok a     

Kolbászfesztiválon 

Az október 24-27. között megrende-

zett Békéscsabai Kolbászfesztiválon 

a Békés megyei nyugdíjas egyesüle-

tek és klubok is részt vettek. 

25-én pénteken az egész nap a 

nyugdíjasokról szólt. A Békés Me-

gyei Nyugdíjas Egyesületek Szövet-

sége a színvonalas megyei Idősek 

Világnapja rendezvényét Szrenka 

Pálné Erzsike vezetésével a Kol-

bászfesztivál nagysátrában rendez-

te meg. A megnyitó, a köszöntők, a 

megemlékezés és elismerések át-

adása után kezdetét vette a megyei 

Nyugdíjas Kolbászkészítő Verseny. 

A hagyományos kolbászkészítő 

versenyre 46 nyugdíjas csapat neve-

zett be és a legjobb tudásukat bele-

adva kezdték el „gyúrni” a friss 

kolbászt. A hagyományos disznóto-

ros ebéd (hurka, kolbász, cigánka) 

elfogyasztása után és a kolbászgyú-

rás alatt is Márió és zenekara szóra-

koztatta a megyéből az Idősek Vi-

lágnapjára és a kolbászkészítő ver-

senyre érkezett több ezer nyugdíjas 

közönséget. Érkeztek nyugdíjas 

vendégek Budapestről, Hódmező-

vásárhelyről és az ország több pont-

járól is.  

A Kolbászkészítő Verseny délutáni 

eredményhirdetésén az alábbi szép 

eredmények születtek: I. helye-

zést ért el a Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete csapata Számfira Lász-

ló vezetésével Kétegyházáról, II. 

helyezést ért el a Nyugdíjas Ér-

dekvédelmi Egyesület csapata Dr. 

Vass Györgyné vezetésével Sar-

kadról, III. helyezést ért el a Fegy-

veres Testületek Nyugdíjas Klub-

ja csapata Kiss Imre vezetésével 

Orosházáról. A versenyen értékes 

különdíjban öt nyugdíjas csapat 

részesült.  A nap zárásaként az 

V.Országos Szenior Táncverseny 

legeredményesebb tánccsoportja 

és társastáncosai adtak színvona-

las műsort a nyugdíjas fesztivál-

vendégeknek. 

27-én vasárnap ismét túlnyomó 

részben a nyugdíjasoké és a csalá-

doké volt a fesztivál. Ekkor került 

megrendezésre a Kolbászfesztivál 

Töltött Káposztafőző Versenye, 

melyre a Békés Megyei Nyugdíjas 

Egyesületek Szövetsége szervezé-

sében 11 önálló megyei nyugdíjas 

csapat mérettette meg magát, 

azaz a nap folyamán kitűnő bog-

rácsos töltött káposztát főzött. Az 

ízletesen, sokszínűen elkészített 

bográcsos töltött káposztákat a 

kilátogató vendégek is megkóstol-

ták. 

Szrenka Pálné 

Betakarítási ünnep civil módra 

 

Október 12–én zajlott le az I. Kö-

rös-sárréti betakarítási forgatag 

és a második „AMINKVAN” 

mezőgazdasági, kulturális és 

gasztronómiai seregszemle, a 

Körös-sárréti Civil  

Szervezetek Szövetségének meg-

rendezésében Szeghalomban. 

 A rendezvény lényege a helyi 

termékek népszerűsítése és min-

den más, a térségben megtalálha-

tó értékek bemutatása. 

Az egész napos program keretén 

belül volt vásár, játszóház és szín-

padi programok.  

Több heti fáradozásunk gyümöl-

csét mutathattuk meg  a ked-

ves  érdeklődőknek, miközben 
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reménykedtünk, hogy minden 

simán fog lezajlani. Reményeink 

meghallgatatásra találtak, hiszen 

csak aznap verőfényes napsütést 

kaptunk! 

Köszönjük a nagyon sok pozitív 
visszajelzést és reméljük, jövőre is 
megrendezésre kerülhet ez az iga-
zán színes és változatos rendez-
vény!  
A program létrejöttét a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat támogat-
ta. 

Baji Ágnes 
 

 
 

 
 

PÁLYÁZATOK 

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI 

 

Civil szervezetek működési célú támogatása 2014. 

 

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a 

civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén. 

Támogatási időszak  

 
 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 

- szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló tevékenységek, 

- a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, 

- az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása. 

A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje: 

Kollégium elnevezése      Benyújtási határidő 

Közösségi környezet kollégium     2013.11.22. 23:59 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium  2013.11.27. 23:59 

Nemzeti összetartozás kollégium  2013.11.27. 23:59 

Társadalmi felelősségvállalás kollégium  2013.11.25. 23:59 

Új nemzedékek jövőjéért kollégium    2013.11.25. 23:59 

 

 

 

Kollégium elnevezése Támogatási időszak kezdő 

 időpontja: 

Támogatási időszak záró idő-

pontja: 

Közösségi környezet kollégium 2014.03.21. 2015.03.20. 

Mobilitás és alkalmazkodás kollé-

gium 

2014.03.11. 2015.03.10. 

Nemzeti összetartozás kollégium 2014.02.21. 2015.02.20. 

Társadalmi felelősségvállalás    

kollégium 

2014.03.31. 2015.03.30. 

