
2014.április 

Kiadja: 
Közösségfejlesztők 
Békés Megyei 
Egyesülete 

 

 
 
Hogyan szerezhető 
illetve tartható meg 
a közhasznú minő-
sítés? 
 
A fenti témában 
ajánljuk megtekinte-
ni a dr. Tarczay 
Áron ügyvéddel 
készített videókat a 
www. nonprofit.hu 
oldalon. 

Ez történt... 3 

Pályázatok 8 

Rendezvények 12 

Figyelmükbe 
ajánljuk... 

13 

A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Békés megye értékei  

2014. március 25-én került megrende-
zésre a „Békés megye értékei” címet 
viselő szakmai nap a Nemzeti Műve-
lődési Intézet szervezésében a Békés 
Megyei Tudásház és Könyvtárban. A 
meghívott vendégek a köszöntő után 
hét előadást hallgathattak meg. 
Első előadó Pappné Máté Erzsébet, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmi-
s z e r - f e l d o l g o z á s i  F ő o s z t á l y 
Hungarikum Bizottság Titkársága 
kommunikációs szakreferense volt. Előadásának címe a „Nemzeti értékek és 
hungarikumok az országimázs építésében” , melynek keretében tájékoztatta a jelenlé-
vőket a Hungarikum törvény változásairól, valamint végigvezette a helyi érték 
feltárásától a hungarikummá válás útját.   Az előadása második felében a 
Hungarikum Bizottság 2013. évi tevékenységéről tartott beszámolót a jelenlé-
vőknek. Az értéktár bizottságok megalakulásával kapcsolatosan elhangzott, 
hogy 128 települési, 19 megyei és 3 ágazati értéktár jött létre az év végéig. A he-
lyi értékek gyűjtésére irányuló pályázatra 450 anyag érkezett be, melyet folya-
matosan dolgoznak fel. Jövőbeli terveik között szerepel, hogy a feltárt értékekről 
egy kiadványt készítenek, melyet tájékoztató- és szóróanyagként hasznosítanak 
majd.  
Második előadó Farkas Zoltán a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, a Békés 
Megyei Értéktár Bizottság elnöke volt. Tájékoztatójában  kiemelte a Békés Me-
gyei Értéktár Bizottság megalakulásának fontosságát és a települési értéktárak 
létrejöttére vonatkozó multiplikáló hatását. Kihangsúlyozta, hogy szeretnék a 
magánszemélyeket és civil közösségeket is bevonni a helyi értékek feltárásába. 
Különös figyelmet fordít számos eddig már felfedezett kincsre, mint például a 
csabai, gyulai kolbászra; valamint a még feltárásra váró értékek közül is megem-
lített néhányat, úgymint a gyulai vár, Bodoki hagyaték, békési szilvalekváros 
papucs. Jövőbeli terveik között szerepel a QR kódolás alkalmazása, mely egy 
okostelefon használatával számos információhoz juttatja a felhasználót.  
A folytatásban Dr. Munczig Dénesné, Baja Város Önkormányzatának kulturális 
referense tartott előadást, „Helyi értéktárak Bács-Kiskun megyében” címmel. Ismer-
tette a helyi értéktárakkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat, kiemelte, hogy 
az értékgyűjtő munkába szorosan be kell vonni az idősebb és a fiatalabb generá-
ció tagjait, valamint nem utolsó sorban a civileket is. Hozzáfűzte: a bajai civil 
mozgalom kiemelkedő ezzel kapcsolatban. Előadásában többek között kifejtette, 
hogy az érettségi előtt álló fiataloknak a kötelezően elvégzendő 50 óra közösségi 
munkára ez kiváló lehetőség, önkénteseket is szívesen várnak.  Jó példaként mu-
tatta be a „Generációk együtt” eseménysorozatukat, valamint a „Helyi értékek, 
ahogy én látom” fotópályázatot. Az  egymásra való odafigyelés jegyében a roma 
és a romaság értékeinek feltárását is hangsúlyozta. A megyében kezdeményez-
ték az értékőrök képzését, melynek keretében a szakemberek a települési értékek 
gyűjtésére készítik fel a fiatalokat a gyakorlati foglalkozásokon.  Záró gondolata-
iban az önkéntesség visszaható hatására összpontosított, mely egyfajta hálózato-
sodás alapjait is szolgálhatja.  
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„A JÖVŐ IFJÚ ALKOTÓI” 
 
A Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület 2013. március 5 – 2014. május 4. között valósítja 
meg a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0396 azonosítószámú, „A jövő ifjú alkotói” című projektet.  
A 23 713 050 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülő program keretében 2014. március 4-ig 
zajlottak a vállalt foglalkoztatási formák. A projekt során 6 együttműködő nevelési-oktatási intézménynél a 
kulturális nevelés eszköztárát bővítettük, széleskörű művészeti ismeretek, technikák elsajátítását tettük lehe-
tővé.  
A projekt első félévében a bevont 5 oktatási intézményben egy „Középiskolába készülök!” rajz tehetséggon-
dozó foglalkozást, egy „Ékszerkészítő” havi szakkört tartottunk és 3 helyszínen 2 alkalommal rajzversenyt 
bonyolítottunk le, valamint az óvodában „Jeles napok” havi szakkört valósítottunk meg.  
A második szakaszban, 2013 júliusában az 5 oktatási intézményből bevont tanulók részére alkotótáborokat 
rendeztünk. Szeptembertől újabb foglalkozásokat indítottunk el, Tűzzománc, Gyöngyfűző, Kreatív heti 
szakkört, „Batikoljunk együtt!” havi szakkört, „Én is művész leszek!” rajz tehetséggondozó foglalkozásokat, 
illetve az óvodában adventi témahetet tartottunk. 
A foglalkozásokon megszerzett ismeretek elmélyülése érdekében tanulmányutakat szerveztünk, valamint 
ismeretterjesztő kiadványok beszerzésére is sor került. A programba 388 – többnyire hátrányos helyzetű – 
gyermeket vontunk be az alábbi együttműködő nevelési-oktatási intézményekből: 
- Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 
- Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 
- Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola – Battonyai telephely 
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sarkadi Általános Iskola  
- Bereczki Máté Általános Iskola (Kunágota) 
- Mackó-Kuckó Óvoda (Békéscsaba) 
 
 
 
 
 

A „Békési értékgyűjtő munka” címmel tartott előadást Izsó Gábor, Békés város polgármestere, a békési helyi 
értéktár bizottság elnöke. Előadásában kiemelte, hogy a település arculatának megőrzése és Békés kincsei-
nek feltárása is a céljaik között szerepel. A jövőben a feltárt értékekről kiadványt szeretnének megjelentetni, 
mely az identitástudat megerősítését kiválóan szolgálja. Előadása alatt a jelenlévők kezébe kerülhetett több 
érték hungarikummá való előterjesztésének vaskos dokumentációja, mely jól szemléltette az alapos 
feltárómunkát. 
Vésztő értékeivel ismerkedett meg a hallgatóság Csősz Ferenc, a Sinka István Művelődési Központ és Városi 
Könyvtár igazgatójának előadásában. Az értékek felkutatása érdekében kerekasztal beszélgetéseket és fóru-
mokat szerveznek.  Kiemelte a település főbb értékeit, mely kapcsolódik az irodalomhoz, építészethez egya-
ránt. 
A folytatásban Mezőberény értékgyűjtő munkájáról hallhattak tájékoztatót a jelenlévők Siklósi Istvántól, 
Mezőberény város polgármesterétől. „Három nemzet számtalan lehetőség.”, indította előadását, majd kifej-
tette bővebben. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy településükön az értéktár készítésének voltak előzményei. 
A jövőben szeretnék a település lakosságával az értékeket felkutatni, megismertetni és elismerni.  Az érték-
kutató munkálatokba a civileket is bevonják.  
A nap zárásaként Lévainé Homoki Éva, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
igazgatója „Az értékgyűjtő munka folyamata Füzesgyarmaton” címmel tartott előadást. A település számos érté-
kével ismerkedhettek meg a jelenlévők. Kiemelte a Sárréti Közkincs program jelentőségét valamint a civilek, 
magánszemélyek munkáját az értékfeltárás folyamatában. Előadását az értékgyűjtés frappáns mondatával 
zárta: „Soha meg nem álló folyamat”. 

