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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Nagybánhegyesi hétvége  

az együttműködés és hálózatépítés jegyében 

 

 

2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közöt-

ti együttműködések – hálózatépítési lehetőségek egy kistérségben című konferencia. 

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete által szervezett esemény hely-

színéül a Nagybánhegyesi Polgármesteri Hivatal szolgált.  

A mintegy 25 vendég a köszöntők után több előadást hallgatott meg a rendez-

vény témájával kapcsolatban. Első eladó Bárdos Ferenc, az egri Életfa Környe-

zetvédő Szövetség ügyvezetője volt, aki az együttműködés egyik lehetséges 

formájáról, a hálózatokról tartott tájékoztatót. Mondandójában kiemelte, hogy 

a hálózatok elemei távolról nézve csupán pontok, közelről azonban maguk is 

hálózatok. Nagy hangsúlyt fektetett még az összefogás erejére, mely a jelen 

társadalom számára is a jó együttműködés alapját szolgálja. 

Ezt követően Jankó Erzsébet, a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. ügy-

vezetője a Közkincs Kerekasztal működésének, a kistérségi kulturális rendezvények 

szervezésének tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel, elsősorban a mezőko-

vácsházi járásra fókuszálva. Bemutatta a már működő, jól bevált gyakorlato-

kat, pl. „a Mutasd magad” Dél Békés Amatőr művészeti fesztivált. 

Az érdeklődők a szünetet megelőzően még egy példamutató kezdeményezés-

ről hallhattak, Horváth Judit egyesületi elnöktől, a Végegyházi Civil Kerekasztal 

működtetéséről, melynek tevékenységét a Barangoló Közhasznú Egyesület 

koordinálja. Szó esett a rendszeresen megrendezésre kerülő karácsonyi Civil 

Kerekasztalról, a Végegyházi Majálisról, a kirándulásokról, a nemrégiben 

Végegyháza Közösségéért emlékplakett kitüntetettjeiről is. Fontos momen-

tumként került szóban a Civilek Háza, melyet önkéntesek újítottak fel. 

Szünet után az „Újra öltünk és örökítünk” – hímző szakkörök újraindítása a közössé-

gi művelődésben Békés megyében című mintaprogram bemutatása történt. A meg-

jelenteket Pepó Jánosné, a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Köz-

hasznú Egyesület elnöke és Jancsó Ottó, Nagybánhegyes polgármestere kö-

szöntötte. A kiállítást Kocsis Klára,  a  Nemzeti Művelődési Intézet Békés Me-

gyei Irodájának vezetője nyitotta meg.  

Urbancsok Győző Mátyás 

közösségi munkás 

 

 

 

 

Támogató: Nemzeti 

Kulturális Alap 

 

 

http://www.civiljogok.hu/


Oldal  2 E-Napraforgó 

Közösségfejlesztő műhely  

Mezőberényben  

  

A mezőberényi Civil Fejlesztő 

Központ – a Közösségfejlesztők 

Békés Megyei Egyesületével 

partnerségben - Közösségfejlesz-

tő szakmai műhelyt tartott már-

cius 10-én. A program több té-

makört is felölelt, hogy a megje-

lent mintegy 30 fő – civil szerve-

zetek, informális közösségek 

képviselői –  minél szélesebb 

körű tájékoztatásban részesül-

jön.  

Kezdésként Szarvadi Antal, 

szervezetfejlesztő tartott egy - 

mindenkor aktuális témáról szó-

ló - előadást a társadalmi kör-

nyezet a közösségek életére gya-

korolt hatásáról és a változások 

kezelésének módszereiről. Ezu-

tán a civil szervezeteket érintő 

pályázati lehetőségekről, elszá-

molásokról, a jogszabályi kör-

nyezet aktualitásairól adott tájé-

koztatást Bálint Andrea, a Kö-

zösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesületének munkatársa. A 

témával kapcsolatban a jelenlé-

vők részéről a törvényi változá-

sokkal és az alapszabály módo-

sítás módszerével kapcsolatosan 

merültek fel kérdések.  

EZ TÖRTÉNT... 

Végül Smiriné Kokauszki Erika, 

az Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központ vezetője szólt röviden a 

„Mezőberény – 25 éve város – 

1989 – 2014” programsorozat ele-

meiről, aktualitásairól.  

Butora Hajnalka 

 

Közösségi felmérés  

Mezőmegyeren  

 

A Csabagyöngye Kulturális Köz-

pont Arany János Művelődési  

Háza egy újabb program megva-

lósításán dolgozik, amely lehető-

séget nyújtana Mezőmegyer vá-

rosrésznek ahhoz, hogy az ott la-

kók otthonosabban, egészségeseb-

ben, komfortosabban és biztonsá-

gosabban éljenek. A Jamina kuta-

tás után Mezőmegyeren is felmé-

rés készül, amelynek eredményei 

alapján a kulturális központ sze-

retné, hogy a mezőmegyeriek 

több lehetőséget kapjanak lakó-

környezetükben a közösségi alkal-

makra, találkozásokra, közműve-

lődési rendezvények, az igényeik-

hez kapcsolódó programok láto-

gatására. Ehhez a munkához nyúj-

tana támpontot egy kutatás, 

amelynek keretében néhány fon-

tos kérdésről szeretné megtudni a 

városrészben lakók véleményét. 

 A feltáró munka március elején 

veszi kezdetét, amely során min-

den mezőmegyeri családhoz 

eljut egy kérdőív. 

Remélhetőleg minél több háztar-

tásból visszajuttatják a kérdőívet 

az Arany János Művelődési 

Házba, ahol március 18-ig lehet 

azokat leadni. 

A kérdőív visszaküldői között 

ajándékokat sorsolnak ki! Csaba-

gyöngye Kulturális Központ 

munkatársai 

forrás: www.csabaimerleg.hu, 

2014.03.04. 

 

A nagybánhegyesi nagycsalá-

dosok idén ünnepelnek 

A Nagybánhegyesi Nagycsalá-

dosok Egyesülete közgyűlését 

tartotta a napokban. Módosítot-

ták az alapszabályt a törvényi 

változások miatt, a 2014. évi tag-

díjakat megállapították, pontosí-

tották idei programjaikat, s napi-

renden voltak a pályázatok is. 

Megtudtuk, az egyesület a mű-

ködési célú pályázaton 260 ezer 

forint támogatást nyert az idei 

évre. – Egyesületünk a pályáza-

ton 250 ezer forint támogatásban 

részesült. Ezt fennállásunk 10 

éves évfordulójának a méltó 

megünneplésére szeretnénk for-

dítani - tájékoztatott az elnök, 

Molnárné Iván Éva. Az élelmi-

szerbankos adományok tagcsa-

ládok közötti kiosztása is téma 

volt. A közgyűlés négy új tag-

család felvételét szavazta meg. 

Forrás: B. M. Hírlap,              

2014. február 24.  

 

.  

 



2014. március 3 

PÁLYÁZATOK 

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰ-

VÉSZET KOLLÉGIUMA  

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

 

Pályázati cél: a közművelődés és 

népművészet 2014. évi szakmai te-

vékenységének támogatása. 

Pályázati feltételek: a pályázó az 

NKA portálján a regisztrációt meg-

tette. 

Támogatás formája: vissza nem térí-

tendő támogatás. 

