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1989. január 22-én ün-

nepeltük először a 

Magyar Kultúra Nap-

ját hazánkban. Azért 

ezen a napon, mert a 

kéziratok tanúsága 

szerint ekkor van a 

HIMNUSZ születés-

napja, ugyanis ezen a 

napon fejezte be Köl-

csey Ferenc a vers 

megírását 1923-ban. 

Ezen a napon az egész 

országban megemlé-

kezéseket, díjátadó-

kat, hangversenyeket 

és színházi előadáso-

kat tartanak. 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP FÓRUM  

A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Dialóg a Közösségekért Egyesület (Miskolc), az 

Életfa Segítő Szolgálat Egyesület (Debrecen) és a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete (Békéscsaba), a Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott 

program keretében, fejlesztési programban való részvételre hívja az Észak-

Magyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Alföldön működő, közösségi szolgáltatásokat 

fenntartó civil szervezeteket és informális közösségeket,csoportokat. 

Mi a program célja?  

Programunkkal helyi kezdeményezések megerősödését, a helyi közösségekre 

irányuló tevékenységeket végző szervezetek és lakossági csoportok fejlődését 

kívánjuk segíteni. Célunk, hogy e szervezetek és csoportok, elsősorban helyi 

erőforrások felhasználásával, képesek legyenek hosszú távon fenntartani tevé-

kenységeiket és működésüket. 

Kik vehetnek részt a programban? 

 200-4000 fős kistelepüléseken, illetve maximum 15 000 fős települések városré-

szeiben/szomszédságaiban működő, a helyi közösség számára fontos tevé-

kenysége(ke)t végző szervezetek és informális helyi közösségek, csoportok.  

Mi a program futamideje? 

A fejlesztési program 2014. január 1. és 2016. május 31. között valósul meg. 

Milyen tevékenységeket ölel fel a program? 

A fejlesztés során a szervezeti diagnózis és ez alapján cselekvési terv készítésé-

től kezdve a szervezetre/csoportra szabott mentoráláson, műhelymunkákon és 

2014. január 31-én (pénteken) 14-17 óra között az EGT/Norvég Civil Támoga-

tási Alap munkatársai Békéscsabán tartanak pályázati fórumot és konzultációt 

az érdeklődő civil szervezetek képviselői számára az NCTA közelmúltban kiírt 

és január közepén megjelenő felhívásairól. 

Helyszín: Ibsen Ház (Békéscsaba, Andrássy u. 3.)  

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  

Regisztrálni a  civil@kfbme.hu e-mail címen lehet 2014. január 29-ig a képviselt 

civil szervezet és a résztvevő nevének, valamint telefonos és e-mail elérhetősé-

gének megadásával. 

A pályázati alapról és aktuális kiírásairól további információ a  

www.norvegcivilalap.hu weboldalon található. 

FELHÍVÁS FEJLESZTÉSI PROGRAMBAN  

VALÓ RÉSZVÉTELRE 
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„Együtt a közösségekért!”  
 
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 2013. január 1 – december 31. között valósította meg a 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0325 azonosítószámú, „Együtt a közösségekért!” című projektet.  
A 24 305 720 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülő program keretében 7 együttműködő 
intézménynél történt fejlesztés a nevelési-oktatási feladatok minőségi színvonalának emelése, gazdagítása 
érdekében.  
A projekt első félévében közösség-társadalomfejlesztő kezdő és játékmester havi szakkört, egy vetélkedőt 
tartottunk 4 oktatási intézményben, valamint egy óvodában személyiségfejlesztő és önismereti szakkört 
szerveztünk, havonta egy alkalommal.  
A második szakaszban a 6 oktatási intézményből bevont tanulók részére közéleti tábort rendeztünk, majd 3 
közösség-társadalomfejlesztő haladó havi szakkör, illetve az óvodában egy adventi témahét valósult meg.  
A szakkörökön megszerzett ismeretek elmélyülése érdekében tanulmányutakat bonyolítottunk le, valamint 
ismeretterjesztő kiadványok beszerzésére is sor került. A programba 336 – többnyire hátrányos helyzetű – 
gyermeket vontunk be az alábbi együttműködő nevelési-oktatási intézményekből: 
- Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Csanádapáca) 
- Szabó Pál Általános Iskola és Óvoda (Magyarhomorog) 
- Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Körösnagyharsányi  
  Tagintézmény 
- Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola (Kétsoprony) 
- ÁMK Általános Iskolája (Kunágota) 
- Erzsébethelyi Általános Iskola (Békéscsaba) 
- Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba) 
 
 
 
 

képzéseken keresztül lokális szakma- és szektorközi hálózat kiépítéséig számos tevékenységtípus valósul 

meg. Ezekről részletesen tájékoztatjuk az adatlapot beküldő, első körben kiválasztott szervezeteket. 

Mit kell vállalnia a bekapcsolódó szervezeteknek/csoportoknak? 

A részt vevő szervezetek/csoportok szerződést kötnek a Közösségfejlesztők Egyesületével, melyben vállal-

ják, hogy a futamidő során aktívan részt vesznek a fejlesztési folyamatban, folyamatosan kapcsolatot tarta-

nak a Közösségfejlesztők Egyesülete által megbízott fejlesztőkkel, s (foglalkoztatás esetén) munkatársaiknak 

lehetővé teszik, hogy munkaidejük terhére vegyenek részt a műhelymunkákban, képzésekben. A program-

ban való részvétel a bevont szervezetek/csoportok részéről anyagi áldozatot nem kíván. 

Hogyan és meddig lehet jelentkezni? 

A jelentkezés - január 20-ig - adatlapon történik, amely a dél-alföldi régió esetében a Közösségfejlesztők 

Békés Megyei Egyesületétől igényelhető, az alábbi elérhetőségen: civil@kfbme.hu. 

Egyéb információ: Butora Hajnalka, tel.:  66/333-263 

EZ TÖRTÉNT... 
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Tanulmányút a falusi turizmus 

területén működő szolgáltatók és 

a sajtó képviselői számára a jó 

gyakorlat bemutatása érdekében 

 

A Békés Megye Falusi Turizmusá-

ért Egyesület Dankó Béla elnök 

meghívásával 1 napos tanulmány-

utat szervezett tagjai és a sajtó kép-

viselői számára 2013. december 7-

én a MNVH támogatásával. A 

szakmai tanulmányút – melyet 

Frankó Pál titkár vezetett – során 

több budapesti és helyi újságíró, a 

FATOSZ megyei szervezeteinek 

képviselői, illetve a megyei tagok 

ismerkedhettek meg Békés megye 

déli területeinek látnivalóival, a 

helyi falusi szolgáltatókkal, az 

ajánlható falusi turizmushoz kap-

csolódó programokkal. Az egyesü-

letünk célja a jó gyakorlatok bemu-

tatása, a magyar vidékről, a falusi 

turizmusról és Békés megyéről 

alkotott összkép javítása volt.  