Új nemzedékek jövőjéért           

kollégium 

2014.03.01. 2015.02.28. 
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Szakmai pályázatok 

 

Közösségi Környezet Kollégium 

 

A pályázat célja: Kulturális tevé-

kenység, közművelődés, tudo-

mány és kutatás, hagyományápo-

lás, audio- és telekommunikáció, 

informatika, elektronikus hírköz-

lés, szak- és felnőttképzés, isme-

retterjesztés, társadalmi párbe-

széd, fogyasztóvédelem, a telepü-

lés és közösségfejlesztés területén 

működő civil szervezetek szakmai 

programjának támogatása. 

A pályázati kiírás keretében támo-

gatott projektek támogatási idő-

szaka: 2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatható tevékenységek: 

I. civil szervezeteket érintő évfor-

dulók, fesztiválok, hazai rendez-

vények támogatása; 

II. nemzetközi civil kapcsolatok-

ban a magyarországi civil szerve-

zetek jelenlétének biztosítása, ha-

zai rendezvényeken, fesztiválokon 

történő részvétel, nemzetközi tag-

díjakhoz támogatás biztosítása, 

európai integrációt elősegítő prog-

ramok; 

III. civil szférával kapcsolatos tu-

dományos kutatások, monitoring 

tevékenység és nyilvántartási fela-

datok; 

IV. civil szférával kapcsolatos 

szolgáltató, tanácsadó, oktatási, 

fejlesztő, segítő, illetve esély-

egyenlőséget és akadálymentessé-

get elősegítő tevékenység és intéz-

mények támogatása; 

V. civil szférát bemutató kiad-

ványok, elektronikus és írott szak-

mai sajtó támogatása; 

VI. civil szervezetek pályázati ön-

részeinek támogatása; 

VII. adományosztó szervezetek-

nek szóló juttatás a Nemzeti 

Együttműködési Alap Tanácsa, 

illetve a kollégiumok egységes 

elvek mentén meghatározott, for-

rásautomatizmus biztosításáról 

szóló döntései alapján; 

VIII. civil érdek-képviseleti tevé-

kenység; 

 

A pályázat EPER rendszerben 

való véglegesítésének határideje: 

2013.11.29. 23:59 

 

Mobilitás és alkalmazkodás   

kollégium 

 

A pályázat célja: Élet és vagyon-

biztonság, közbiztonság, polgári 

védelem, önkéntes tűzoltás, men-

tés és katasztrófa elhárítás, köz-

rend és közlekedésbiztonság vé-

delme, szabadidő, hobbi és sport, 

a nők és férfiak esélyegyenlőségé-

nek védelme területén működő 

civil szervezetek szakmai prog-

ramjának támogatása. 

A pályázati kiírás keretében támo-

gatott projektek támogatási idő-

szaka: 2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatható tevékenységek: 

I. civil szervezeteket érintő évfor-

dulók, fesztiválok, hazai és hatá-

ron túli rendezvények támogatá-

sa; 

II. nemzetközi civil kapcsolatok-

ban a magyarországi civil szerve-

zetek jelenlétének biztosítása, ha-

zai és határon túli rendezvénye-

ken, fesztiválokon történő részvé-

tel, nemzetközi tagdíjakhoz támo-

gatás biztosítása, európai integrá-

ciót elősegítő programok; 

III. civil szférával kapcsolatos 

szolgáltató, tanácsadó, oktatási, 

fejlesztő, segítő, illetve esély-

egyenlőséget és akadálymentessé-

get elősegítő tevékenység és intéz-

mények támogatása; 

IV. civil szférát bemutató kiad-

ványok, elektronikus és írott szak-

mai sajtó támogatása; 

V. civil érdek-képviseleti tevé-

kenység; 

A pályázat EPER rendszerben 

való véglegesítésének határideje: 

2013.12.02. 23:59 

 

Nemzeti Összetartozás            

kollégium 

 

A pályázat célja: A Kárpát-

medencei együttműködés, mint a 

határon túli magyarsággal kap-

csolatos nemzetközi tevékenység 

és az európai integráció elősegíté-

se, továbbá a Magyarországon élő 

nemzetiségek, valamint az emberi 

és állampolgári jogok védelme, 

vallási tevékenység területén mű-

ködő civil szervezetek szakmai 

programjának támogatása. 

A pályázati kiírás keretében támo-

gatott projektek támogatási idősza-

ka: 2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatható tevékenységek 

I. civil szervezeteket érintő évfor-

dulók, fesztiválok, hazai és határon 

túli rendezvények támogatása (a 

civil tv. 56. § (4) bekezdése szerinti 

együttesen beadott pályázatra ki-

zárólag ennél a pontnál van lehető-

ség); 

II. nemzetközi civil kapcsolatokban 

a magyarországi civil szervezetek 

jelenlétének biztosítása, hazai és 

határon túli rendezvényeken, fesz-

tiválokon történő részvétel, nem-

zetközi tagdíjakhoz támogatás biz-

tosítása, európai integrációt előse-

gítő programok támogatása; 

III. civil szférával kapcsolatos szol-

gáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesz-

tő, segítő, illetve esélyegyenlőséget 

és akadálymentességet elősegítő 

tevékenység és intézmények támo-

gatása; 

A pályázat EPER rendszerben való 

véglegesítésének határideje:     

2013.11.29. 23:59 

 

Társadalmi felelősségvállalás   

kollégium 

 

A pályázat célja: Nonprofit szer-

vezeteknek, ernyőszervezeteknek 

nyújtott szolgáltatások, szakmai és 

érdekképviselet, szociális tevé-

kenység, családsegítés, időskorúak 

gondozása, rehabilitációs foglal-

koztatás, hátrányos helyzetű réte-

gek segítése területén működő civil 

szervezetek szakmai programjának 

támogatása. 