Pályázati cél:  

1. Megyei, országos, és nemzetközi 

hatókörű közművelődési és nép-

művészeti: 

nagyrendezvények (programonként 

legalább 1 millió Ft összköltségveté-

sű), kiállítások (programonként le-

galább 1 millió Ft összköltségveté-

sű), fesztiválok (programonként 

legalább 1 millió Ft összköltségveté-

sű), valamint szakmai konferenciák 

megrendezésére. 

A kollégium csak olyan közművelő-

dési és népművészeti rendezvénye-

ket támogat, melyek az amatőr mű-

vészeti csoportok, a művelődési 

házakban működő közművelődési 

és népművészeti csoportok, alkotók, 

előadók bemutatkozási lehetőségeit 

biztosítja, profi előadók, zenekarok, 

szólisták, színművészek tiszteletdí-

jának kifizetéséhez nem ad támoga-

tást. 

A kollégium falunapok, népünnepé-

lyek, búcsúk megszervezését nem 

támogatja. 

Rendelkezésre álló tervezett keret-

összeg: 60 millió Ft. 

Pályázók köre: Közművelődési és 

népművészeti tevékenységgel fog-

lalkozó intézmények, önkormány-

zatok (települési önkormányzat ab-

ban az esetben, ha nincs alapított 

közművelődési intézménye), egye-

sületek, alapítványok, nonprofit 

gazdasági társaságok és szakmai 

szervezetek.  

Egy pályázó erre az altémára egy 

pályázatot nyújthat be, legfeljebb 

három program (összevont intéz-

mények esetében tagintézményen-

ként három rendezvényre) támo-

gatására. 

Pályázati cél megvalósításának 

időtartama: 2014. szeptember 1.-

2014. december 31. 

Finanszírozás módja: a 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a 

költségvetési támogatás folyósítá-

sára a beszámoló, vagy részbeszá-

moló elfogadását követően kerül-

het sor, azonban a jogszabály lehe-

tőséget biztosít a beszámoló elfo-

gadása előtt támogatási előleg fo-

lyósítására. 

2. Rendszeresen működő, olyan 

táncházi programokra, amelyek a 

megvalósítási időszakon belül 

legkevesebb 4 alkalommal, illet-

ve heti-havi rendszerességgel 

kerülnek megrendezésre. 

Előnyt élveznek azok a táncházak, 

amelyeknek működtetésében részt 

vesznek olyan szakemberek, akik 

rendelkeznek a Népművészet 

Mestere, Népművészet Ifjú Meste-

re, Örökös Aranysarkantyús/

Örökös Aranygyöngyös címmel, 

akik a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Népzene Tanszékén, 

vagy a Táncművészeti Főiskola 

néptáncos képzést magába foglaló 

szakirányán szereztek diplomát, 

illetve amelyekhez játszóház és/

vagy kézműves foglalkozás kap-

csolódik. 

Pályázók köre: Közművelődési és 

népművészeti tevékenységgel fog-

lalkozó intézmények, önkormány-

zatok (települési önkormányzat 

abban az esetben, ha nincs alapí-

tott közművelődési intézménye), 

egyesületek, alapítványok és 

nonprofit gazdasági társaságok.  

Pályázati cél megvalósításának 

időtartama: 2014. szeptember 1.-

2014. december 31. 

Finanszírozás módja: a 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján 

a költségvetési támogatás folyó-

sítására a beszámoló, vagy rész-

beszámoló elfogadását követő-

en kerülhet sor, azonban a jog-

szabály lehetőséget biztosít a 

beszámoló elfogadása előtt tá-

mogatási előleg folyósítására. 

Pályázati adatlapot kitölteni az 

NKA portál Pályáztatás menü-

pontjában szereplő adott Kollé-

gium neve/Adatlap kitöltése 

linkre kattintva lehet. Minta 

pályázati adatlap az NKA por-

tál Pályáztatás menüpont alatt 

található.  

Pályázatot benyújtani az NKA 

portálján keresztül 2014. április 

21-én, éjfélig lehet. 

Pályázattal kapcsolatban felvi-

lágosítást telefonon a (36-1) 327-

4444-es számon kaphatnak. 

 

 

Pályázat roma kulturális ese-

mények megvalósításának, 

kulturális tartalmak és termé-

kek elérhetővé tételének támo-

gatására 

 

Az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma megbízásából az Embe-

ri Erőforrás Támogatáskezelő 

pályázatot hirdet a roma kultu-

rális események megvalósításá-

nak, kulturális tartalmak és ter-

mékek elérhetővé tételének tá-

mogatására. 

A pályázatok benyújtásának 

határideje: 2014. március 26. 

A rendelkezésre álló keretösz-

szeg: 50.000.000 Ft 

A pályázat közvetlen célja a 

roma kulturális események 

megvalósításán keresztül: 

- a cigány nyelvek (romani és 

beás) ápolása és fejlesztése; 

- a hagyományok megőrzése, 

átadása fiatalabb korosztályok-

nak; 

- a roma kisebbség kulturális 



2014. március 4 

örökségeinek és múltjának megis-

merése (zene, képzőművészet, 

tánc, filmművészet, iparművészet, 

és mások); 

- a különböző kultúrából származó 

emberek kölcsönös elfogadásának 

elősegítése. 

A támogatás formája vissza nem 

térítendő támogatás, a projekt ke-

retén belül igényelt és megítélt 

támogatás 100%-a. A támogatás 

utófinanszírozású, 100 %-os támo-

gatási intenzitású, azonban a tá-

mogatási összegfolyósítása a ked-

vezményezett indoklással ellátott 

kérelemére támogatási előleg for-

májában is történhet akár a támo-

gatás 100 %-ig. 

A pályázat keretében az alábbi 

komponensek valamelyikére 

nyújtható be pályázat. Egy szerve-

zet kizárólag egy komponensre 

nyújthat be pályázatot. 

 „A” komponens: A roma képző-

művészet és irodalom támogatása 

Roma művészek műveinek bemu-

tatására teremt alkalmat, mely ma-

gában foglalja az időszaki kiállítá-

sokat, irodalmi esteket, felolvasá-

sokat, filmbemutatókat, színházi- 

és táncelőadásokat. A roma művé-

szek művein túl olyan művek is 

bemutatásra kerülhetnek, melyek 

szerzője nem roma származású, de 

a mű témájában pozitív értelem-

ben foglalkozik a cigánysággal. A 

szervezett eseményhez kapcsolód-

hatnak a tematikát követő gyer-

mekprogramok, műhelyek. 

 „B” komponens: Kulturális ese-

mények támogatása 

A komponens keretében pályázón-

ként egy darab rendezvény meg-

szervezésére vonatkozóan lehet 

pályázatot benyújtani. 

A pályázók köre: 

- önálló jogi személyiséggel ren-

delkező civil szervezetek, melyek 

bírósági nyilvántartásba vétellel 

jöttek létre, és alapító okiratukban 

szerepel a kulturális és művészeti 

tevékenységek folytatása, közös-

ségfejlesztés, vagy hagyomány és 

kultúra ápolása, vagy 

- cigány/roma nemzetiségi önkor-

mányzatok, vagy 

- helyi, megyei önkormányzatok, 

illetve azok intézményei 

- települési önkormányzatok jogi 

személyiséggel rendelkező társulá-

sa 

- közművelődési intézmények, a 

közművelődési feladatellátásra a 

helyi önkormányzattal a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyv-

tári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL törvény szerint 

közművelődési megállapodást kötő 

szervezetek – beleértve a roma kö-

zösségi házakat –, valamint ezek 

fenntartói; vagy 

- nyilvános könyvtárak, illetve 

fenntartóik 

A pályázó által a pályázatban meg-

jelölt 2014. 07.01. és 2015. 02.28. kö-

zé eső időszak.  