Urbancsok Győző Mátyás  
közösségi munkás 
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Turisztikai ötletbörze  
Dévaványán  
 
2014. március 25-én Valánszki 
Miklós Róbert dévaványai polgár-
mester vezetésével a Dévaványai 
Polgármesteri Hivatalban, szakmai 
megbeszélésre került sor a település és 
a körös-sárréti térség turisztikai fej-
lesztési lehetőségeiről. A megbeszélé-
sen részt vettek a Tourinform Kö-
rös-Sárrét Iroda munkatársai, vala-
mint különböző intézmények, civil 
szervezetek képviselői. 
A  m ű h e l y m u n k a  c é l j a  a 
dévaványai turizmus helyzetének 
elemzése (belső tényezők: erőssé-
gek és gyengeségek; külső ténye-
zők: lehetőségek és veszélyek), tu-
risztikai termékfejlesztés, a 
www.sarretitura.hu honlap bemu-
tatása, valamint feladatok, határ-
idők és felelősök meghatározása 
volt. 
A fejlődés előmozdítása céljából 
nagyobb hangsúlyt az erősségek és 
a kiaknázásra váró lehetőségek 
k a p t a k . 
Ezek kö-
zött szere-
pel a vá-
ros kiváló 
termálvi-
zű strand-
ja, a közeli 
H o r t o -
b á g y -
Berettyó, 
és a tele-
pülés he-
lyi látniva-
lói és nagyobb rendezvényei. Ki-
dolgozásra várnak a különféle 
programcsomagok, élményprogra-
mok. Nagy lehetőség rejlik a Váro-
si Önkormányzat Strandfürdő és 
Gyógyászat, Ifjúsági Szállás ki-
használásában, s az ifjúság, mint 
célcsoport megszólításában.  
A megbeszélésen elhangzott még, 
hogy javítani kell a térség turizmu-
sát felépítő szereplők közötti kom-
munikációt, és szükség van arra is, 
hogy a sokszínű és sok helyszínen 

zajló programokat egy vagy két 
személy koordinálja.  
Tőkésné Gali Mónika, a Tourin-
form Iroda vezetője és a Körös-
Sárrét Turizmusáért Egyesület tit-
kára tájékoztatta a jelenlévőket a 
közelmúlt eszközbeszerzéseiről, 
mely eredményeként – többek kö-
zött – Dévaványán is kialakításra 
került egy információs pont. A jö-
vőben tervezik továbbá, hogy tu-
risztikai témájú előadásokat tarta-
nak a térség iskoláiban, megismer-
tetve a diákokat a helyi értékekkel. 
A megbeszélés eredményeként az 
Iroda munkatársai összeállítják 
Dévaványa Marketing tervét, me-
lyet a néhány hét múlva tartandó 
újabb megbeszélésen fognak a he-
lyi partnerekkel közösen tovább 
alakítani. 
A műhelymunka végén Valánszki 
polgármester úr kihúzta azokat a 
nyerteseket, akik a 2014-es Utazás 
Kiállításon és a Vadászati Kiállítá-
son a Körös-sárréti standnál totót 
töltöttek ki. Ők hosszú hétvégi 

üdülést nyer-
tek, melyet a 
k ö v e t k e z ő 
s z á l l á s a d ó k 
ajánlottak fel: 
a 
füzesgyarmati 
Hotel Gara*** 
G y ó g y - é s 
Wellness Szál-
l o d a ,  a 
füzesgyarmati 
Ka st é l ypa rk 
Fürdő és Üdü-

lőházak, a füzesgyarmati Békavár-
lak, a vésztői Varietas Szálláshely, 
a Városi Önkormányzat Strandfür-
dő és Gyógyászat, Ifjúsági Szállás 
Dévaványáról, és a bucsai Malom 
Ház.  
A totót kitöltők e-mail címei az Iro-
da adatbázisában rögzítésre kerül-
tek, s a jövőben számukra is rend-
szeresen elküldésre kerül a Körös-
Sárréti Hírlevél. 