A pályázati kiírás keretében támo-

gatott projektek támogatási idősza-

ka: 2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatható tevékenységek:  

Civil szférával kapcsolatos szolgál-

tató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, 
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segítő, illetve esélyegyenlőséget 

és akadálymentességet elősegítő 

tevékenység és intézmények tá-

mogatása. 

A pályázat EPER rendszerben 

való véglegesítésének határideje: 

2013.12.02. 23:59 

 

Új nemzedékek jövőjéért       

kollégium 

 

A pályázat célja: Nevelés és ok-

tatás, képességfejlesztés, gyermek 

és ifjúsági érdekképviselet, gyer-

mek- és ifjúságvédelem, egés-

zségmegőrzés, betegségmegelő-

zés, gyógyító, egészségügyi reha-

bilitációs tevékenység, kábítószer

-megelőzés, természet- és környe-

zetvédelem területén működő 

civil szervezetek szakmai prog-

ramjának támogatása. 

A pályázati kiírás keretében tá-

mogatott projektek támogatási 

időszaka: 2014.04.01. - 2015.03.31. 

Támogatható tevékenységek: 

I. civil szervezeteket érintő évfor-

dulók, fesztiválok, hazai és hatá-

ron túli rendezvények támo-

gatása; 

II. nemzetközi civil kapcsolatok-

ban a magyarországi civil szerve-

zetek jelenlétének biztosítása, 

hazai és határon túli rendezvé-

nyeken, fesztiválokon történő 

részvétel, nemzetközi tagdíjak-

hoz támogatás biztosítása, euró-

pai integrációt elősegítő progra-

mok; 

III. civil szférával kapcsolatos 

tudományos kutatások, monitor-

ing tevékenység és nyilvántartási 

feladatok; 

IV. civil szférával kapcsolatos 

szolgáltató, tanácsadó, oktatási, 

fejlesztő, segítő, illetve esély-

egyenlőséget és akadálymentes-

séget elősegítő tevékenység és 

intézmények támogatása; 

A pályázat EPER rendszerben 

való véglegesítésének határideje: 

2013.12.02. 23:59 

A pályázati felhívás és útmutató 

letölthető a http://civil.info.hu/

web/nea/palyazatok oldalról.  

Kétoldalú ifjúsági kulturális prog-

ramok támogatása - IFJ-GY-13-D 

 

A pályázati program célkitűzései:  

Olyan értékközpontú és értékterem-

tő, gyermek- és ifjúsági korosztály 

aktív részvételével - Magyarorszá-

gon, illetve Magyarország közigaz-

gatási határán túl megvalósuló - kul-

turális programok támogatása, ame-

lyek szervesen illeszkednek a gyer-

mek és/vagy ifjúsági közösségek, 

szervezetek szakmai tevékenységé-

be, munkájába. Szolgálják a határo-

kon átnyúló magyar-magyar együtt-

működést, valamint hozzájárulnak a 

gyermek és ifjúsági kezdeményezé-

sek megvalósulásához, a határon túli 

magyar közösségek erősítéséhez. 

Biztosítják a szabadidő hasznos el-

töltését, a gyermek- és ifjúsági kor-

osztály tagjainak lelki és erkölcsi 

fejlődését.  

Jelen pályázati kiírás keretében egy 

magyarországi és egy határon túli 

ifjúsági szervezet pályázik együtt 

közös kulturális program lebonyolí-

tására.  

A pályázati program keretében vá-

lasztható programtípusok:  

- ifjúsági kulturális programok, 

programsorozatok, ifjúsági közössé-

gek helyi kezdeményezései, a kétol-

dalú együttműködést elősegítő szak-

mai műhelyek, találkozók, tanul-

mányutak, tapasztalatcserék, helyi 

párbeszéd elősegítése stb.  

A tervezett programok minden eset-

ben az együttműködés részeként 

valósíthatók meg, ahol az adott 

program vagy programsorozat köz-

vetlenül segíti elő a pályázat célkitű-

zéseinek, a fiatalok és közösségeik 

kreatív kezdeményezéseinek megva-

lósítását.  

A pályázatok támogatására rendel-

kezésre álló keretösszeg 28 000 000 

Ft. A pályázaton maximum 1 000 

000 Ft vissza nem térítendő támoga-

tás igényelhető. A pályázott támoga-

tás mértéke maximum a projekt el-

számolható összes költségének 90%-

a lehet. A támogatás folyósítása egy 

összegben, előfinanszírozás formájá-

ban történik.   

Támogatási időszak: a Pályázó 

által a pályázatban megjelölt, 

2013. november 1. és 2014. május 

31. közé eső időszak.  

Jelen pályázati kategóriában a 

pályázati díj 2.200 Ft.  

Jelen pályázati kiírás keretében 

az alábbi feltételeknek megfele-

lő magyarországi szervezetek 

nyújthatnak be pályázatot:  

- társadalmi szervezetek, alapít-

ványok (kivéve pártok, pártok-

hoz kötődő ifjúsági szervezetek, 

szakszervezetek),  

- önálló jogi személyiséggel nem 

rendelkező közösségek, ameny-

nyiben rendelkeznek befogadó 

(kötelezettségvállaló) szervezet-

tel,  

- egyházak, egyházi szervezetek,  

- egyházi fenntartású intézmé-

nyek,  

- önkormányzatok, önkormány-

zati társulások, kistérségek és 

fenntartásukban működő intéz-

mények  

- többcélú kistérségi társulások 

és fenntartásukban működő in-

tézmények,  

- nonprofit betéti társaságok és 

nonprofit korlátolt felelősségű 

társaságok.  