A pályázatok benyújtásának határ-

ideje: 2014. 03.26.23:59 óra. 

A Roma Kultúra Program aktuális 

felhívásaival kapcsolatban az alábbi 

elérhetőségeken keresheti az Embe-

ri Erőforrás Támogatáskezelőt: 

email: romakultura@emet.gov.hu 

telefon: 06-1-795-2902 
http://www.emet.gov.hu/
felhivasok/roma_kultura2/ 
 
 
Alkossunk Közösen:  
Társadalom & Üzlet - partnerség-
ben a változásért 
 
Február elején elindult az Ashoka 
európai pályázata „Alkossunk Kö-
zösen: Társadalom & Üzlet - part-
nerségben a változásért” címmel, 
melyre magyar pályázókat is vá-
runk. 
Pályázati határidő: 2014. április 10. 
A versenyfelhívás témája a közös 
alkotás (co-creation), ami az 
Ashoka víziójának egyik alappillé-
re: lebontani a falakat az üzleti, a 
civil és a kormányzati szektorok 
között, elismerni egymás kompe-
tenciáit, és az erősségekre építve új 
társadalmi értéket teremteni termé-
kekkel, szolgáltatásokkal.  
Mik a pályázat feltételei? 
- Legalább 1 társadalmi célú szerve-
zet és 1 üzleti vállalkozás közös 
együttműködése egy adott projek-
ten, melyben természetesen több 

szereplő is részt vehet, a kor-
mányzati szektorból is (ez nem 
előfeltétel) 
- Kezdeti fázisban lévő ötlettel is 
lehet pályázni, de természetszerű-
en a már működő, hatást kifejtő 
projektek nagyobb eséllyel indul-
nak a pályázaton 
- A közös projektnek valamilyen 
társadalmi probléma megoldását 
kell céljául kitűznie 
(szervezetfejlesztési projektek 
nem indulhatnak!) 
- A vállalati partner a finanszíro-
zás mellett szaktudásával és meg-
különböztető eljárásaival is hoz-
zájárul a projekt sikerességéhez, 
ettől lesz közös az alkotás, hiszen 
mindkét fél kulcsfontosságú ele-
mekkel járul a megvalósuláshoz 
(csak pénzügyi finanszírozásra 
kiterjedő pályázatok nem indul-
hatnak!) 
- A projekt vagy a civil szervezet 
alaptevékenységéhez, vagy az 
üzleti partner működéséhez köt-
hető, és mindkét fél számára kéz-
zelfogható végeredményeket 
nyújt 
- A projekt hatással van a társada-
lomra, és van benne potenciál a 
terjeszthetőségre 
- A projekt konkrét megvalósulá-
sa annak, hogy a vezetés-
szervezési jó gyakorlatok és a kü-
lönböző szervezeti struktúrák 
hogyan tudnak minden partner 
számára értéket teremteni 
Egy egyszeri rendezvény meg-
szervezése nem esik bele a pályá-
zat kritériumrendszerébe 

forrás, bővebben: ashoka.org 
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

az első világháborút és a kapcso-

lódó történelmi eseményeket 

felidéző, a hősöknek és áldoza-

toknak emléket állító kulturális 

programok, művészeti tevékeny-

ségek támogatására 

 

A pályázati program célja, hogy 

az első világháborút és a kapcso-

lódó történelmi eseményeket fel-

idéző, a hősöknek és áldozatok-

nak emléket állító kulturális és 

mailto:romakultura@emet.gov.hu
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tudományos programokat, művé-

szeti tevékenységeket támogasson, 

így az első világháborúval kapcso-

latos társadalmi emlékezet ébren 

tartásával hozzájáruljon a közös 

értékeken, történelmen és kultú-

rán alapuló európai identitás erő-

sítéséhez. 

A pályázók köre 

- Közművelődési intézmények és 

közművelődési intézményegység-

gel rendelkező egyéb intézmé-

nyek; 

- civil szervezetek (kivéve pártok, 

pártokhoz kötődő ifjúsági szerve-

zetek, szakszervezetek); 

- a jogi személyiséggel rendelkező 

gazdálkodó szervezetek 

A támogatott projektek támogatási 

és megvalósítási időszaka: 2014. 

január 15 -2014. december 31. 

Beadási határidő: folyamatos 

A pályázati dokumentációt postai 

úton kell benyújtani a pályázati 

támogatásközvetítő címére: 

Közép- és Kelet-európai Történe-

lem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány 

XX. Század Intézete 

A pályázattal kapcsolatos kérdése-

ket a támogatáskezelő az alábbi e-

mail címen fogadja: 

palyazat@elsovilaghaboru.com 

A pályázati kiírás és útmutató le-

tölthető: 

www.elsovilaghaboru.com/

centenariumiemlekbizottsag/hu/

palyazatok honlapról. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

az első világháború történelmi 

emlékeit őrző emlékművek rend-

betételére, renoválására, helyreál-

lítására 

 

A pályázati program célja, hogy 

ily módon is ébren tartsa az első 

világháborúval kapcsolatos társa-

dalmi emlékezetet, s ezáltal hozzá-

járuljon a közös értékeken, törté-

nelmen és kultúrán alapuló ma-

gyar és európai identitás erősítésé-

hez. 

Pályázat benyújtására jogosultak 

A pályázat keretében megyei, me-

gyei jogú városi, városi, települési 

önkormányzatok és civil szerveze-

tek pályázhatnak. A pályázat be-

nyújtását - civil szervezet esetén is 

- az önkormányzati képviselőtestü-

letnek támogatnia kell. 

Támogatható tevékenységek 

A Közép- és Kelet-európai Törté-

nelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány XX. Század Intézete 

az alábbi tevékenységeket támo-

gatja: 

- I. világháborús emlékművek re-

noválása, a helyi emlékművek 

helyreállítása; 

- az I. világháborús emlékművekre 

a II. világháborúban elesett helyi 

hősök neveinek elhelyezése; 

- az emlékmű környezetének, ta-

lapzatának helyreállítása 

Támogatási időszak:  

2014. január 15 - december 31. 

A pályázati dokumentációt postai 

úton kell benyújtani a pályázati 

támogatásközvetítő címére: 

Közép- és Kelet-európai Történe-

lem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány 

XX. Század Intézete 

Budapest, 1122 Határőr út 35. 

Kérdés esetén: 

palyazat@elsovilaghaboru.com 

Beadási határidő: folyamatos 

A pályázati kiírás és útmutató le-

tölthető:                                     

www.elsovilaghaboru.com/

centenariumiemlekbizottsag/hu/

palyazatok honlapról. 

 

A KIH pályázati kiírása a magyar-

országi és határon túli magyar 

közművelődési programok      

2014. évi támogatására 

 

A pályázatok benyújtásának határ-

ideje: 2014. május 31. 24:00 óra 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 

40 000 000 Ft 

1. A pályázat kategóriái, céljai és a 

pályázók köre  

"A" kategória: Dunatáji népek 

kutatása  

A közép-európai régió születésé-

nek és Európába történő beillesz-

kedésének sokoldalú feltárása.      

A térség gazdasági, politikai, kul-

turális stb. folyamatainak kutatá-

sával, publikációkkal, konferenci-

ák szervezésével elősegíteni az itt 

élő nemzetek és nemzetiségek 

közeledését, szorosabb együttmű-

ködését.  