A budapesti és a megyei küldött-

ség találkozója Csorváson kezdő-

dött, az Eszter tanyán 

(www.esztertanya.hu). Itt a házi-

gazdák a tanyasi élet hangulatát 

idéző szálláshely és prezentáció 

keretében ismertették a 

„Tanyapedagógiai programot”, 

valamint a vendégek számára aján-

lott lehetőségeket: hintózás, sétako-

csizás, pónilovaglás, bemutató jel-

legű mangalica disznótor,  kalács-

sütés, kemencés és szlovák tájjelle-

gű ételek megkóstolása, kézműves 

foglalkozások, állatsimogatást, sza-

badtéri játékok. Ezután 

a csoport továbbindult 

Pusztaföldvárra, a Ra-

vasz tanyára. A tanya és 

a szolgáltatásai - állatsi-

mogató, tanyamúzeum, 

játszóház, kilátó, sporto-

lási lehetőségek, sétako-

csizás, lovaglás-  bemu-

tatása után került sor az 

ebédre, amely során 

mindenki megízlelhette 

az alföldi ízeket, mint például 

pálinka, tepertős pogácsa, slam-

buc. Az út Mezőhegyesen folyta-

tódott, ahol bemutatták a méltán 

híres ménesudvart, a fedeles lo-

vardát, a ménes kocsimúzeumát 

és a központi istállót. Az utat a 

Peregi Vendégház zárta, amely 

egy százéves iskolaépületben ke-

rült kialakításra. A vendégház 

egyediségét az egyik tanteremben 

kialakított iskolatörténeti kiállítás 

adja.  

Szabó Dóra 

 

Munka-erőpiaci szolgáltatások fejlesztése a  

Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetségénél  

8 millió forintos uniós pályázati forrásból valósította meg munka-erőpiaci szolgáltatásainak fejlesztését a Kö-
rös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége.  A program célja a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szerveze-
tek kapacitásának megerősítése volt a konvergencia régiókban, továbbá a civil, közhasznú nonprofit gazdasági 
társaságok standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések megvalósítása. 
 A TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0014 jelű pályázati projekt keretein belül a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövet-
ségénél a projekt keretén belül elvégzett szervezetfejlesztési tevékenység két fő  szakmai irányból tevődött ösz-
sze: az egyik a szervezeti helyzetkép elkészítése, a másik a szervezet- és szolgáltatásfejlesztési terv kidolgozá-
sa, mindezekre épül az adottságokra építő minőségirányítási rendszer bevezetése. A sikeres megvalósításhoz 
hozzájárult a Szövetség szakmai tanácsadásokon és képzéseken való rendszeres részvétele, valamint az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közalapítvány folyamatos segítő, támogató tevékenysége. 
A projekt keretében 10 munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtását szabályozták: Munkaerő-piaci információk nyúj-
tása munkáltatóknak; Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek; Egyé-
ni munkatanácsadás; Motivációs csoportos foglalkozás; Igényfeltáró csoportos foglalkozás; Egyéni álláskeresé-
si tanácsadás; Álláskeresési technikák átadása; Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése; 
Munkavállalói készségek, képességek felmérése; Szociális információnyújtás. 
2003-ban a helyi civil szervezetek kezdeményezésére alakult meg a Szövetség, bejegyzett egyesületként 2006 
óta működik, 10 településen 21 taggal van jelen az észak-békés megyei térségben. A tagság reprezentálja a tér-
ségben működő közösségek tevékenységi köreit, igyekeznek elősegíteni a helyi közösségek és a lakosság élet-
minőségének javítását. A www.sarreticivilek.hu oldalukon közérdekű információkkal állnak minden érdeklő-
dő rendelkezésére. 

http://www.sarreticivilek.hu
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Luca-nap a Tűz-kör Közhasz-
nú Kulturális Egyesülettel 
 
2013. december 13-án, Luca napján 
immár hagyományosan, harmad-
jára rendeztük meg a békéscsabai 
Jaminai Közösség Házban „Luca-
napi Boszorkányságok” elnevezé-
sű, egész  napos hagyományőrző 
programot,  nemcsak a város, ha-
nem a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával. Városi iskolai 
csoportokat, óvodásokat, illetve az 
elfogadás jegyében, Rehabilitációs 
és Módszertani  Központból  értel-
mileg akadályozott  fiatalo-
kat  hívtunk meg zenés gyermek 
műsorra, és kézműves játszóházra. 
Az integrálás folyamán nemcsak a 
szórakozás, a hagyománymegőr-
zés, hanem a másság elfogadása, 
tudatosítása is volt a cél. Összesen 

150 gyermek vett részt a délelőtti 
Tücsök Peti zenés műsorán, ill. a 
mézeskalács díszítésen, és  Luca-
búza ültetésen. Ezenkívül   min-
denki kapott ajándékba csokit, 
szaloncukrot, Luca naptárat, és 
egy boszorkányos mézes receptet. 
14 órától családi programokkal 
vártuk a kicsiket és nagyokat 
„Főboszorkányunk”- Kerepeczki 
Nóra vezetésével. Közben műkö-
dött a teaház, és a kézműves 
„varázsműhely” is.   A jósdában ki 
lehetett próbálni  a számmisztikát, 
tarot kártyát, kőjóslást, és tenyér-
jóslást.    Egy kézműves könyvkö-
tő mester könyvei lettek  kiállítva , 
és látható volt a Luca széke is az 
óriás boszorkány mel-
lett.  Szerencse pogácsával kínál-
tuk meg a délutáni vendégeinket, 
ami  kimondottam erre a napra 
szóló  néphagyományunk. 
15 órától Harangozó Imre néprajzi 
előadása hangzott el, majd 

a  „Boszorkányos Varázslatok” cím-
mel, a Békés megyei Hunyadi János 
Gimnázium Mezőkovácsházi Mű-
vészeti Tagozatos diákjainak per-
formance műsora volt látható. Ezu-
tán Jimmy  bohóc szórakoztatta a 
nagyközönséget. 
Ezt követően Luca-napi Luca-tali 
volt a színistudiós fiatalokkal, majd 
pedig Péntek 13. Szerencsenapi sor-
solás következett,  melynek során 
13 ajándékcsomagot osztottunk ki a 
szerencsés nyertesek között. Ezután 
került  sor  a rendezvény lezárására 
a Tűz-körrel „Szóljanak a Varázsdo-
bok!” címmel.  
A  programok  ingyenesek  voltak, 
minden 13. regisztrált belépő zsák-
bamacskát kapott  ajándékba! Az 
egész napos rendezvényt  kb. 200-
250 ember látogatta meg. Önkéntes 
segítőink az egyesületi tagokon kí-
vül összesen 10 fő, akiknek  étke-
zést erre a napra biztosítottunk. 

Virók Anna 

 

Közösen zárták az évet az SM 

betegek  
 

Közel nyolcvanan vettek részt a 

Békés megyei SM egyesület decem-

ber eleji évzáró közgyűlésén Gyu-

lán. A találkozót az évértékelésen 

túl szakmai beszámolók, versmon-

dás, házi készítésű sütemények ver-

senye és közös ebéd is színesítette. 

Herczegné Szabó Marianna egyesü-

leti elnök 2013-as szakmai beszámo-

lóját követően Hirmann Istvánné 

pártoló tag saját versét szavalta el 

az advent jegyében. Az ünnepi köz-

gyűlésen az egyesület taglétszáma 

is tovább növekedett: öt új tagot 

vettek fel. 

A rendezvényen Nadabánné 

Benyik Éva, a Magyar SM Betegekét 

Alapítvány ügyvezető titkára is-

mertette az alapítvány jelenlegi 

helyzetét és beszámolt a közeljövő-

ben ismét elinduló SM önkéntes 

segítői program részleteiről, amely-

hez jelenleg is tart a segítséget 

igénylő SM betegek toborzása.  