Czeglédi Tünde 

 
 

Baracsi Gergő a Pávában 
 
Mint azt már bizonyára sokan 
tudják, a „Leg a láb” Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Berény 
Táncegyüttes tagja, Baracsi Gergő 
a Fölszállott a páva című tehetség-
kutató műsor elődöntőjébe jutott 
be,így 2014.03.15-én a Duna Tv-n 
élő adásban mutathatta meg tudá-
sát az egész országnak és a szak-
mának. Gergő lázasan készült, az 
élő adást megelőző napokban 
mindent megtett, hogy a lehető 
legtöbbet hozza ki magából, ami-
kor az ördöngösfüzesi ritka és 
sűrű fogásolását előadja. A meg-
mérettetésen sem érezte magát 
egyedül, hiszen az iskola igazga-
tója, Szabó Csaba kísérte el a mű-
sorba, majd az adásra megérke-
zett a Berény Táncegyüttes veze-
tője, Szabóné Kukla Ágnes több 
táncos gyermekkel együtt. Így 
csaknem húszan szurkoltak és 

izgultak Gergőért közvetlen az 
első sorokból. Sajnos a középdön-
tőbe nem jutott tovább ifjú tánco-
sunk, de teljesítménye kiemelke-
dő volt és mindenképp méltón 
lehetünk büszkék rá.  
További sok sikereket kívánunk 
neki! 

Szabó Csaba 

 
Húsvét témáját bemutató foglal-
kozás a mezőberényi óvodákban  
 
A Berény Táncegyüttes Egyesület 
a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti 
Iskola táncpedagógusai és kollé-
gái segítségével 2014.03.19-én Me-
zőberény valamennyi óvodájában 
(Mezőberény Város Óvodai Intéz-
ménye - Mosolygó, Csiribiri, 

EZ TÖRTÉNT... 

http://www.sarretitura.hu
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Magyarvégesi, Tóparti, Nefelejcs 
és „Katicabogár” Evangélikus Né-
met Nemzetiségi Óvoda) foglalko-
zást tartott a Húsvét témájával 
kapcsolatban.  
Ez a bemutató egy TÁMOP-3.2.13-
12/1-2012-0406 azonosító számú, 
Tanuljunk táncolva a néptánc, 
néphagyományok és népi kultú-
ránk kincseinek megőrzése gyer-
mekeink cselekvő részvételével 
című, 2x12 alkalmas szakköri fog-
lalkozássorozat egyik kiemelt 
programja volt. 

A program egyik legérdekesebb 
momentuma az volt, hogy isko-
lánk a Suttyomba zenekarral 
együtt vonult ki az óvodákba, ahol 
a kiváló zenészek élő muzsikával 
színesítették a napot. A gyerekek-
nek a Kis-Berényke Táncegyüttes 
szólistái mutatták be táncaikat, 
majd pedig a Húsvéti hagyomá-
nyokról, a locsolkodásról, régi szo-
kásokról és öltözködésről esett pár 
szó, melyet érdeklődve figyeltek a 
csemeték. Ezután pedig a zenekar 
tagjai bemutatták hangszereiket és 
az óvodásoknak lehetőségük nyí-
lott a hangszereket közelebbről 
megismerni, akár ki is próbálni. 
Végezetül egy közös táncházzal 
zártunk, melyet szintén élő zene 
kísért.  
A hagyomány táncon keresztül 
történő megismertetésének óriási 
sikere volt mind a kicsik, mind az 
óvó nénik körében.  

Szabó Csaba 

 
Kicsi a bors, de erős! – avagy egy 
kicsi község nagy táncháza 
 
A Körösnagyharsányi Hagyo-
mányőrző Közösségfejlesztő és 
Szervező Közhasznú Egyesület 