E kategóriára magyarországi és 

határon túli  

- fiatal kutatók, doktoranduszok,  

- jogi személyiséggel rendelkező 

civil szervezetek (a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény alapján létrehozott alapít-

ványok, egyesületek, valamint a 

közhasznú szervezetek, illetve az 

egyesülési jog alapján létrejött 

egyéb szervezetek) pályázhatnak.  

"D" kategória: Települési identi-

tás és népművészeti tevékenység 

támogatása  

A helyi hagyományok feltárását, 

a magyar népművészet szellemi 

és tárgyi tradicionális értékeinek 

megőrzését és a hagyományokon 

alapuló művelődési igények ki-

elégítését (különös tekintettel 

azokra, amelyek a fiatalok helyis-

meretét, lakhelyükhöz való kötő-

dését erősítik) megvalósító kultu-

rális közösségek támogatása.  

E kategóriára magyarországi és 

határon túli  

- jogi személyiséggel rendelkező 

civil szervezetek (a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény alapján létrehozott alapít-

ványok, egyesületek, valamint a 

közhasznú szervezetek, illetve az 

egyesülési jog alapján létrejött 

egyéb szervezetek),  

- települési / megyei önkormány-

zatok,  

- önkormányzati fenntartású in-

tézmények,  

- nonprofit gazdasági társaságok 

pályázhatnak.  

Hivatásos művészeti csoport nem 

pályázhat.  

"E" kategória: Zenei jellegű mű-

velődési rendezvények támoga-

tása  

I. téma: Az amatőr kórusmozgalom 

tevékenységének támogatása  

Amatőr kórusok közösségi tevé-
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kenységeinek fejlesztése, a kórus-

éneklés társadalmi presztízsének, 

közönségkapcsolatainak, támoga-

tottságának megerősítése. A terü-

leti alapon szervezett hazai talál-

kozók, versenyek megvalósításá-

hoz szükséges források, tervezhe-

tőségük és megrendezésük garan-

ciáinak megteremtése.  

Előnyt élveznek azok a kórusok, 

amelyek a XX. és XXI. század ma-

gyar kórusműveit szólaltatják 

meg.  

E témakörre magyarországi és 

határon túli  

- jogi személyiséggel rendelkező 

civil szervezetként működő ama-

tőr kórusok (a Polgári Törvény-

könyvről szóló 1959. évi IV. tör-

vény alapján létrehozott alapítvá-

nyok, egyesületek, valamint a köz-

hasznú szervezetek, illetve az 

egyesülési jog alapján létrejött 

egyéb szervezetek)  

- amatőr kórust fenntartó, működ-

tető (vagy befogadó) intézmények, 

szervezetek pályázhatnak.  

Hivatásos művészeti csoport, nép-

művészeti csoport, népdalkör nem 

pályázhat.  

II. téma: Amatőr kórusok kiemelkedő 

jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, 

versenyeken való részvételének támo-

gatása  

A pályázatok támogatására ren-

delkezésre álló keretösszeg 40 000 

000 Ft, azaz negyvenmillió forint a 

1074/2011. (III. 23.) Kormányhatá-

rozat alapján megszüntetett Pro 

Renovanda Cultura Hungariae 

Alapítvány vagyona terhére az 

alábbi kategóriánkénti megoszlás-

ban:  

"A" kategória esetén rendelkezésre 

álló keretösszeg 3 000 000 Ft, azaz 

hárommillió forint.  

"D" kategória esetén rendelkezésre 

álló keretösszeg 15 000 000 Ft, 

azaz tizenötmillió forint.  

"E" kategória esetén rendelkezésre 

álló keretösszeg 12 000 000 Ft, 

azaz tizenkettőmillió forint.  

A pályázaton legalább 100 000 Ft 

és legfeljebb 400 000 Ft vissza nem 

térítendő támogatás igényelhető. 

A projekt összes költségének 

100%-a elszámolható, a pályázat-

hoz saját forrás biztosítása nem 

kötelező. A támogatás vissza nem 

térítendő támogatás.  

Támogatási időszak: a pályázó 

által a pályázatban megjelölt, 

2014. június 1. és 2015. május 31. 

közé eső időszak.  

A támogatható kiadások köréről 

részletesen a www.kih.gov.hu 

oldalon tájékozódhatnak.  

A pályázatot kizárólag elektroni-

kus úton lehet benyújtani az 

Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszeren (a 

továbbiakban: EPER) keresztül. A 

pályázat benyújtását megelőzően 

minden pályázónak a http://

www.kih.gov.hu honlapon re-

gisztrálnia kell magát az EPER-

ben, melyhez rendelkeznie kell 

egy érvényes elektronikus levél-

címmel (e-mail cím).  

Az internetes pályázatok beadási 

határideje: 2014. május 31. 24:00  

A pályázati kiírás és útmutató 

letölthető a www.kih.gov.hu  

honlapról. 

A pályázat kezelője: Közigazgatá-

si és Igazságügyi Hivatal 1088 

Budapest, Múzeum u. 17.  

A pályázattal kapcsolatban továb-

bi információkat az alábbi elérhe-

tőségeken kaphatnak:  

info@kih.gov.hu; Telefon: (06-1) 

301-3200  

 

Számítógép Álom 2014 

 

A MÁTRIX Közhasznú Alapít-

vány felzárkóztatást és esély-

egyenlőséget biztosító támogatói 

programja révén 2014-ben is öt-

ven rászoruló családban élő, 10-14 

év közötti gyerek kap komplett 

(használt, de még jó állapotú) szá-

mítógépet. A támogatásra jelent-

kezhet minden olyan 10-14 év 

közötti gyermek (tanára által), 

akinek 2 vagy több kiskorú testvé-

re van, tanulmányi átlaga a 4-est 

eléri, otthonában nincs használha-

tó számítógép. 

 

A pályázatnak a következőket kell 

tartalmaznia:  

  - meg kell adni olvashatóan a 

gyermekek és a szülő / gondviselő 

nevét, lakcímét, telefonját, egyéb 

elérhetőségét, 

-szülői / gondviselői aláírással nyi-

latkozni kell a hátrányos helyzetről 

(nagycsaládosságról, árvaságról, 

létminimum alatt élésről, arról, 

hogy a családban nincs használha-

tó számítógép – néhány mondat-

ban, kézzel írva), 

- a támogatásra pályázó gyermek 

néhány mondatban írja le, hogy 

milyen feladatok elvégzését tudná 

könnyedebbé tenni vagy miben 

tudna fejlődni egy számítógép se-

gítségével, 

- mellékelni kell a gyermek 2014-es 

félévi vagy év végi bizonyítványá-

nak iskola által hitelesített másola-

tát. 

A pályázó gyermek osztályfőnökének 

az a feladata, hogy egységes szerke-

zetbe foglaltan a szülői nyilatkoza-

tot és a gyermek tanulmányi ered-

ményét bemutató bizonyítvány 

iskola által hitelesített másolatát be 

kell postán küldenie az alapítvány 

címére (a pedagógus a pályázatot 

beküldő személy).  

A támogatói programra a jelentke-

zési határidő: 2014. július 4., péntek 

A jelentkezések beküldési címe:  

MÁTRIX Közhasznú Alapítvány 

“Számítógép Álom 2014.” 