Szintén beszámolót tartott Fazekas-

né Dr. Magda Erzsébet, a Békés Me-

gyei Sclerosis Multiplexesek Egye-

sülete Egészségügyi és Szociális 

Alapítványának kuratóriumi el-

nöke. Az alapítvány immár ha-

gyományos elismerő támogatását 

ezúttal Gábor Jenő dobozi SM 

egyesületi tagnak ítélték oda. Az 

alapítvány vezetője ismertette 

annak a közérzet és életminőség 

javítást, önállóság megőrzési ké-

pességet is támogató önfejlesztő 

tréningnek a részleteit is, amelyet 

szeptember folyamán SM betegek 

számára szerveztek.  

A közgyűlés keretében rendezték 

meg a 2014-es SM abilimpiára 

való felkészülésként is szolgáló 

házi készítésű sütemények verse-

nyét is. Az elkészült finomságo-

kat a zsűri értékelése után a ren-

dezvény résztvevői fogyasztották 

el. A sütiverseny édes kategóriájá-

nak megosztott első helyét 

Hirmann Istvánné mini tortácská-

ja és Kiss Istvánné diós piskótája 

nyerte el. A második Puskás And-

rásné szőlő zserbója, míg a har-

madik helyezett szintén Hirmann 

Istvánné alkotása lett. A sós süte-

mények között első helyen Sárréti 

Istvánné, második helyen Szabó 

Györgyné süteményét emelte ki a 

zsűri.  

Az ünnepi rendezvényt ezúttal is 

adománnyal támogatta az egye-

sületet évek óta patronáló gyulai 

díszpolgár Gerhard Stengel. Szin-

tén segítséget nyújtott a rendez-

vény megvalósításához Mikus 

Éva mecénás, valamint Koppányi 

György és Györgyné civil segítők. 

A közgyűlést követően közös 

ebéddel várták a résztvevőket. Az 

ünnepi menü szintén összefogás 

eredményeként valósult meg, 

amelyhez a Magyar SM Betegekét 

Alapítvány, a Békés Megyei Scle-

rosis Multiplexesek Egyesülete 

Egészségügyi és Szociális Alapít-

ványa, a Gyulai Hentesek Hagyo-

mányőrző Egyesülete és a Tanya-

világban Élők Érdekvédelmi 

Egyesülete, valamint Rózsáné 

Gombos Betti vállalkozó nyújtott 

támogatást. 

Herczegné Szabó Marianna 
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Népzenétől a kortárs zenéig 
  

2014. január 1-jén indult a Békés 

Megye Népművészetéért Alapít-

vány új projektje. A TÁMOP 3.2.13

-12/1 pályázati konstrukció célja, 

hogy a kulturális intézmények, 

szervezetek szélesebb körben kap-

csolódjanak be a formális oktatás-

ba, szerepük erősödjön meg a kul-

turális tudás átadásában. De 

ugyanilyen fontossággal bír a köz-

oktatásban résztvevő gyerekek és 

tanulók óvodai, tanórai és tanórán 

kívüli, szabadidős nem formális és 

informális nevelésének és oktatá-

sának támogatása, illetve a nevelé-

si-oktatási és kulturális intézmé-

nyek hosszú távú együttműködése 

is. A Békés Megye Népművészeté-

ért Alapítvány kiváló zenei szak-

emberek segítségével benyújtotta 

a pályázatát, s bár első alkalom-

mal tartaléklistára került, 2013 

szeptemberében örömhír érkezett, 

a projekt elnyerte a 23 072 890 Ft 

igényelt támogatást, s így 2014. 

január 1-től megkezdődhettek a 

tervezett tevékenységek. 

A projekt keretében lehetőség kí-

nálkozik a népdal, népzene megis-

merésére, a hangszeres zenei kö-

zösségi ismeretszerzésre, a hagyo-

mányok beépítésére a kortárs ze-

nébe. A résztvevő gyermekek az 

ismereteik bővülése mellett az kö-

zösségi együttlét, az előadói-

alkotói örömet is megélik. Jól szol-

gálják ezt a 12 hónap alatt megva-

lósuló 12 db heti, és 3 db havi ze-

nei szakkörök, a 15 alkalommal 

megrendezendő témanapok és a 2 

bentlakásos témahét, továbbá a 

tehetséggondozás 40 alkalma, me-

lyek egyben a tehetséges fiatalok 

támogatásának, segítésének tan-

órán kívüli lehetőségei is. Célunk 

alapvetően az ismeretek átadása, 

az elsajátítási folyamat kötelező 

tananyagon túllépő kiszélesítése, s 

az ismeretadáson túl az élményteli 

közös zenélés megéltetésével a 

bevonódás, elkötelezettség meg-

alapozása. Szeretnénk elérni, hogy 

a gyermekek fejlettségi szintjének 

megfelelően fejlődjön képzeletük, 

esztétikai érzékük.  

Az együttműködésbe bevont 7 

intézmény között 2 óvoda, 3 általá-

nos iskola és 2 középiskola találha-

tó, közülük 4 esetében az intéz-

mény tanulóinak legalább 30%-a 

hátrányos, vagy halmozottan hát-

rányos helyzetű. A projekttel érin-

tett intézményekben, tagintézmé-

nyekben tanuló illetve nevelt 2.429 

gyermek közül 1011 fő vesz részt 

valamilyen kör munkájában, ez a 

fiatalok 41,6%-a. A Népzenétől a 

kortárs zenéig projektbe az alábbi 

intézmények vállalták az együtt-

működést, igényelték a tevékeny-

ségeik gazdagítását Alapítvá-

nyunk kínálata által:  

-Belvárosi Általános Iskola és Gim-

názium, Békéscsaba 

-Békéscsabai Evangélikus Általá-

nos Iskola, Gimnázium, Művészeti 

Szakközépiskola, Kollégium és 

Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény, Békéscsaba 

-Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK 

(Gerlai Óvoda), Békéscsaba 

-Kemény Gábor Logisztikai és 

Közlekedési Szakközépiskola, Bé-

késcsaba 

-Nagyboldogasszony Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda, Csa-

nádapáca 

-Román Nemzetiségi Általános 

Iskola és Óvoda, Kétegyháza 

-Többsincs Óvoda, Kondoros 

 

Kölcseyné Balázs Mária 

 

Civil kerekasztal segíti 

Medgyesen a párbeszédet 
 

A napokban Medgyesegyházán 

tizenöt helyi szervezet megalakí-

totta a medgyesi civil kerekasztalt. 

Sütő Mária Márta koordinátor la-

punknak elmondta, a fórum ön-

kéntes, nyitott, együttműködési, 

érdekképviseleti közösség, mely-

nek tagja lehet minden helyi civil 

szervezet, amely lokális feladato-

kat lát el, illetve vállal települési 

feladatot is. Az a cél, hogy széles 

körű partneri kapcsolat alakuljon 

ki az egyes szervezetek és az ön-

kormányzati döntéshozók között. 

Kezdeményezésük révén szeret-

nék a civilek közötti párbeszédet, 

információcserét biztosítani, kö-

zös rendezvények szervezését, 

pályázatok készítését generálni. 

A szervezetek képviselői elfogad-

ták a medgyesi civil kerekasztal 

működését is tartalmazó doku-

mentumot, melyben rögzítették, 

hogy évente egy városi civil fóru-

mot rendeznek. Kidolgoznak egy 

éves rendezvénynaptárt is. Meg-

tudtuk, a kerekasztal kétévente 

gesztorszervezetet választ, a 

gesztori teendőket 2015. decem-

ber 13-áig a Románság Hagyomá-

nyaiért és Jövőéért Egyesület látja 

el. Elhangzott, hogy a kerekasztal 

bátorítja az önszerveződést, vala-

mint elősegíti a civil közösségek 

létrejöttét is.  