Amelyek (kivéve: önkormány-

zatok és egyházak esetében):  

- gyermek és ifjúsági célokat va-

lósítanak meg; vagy  

- gyermek és ifjúsági közössége-

ket fognak össze; vagy  

- gyermek és ifjúsági közösségek 

számára szolgáltatásokat biztosí-

tanak; vagy  

- a gyermek és ifjúsági korosz-

tályok érdekeinek képviseletét 

vállalták fel létesítő okiratukban.  

A pályázatot kizárólag elektro-

nikus úton lehet benyújtani: 

http://www.ncsszi-pr.hu  

A pályázatok beadási határideje: 

2013. november 29. 23:59 perc  

A Pályázati felhívás és útmutató 

letölthető a http://

www.kormany.hu/hu/emberi-

eroforras-miniszterium és a 

http://www.ncsszi.hu honla-

pokról.  
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Meghívó 

 

A  Közösségfejlesztők Békés Me-

gyei Egyesülete  a  

„FÓKUSZBAN A KÖZÖSSÉGI 

MUNKA” Újszerű közösségi kez-

deményezések, jó gyakorlatok!  

címmel konferenciát szervez, 

melynek  

Időpontja: 2013. november 15. 

(péntek) 13.00 óra 

Helyszíne: Szlovák Kultúra Háza – 

Békéscsaba, Kossuth tér 10. 

 

PROGRAM 

 

13.00 – 14.30  

A magyarországi közösségfejlesz-

tő munka eredményei napjaink-

ban 

Előadó: dr. Vercseg Ilona, közös-

ségfejlesztő, egyetemi oktató 

 

14.30 – 14.45  - Szünet 

 

14.45 – 16.00   

Kezdő lépések – kezdeményezések 

Békés megye településein 

A Nagybánhegyesi Civil Kerek-

asztal előzményei, működése 

Előadó: Pepó Jánosné, a Nagybán-

hegyesi Szlovák Hagyományőrző 

Közhasznú Egyesület elnöke 

A Dohánylevél Hagyományőrző 

és Hagyományteremtő Egyesület 

tevékenysége Csanádapácán 

Előadó: Mórocz Ildikó, egyesületi 

alelnök 

 

A konferencián való megjelenés 

ingyenes, de regisztrációhoz kö-

tött.  Jelentkezés a civil@kfbme.hu 

e-mail címen lehetséges. 

Támogató:  

Nemzeti Kulturális Alap 

 

III. KÁDÁR FERENC NÉPDAL-

ÉNEKLÉSI ÉS NÉPTÁNCVER-

SENY  

 

A DÉVAVÁNYAI FOLKMŰHELY 

EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN a 

Hagyományőrző Nők Egyesületé-

nek közreműködésével ismét meg-

rendezésre kerül a III. KÁDÁR FE-

RENC NÉPDALÉNEKLÉSI ÉS 

NÉPTÁNCVERSENY. 

Időpont: 2013. december 8. 

(vasárnap) 

Helyszín: Művelődési Ház 

(Dévaványa, Gyöngy u. 6.) 

A versenyre a következő kategóri-

ákban lehet jelentkezni: 

NÉPDALÉNEKLÉS 

Egyéni éneklés: 

I.   általános iskola alsós korosztály                               

II. általános iskola felsős korosztály                           

III. középiskolai korosztály 

IV. felnőtt korosztály                                                                                   

Csoportos éneklés: 

kisegyüttes:    2 – 5 fő 

énekegyüttes: 6 főtől 

énekegyüttes: hangszerkísérettel 

Kérjük, hogy a repertoárt lehetőleg 

egy tájegységből, vagy témakörből 

állítsák össze, melynek időtartama 

ne haladja meg szólistáknál az 5 

percet, csoportoknál a 7 percet. 

NÉPTÁNC 

Korcsoportok:  

 I.    korcsoport: gyermek (6-14 év) 

II.    korcsoport: ifjúsági (14-18 év) 

III. korcsoport: felnőtt (18.évtől)                                                                                                                         

Kategóriák: 

A. Kamaraegyüttes (max. 6 pár) 

B. Szóló páros tánc 

C. Szóló férfitánc                                                                          

D. Szóló páros tánc kísérővel 

Nevezhet bármilyen alapfokú mű-

vészeti iskola, együttes, egyesület 

csoportja, szólistája, akinek nincsen 

felsőfokú szakirányú végzettsége.  

Egy tanuló több kategóriában ne-

vezhető, ezt a jelentkezési lapon fel 

kell tüntetni! 

Igény esetén központi zenekar áll 

rendelkezésre.                 

Nevezési díj: 

Szóló kategóriákban:           

500.- Ft/versenyző 

Csoportos kategóriákban:  

1000.- Ft/együttes 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2013. NOVEMBER 18. 