6701 Szeged, PF: 929. 

Telefonszám: 06-20-620-52-10, me-

lyen minden hétköznap 9-11 óra 

között kérhető a programról infor-

máció; e-mail cím: matrix@zug.hu. 

http://www.matrixalapitvany.hu 

 

TANDEM Fejlesztési Alap – Pá-

lyázat hátrányos helyzetű gyerme-

kek és családok társadalmi 

reintegrációjának elősegítésére 

 

Az Ökumenikus Segélyszervezet 

„TANDEM Fejlesztési Alap” néven 

2012-ben pályázati programot indí-

tott, melynek keretében 2012-2014 

között több pályázati körben, visz-

sza nem térítendő támogatásként 
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összesen több mint 200 millió 

forinttal támogatja a magyaror-

szági szociális szektort. Jelen 

(harmadik) kiírásban körülbelül 

25-30 pályázat támogatására lesz 

mód. 

A PÁLYÁZATI PROGRAM 

CÉLJA: a hátrányos helyzetű 

gyermekek és családok társadal-

mi reintegrációjának elősegítése 

és a magyar szociális ellátórend-

szer meglévő hiányosságainak 

pótlása. A támogatás konkrét 

célkitűzése gyermekek és szüleik 

azon képességeinek a fejlesztése, 

melyrévén az információs társa-

dalomban jelentkező modernizá-

ciós veszélyekkel szemben minél 

inkább felkészültebbek, védetteb-

bek lehetnek. 

PÁLYÁZÓK KÖRE: Olyan, lega-

lább 2 éve működő civil, és egy-

házi szervezetek jelentkezését 

várjuk, akik munkájukból, szol-

gáltatásaikból, gyülekezeti tevé-

kenységükből adódóan folyama-

tosan kapcsolatban vannak csalá-

dokkal, és a megvalósítandó 

program beilleszthető a profiljuk-

ba. 

A PÁLYÁZAT TARTALMA: 10-

18 éves gyermekek, fiatalok és 

családjaik számára szervezett 

újszerű célzott prevenciós prog-

ramok megvalósítása, mely csalá-

dok olyan képességeit fejleszti, 

melyekkel az információs társa-

dalom okozta modernizációs ve-

szélyek felismerésére és kivédésé-

re válnak alkalmassá. 

Modernizációs veszélyek: 

- internetfüggőség 

- média negatív hatásai 

- médiaerőszak 

- nem biztonságos internethasz-

nálat (adathalászat, illegális tar-

talmak, cyberbullying - online 

zaklatás, sexting, gyermekpor-

nográfia) 

- emberkereskedelem, prostitúció 

A pályázati program keretében 

megvalósítandó  célzott  preven-

ciós  program,  a  fenti  moderni-

zációs veszélyek  közül  tetszőle-

gesen választott  részterület(ek)re  

irányulhat.  Az egyes  részterületen  

belül egyedi  módszerek  alapján  

komplex  programot  kell megvaló-

sítani,  a  program  minden  elemére 

kiterjedő tematika alapján. 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁ-

NAK IDEJE 

A projekt megvalósítására a pályá-

zónak maximum 6 hónap áll a ren-

delkezésére, de minden projektnek 

be kell fejeződnie legkésőbb 2014. 

december 15.-ig. 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: Az 

igényelhető  támogatás  mértéke:  

min.  2  millió  Ft,  max.  4 millió Ft. 

Beküldési határidő: 2014. 03. 31. 

További felvilágosítás, elérhetősé-

gek 

Nagy Anikó 

pályázati koordinátor 

Telefon: +36 30 860 9051 

E-mail: palyazat@segelyszervezet.hu 

 

Erasmus+ 

 

Erasmus+-t a képzettség és a foglal-

koztathatóság javítását, valamint az 

oktatási, képzési és az ifjúsági mun-

ka területén működő rendszerek 

korszerűsítését célzó hétéves prog-

ram a jelenleginél 40%-kal maga-

sabb, 14,7 milliárd eurós költségve-

téssel gazdálkodhat. Ebből 10% jut 

az ifjúsági szakmának. A program 

révén több mint 4 millió pályázó 

juthat támogatáshoz, ebből a Fiata-

lok Lendületben Program folytatásá-

nak számító ifjúsági fejezetnek kö-

szönhetően több mint 500 000 fiatal 

és szakember.  

Pályázattípusok 

Támogatási területek 

1. kulcstevékenység – Az egyének 

tanulási célú mobilitása 

- Egyéni mobilitás az oktatás, a kép-

zés és az ifjúságügy terén 

- Közös mesterképzés 

- Európai önkéntes szolgálathoz 

kapcsolódó nagyobb rendezvények 

2. kulcstevékenység – Együttműkö-

dés az innováció és a bevált gyakor-

latok cseréje terén 

- Stratégiai partnerségek az oktatás, 

a képzés és az ifjúságügy terén 

- Tudásfejlesztési szövetségek 

- Ágazati szakképzettség-

fejlesztési szövetségek 

- Kapacitásépítés az ifjúságügy 

terén 

3. kulcstevékenység – A szakpo-

litikai reform támogatása 

Strukturált párbeszéd: Találko-

zók fiatalok és döntéshozók rész-

vételével az ifjúságügy témájá-

ban 

A pályázatok benyújtásának 
határideje, a felhívás és további 
információk az Erasmus+ prog-
ram útmutatójában találhatók: 
http://ec.europa.eu/erasmus-
plus/ 

 

Újrapapír 2014. pályázat 

 

Az Újrapapír világnap alkalmá-

ból várjuk az óvodás csoportok 

és iskolás osztályok ötleteit a 

papír újbóli felhasználásának 

kreatív módjaira! 

Kézműves alkotásokat, jól to-

vább használható papírtárgya-

kat, gazdaságos felhasználási 

ötleteket, projekt munkákat is. 

Természetesen fényképes és szö-

veges dokumentációban, e-

mailen keresztül! 

A 3 legötletesebb, legrészlete-

sebb beszámoló beküldői szem-

léletformáló ajándékcsomagot 

(pl. újrapapír termékek, kiad-

ványok stb.) kapnak. 

Regisztráció a JELENTKEZÉSI 

LAP kitöltésével 2014. március 

31-ig! 

A fényképes és írásos beszámo-

lókat a nap eseményeiről április 

16-ig várjuk az oktatas-

(kukac)humusz.hu email címre. 

A beszámolók feldolgozásának 

megkönnyítése érdekében kér-

jük, hogy a fotókat (min. 3, max. 

10 db, jó minőségű, jpg formátu-

mú kép) a szöveges beszámoló-

tól elkülönülten, külön csatol-

mányként küldjék! 