Forrás: B. M. Hírlap 2014. 01. 08. 

 

30 éves a Lencsési nyugdíjas 

klub 
 

2013-ban ünnepli működésének 

30 éves jubileumát a Lencsési Kö-

zösségi Ház Nyugdíjas Klubja. 

Az esemény kapcsán egész héten 

át tartó program-sorozat vette 

kezdetét hétfőn délután. A lakóte-

lepi közösségi ház zsúfolásig telt 

december 9-én, délután, de mint 

azt Takács Pétertől, az intézmény 

vezetőjétől megtudtuk, ez mindig 

így van, amikor a nyugdíjasok 

találkoznak. 

- A Lencsési közösségi Ház igen 

fontosnak tartja a kis közösségek 

létrehozásának, működésének, az 

erre irányuló lakossági kezdemé-

nyezéseknek segítését. Ennek 

eredményeként tíz csoport műkö-

dik nálunk, s több ezek közül 

hosszú évek óta folytatja a tevé-

kenyegét, így például a baba-

mama klub, a kertbarátok, a jógá-

sok, a nyugdíjasok pedig a ház 

megnyitása óta itt találtak otthon-

tel:23%20072%20890


2014. január 6 

ra – hallhattuk Takács Pétertől, aki 

azt is elárulta, a most 30 éves kö-

zösség 1983-ban jött létre a Szabó 

Pál téri iskolában. Létszámuk szé-

pen gyarapodik, jelenleg 150 fizető 

tagjuk van, rendezvényeiken heti 

rendszerességgel, közel nyolcva-

nan jelen vannak, s a ház más 

programjait is szívesen látogatják. 

Valach Jánosné Eszter, a klub ve-

zetője érdeklődésünkre elmondta, 

a legnépszerűbbek az idősek köré-

ben az ismeretterjesztő előadások, 

a kirándulások, kézműves foglal-

kozások, de a nagyobb ünnepek-

ről is mindig egymás körében em-

lékeznek meg. Működésük anyagi 

alapját a tagdíjak, pályázati forrá-

sok, illetve a közösségi ház saját 

bevételeinek egy része adja. 

- Tagjaink 90 százaléka a Lencsési 

lakótelepen él, de több tagunk 

van, aki a várostávolabbi pontjai-

ról jár el hozzánk. Az elmúlt évti-

zedek legemlékezetesebb esemé-

nyei közé tartoznak azok a kirán-

dulások, melyek a Kárpát-

medencében lévő, magyar, törté-

nelmi emlékhelyekre vezettek, a 

nagy sikerű úszótanfolyam, illet-

ve az országban az elsők között, 

2003-ban beindított, nyugdíjas 

számítógépes tanfolyam – mondta 

el Valach Jánosné. 

Takács Péter a heti program-

sorozat megnyitóján kihangsú-

lyozta: a siker titka talán az lehet, 

hogy az intézményben működő, 

kis közösségek tagjai között nincs 

konfliktus, egy irányba haladnak, 

összetartóak, segítik és inspirálják 

egymást. 

A nyugdíjasok 30 éves évforduló-

juk kapcsán december 8-án Ger-

lán és Pósteleken vettek részt gya-

logtúrán, hétfőn Dukát Csilla tar-

tott előadást Camino Magyarorszá-

gon címmel. Holnap a házban mű-

ködő, torna klubbok tartanak be-

mutatókat, szerdán az adventet 

ünneplik közösen. December 12-én 

karácsonyi díszeket készítenek az 

idősek és süteménykóstolót tarta-

nak, pénteken a nyugdíjas klub 

tagjainak relikviáiból nyílik kiállí-

tás, december 16-án pedig ünnepi 

koncert részesei lehetnek minda-

zok, akik ellátogatnak a Lencsési 

Közösségi Házba. 

Gajdács Emese 

www.csabaimerleg.hu  

 

 

 

 

 

 
 
Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése  
a Békés Megyei Nők Egyesületénél 
 
8 millió forintos uniós pályázati forrásból valósította meg munka-erőpiaci szolgáltatásainak fejlesztését a Békés 
Megyei Nők Egyesülete.  
A program célja a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése volt a kon-
vergencia régiókban, továbbá a civil, közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált munkaerő-piaci 
szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések megvalósítása. 
A TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0285 azonosítószámú projekt keretein belül a Békés Megyei Nők Egyesületénél  
elvégzett szervezetfejlesztési tevékenység két fő  szakmai irányból tevődött össze:  az egyik a szervezeti hely-
zetkép elkészítése, a másik a szervezet- és szolgáltatásfejlesztési terv kidolgozása. Mindezekre épül az adottsá-
gokra építő minőségirányítási rendszer bevezetése. A sikeres megvalósításhoz hozzájárult az egyesület tagjai-
nak szakmai tanácsadásokon és képzéseken való rendszeres részvétele, valamint az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány folyamatos segítő, támogató tevékenysége. 
A projekt keretében 13 munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtását szabályozták: Munkaerőpiaci információk nyúj-
tása munkáltatóknak; Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek; Egyé-
ni munkatanácsadás;  Munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás; 
Motivációs csoportfoglalkozás; Igényfeltáró csoportos foglalkozás; Egyéni álláskeresési tanácsadás; Álláskere-
sési technikák átadása; Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás; Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok 
felmérése; Munkavállalói készségek, képességek felmérése;  Munkahely megtartás segítése utókövetés; Szociá-
lis információnyújtás. 

Az egyesület 1998-ban alakult független, társadalmi, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet.  
Célja, azoknak a törekvéseknek a támogatása, amelyek a család jogintézményének a védelmét, a nők társadal-
mi egyenjogúsításának az elősegítését, a nők fokozottabb közéleti szerepvállalását, a megyében élő nők össze-
fogását célozzák meg.  A szervezet kiemelten foglalkozik a nők családi, közéleti, szakmai és új munkavállalási 
feltételeit javító törekvések támogatásával. 

http://www.csabaimerleg.hu
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Pályázat a magyar kulturális 

örökség megőrzését, a hagyo-

mányok és a népi kultúra 

ápolását felvállaló tehetség-

gondozó programok támoga-

tására 

 
Az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma pályázatot hirdet a magyar 

kulturális örökség megőrzését, a 

hagyományok és a népi kultúra 

ápolását felvállaló tehetséggon-

dozó programok támogatására. 

Támogatható tevékenységek  

-Legalább 60 órás, csoportos te-

hetséggondozó, a magyar kultu-

rális örökség megőrzését, vagy a 

hagyományok és a népi kultúra 

ápolását szolgáló, tematikus – 

akár egy-egy tájegységre kon-

centráló – műhelyfoglalkozás-

sorozat kidolgozása és megvaló-

sítása, és a résztvevő tehetséges 

fiatalok produktumainak önálló 

vagy csoportos bemutatása. A 

tehetséggondozó program mun-

kájába legalább 10 tehetséges fia-

talt szükséges bevonni. 

-Legalább három egymást követő 

napon megszervezendő temati-

kus – akár egy-egy tájegységre 

koncentráló – a magyar kulturális 

örökség megőrzését, vagy a ha-

gyományok és a népi kultúra  

ápolását  segítő  tehetséggondozó 

foglalkozás lebonyolítása, és a 

résztvevő bemutatása.  A tehet-

séggondozó tábor munkájába 

legalább 10 tehetséges fiatalt 

szükséges bevonni. A tehetség-

gondozó foglalkozás lebonyolítá-

sába kortárssegítőket és önkénte-

seket is bevonhatnak. 