„Csigacsináló” táncházat szervezett 
2014. március 1.-én Körösnagyhar-
sányban, a Balassi Intézet támogatá-
sával. 
A programnap két felvonásban ke-
rült megrendezésre, a délután első-
sorban a tradíciók felelevenítéséről 
és megismertetéséről szólt, míg az 
este a szórakozásé volt.  
A hajnalig tartó mulatság sikere 
elsősorban a Ludas zenekar fárad-
hatatlan játékának, illetve Mahovics 
Tamás táncházvezető dinamikus 
egyéniségének, munkájának kö-

szönhető.  
A tág célcsoportot felölelő rendez-
vény célja a környező települések 
táncosainak összehozása volt, 
mely sikeresnek bizonyult, mivel 
a megközelítőleg 500 fős települé-
sen 150-200 fiatal és magát fiatal-
nak érző táncos és nem táncos 
gyűlt össze és vigadott együtt. 
A visszajelzésekből következtetve 
a táncház elérte célját, a vendégek 
és a résztvevők mind pozitív él-

ményekkel tértek haza, és ismétlés 
után érdeklődtek. 
 A rendezvényről további informá-
ciók, képek a Harsány Táncegyüttes 
facebook-os oldalán találhatók 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
harsany.tancegyuttes). 

Debreczeni Adrienn 

 
Gyula, a fiatalok városa 
 
Március 1-jétől a Mi egy Másért 
Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért 
Közhasznú Egyesületet bízta meg 
az ifjúsági közfeladatok ellátásával 
a gyulai képviselő-testület. Az ön-
kormányzat ehhez Kossuth utca 19. 
szám alatti ingatlanból 226 négyzet-
méter területet is biztosít a szerve-
zet részére. 
Korábban a Gyulai Kulturális és 
Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 
látta el a feladatot. Miközben a cég 
kulturális és gazdasági tevékenysé-
ge évről évre egyre sokrétűbbé vált, 
teljesíti a város lakosságának szinte 
valamennyi igényét. Mint azt dr. 
Görgényi Ernő polgármester el-
mondta, a nonprofit kft. elismerést 
érdemel az ifjúsági ügyek eddigi 
gazdájaként végzett munkájáért, 
azonban a feladatellátás várospoliti-

kában elfoglalt kiemelt szerepe és 
az érintett korosztályok sajátossá-
gai azt indokolják, hogy egy önál-
ló szervezet foglakozzon a terület-
tel.  
A közösségi életben aktív gyer-
mek és ifjúsági korosztály részé-
ről egyre sürgetőbben jelent meg 
az igény a korszerűbb körülmé-
nyekre, az önálló működtetésére, 
egy olyan „törzshely” létrehozá-
sára, amely megfelel a mai kor 
követelményeinek.  
Ezen igények találkoztak a város 
szándékával, mely szerint az 
idősbarát, családbarát önkor-
mányzatnak további lépéseket 
kell tennie a gyermek- és ifjúság-
barát státusz elérése érdekében is. 
A fiatalok individuális életmódja 
és a város megtartó ereje között 
szoros összefüggés mutatkozik. A 
tapasztalatok szerint ugyanis, aki 
valamilyen közösségi cselekvést 
végez, s ezáltal erősebb a civil 
közösségi kapcsolati hálója, na-
gyobb eséllyel maradhat a jövő-
ben is a városban. Az általános 
iskolások körében kifejezetten 
erős a településhez való kötődés, 
ezért az önkormányzat az ifjúsági 
közfeladat ellátását a továbbiak-
ban ezeket a kihívásokat a legfőbb 
feladataként meghatározó Mi egy 
Másért Gyulai Gyermekekért és 
Ifjúságért Közhasznú Egyesület 
útján kívánja ellátni. 
Ament Balázs, az egyesület elnö-
ke elmondta, több feladatot tűz-
tek ki maguk elé. Az uniós előírá-
soknak megfelelő helyi ifjúsági 
információs és tanácsadó iroda 
működtetése az egyik fő célkitű-
zésük. 
A már említett Kossuth utcai épü-
letben már szintén megkezdődött 
az ifjúsági közösségi tér kialakítá-
sa, ahol a fiatalok szabadidejük-
ben találkozhatnak, biztonságos 
környezetben szórakozhatnak, 
hasznosan tölthetik szabadidejü-
ket, közösségi életet élhetnek. A 
hely igény szerint keretet adhat a 
tehetséggondozásnak és felzár-
kóztatásnak is. 
— Fontosnak tarjuk a Helyi Ifjú-
sági Tanács újraélesztését, a vá-
lasztási rendszer megreformálá-
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sát, annak folyamatos szakmai 
segítését, koordinálását, képzések, 
fejlesztések szervezését, lebonyolí-
tását — hangsúlyozta Ament Ba-
lázs, aki kiemelte: a városi diákön-
kormányzat újjászervezését is lé-
nyegesnek tartják. 
Az egyesület elnöke hozzátette, 
kevésbé látványos, de megkerül-
hetetlen, hogy az önkormányzat 
ülésein, illetve régiós és országos 
konferenciákon, képzéseken, kü-
lönböző találkozókon a gyulai fia-
talok képviseletét koordinálják, 
megszervezzék. Így a korosztály 
tagjai bekapcsolódhatnak a velük 
kapcsolatos döntések előkészítési 
folyamataiba. 
— Elképzeléseink közé tartozik a 
helyi ifjúsági és cselekvési terv 
kidolgozásában való részvétel, s 
mindazon partnerek bevonása, 
akik érintettek a kérdésben — 
ecsetelte Ament Balázs. Az egye-
sület vezetője kifejtette, évente 
legalább egy városi ifjúsági konfe-
rencia előkészítését, szervezését, 
lebonyolítását is vállalják, amelyek 
mindig illeszkednek majd az aktu-
alitásokhoz, a városi koncepció-
hoz. 
A szakember a közösségfejlesztést 
is kiemelt feladatnak nevezte, illet-
ve jelezte, a közösségi szolgálat 
koordinálásának elősegítésében is 
részt vesznek majd. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014. 03. 14. 