További információ: 

Némethné Kavecsánszki Ale-

xandra 

oktatas@humusz.hu 

(06-1) 386-26-48 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

III. SZÜLŐFÖLDÜNK BÉKÉS 
MEGYE 
AMATŐR MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 

 
A Nemzeti Művelődési Intézet 
Békés Megyei Irodája több művé-
szeti ágat magába foglaló minősí-
tő fesztivált hirdet, a megyében 
működő amatőr művészeti cso-
portok és szólisták számára. 
A fesztiválra egyéni előadók illet-
ve csoportok jelentkezhetnek élet-

kori megkötés nélkül, az alábbi 
művészeti ágakban: 
I. Tánc – 7 perc: Néptánc, Mo-
derntánc, Társastánc, Mazsorett, 
Balett, Hastánc   
II. Színjátszás, báb, vers- és pró-
zamondás 
Színjátszás, báb         5 perc 
Próza          5 perc 
Vers          5 perc 
III. Népzene 
Népdalkörök, Népzenei csoportok 
8 perc 
Népdalénekesek, Népzenei szólis-
ták 5 perc 
IV. Komolyzene 
Kórusok, Hangszeres együttesek 
8 perc 
Énekes szólisták, Hangszeres szó-
listák 5 perc 
A művészeti ágak felsorolása mel-
lett a produkció maximális időtar-
tama szerepel.  
Az időhatárok betartását a zsűri 
szigorúan ítéli meg. 
A versenyzők szakáganként, 
arany- ezüst- és bronz minősítést 
szerezhetnek.  
A zsűri és a szervezők közös dön-
tése alapján a legeredményeseb-
bek meghívást kapnak a III. Szülő-
földünk Békés Megye – Amatőr 
Művészeti Fesztivál Gálájára. 
Jelentkezési határidők: 
Tánc - 2014. április 4. 
Komolyzene - 2014. április 4. 
Népzene - 2014. április 7. 
Színjátszás, báb, vers- és próza-
mondás - 2014. szeptember 22. 
Jelentkezni lehet a 
pillar.andrea@nmi.hu (népzene, 
komolyzene) és a 

savolt.zoltan@nmi.hu (tánc, szín-
játszás, báb, vers- és prózamon-
dás) e-mail címeken vagy a Nem-
zeti Művelődési Intézet Békés Me-
gyei Iroda (5600 Békéscsaba, Pf.: 
138.) címére küldött levélben. 
A FESZTIVÁL MENETE: 
Tánc: 2014. május 10. – Mezőbe-
rény, Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ  
Komolyzene: 2014. május 10. – 

Szarvas, Cervinus Teátrum 

Népzene: 2014. május 17. – Békés, 

Kecskeméti Gábor, Kulturális, 
Sport és Turisztikai Központ 
Színjátszás, báb, vers- és próza-
mondás: 2014. szeptember 27. – 
Orosháza, Petőfi Kulturális Köz-
pont 
GÁLA: 2014. október 18. – Békés-
csaba, Csabagyöngye Kulturális 
Központ 
Bővebb információ kérhető Zsjak-
Pillár Andreától a 30/665-3102-es 
telefonszámon és Savolt Zoltántól 
a 30/206-4886-os telefonszámon. 
 

Mezőgazdasági munkás és kert-

építő tanfolyamra várnak jelent-

kezőket 

A „Nyújtsd Segítő Kezed” Alapít-

vány, mint főpályázó a Mentálhi-

giénés Egyesület konzorciumi 

partnerrel 2013. április 1-jén indí-

totta el az „Innovatív, kísérleti fog-

lalkoztatási programok támogatá-

sa” TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0024 

számú programon belül a „TÁ-

MASZ” projektjét. Most az április-

ban induló mezőgazdasági mun-

kás és kertépítő Okj-s képzésekre 

várnak jelentkezőket. 

Az alapítvány és az egyesület a 

projekttel Békés megyében egye-

dül álló, fenntartható képzési és 

szolgáltatási programot kíván 

megvalósítani a munkaerő-piacon 

hátrányos helyzetű, kiemelten a 

gyermekvédelmi ellátásban élő, 

vagy onnan kikerülő fiatalok szá-

mára. 

 

105 fő 18 éven felüli fiatal bevo-

nása a közvetlen cél, vagyis 7×15 

fő részére képzés és a szakkép-

zéshez kapcsolódó munkahelyi 

gyakorlat biztosítása, ahol a 

résztvevők piacképes szakmát 

tanulhatnak, illetve a nyílt mun-

kaerő-piac elvárásairól, normái-

ról, szabályairól szerezhetnek 

tapasztalatot. A programban 

eddig 4 csoportot indítottak el. 

Jelenleg a 2014. áprilisában indu-

ló, szeptemberig tartó 2 képzés-

hez (mezőgazdasági munkás Okj 

Békés; Kertépítő és fenntartó Okj 

Békéscsaba) várnak jelentkező-

ket.  

 

A programmal kapcsolatos tájé-

koztatást a jelentkezők részére 

akár csoportosan, akár egyénen-

ként is biztosítanak a megye bár-

mely településén. 

A programmal kapcsolatban bő-

vebb felvilágosítás kérhető az 

alábbi elérhetőségeken: 

„Nyújtsd Segítő Kezed” Alapít-

vány - Békéscsaba, Berzsenyi u. 

104. 

Telefon/fax: 66/453-806 

E-mail: nyska@alfold.net 

Kapcsolattartó: Megyeri Adrienn 

projektmenedzser, mobil 70/341-

4347 

Mentálhigiénés Egyesület -    

Békés, Borosgyán u. 1/1. 

Telefon/fax: 66/643-991 

E-mail: menta.bekes@gmail.com 

Kapcsolattartó: Szűcs Judit egye-

sületi elnök, 30/436-7456 

Kónya Gizella mentor, mobil: 

30/658-9698 
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Békés megye értéktára 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet a 

magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény és a magyar nemzeti 

értékek és a hungarikumok gon-

dozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) 

Korm. rendelet, valamint a megyei 

értékgyűjtő munka tapasztalatai 

kapcsán Békés megye értékei 

címmel szakmai napot tart 2014. 

március 25-én, amelyre ezúton 

tisztelettel meghívja az érdeklődő 

önkormányzatok, kulturális intéz-

mények, civil szervezetek képvise-

lőit. 

A rendezvény helyszíne:  

Békés Megyei Könyvtár 

(Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.) 

Program 

09.00-10.00 Regisztráció 

10.00-10.10 Köszönti a megjelen- 

teket Kocsis Klára, a Nemzeti 

Művelődési Intézet Békés Megyei 

Irodájának vezetője 

10.10-10.30 Nemzeti értékek és 

hungarikumok az országimázs 

építésben 

Előadó: Dr. Gyaraky Zoltán, a 

Hungarikum Bizottság titkára 

10.40-10.55 Békés megye értéktára 

Előadó: Farkas Zoltán, a Békés 

Megyei Önkormányzat elnöke, a  

Békés Megyei Értéktár Bizottság 

elnöke  

10.55-11.10 A civil szervezetek 

szerepe az értékgyűjtő munkában 

Előadó: Pocsajiné Fábián Magdol-

na művelődésszociológus, közös-

ségfejlesztő 

11.10-11.25 Helyi értéktárak Bács-

Kiskun megyében 

Előadó: Dr. Munczig Dénesné, 

Baja Város Önkormányzatának 

kulturális referense 

11.25-11.40 A békési értékgyűjtő 

munka 

Előadó: Izsó Gábor, Békés Város 
Polgármestere, a békési helyi ér-
téktár bizottság elnöke  
 

 
 
 

 
11.40-11.55 Vésztő értékei 

Előadó: Csősz Ferenc, a Sinka Ist-
ván Művelődési Központ és Városi 
könyvtár igazgatója 
11.55-12.10 A mezőberényi érték-
gyűjtő munka 
Előadó: Siklósi István, Mezőbe-
rény Város Polgármestere 
12.10-12.25 Az értékgyűjtő munka 
folyamata Füzesgyarmaton 
Előadó: Lévainé Homoki Éva, a 
Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény igazga-
tója 
A szakmai napon a részvétel in-
gyenes! 
Információért forduljon Savolt 
Zoltánhoz a +36-30-206-48-86-os 
telefonszámon vagy a savolt-
.zoltan@nmi.hu e-mail címen. Ké-
rem, részvételi szándékát jelezze 
március 20-ig! 
 