-A magyar kulturális örökség 

megőrzését segítő, vagy a hagyo-

mányok és a népi kultúra ápolá-

sát  szolgáló  a  tehetséggondo-

záshoz célirányosan  kapcsolódó  

személyi  és  tárgyi feltételek  

megteremtésének  támogatása,  

amely  azonban  jelen  pályázat 

keretében önmagában nem igényel-

hető. 

-A magyar kulturális örökség meg-

őrzését segítő, vagy a hagyományok 

és a népi kultúra ápolását szolgáló  a  

tehetséggondozáshoz célirányosan  

kapcsolódó koncert/színház/tánc 

előadás, múzeum, kiállítás megláto-

gatása, amely azonban jelen pályá-

zat keretében önmagában nem igé-

nyelhető. 

-A magyar kulturális örökség védel-

mében, vagy  a  hagyományok  és  a  

népi  kultúra ápolásában részt vevő 

tehetséggondozó pedagógusok / 

szakemberek legalább három napos 

szakirányú továbbképzésén való 

részvételének támogatása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. január 23. 

A  projekt  összes  költségének  100%-a  

elszámolható,  a  pályázathoz  saját  

forrás biztosítása nem kötelező. A 

támogatás intenzitása 100%.  

A pályázaton legalább 300.000 Ft, 

illetve legfeljebb 500.000 Ft vissza 

nem térítendő támogatás igényelhe-

tő. A támogatás folyósításának mód-

ja: előfinanszírozás. 

A várhatóan támogatandó pályáza-

tok száma: 10-15. 

A pályázattal kapcsolatos további 

információkat az alábbi elérhetősé-

geken kaphat: 

 - szakmai tartalommal kapcsolat-

ban: Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-

zet Nemzeti Tehetség Programiroda, 

1363 Budapest, Pf. 49., Székely Tí-

mea, telefon: 06-1-235-7247, e-mail: 

ntp@ofi.hu; 

- pénzügyi és formai értékeléssel 

kapcsolatban: a www.emet.gov.hu 

honlapon, valamint az ott feltünte-

tett ügyfélszolgálati elérhetősége-

ken, e-mail: ntp@emet.gov.hu 

 

Zöld forrás 2014 pályázat 
 

A támogatási cél: A Zöld Forrásból 

a környezet- és természetvédelmi 

céllal létrejött civil szervezetek 

(alapítványok és egyesületek) által 

hatékonyan és eredményesen 

ellátható és átvállalható állami 

feladatok támogathatók, ame-

lyek a Nemzeti Környezetvédel-

mi Program alábbi célkitűzései-

hez illeszkednek, azok teljesíté-

sét segítik. 

-Az életminőség és az emberi 

egészség környezeti feltételeinek 

javítása 

-Védett természeti értékek és 

erőforrások védelme 

-Az erőforrás-takarékosság és a -

hatékonyság javítása 

Egy pályázaton belül egy célki-

tűzést kell megjelölni, és legfel-

jebb három eltérő tevékenységtí-

pust (pl. tanácsadás, 

élőhelyvédelem, kampány) lehet 

tervezni.  

A támogatás intenzitása 100%. A 

támogatás vissza nem térítendő 

támogatás. 

A támogatás finanszírozási mód-

ja: egyösszegű előfinanszírozás, 

utólagos elszámolási kötelezett-

ség mellett. 

Az igényelhető támogatás mér-

téke 

A támogatási igény nem lehet 

kisebb 400.000 Ft-nál, továbbá 

400.000 Ft-nál alacsonyabb támo-

gatható összegre értékelt pályá-

zatot támogatni nem lehet. 

Ha a pályázó szervezet elfoga-

dott 2012. évi számviteli beszá-

molója szerint a szervezet 

    -összes ráfordítása 2 millió Ft 

alatti, akkor legfeljebb 500.000 Ft 

támogatásra pályázhat, míg ha 

    -összes ráfordítása 2 millió Ft-

nál nagyobb, akkor legfeljebb 

ezen összes ráfordítása 25%-

ának megfelelő összegű, de 2 

millió forintot meg nem haladó 

támogatásra pályázhat. 

A támogatás igénybevételére 

jogosultak köre 

A Zöld Forrás pályázati prog-

ramból támogatást a Magyaror-

szágon bejegyzett, főtevékenysé-

ge alapján környezet- és/vagy 

PÁLYÁZATOK 
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természetvédelmi célú, közhasz-

nú fokozattal rendelkező, a 2011. 

évi CLXXV. törvény által civil 

szervezetnek minősülő alapítvány 

és egyesület (egyéb alapítvány, 

egyéb egyesület) kaphat, amely 

2013. január 1. előtt jogerősen be-

jegyzésre került, 2012-ben és 2013-

ban környezetvédelmi vagy ter-

mészetvédelmi tevékenységet 

folytatott, a 2012. évi közhasznú-

sági jelentését nyilvánosságra 

hozta, valamint saját maga képes 

a pályázati programjának lebo-

nyolítására, koordinálására. 

Jelen pályázati felhívás teljes do-

kumentációja a Vidékfejlesztési 

Minisztérium hivatalos webolda-

láról (http://www.kormany.hu/

hu/videkfejlesztesi-miniszterium) 

is letölthető. 

Elérhetőségek: Vidékfejlesztési 

Minisztérium Parlamenti és Tár-

sadalmi Kapcsolatok Főosztálya 

Tel: (1) 795-2530, e-mail: 

zoldforras@vm.gov.hu 

A pályázatok benyújtásának 

(postára adásának) határideje: 

2014. január 23.  24:00 óra. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat önkéntes pályázata Németor-

szágba és Franciaországba 

 

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat 

pályázat Önkéntes szolgálatot 

hirdet 18-30 év közötti fiatalok 

számára. Az “Egy év az életemből 

neked” c. programban résztvevő 

fiatalok Németországban és Fran-

ciaországban elsősorban fogyaték-

kal élő emberek otthonaiban telje-

sítenek egyéves önkéntes szolgá-

latot. Az első csoport márciusban 

indul Németországba, a követke-

ző pedig szeptemberben Néme-

tországba és Franciaországba. A 

kiválasztottak Németországban és 

Franciaországban főleg fogyaték-

kal élők otthonaiban teljesítenek 

egy éves önkéntes szolgálatot. 

Bővebb információ: 

http://www.maltai.hu 

 

 

Megnyíltak az idei pályázati 

lehetőségek 

A Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány pályázatai 

 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-

vány idén összesen 62 pályázatot 

hirdetett meg, amelyekre január     

2-ától lehet jelentkezni. Az Alapít-

vány a 2014-ben harmadik évébe 

lépő Programra az Erzsébet-

utalvány forgalmazásából szárma-

zó pénzügyi eredményből 3,5 milli-

árd forintot biztosít. A 2014-es év 

újdonságokkal szolgál mindenki 

számára. Szociális üdülési pályáza-

tok nagycsaládosok, nyugdíjasok 

és fogyatékossággal élők, temati-

kus és általános Erzsébet-táborok 

gyerekek részére, újdonságként 

pedig nyugdíjasok számára meg-

hirdetett fürdőbelépésre jogosító 

kiírás: ezek közül válogathat, aki 

az Erzsébet-program idei pályáza-

taira szeretne jelentkezni. A Prog-

ram idei kiírásai az első évhez képest 

több mint kétszeres bővülést jelente-

nek: a népszerű és a gyerekek által 

nagyon várt Erzsébet-tábor általá-

nos táborainak száma hárommal 

bővült, de a tavalyi táborok, mint a 

Hurrá, együtt nyaralunk, az Igazolt 

hiányzás, a Mesés nyár vár ránk!, 

és a CserKészen az életre idén is 

tarkítják a kínálatot, csakúgy, mint 

a Tavaszi és Őszi kirándulások is. 