Jelentkezni lehet személyesen a 

Művelődési Ház irodáján, 

(Dévaványa, Gyöngy u. 6.) 

vagy a www.folkmuhely.hu cím-

ről letölthető jelentkezési lapon. 

e-mail elérhetőségek:  

- népdalkénekesek részére: 

erdeiattila@folkmuhely.hu 

 - néptáncosok részére:      

devavanyaifolkmuhely@gmail.com  

További részletek olvashatóak a 

www.folkmuhely.hu weboldalon, 

valamint érdeklődni lehet az aláb-

bi telefonszámokon: 

Kiss Alexandra Terézia 

06-30/507-4316 

Erdei Attila 06-20/773-9692 

 

Ismét „Gyermek és ifjúsági népi 

kézműves pályázat” Békéscsabán 

 

A Békés Megyei Népművészeti 

Egyesület, a Békés Megye Népmű-

vészetéért Alapítvánnyal és a Kéz-

műves Szakiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolával közösen az 

idei évben is meghirdette a Gyer-

mek és Ifjúsági Népi kézműves 

pályázatot. A pályázatra szép 

számmal érkeztek jelentkezések a 

megye több településéről, vala-

mint más megyékből is. 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 
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A jelentkezők pályamunkáit no-

vember 11-től november 22-ig 

gyűjtjük a Kézműves Szakiskolá-

ban az Orosházi út 32. sz. alatt. A 

beérkezett alkotásokat a szakmai 

zsűri november 23-24-én tekinti 

meg, s dönt a beérkezett tárgyak 

díjazásáról, illetve a kiállításon 

való részvételéről. 

A kiállítás a Munkácsy Mihály 

Múzeumban december 8. és ja-

nuár 12. között látogatható a Mú-

zeum nyitvatartási rendje szerint. 

 

Felhívás általános iskolai diákön-

kormányzatok számára 

 

Az ENSZ november 20-át a Gyer-

meki Jogok Napjává nyilvánította. 

Ebből az alkalomból a Dél-alföldi 

Regionális Közművelődési Egye-

sület játékra hívja, várja a megye 

általános iskoláiból a diákönkor-

mányzatok képviselőit. 

Játék helye: Békéscsaba, Csaba 

Center aula 

Időpontja: 2013. november 19.  

14.30 óra (tervezetten 16.30-ig) 

Minden iskolai DÖK 5 fős diákde-

legációval (5-8 osztályosok) és egy 

fő felnőtt kísérővel képviselheti az 

iskolát. 

A játék kétfordulós, a november 

20-i rendezvényre maximum 8 

csapat kap meghívást a zsűri ja-

vaslata alapján, azok közül, akik 

az előzetes feladatot e-mailben 

beküldik. 

A játék során elsősorban kreativi-

tásra épülő feladatokat oldanak 

meg a csapatok, diákjogok, gyer-

meki jogok témakörben. 

Kérjük, az előzetes feladat megol-

dását (megjelölve a beküldő iskola 

nevét, e-mail címét, a jelentkező 

diákönkormányzati tagok névso-

rát, s a kísérő tanárt) 2013. novem-

ber 14-ig visszajuttatni az alábbi e-

mail címre: kbm@t-online.hu 

Előzetes feladat: 

AMIT MI TEHETÜNK! 

A csapattagok és felnőtt segítőjük 

közösen válaszolják meg az alábbi 

kérdést: 

 

Mit tesz és mit tehet(ne) az isko-

látok diákönkormányzata a gyer-

meki és a diákjogok érvényesülé-

se érdekében? 

Beküldeni a maximum egy A/4-

es oldal terjedelmű közös feladat-

megoldást kérjük. 

 

 

Békés megye értéktára 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet a 

magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény és a magyar nemze-

ti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) Korm. rendelet kapcsán 

„Szakmai műhely az értékgyűjtő 

munka jegyében” címmel szak-

mai napokat szervez, amelyre 

ezúton tisztelettel meghívja az 

érdeklődő önkormányzatok, kul-

turális intézmények, civil szerve-

zetek, helyi értéktár bizottságok 

képviselőit. 

A szakmai műhelyekre elsősor-

ban Békési és a Szeghalmi járás-

ból érkező érdeklődőket várjuk, 

de természetesen más települések 

képviselői is bekapcsolódhatnak 

a programba. 

 

Időpontok és helyszínek: 

2013. november 20.  

Békési járás: 

10.00 óra: Békés Város Polgár-

mesteri Hivatala  

(Békés, Petőfi út 2.) 

Szeghalmi járás:  

14.00 óra: Füzesgyarmati Polgár-

mesteri Hivatal Díszterme 

(Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) 

Téma: A közösségfejlesztés szere-

pe a helyi értékgyűjtő munkában 

A szakmai műhelyt vezeti: 

Pocsajiné Fábián Magdolna mű-

velődésszociológus, közösségfej-

lesztő - Közösségfejlesztők Békés 

Megyei Egyesülete. 

 

2013. november 27.  

Szeghalmi járás: 

13.00 óra: Sinka István Művelődé-

si Központ és Városi Könyvtár 

(Vésztő, Kossuth út 43.) 

Békési járás: 

16.00 óra: Orlai Petrics Soma Kul-

turális Központ (Mezőberény, Fő 

út 1-3.) 

Téma: A történelem és a néprajz 

kapcsolódása az értékgyűjtő 

munkához 

A szakmai műhelyt vezetik: 

Nagyné Martyin Emília, a Mun-

kácsy Mihály Múzeum Tudomá-

nyos-Muzeológiai Osztály veze-

tője és Dr. Erdész Ádám a Békés 

Megyei Levéltár igazgatója.  

A szakmai napokon a részvétel 

ingyenes! 

Kérem jelentkezési szándékát e-

mail-ben küldje el az alábbi címre 

2013. november 18-ig: 

bekes@nmi.hu 

Információ kérhető a +36-30-665-

31-02-es telefonszámon vagy a 

bekes@nmi.hu e-mail címen. 

 

Napsugár Bábszínház programja 

Fényben-árnyban Lúdas Matyi 

(Illyés Gyula Lúdas Matyi című 

mese feldolgozása 

sziluettjátékban) 

  

A Békéscsabai Napsugár Báb-

színház játékos beavató előadásra 

invitálja a gyerekeket és felnőtte-

ket. 