 

 

 

 

 

mailto:+36-30-206-48-
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Gyapjú a magyar textilkultúrában 

című országos pályázati kiállítás 

A Hagyományok Háza, a Népmű-

vészeti Egyesületek Szövetsége, a 

Békés Megyei Népművészeti Egye-

sület, a Békés Megye Népművésze-

téért Alapítvány és a Kézműves 

Szakiskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 14. alkalommal hirdette meg 

az Országos Textiles Konferenciát 

és pályázatait azzal a céllal, hogy 

pályázati, bemutatkozási és tanács-

kozási lehetőséget biztosítson az 

országban tevékenykedő, népi tex-

tíliákkal foglalkozó közösségek és 

egyéni alkotók számára. 

A rendezvény a textillel foglalkozó 

alkotók legnagyobb hazai esemé-

nye. A kiállításon nemeztárgyak-

kal, gyapjúból készült viseleti da-

rabokkal, csipkékkel, gyapjúhímzé-

sekkel stb. találkozhatunk. Az elké-

szült munkák reprezentálják a ha-

zai s határon túli textilművészet 

tradicionális és modernizált darab-

jait.  

A „Gyapjú a magyar textilkultúrá-

ban” című országos pályázati kiál-

lítás 2014. március 7-28. között, 

hétfő kivételével naponta 10.00-

18.00-ig a Munkácsy Mihály Múze-

um három kiállítótermében várja a 

látogatókat. A kiállítások a múzeu-

mi díjszabásnak megfelelően láto-

gathatók. 

 

 

 

 

 

Munkácsy 170 programsorozat 

 

Százhetven évvel ezelőtt született 

Munkácsy Mihály, a festőóriást 

2014-ben a Munkácsy 170 prog-

ramsorozattal ünnepeljük. Mert 

Békéscsaba Munkácsy városa! 

Egyedülálló kiállítás nyílt február 

20-án, Munkácsy Mihály születés-

napján a Munkácsy Mihály Múze-

umban. A páratlan kiállítást vala-

mennyi Békéscsabán tanuló álta-

lános és középiskolás ingyenesen 

látogathatja. 

A kiállításon kívül számos ese-

ménnyel ünnepelhetjük a jeles 

évfordulót. Kiállítások, verseny, 

előadások, művészeti kavalkád és 

még sok-sok program várja az 

érdeklődőket egész évben Mun-

kácsy jegyében.  

Az emlékév részletes programja a 

www.bekescsaba.hu/munkacsy-

emlekev honlapra kattintva te-

kinthető meg. 

 

Húsvéti ajándékkészítő hét a 

Meseházban 

Szeretettel várnak minden érdek-

lődő óvodás, iskolás csoportot a 

Meseházba (Békési út 17.). A mű-

emlék épületegyüttes 

zárt udvarával, foglal-

koztató termével, műhe-

lyeivel ideális helyszín 

csoportok fogadására. A 

látogatás alkalmával 

megtekinthető Schéner 

Mihály gyűjteményes 

kiállítása, Lenkefi Konrád bábki-

állítása és Ványai János hajdani 

csabai fazekasmester műhelye. 

A népi, hagyományőrző kézmű-

vesség, a természetes anyagok 

használata adja a foglalkozások 

különlegességét. 

Választható aktuális tevékenysé-

gek: 

- tojás festése csipkével  

- mozaikfestés hagymahéjjal 

- vintage tojás  

- fonalvirág koszorú 

- tojás díszítés írókával, aranypor-

ral 

- ajtódísz, csuhéjnyúl készítése 

- asztali dísz termésekből 

- csibe rongycsík fészekben 

- répa, nyuszi textilből 

Csoportok számára előzetes beje-

lentkezés szükséges a 06-30/3834-

743, vagy a 66/326-370-es telefon-

számon, illetve a mesehaz-

@mesehaz.hu e-mail címen. 

A kiállítások megtekintésének 

díja: diákoknak 100 forint, peda-

gógus kísérőknek ingyenes. A 

kézműves foglalkozások díja: 200 

forint/fő, pedagógus kísérőknek 

ingyenes. 

A foglalkozások március 31 – áp-

rilis 4. között várják az érdeklődő-

ket. 
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vánatra 2014. március 19-én és 20-

án újra műsorára tűzi az együtt-

működésükből született Kapj el 

című, különlegesen szép, romanti-

kus zenés komédiát. 

http://jokaiszinhaz.hu/kapj-el 
 

Bóbita – fantáziák 

Az előadás valóság vagy fantázia, 

fantázia vagy valóság, amelyben 

öt manó vezet minket egy izgal-

mas térben egy izgalmas kalandra. 

Egyikük eltűnt közülük. A többiek 

felkerekednek, hogy megtalálják, 

és visszaadják a szárnyát, a színét 

és a hangját. Útjukat járva maguk 

is sokat tanulnak egymásról és 

magukról. Hogy mi lesz a végki-

fejlet, és hogy ki segít még a tün-

dérmanóinknak, az maradjon ti-

tok. 

Az előadás folyamán Weöres Sán-

dor - gyermekek által már jól is-

mert - versei mellett elhangzanak 

"elveszett" költeményei is. 

http://jokaiszinhaz.hu/bobita 
Jegyek kaphatók a Jókai színház 
jegyirodájában (Békéscsaba, And-
rássy út 1-3.). Bővebb információ 
kérhető a 66/519-550-es telefon-
számon és a 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu e-
mail címen.  

Ismét Ragyogjon kékben a szín-

ház! 

Az Aut-Pont Alapítvány az autiz-

mus világnapja alkalmából, április 

4-én, pénteken 20 órától ismét han-

gulatos családi programra várja az 

érdeklődőket a Békéscsabai Jókai 

Színház elé! Idén negyedszer gyűl-

nek össze közös gitározásra Békés-

csaba és a környező települések 

gitárosai. A programban közis-

mert dalok hangzanak majd el, az 

éneklésbe a kivetített dalszövegek 

segítségével a közönség is bekap-

csolódhat. 

A „Ragyogjon kékben” nemzetkö-

zi, figyelemfelkeltő kampány kere-

tében ezen a napon a világ számos 

pontján kékre világítanak ismert, 

emblematikus épületeket. A több 

száz énekhanggal, akusztikus gi-

tárkísérettel megszólaló magyar 

dalok a baráti tábortűz körül felejt-

hetetlen élményt ígérnek e külön-

leges estén. 

Az Aut-Pont közreműködni szán-

dékozó gitárosok jelentkezését 

vára az alábbi elérhetőségeken:  

Aut-Pont Alapítvány,                 

telefon: 30/9281-997,                      

e-mail: autpont@autpont.hu,    

honlap: www.autpont.hu. 

Napsugár Bábszínház műsora 

Pocakmese 

Az ember gyereke sok mindent 

elfelejt, amire megszületik. Példá-

ul, hogy odabent az anyapocak-

ban, valahol az Óperenciás mag-

zatóceán közepén nem is voltunk 

annyira magányosak. Volt ott ba-

rátság, csalódás, és rengeteg felfe-

dezni való titok. Mesénk hőse or-

rát a pocakfalhoz szorítva nézi a 

kinti világ odapacsmagolt foltjait, 

és közben arról ábrándozik, mi-

lyen lesz majd megszületni… 

Előadásunkat 5 éves kortól ajánl-

juk. 