Az új tematikus táborok közül a 

következőkből válogathatnak a 

fiatalok: diákönkormányzati veze-

tők tábora, Design tábor, Honvé-

delmi tábor, Író-olvasó tábor, Népi 

mesterségek tábora, Népzene tá-

bor, PontyVelem horgásztábor, 

Röplabdatábor, MSMME – Ipar- és 

képzőművészeti tábor, Tánc, drá-

ma és filmes tábor, atlétika-, gör-

korcsolya-, torna-, úszó-, vízilabda-

, szörftábor, T.E.S.I. tábor, Túlélőtá-

bor, Vizek és vízpartok élővilága 

tábor és Zenei tábor. A Napközi 

Erzsébet-tábort pedig másodszor 

hirdették meg a Magyarország 

LHH-s kistérségei köréből válasz-

tott 6 kistérség számára.  

 

A szociális pályázatokat idén nagy-

családosok, fogyatékossággal élők, 

valamint nyugdíjasok vehetik 

igénybe, utóbbiak számára újdon-

ságként került a palettára a 

„Fürdőbelépő nyugdíjasok részé-

re” pályázat. Ezt az egészség meg-

őrzéséhez szükséges aktív kikap-

csolódás elősegítése érdekében 

hirdette meg az Alapítvány, amely 

a pályázattal elnyerhető támoga-

tást gyógyfürdőkbe szóló belépője-

gyek formájában nyújtja. A fürdő-

jegy pályázatra február 15-ig, a 

szociális üdülési pályázatokra feb-

ruár 28-ig, az Erzsébet-tábor kiírá-

saira március 20-ig, a T.E.S.I tábor-

ra június 30-ig, míg az Őszi kirán-

dulásra július 31-ig lehet jelentkez-

ni. A Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány által meghirdetett pá-

lyázatok automatikusak, azaz, aki 

a feltételeknek megfelel, a keret-

összeg kimerüléséig sikeres pályá-

zóvá válik. A pályázati felhívások 

honlapunk Pályázatok rovatban 

érhetők el.  

Bővebb információ: 

palyazat.erzsebetprogram.hu 

 

Fürdőbelépő nyugdíjasok részére 

Erzsébet Kártyán 

Határidő: 2014.01.02. - 2014.02.15. 

Önrész: Felnőttek részére: 2 500 Ft 

Kedvezményezettek köre: 

Azon belföldi illetőségű, öregségi 

nyugellátásban részesülő 60. élet-

évét betöltött személy, akinek 

rendszeres havi teljes összegű ellá-

tása nem haladja meg a 147.000,- 

Ft-ot, valamint további adóköteles 

jövedelemmel nem rendelkezik.  

Azon pályázó, aki a nyugdíjasok 

szociális üdülési pályázati felhívá-

sára pályázatot nyújtott be, jelen 

kiírás keretében már nem részesül-

het az Alapítvány által nyújtott 

támogatásban. 

A pályázat benyújtásakor kötele-

zően csatolandó melléklet: 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

(NYUFIG) által a pályázó nevére 

kiállított 2013. évi havi nyugellátás 

megállapítását tartalmazó igazo-

lás. Elnyert támogatás esetén a 

https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
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támogatott a 2.500,- Ft önerő befi-

zetését követően válik jogosulttá a 

www.erzsebetprogram.hu oldalon 

elérhető, valamint a jelen pályázati 

kiírásban rögzített fürdőhelyszí-

nekre történő belépésre.  

 

Pályázati felhívás fogyatékosság-

gal élő pályázók számára 

Határidő: 2014.01.02. - 2014.02.28. 

Kedvezményezettek köre: Azon 

belföldi illetőségű, 18. életévét 

betöltött fogyatékossággal élő sze-

mélyek, akik fogyatékossági támo-

gatásban és/vagy vakok személyi 

járadékában és/vagy magasabb 

összegű családi pótlékban része-

sülnek a pályázat benyújtásakor, 

és havi teljes összegű ellátásuk 

nem haladja meg a nettó 150.000,- 

Ft-ot.  

A támogatás elnyerése esetén a 

pályázók 5.000,- Ft/fő önerő befi-

zetésével, míg a kísérők 2.500 Ft/

fő önerő befizetésével, az Erzsébet 

Kártya segítségével vehetik igény-

be a támogatást. 

 

Pályázati felhívás nyugdíjas   

pályázók számára 

Határidő: 2014.01.02. - 2014.02.28. 

Célcsoport: Belföldi illetékes-

ségű 60. évét betöltött, öregségi 

nyugellátásban részesülő személy 

Kedvezményezettek köre: 

Azon belföldi illetőségű, öregségi 

nyugellátásban részesülő, 60. élet-

évét betöltött személy, akinek 

rendszeres havi teljes összegű ellá-

tása nem haladja meg a 147.000 Ft-

ot, valamint további adóköteles 

jövedelemmel nem rendelkezik. 

Az elektronikus formában benyúj-

tott adatlapon egy pályázat kereté-

ben kizárólag egy személy pályáz-

hat és részesülhet az Alapítvány 

által nyújtott támogatásban. 

Azon pályázó, aki a Gyógyfürdő 

program nyugdíjasok részére 

pályázati felhívásra pályázatot 

nyújtott be, jelen kiírás keretében 

már nem részesülhet az Alapít-

vány által nyújtott támogatásban.  

Elnyert támogatás esetén a támo-

gatott 5.000 Ft önerő befizetésével 

veheti igénybe az üdülési szolgál-

tatást elő-, valamint utószezon-

ban, az alábbiakban jelölt idő-

szakokban: 

- előszezonban: 2014. január 2. 

napjától 2014. június 16. napjáig; 

- utószezonban: 2014. szeptember 

1. napjától 2014. december 31. 

napjáig megkezdett üdülésre. 

Bővebb információ: 

palyazat.erzsebetprogram.hu 

 

 

Norvég Civil Támogatási Alap— 

Akciópályázatok 2014 

 

Az Ökotárs Alapítvány az Auto-

nómia Alapítvánnyal, a Demok-

ratikus Jogok Fejlesztéséért Ala-

pítvánnyal és a Kárpátok Alapít-

vány-Magyarországgal közösen 

pályázatot hirdet magyarországi 

civil szervezetek számára az 

EGT/Norvég Civil Támogatási 

Alap keretében akciópályázatok 

benyújtására és támogatására. 