Az előadás célja a szórakoztatás 

mellett, a beavató színházi forma 

által betekintést nyújtani a szín-

ház belső, titokzatos világába. A 

gyerekek belekóstolhatnak a já-

tékba, és az általuk kiválasztott 

jelenet résztvevői is lehetnek. 

Ludas Matyi története kiválóan 

alkalmas erre a feladatra, humort 

és erkölcsi mondanivalót egya-

ránt tartalmaz. A létrehozott elő-

adás formája árnyjáték, azaz szi-

luett játék. 

Rendező: Csortán Erzsébet 

Játsszák: Czumbil Örs, Dénes 

Emőke, Soós Emőke, Terjék Atti-

la, Csortán Erzsébet 

Zene: Lovas Gábor és Földesi 

Márton 

Rendezőasszisztens: Nagy Ildikó 

Az előadást öt éves kortól ajánl-

juk. 
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A bemutató előadás november 9-

én volt, de a további időpontokról 

a www.napsugarbab.hu oldalon 

tájékozódhatnak vagy bővebb in-

formáció kérhető a 20/293-5626-os 

telefonszámon. 

 

Csigaház - babaszínház! 

 

Ismét vendégünk a kecskeméti 

Ciróka Bábszínház 2013. novem-

ber 16-án, 15.00 és 16.30 órától 

Elhagyatott rét szélén, annak is a 

közepén, magányosan ül CSIGA. 

Ül, és nem megy sehova, jöjjön a 

világ oda! 

És a világ odamegy, mint Moha-

medhez a hegy. Katica kutatja, ku-

kac nógatja, pille firtatja, béka ug-

ratja, sün faggatja, mi lehet a csiga 

búja. 

A választ csakis pipacs és pitypang 

tudja... 

Az előadás végén a játéktér kinyí-

lik, és a színészek segítségével ját-

szótérré változik. 

Rendező: Kiszely Ágnes 

Játsszák: Nyirkó Krisztina, Apró 

Ernő 

Helyszín: Ibsen Ház (2.emelet). 

Jegyár egységesen 800 Ft. 

Információ és jegyfoglalás a  

06-20-293 5626-os telefonszámon.  

 

 

 

A Békéscsabai Jókai Színház no-

vemberi műsora 

 

Ulrich Hub: Nyolckor a bárkán 

zenés mesejáték egy részben 

Messze-messze, valahol a sarkvi-

déken három pingvin éldegél – 

olykor veszekednek, verekednek. 

Egyszer csak érkezik egy galamb, 

aki közli velük, hogy hamarosan 

hatalmas özönvíz lesz. Ezért két 

jegyet hozott nekik Noé bárkájára, 

amely nyolckor indul. Majd elre-

pül. Igen ám, de a pingvinek hár-

man vannak… Mi lesz most? Ki 

marad, ki megy? Aztán nagy ne-

hezen mégis csak kezdetét veszi 

az utazás. Csodálatos humorral, 

olykor csibészesen, ugyanakkor 

kedvesen meséli el a történetet 

Ulrich Hub. Szereplői számos, 

fontos kérdést tesznek fel az élet-

ről. A darab nem kérdőjelez meg 

és nem is hirdet régi-új igazságo-

kat. Elmesél egy történetet, amely 

egyáltalán nem kíván konkrét 

választ adni, de nem is kendőzi el 

az élet problémáit. Nem nyújtja 

tálcán a megoldást, de a felnőtté 

váláshoz, a minket körülvevő vi-

lág megértéséhez és elfogadásá-

hoz segítséget ad. Hiszen, mivel 

mindnyájunkban van egy hang, 

amely megmondja nekünk, mi 

helyes és mi helytelen. Segítséget 

kíván adni egymás megismerésé-

ben és elfogadásában, még akkor 

is, ha esetleg más is a bőrszínünk. 

Rendező: Koleszár Bazil Péter 

Az előadások pontos időpontja 
megtalálható a 
www.jokaiszinhaz.hu honlapon, 
jegyek kaphatók a Jókai színház 
jegyirodájában (Békéscsaba, And-
rássy út 1-3.). Bővebb információ 
kérhető a 66/519-550-es telefon-
számon vagy a 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu e-
mail címen.  
 
 
A Balkán Táncegyüttes programja 

 

 
 
Mezőberényi rendezvények 
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lálhatók a civil szféra képviselői, 

mint közművelődési intézmények, 

egyházak, önkormányzatok. 

Hoffmann Imre, a Belügyminiszté-

rium közfoglalkoztatásért felelős 

helyettes államtitkára emlékezte-

tett: az eddigi közmunkaprogra-

mok elsősorban mezőgazdasági és 

ipari tevékenységekre irányultak. 

Felidézte, hogy a kulturális köz-

foglalkoztatási programnak voltak 

már előzményei, a Magyar Nem-

zeti Digitális Archívumban vagy a 

Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alapnál például 

digitalizálási és archiválási felada-

tokat láttak el közmunkások. Az új 

projekt csaknem mindegyik részt-

vevője képzésben is részesül, ami 

nagyban hozzájárulhat az elsődle-

ges munkaerőpiacon történő elhe-

lyezkedésükhöz - hangsúlyozta 

Hoffmann Imre. 