Március 19-ig hétköznaponként 2 

előadás látható. Bővebb informá-

ció: www.napsugarbab.hu, 06-20-

293-56-26 

 

Jókai Színház márciusi műsora 

Kapj el újra! 

Neil Simonról minden túlzás nél-

kül elmondható, hogy a szórakoz-

tató színdarabok koronázatlan 

királya, Marvin Hamlisch pedig 

az amerikai színpadi és filmzene - 

minden létező díjjal kitüntetett - 

briliáns alkotóművésze. Így nem 

véletlen, hogy színházunk közkí-

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

Jogszabályi változások 

 

A civil szervezeteket 2014. már-
cius 15-étől, az új Ptk. hatályba 
lépésétől érintő legfontosabb 
szabályok megtalálhatók a            
civiljogok.hu honlapon, a Civil 
Törvény útmutatóra kattintva. 
 

Információs füzet a civil szerve-

zetek: egyesületek, köztestüle-

tek, (köz)alapítványok adózásá-

nak alapvető szabályairól 

A NAV kiadványa letölthető az 

Adóhatóság honlapjáról 

(nav.gov.hu).  

 

TANÚSÍTVÁNYOKAT ADTAK 

ÁT KULTURÁLIS KÖZÖSSÉG-

SZERVEZÉS ALAPJAI CÍMŰ 

KÉPZÉSEN  

 

Elindultak a Nemzeti Művelődési 

Intézet Kulturális közfoglalkozta-

tási programja keretében megva-

lósuló Kulturális közösségszerve-

zés alapjai akkreditált tanfolyam 

képzési csoportjai. A 2014. február 

3. és március 26. között 170 hely-

színen megvalósuló képzésen 

3866, a programban részt vevő 

közfoglalkoztatott ismerkedik 

meg a kulturális közösségszerve-

zés alapjaival képzésenként 40+6 

órában.   

Az első – február 3-án indult – 30 

csoport részvevői számára február 

12-én 679 tanúsítványt osztott ki a 

Nemzeti Művelődési Intézet, a 

következő 32 csoport képzése pe-

dig február 12-én indult el. 

A Nemzeti Művelődési Intézet 

akkreditált tananyaga a közösségi 

művelődés alapismereteit igyek-

szik úgy átadni, hogy a területen 

dolgozó közfoglalkoztatottaknak 

kézzelfogható szakmai alapozásul 

szolgálhasson, s ezáltal akár egy 

későbbi karrier indulópontjává is 

http://jokaiszinhaz.hu/kapj-el
http://jokaiszinhaz.hu/bobita
mailto:szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
http://www.civiljogok.hu/
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április 30-ig tartó Kulturális köz-

foglalkoztatási program végezté-

vel. 

forrás: nmi.hu, 2014. február 19. 

 

Ütött a Föld Órája! 

 

Jelenleg 1,5 Földre lenne szükség 

az emberiség szükségleteinek ki-

elégítéséhez, ha nem változtatunk, 

2050-re már két bolygó sem lesz 

elég.  

Esemény időpontja:  

2014. március 29. 

Magyarország fogyasztása 30%-

kal több, mint amennyi erőforrás 

hazánkban rendelkezésünkre áll. 

Éppen ezért mostantól nem megy 

nélküled, ha meg akarjuk állítani a 

túlfogyasztás és az éghajlatválto-

zás negatív folyamatát! 

A WWF ezekre a problémákra 

hívja fel a figyelmet a világ legna-

gyobb civil önkéntes akciójával, a 

WWF Föld Órájával. Ha már a 

tudatos fogyasztók táborát erősíti, 

vagy ha szeretne változtatni az 

életmódján, kapcsolja le a fényeket 

otthonában március 29-én 20 óra 30 

perckor egy órára! 

Regisztráció: foldoraja.hu  

 

A jövő nyomában – 2011-2012 leg-

szebb magyar falvai 

 

A jövő nyomában címet viseli a 

2014 januárjában elkészült kiad-

vány, amelyben az elmúlt években 

kiírt Magyarországi Falumegújítási 

Díj hazai pályázóinak dokumentu-

mai és a nemzetközi pályázaton 

szereplő egyéb országok pályázói-

nak anyagai együtt jelennek meg. 

A kötet kereskedelmi forgalomba 

nem kerül, ingyenesen átvehető a 

Magyar Urbanisztikai Társaság 

Székházában (1094 Budapest, Lili-

om utca 48.), illetve a Magyar Nem-

zeti Vidéki Hálózatban. Érdeklődés 

esetén keressék Gyebnár Pétert, az 

MNVH Békés megyei referensét, a 

+36 30 654 1686 telefonszámon 

vagy a bekesmegye@nakvi.hu         

e-mail címen. 

 

válhasson a gyakorlatközpontú 

képzés. 

A nyolcnapos képzés 19 elméleti 

ás 27 gyakorlati órából áll, az ok-

tatás az alábbi tematika mentén 

zajlik: 

- Kulturális intézményhálózat és 

tevékenységrendszer 

- Közösségfejlesztés története és 

elmélete 

- Közösségi munka módszerei; 

- Közösségépítés; közösségi háló-

zatok alapjai;  

- A közösségi beavatkozás mód-

szerei 

- Környezeti, fenntarthatósági 

ismeretek 

A program több ezer humán terü-

leten elhelyezkedni kívánó állás-

keresőnek nyújt átmeneti munkát 

helyi kulturális, közösségi műve-

lődési, illetve civil szervezeteknél 

az ország közel 1300 településén. 

Az akkreditált képzésen való rész-

vétel lehetővé teszi a közfoglal-

koztatottak számára, hogy valós 

referenciával és korszerű tudással 

lépjenek ki a munkaerő-piacra az 

 

 

 

 

 

 
Balogh László és Gömör Tamás két jó barát, akik már több formációban is zenéltek együtt.  
Laci két gyönyörű kislány büszke apukája, Tomi pedig izgalommal várja az első gyermeke születését. 
Laci és Tomi külön-külön is rengeteg, szinte felsorolhatatlan stílusú zenében kipróbálták magukat. Zenéltek 
klubokban és nagyszínpadokon, itthon és külföldön, ismert és underground zenészekkel, de közösen eddig 
még nem írtak dalokat. Először a baráti társaságok csemetéinek szórakoztatására születtek meg az első dalok, 
amelyek óriási sikert arattak. Innen jött az ötlet, hogy a szélesebb közönség előtt is meg kellene mutatatni a 
„zenei csemegének” számító új formációt. 
A cca. 50 perces, 10 - 14 dalból álló, interaktív produkció, felejthetetlen színfoltja lesz rendezvényének, 
legyen szó akár kisebb baráti, akár több ezer fős céges rendezvényről.  
2014 tavaszán a Fapapucs című dalhoz videoklip készül melynek minősége garantált, hiszen Tomi rendező-
ként és fotósként is tevékenykedik, többek között ő rendezte Takács Nikolas és az X –Faktor nyertes Oláh 
Gergő bemutatkozó klipjét is. 
Matiné Mini koncert:  

Kisebb, klubkoncert jellegű helyszínekre javasolt fellépés 

Időtartam: 35-40 perc 

Facebook: https://www.facebook.com/Matinezenekar 
Soundcloud: https://soundcloud.com/matinezenekar 
Koncertszervezés, bővebb információ: Sándor Barbara; + 36-30-830-7709 matinezenekar@gmail.com 

https://www.facebook.com/Matinezenekar
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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  

mailto:civil@kfbme.hu