A pályázat célja 

Rövid kampányok vagy egyszeri 

megmozdulások, társadalmi akci-

ók és közös fellépések szervezé-

sének és lebonyolításának támo-

gatása. A támogatható tevékeny-

ségek témái az alábbiak lehetnek: 

-az emberi, állampolgári és ki-
sebbségi jogok érvényesítése 
(elsősorban etnikai, vallási, nyel-
vi, valamint szexuális orientáció 
alapján), esélyegyenlőség 
-a rasszizmus, az idegengyűlölet, 

az antiszemitizmus, a homofób 
viselkedésminták és a szélsősé-
gek visszaszorítása 
-a megkülönböztetés és kirekesz-
tés helyett a tolerancia, a multi-
kulturalizmus, a társadalmi befo-
gadás és sokszínűség erősítése 
-a szegénységből és társadalmi 
egyenlőtlenségekből adódó prob-
lémák megértése, enyhítése, meg-
oldása (különös tekintettel a ro-
ma népesség helyzetére) 
-a nemek közti egyenlőség előse-
gítése; továbbá a nemi és csalá-
don belüli erőszak, valamint az 
emberkereskedelem visszaszorí-
tása 
Előnyt élveznek azok a pályáza-

tok, amelyek a fenti ügyeket 

(közülük egyet vagy többet) a 

gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcse-

lekmények elleni fellépés felől 

közelítik meg.  

Olyan akció- és kampányötlete-

ket várunk tehát, amelyek a fenti 

területek valamelyikén jelentkező 

konkrét problémákra hívják fel a 

figyelmet és eredményesen lép-

nek fel azok megoldása, a fennál-

ló helyzet megváltoztatása, javí-

tása érdekében. Előnyben része-

sülnek a minél változatosabb, 

egyebek között modern online 

eszközöket alkalmazó kezdemé-

nyezések és/vagy a más módon 

kreatív, innovatív, de bizonyítha-

tóan hatékony megoldások. 

A teljes pályázati felhívás és 

útmutató elérhető az NCTA 

honlapján:  

www.norvegcivilalap.hu 
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Adománybolt nyílik Gyulán 

 

Az egyik legfelemelőbb öröm má-

soknak adni. Adni és segíteni egész 

évben jó érzés, s adni sosem késő. 

A Békés Megyei Sclerosis Multiple-

xes Egyesület üzemeltetésével ha-

marosan adománybolt nyílik a 

gyulai piactéren. A bolt működte-

téséhez minden olyan tárgyat szí-

vesen fogadnak, amelyek egy alap 

háztartásban fontosak lehetnek. Az 

üzletben elsősorban ruházati ter-

mékeket, könyveket, dísztárgyakat, 

játékokat, sportszereket, működő-

képes műszaki cikkeket terveznek 

árusítani. 

Az adománybolt árukészletének 

összeállításához két adomány gyűj-

tőpontot működtetnek Gyulán, 

ahová folyamatosan várják a fel-

ajánlásokat: Gyula, Paradicsomi 

Lottózó (nyitvatartási időben), 

Wellness Vendégház - Attila út 5. 

(telefonos egyeztetés szükséges) 

További információ:  

0630-582-2212, vagy 0670-369-4430; 

www.bekesmegyeisclerosis.hu 

 

 

A Békéscsabai Jókai Színház  

januári műsora 

 

Arany János – Zalán Tibor: Toldi  

zenés mesejáték 

A feldolgozás megkísérli végigkí-

sérni Toldi Miklós férfivá és em-

berré válásának, megszerzett em-

beri értékeinek megőrzéséért foly-

tatott küzdelmeit. Megjeleníti az 

élete célját kereső ifjú történetét. 

Nagyra törő s önmagát emésztő 

lélek ő, meleg és mélyen érző szív 

az övé; az anyját szerető gyermek, 

az ereje tudatára ébredt ifjú, az 

élettel s annak fájdalmaival, 

egyúttal minden erejével nemzete 

becsületéért küzdő férfiú ő. A tör-

ténelmi hűség kedvéért: Toldi 

Miklós valóban élt, noha ezt 

Arany János még, a maga korá-

ban, nem tudta bizonyítani. A 

„történeti” Toldi Miklós Nagy 

Lajos uralkodása alatt több me-

gyében viselt főispáni hivatalt. 

Az előadások pontos időpontjai a 
www.jokaiszinhaz.hu oldalon talál-
hatók meg.  
Információ: 66 519 550; 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 
 

Kedves Közönségünk! 

Két évvel ezelőtt felhívással for-

dultunk Önökhöz, melyben a 

színház, a kultúra iránt elkötele-

zett embereket kerestünk, akik 

szabadidejük egy részét szívesen 

fordítanák színházjegy-

értékesítésre. Jelentkeztek is szép 

számmal közönségszervezők, 

akikkel azóta is gyümölcsöző az 

együttműködésünk. Az idei évad-

ban is várjuk azokat a színházba-

rátokat, akik vállalják, hogy lakó-

környezetükben, munkahelyükön 

népszerűsítik előadásainkat és 

megszervezik a jegyértékesítést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezért természetesen különböző 

kedvezményeket tudunk nyújtani 

számukra.  

Önéletrajzos jelentkezésüket vár-

juk:  titkarsag@jokaiszinhaz.hu  

 

Békés Megyében is várja a fiata-

lokat az Új Nemzedék Plusz 

Kontaktpont irodája 

 

A kontaktpont iroda célja, hogy 

ifjúságsegítő szerepkört felvállal-

va  a megyei fiatalság rendelke-

zésre álljon továbbtanulás, szak-

maválasztás, munkaerőpiacra 

lépés, vagy bármilyen a korosz-

tályra jellemző probléma megol-

dásában, segítő közvetítésben.  
Az iroda nyitvatartási időben vár-

ja a személyesen, vagy csoporto-

san segítséget kérő, érdeklődő 

fiatalokat, fiatalokkal foglalkozó 

szakembereket, szülőket is egya-

ránt. Az  ifjúságsegítésen túl 

azonban osztályközösségek, cso-

portok, intézmények, települések 

felkeresésre is vállalkoznak kollé-

gáink, az ifjúságot érintő bármi-

lyen probléma megoldásában 

előadóként, partnerként, segítő-

ként, közvetítőként. 
Főbb szakmai területek: 
- Iskola világa: középiskola vá-

lasztás, segítség a jelentkezéshez, 

első szakképesítés, felsőfokú to-

vábbtanulás, felnőttkori tanulás, 

iskolarendszeren kívüli képzések, 

pályázatok, ösztöndíjak, progra-

mok, iskolai közösségi szolgálat, 

nyelvtanulás 
- Munka világa: önismeret, szak-

mák, foglalkozások, diákmunka, 

pálya elhagyás és váltás, önkén-

tesség, önéletrajz, állásinterjú, 

első munkahely, vállalkozóvá 

válás 
- Szabadidő és minden más, ami a 

fiatalokat még érdekelheti: sport-

események, vetélkedők, szakkö-

rök, kirándulások, fórumok, csa-

lád, párkapcsolat, idő- és pénz-

gazdálkodás, konfliktus kezelés, 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

http://www.jokaiszinhaz.hu
mailto:szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu


Oldal  11 
E-Napraforgó 

szenyvízrendszer bekerülési költ-

sége, jelentősen csökken a vízdíj és 

nincs többé csatornadíj. Alomszék

-építés, beszélgetés az egyedi víz-

rendszerről és a komposztkazán-

ban rejlő lehetőségekről. 

14-18 óráig Szalmaépítő képzés 

A szalmabála egy olyan építő és 

szigetelő anyag, amelyet ma még 

kevesen ismernek, de olyan jó tu-

lajdonságokkal rendelkezik, hogy 

méltán helye van a hazai építő-

iparban. A szalmabálából készült 

épületek egyesítik a környezettu-

datosságot, az energiatakarékossá-

got, és a kreatív építészeti magol-

dásokat.  

Miről lesz szó?  