Závogyán Magdolna, az NMI fő-

igazgatója elmondta, hogy a részt-

vevőknek legalább érettségivel 

kell rendelkezniük, de diplomás 

kulturális közfoglalkoztatottakra 

is számítanak; a jelentkezők a 

munkát megelőzően 40 órás kép-

zésben részesülnek majd. A prog-

ramban november 1-jétől már 134-

en dolgoznak: megyénként 6-6, a 

központban pedig 16 fő - jegyezte 

meg a főigazgató, hozzátéve: a 

projektben megyénként átlagosan 

230-250-en vesznek majd részt. 

Halász János és Závogyán Mag-

dolna az MTI kérdésére válaszolva 

elmondták: a közfoglalkoztatottak 

a helyi igényeknek megfelelően 

változatos munkákat végeznek, 

feladataik közé tartozhat például 

kiadványok gondozása, közgyűj-

temények, faluházak program-

szervezése, adatbázis-építés vagy 

archiválás is. Mint hangsúlyozták, 

a tapasztalatok felhasználásával a 

program várhatóan 2014 áprilisa 

után is folytatódni fog. 
forrás: www.nmi.hu 

UWC Ösztöndíj program  

Az UWC ösztöndíjairól röviden: 

az UWC Magyarországi Egyesüle-

te idén is érdeklődő diákok jelent-

kezését várja a United World Coll-

eges (UWC) 2014-2016-os tanévek-

re meghirdetett ösztöndíj-

pályázatára. Az ösztöndíj kétéves 

külföldi tanulmányokat biztosít 

egy olyan speciális kollégiumban, 

ahol a Nemzetközi Érettségi Prog-

ram keretében közel nyolcvan 

nemzet fiataljai élnek és tanulnak 

együtt. Az iskolák által felajánlott 

ösztöndíjak fedezik az ottani tar-

tózkodás, így a szállás, étkezés és a 

tanulmányok teljes költségét. A 

diákok családját terheli 

(iskolánként változó mértékben) a 

zsebpénz, a biztosítás és az utazási 

költségek fedezése. Ezen költségek 

enyhítésére azonban igénybe ve-

hető egyesületünk támogatási 

alapja. 

Számítunk viszont az ösztöndíjala-

punkat támogató hozzájárulásra 

azon ösztöndíjat nyert diákok csa-

ládjától, akiknek jövedelmi helyze-

te ezt megengedi. Ez teszi lehető-

vé, hogy a jövőben is módunk le-

gyen a részleges ösztöndíjak kiegé-

szítésére, az ösztöndíjak számának 

növelésére. A támogatás módjáról 

és ajánlott mértékéről részletes 

tájékoztató található az UWC Ma-

gyarország honlapján 

(www.uwc.hu). Ennek alapján a 

felajánlás összegéről a család dönt. 

Az így befolyt támogatásokat a 

következő években meghirdetett 

részleges ösztöndíjak kiegészítésé-

re fordítjuk, hogy ezzel is biztosít-

suk a magyar diákok folyamatos 

jelenlétét az UWC iskolákban. 

Szervezetünk, amely a magyar 

diákok kiválogatásáért felelős, 

igyekszik maximálisan biztosítani 

az érintettek tájékoztatását, a válo-

gatás zökkenőmentes lebonyolítá-

sát és a kiutazók felkészítését. 

Sajtótájékoztató a Kulturális köz-

foglalkoztatási programról 

Négyezer fő részvételével, 2,5 mil-

liárd forintos kerettel indul a ha-

zai települések harmadát érintő, 

kulturális közfoglalkoztatási prog-

ram novemberben. A Nemzeti 

Művelődési Intézet (NMI) által 

indított program célja, hogy újító 

módon, kulturális és közösségi 

értékteremtésre, a nemzeti kultúra 

terjesztésére használja ki a köz-

munkaprogram lehetőségeit. A 

program megkezdését ezért szé-

leskörű felmérés előzte meg, 

amelynek során 15 ezer közműve-

lődési intézmény és önkormány-

zat, civil és művészeti szervezet 

jelezhette igényeit, javaslatait - 

mondta el csütörtökön Budapes-

ten az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumának kultúráért felelős ál-

lamtitkára. 

Halász János kiemelte egy munka-

alapú társadalom létrehozásának 

fontosságát, emlékeztetve arra, 

hogy ma már 230 ezerrel több ál-

láshely van Magyarországon, 

mint 2010-ben. A közmunkaprog-

ram újra megtanítja dolgozni a 

résztvevőket, olyan tudás birtoká-

ba hozva őket, amelynek köszön-

hetően aztán a munkaerőpiacon is 

meg tudják állni a helyüket, de a 

korábban kulturális területen dol-

gozó, munka nélkül maradt szak-

emberek is felfrissíthetik tudásu-

kat - jegyezte meg. 

Halász János beszámolója szerint 

a kulturális közfoglalkoztatási 

programot a minden megyében 

közművelődési módszertani iro-

dákat működtető NMI koordinál-

ja. A kezdeményezésnek köszön-

hetően 3706-an jutnak munkához 

közfoglalkoztatottként, mellettük 

160 területi koordinátor és 134 

asszisztens dolgozik majd bruttó 

100 ezer forint körüli fizetésért. 

A program csaknem 2000 partner-

szervezete között éppúgy megta-

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 
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Amennyiben további informáci-

ókra lenne szüksége, egyesüle-

tünk munkájáról, az ösztöndíjak-

ról és a programról a www-

.uwc.hu honlapon tájékozódhat, 

illetve állunk rendelkezésére az 

info@uwc.hu címen, valamint 

pénteken és szombaton 17:00 és 

19:00 között a +36 30 559 80 90 

telefonszámon! 