A szalmabála építészet történel-

méről.  

A szalmabála építészetben fontos 

fizikai tulajdonságairól.  

A szalmabála épületek energia-

gazdálkodása.  

Alapanyag gyártástól a működte-

tésig.  

A szalmabála beszerzése.  

Mire kell figyelni a vásárláskor?  

A szalmabála épületek szerkezeti 

alaptípusai és fejlesztési lehetősé-

geik.  

Kötésmódok, sarokszerkezetek.  

A külső szalmabála fal és a belső 

válaszfalak egymáshoz illesztése.  

Utólagos épületszigetelés szalma-

bálával.  

Födém és aljzat szigetelés szalma-

bálával.  

Tűzbiztonság, tűztesztek. 

Szerelvények, vezetékek elhelye-

zése a bálafalban.  

Vízvezeték, áramvezeték, gázveze-

ték, fűtéscsövek, falfűtés.  

Kártevők, és a kizárásuk.  

A tapasztás és a vakolás kérdései  

Kaláka szervezés.  

Engedélyezés folyamata 

A részvétel ingyenes, de regisztrá-

cióhoz kötött. Részvételi szándé-

kát január 15-ig jelezze a 

homofaberalapitvany@gmail.com 

címre küldött levélben! 

A szakmai nap az EGT/Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus és az 

Ökotárs Alapítvány támogatásával 

valósul meg. 

káros szenvedélyek, kihez fordul-

jak, ha… 

A Békés Megyei Új Nemzedék 

Plusz Kontaktpont iroda elérhe-

tőségei és nyitva tartása: 
Békéscsaba, Szent István tér 8. 

bekescsaba@unp.hu 
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 

minden nap 10.00-18.20 

Munkatársak: 
Ament Balázs, kontaktpont veze-

tő: ament.balazs@unp.hu 

+36 30 577 08 24 
Perjési Debóra, programkoordiná-

tor: perjesi.debora@unp.hu 

+36 30 577 0883 
Tarkó Piroska, kommunikációs 
munkatárs: tarko.piroska@unp.hu 
+36 30 577 0923 
 
Önellátás felé – szakmai nap 

Helyszín: Rózsakert Piac rendez-

vényterme 

Időpont: 2014. január 19. 

9-13 óráig Közösségi műhelyek 

Ha egyszercsak nem jönne áram 

a falból, melyik gép hiányozna 

leginkább a lakásban? 

A legtöbb háztartási gépet 

(mosógép, konyhai robotgépek, 

darálók) könnyen meg lehet hajta-

ni egy átalakított szobabiciklivel. 

Ráadásul ha szükség van rá, még 

áramot is lehet vele termelni. Aki 

pedig nem szeretne tekerni, annak 

megoldást jelenthet egy egyszerű 

szélkerék. A délelőtti műhely-

munkák során közösen szerelünk 

össze egy lábhajtású gépet és egy 

szélkereket, ötletelünk a felhasz-

nálási és továbbfejlesztési lehető-

ségekről. 

Van akit zavar, hogy egy átlagos 

wc-lehúzáskor 10 liter ivóvizet 

enged a csatornába, amit aztán a 

saját adóforintunkból milliárdo-

kért épített szenyvíz-üzemekkel 

igyekeznek újra megtisztítani - 

ami soha nem fog sikerülni. Az 

alomszékek bármely kerti kom-

posztálóval rendelkező család 

számára környezettudatos, olcsó 

és kényelmes megoldást kínálnak.  

Házépítésnél megspórolható a 
 

mailto:bekescsaba@unp.hu
mailto:ament.balazs@unp.hu
tel:%2B36%2030%C2%A0577%2008%2024
mailto:perjesi.debora@unp.hu
tel:%2B36%2030%C2%A0577%200883
mailto:tarko.piroska@unp.hu
tel:%2B36%2030%C2%A0577%200923
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Átlagosan 300 napra csökken az 
uniós pályázatok megvalósulása 
az új fejlesztési intézményrend-
szerben 
 
Átlagosan háromszáz napra csök-
ken az európai uniós pályázatok 
megvalósulása az új fejlesztési 
intézményrendszerben - mondta 
Csepreghy Nándor, a Miniszterel-
nökség helyettes államtitkára az 
M1 Ma Reggel című műsorában 
szerdán. 
Emlékeztetett arra, hogy tavaly 
augusztusban felgyorsult a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 
munkája amikor a miniszterelnök-
ség átvette a tevékenységet. Az 
Európai Bizottság által felfüggesz-
tett operatív programok szeptem-
ber eleji újraindítása óta 3 milliárd 
euró, mintegy 900 milliárd forint 
érkezett Magyarországra. 
Csepreghy Nándor szerint a    
2014-2020-as fejlesztési források 
kifizetésének felgyorsítása érdeké-
ben három területen lehet beavat-
kozni: egyrészt egyszerűsíteni kell 
a pályázati kiírásokat, ezt a célt 
szolgálja, hogy az irányító hatósá-
gok az egyes szakminisztériu-
mokhoz kerültek, így egy helyen 
születik döntés a kiírás konstruk-
ciójáról. 
 

Hozzátette: 2014-2020-as időszak-
ban csak elektronikus úton lehet 
majd benyújtani a pályázatokat, és 
nem kell más állami adatbázisban 
elérhető dokumentumot csatolni-
uk a pályázóknak. Így például 
nem lesz szükség adóigazolás, 
cégpapírok benyújtására, ami az 
adminisztrációs terheket jelentő-
sen csökkenti. A megvalósítás idő-
szakában gyorsabbá teszik az el-
számolást - mondta. 
Harmadik területként a helyettes 
államtitkár elmondta: a kedvez-
ményezettek nem a pályázat lezá-
rásakor kapják meg a megítélt tá-
mogatást, hanem folyamatosan, 
ha részszámlákat nyújtanak be. 
Közlése szerint a három intézke-
dés együttes megvalósítása lehető-
vé teszi, hogy egy-egy pályázat 
komplett megvalósítása az eddigi 
átlagos 600 napról 300 napra csök-
kenjen. 
Kitért arra is, hogy 2007-ben elin-
dult fejlesztési időszakban a teljes 
keret 24 százalékát használták 
gazdaságfejlesztésre, és munka-
helyteremtésre, 76 százalékban 
közcélú beruházásokat finanszí-
roztak. Ez nem járult hozzá a helyi 
gazdaság fejlesztéséhez és a mun-
kahelyteremtéshez. 
 

A 2014-2020-as uniós költségvetési 
időszakban a kormány arról dön-
tött, hogy a források 60 százalékát 
közvetlenül gazdaságfejlesztésre 
fordítják majd. 
Az intézményrendszer átalakulásá-
ról elmondta: január elsejétől az 
irányító hatóságok az NFÜ-től átke-
rültek a szaktárcákhoz, a Miniszter-
elnökség pedig a programok mak-
rogazdasági koordinációját látja el. 
A projektek ellenőrzésre létrehozott 
egységes informatikai rendszer ja-
nuár elsejétől a közszférán belül 
működik. Ez lehetővé teszi, hogy 
akár az utolsó eurócentig nyomon 
lehessen követni a projekteket. 
Rámutatott: ahol gond van, ott 
azonnal be lehet avatkozni, ezért 
2020-ra Magyarországnak nem kell 
szembenéznie olyan típusú problé-
mákkal, mint a most lezárult idő-
szakban - mondta Csepreghy Nán-
dor.  

Forrás: MTI ,2014.01.08. 
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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 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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