Tájékoztató nap: tizedikes és tize-

negyedikes diákok részére a Tö-

mörkény István Gimnáziumban 

(Szeged, Tömörkény utca 1.) no-

vember 13-án, szerdán, 15:00-tól. 

 

 

 

 

Újabb szoftverrel erősödhetnek a 

hazai nonprofitok 

Újabb szoftverrel bővült a 

Civiltech Program, melynek kere-

tében nonprofit szervezetek igé-

nyelhetnek modern informatikai 

megoldásokat. Az SAP Lumira 

nevű üzleti intelligencia szoftveré-

vel különösebb informatikai tudás 

nélkül készíthetnek kimutatáso-

kat, és elemzéseket a szervezetek. 

A szoftver használatával például 

hatékonyabbá tehető az adomá-

nyozók megszólítása, a nonprofi-

tok teljesítményének visszaméré-

se, eredményesebbé tétele, a tevé-

kenység elemzése, professzionális 

bemutatása, a pályázati anyagok 

jobb alátámasztása. 

 

Az alkalmazást ingyenesen vehetik 

igénybe Magyarországon bejegy-

zett közhasznú egyesületek, alapít-

ványok, közalapítványok. A rende-

lés menete, illetve a további szabá-

lyok a NIOK Alapítvány által mű-

ködtetett CivilTech program hon-

lapjáról érhető el. 

A CivilTech program kínálatában 

ezzel együtt már 172 különböző 

szoftver érhető el. A szoftvereket 

olyan cégek bocsátják a hazai nonp-

rofit szervezetek számára, mint a 

Cisco, a Microsoft, az SAP, a 

Symantec. A program működése 

során, eddig már több mint 800 

szervezet regisztrált, több mint 920 

adományozás, amelynek piaci érté-

ke meghaladja az 1 milliárd forin-

tot. 

Bővebb információ: www.civiltech.hu 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Szín Közösségi Művelődés    

folyóirat 18/4-es lapszám  

Új honlapunkon (www.nmi.hu) a 

folyóirat önálló web-felületen 

érhető el, amelyen az aktuális 

számhoz tartozó beharangozók 

mellett, folyóirat-archívum, szer-

kesztőségi információk, továbbá 

megrendelési lehetőség és lapis-

mertető is kapcsolódik. 

TARTALOMJEGYZÉK 

Závogyán Magdolna: Magyar 

Értékek 

Németh János István: Az Agora 

és az Agora Pólus Program 

HÁLÓZAT 

Mátyus Aliz: Bácskertesi értékek, 

hagyományok 

Mátyus Aliz: „közösséget építeni 

csak szolgálattal lehet” 

HELYI ÉRTÉK 

Kémeri Attila: Helyi értékek pél-

daértékű továbbvitele Szatmár-

ban 

Dohorné Kostyál Zsuzsanna: 

Ásotthalmi Tanyasuli. Batátát 

Ásotthalomról 

SZÍN SZÓKINCSTÁR 

B. Gelencsér Katalin: Érdek, érde-

kes, érdeklődés, érdeklődést kel-

tő, érdektelen 

SZÓKIMONDÓ 

Beke Kata: … mert az ember két-

nemű 

MÓDSZERTAN 

Jantyik Zsolt: Királyok, fejedelmek 

útja 

Hegedűs Katalin: Az Élő Forrástól 

a Pajtafesztiválig 

Gergye Rezső: Racionális szenve-

déllyel a minőségért! 

CIVILEK – ÖNKÉNTESEK 

Konczér Katalin: A Tuttu Mikka-

Makka Gyermek és Ifjúsági Egye-

sületről 

Mátyus Aliz: A Kecskeméti Sza-

tyor Egyesület 

Varga-Sipos Andrea: Önkéntesség 

– lehetőség a közösségi művelő-

désben 

KITÜNTETTEK – AUGUSZTUS 

20. 

Magyar Arany Érdemkereszt pol-

gári tagozata kitüntetés: Bicskei 

Zoltán 

Bessenyei György-díjasok: 

Czégény Ilona, Kardos László, 

Nyitrai Mária, Péterfi Ferenc, 

Tánczos Tamás 

 

INTERJÚ 

Hegedűs Katalin: Tudás, tisztelet, 

szeretet 

MŰVÉSZET 

Angyal László: 20 éves az AKT 

Képzőművészeti Társaság  

Feledy Balázs: A hely szelleme, 

ahol e képek jól érzik magukat… 

A Váci Vox Humana kórus 

ARCKÉPEK 

Závogyán Magdolna: Balipap Fe-

renc  

Balog Zoltán: Halmos Béla  

Buda Béla életútja  

Püski Sándor  

Bakos István: Vekerdi László em-

léktáblája 

VISSZATEKINTŐ 

Kiss Gy. Csaba: A nemzeti ellenál-

lás jeles képviselőjének laudációja  

Bevezetés a politikai pszichiátriába 

KÖNYVISMERTETÉS 

Mátyus Aliz: Egy könyv a látható 

és láthatatlan világokról 

RÍMELŐ 

Hamvas Béla: Fák 

Napló 

Debreczeni Tibor: A kőrösi kézirat 

MIKROSZKÓP 

Takács Géza: Roma napló IX. 
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Tanácsadások civil szervezetek részére:  

 

Pályázati tanácsadás:  

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

tása, adott pályázaton való részvétel feltételeinek, a megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötele-

zettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és veszélyek ismertetése, dokumentáció összeállításával, 

elszámolással, 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! 

- Regisztráció elkészítése 

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

bemutatása 

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 kér-

déseivel 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  
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