 
Használt ruhákból táskát, 
plüssállatot varnak a szociális 
szövetkezetben 
 
Mimóza Varroda néven alapítot-
tak békéscsabaiak, gyulaiak és sar-
kadiak, sarkadi székhellyel szociá-
lis szövetkezetet tavaly nyár végén 
– számolt be a kilenc taggal meg-
alakult szociális szövetkezetről 
Ikládi Ildikó elnökhelyettes. Mint 
mondta, azért ezt a formát válasz-
tották, mert kevesebb tőkével is 
elindíthatták a vállalkozást, illetve 
minden tag ugyanannyi joggal, 
beleszólással bír a fontos kérdé-
sekben. Jelenleg még mindenki 
otthon dolgozik, de a tervek kö-
zött szerepel, hogy egy helyiséget 
vásárolunk, bérlünk, ebben segít-

ségünkre lehet a sarkadi önkor-
mányzat folytatta. Most varró te-
vékenységet végeznek, például 
használtfarmer-anyagbból, pamut-
pólóból készítenek többek között 
táskát, telefontartót, szőnyeget, 
állatfigurát. Úgy vélik, a kidobásra 
szánt ruhák még felhasználhatóak 
egy gyűjtőhelyet is kialakítottak, 
ahol ilyen anyagokat várnak. Be-
nyújtottunk egy pályázatot is, és 
ha sikeresek leszünk, akkor még 
egy tevékenységet beindítanánk 
ecsetelte Ikládi Ildikó. Helyi gaz-
dák terményeit dolgoznák fel, 
zöldségeket és gyümölcsöket 
aszalnának, egy kis kertben külön-
féle gyógynövényeket termeszte-
nének, szárítanának, csomagolná-
nak. A terveik között szerepel több 
ember foglalkoztatása. Az elnök-
helyettes kiemelte, igényfelmérést 
is készítettek, mennyire, van keres-
let a termékeik iránt, amelyeket a 
világhálón keresztül is forgalmaz-
nak. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014.03.27. 

 
Mórmályvavirágot termeszthenek 
a Herbária Zrt.-nek a battonyaiak 
 
Az Új Alapokon Közhasznú Egye-
sület sok egyéb tevékenység mel-
lett a mélyszegénységben élők 
helyzetén is szeretne javítani Batto-
nyán. Borsodi János elnök elmond-
ta, korábban felmérést készítettek 
arra vonatkozóan, kik azok, akik 
szívesen bekapcsolódnának meg-
művelhető kertjeikkel a gyógynö-
vénytermesztésbe. Tájékoztatást 
kaptak arról, hogy a termeszthető 
növényeknek milyen a talaj- és 
munkaigénye. Az egyesületpályá-
zatot nyert, és van némi anyagi 
lehetősége a kerti projektek támo-
gatására, koordinálására. Dolgozni 
akaró embereket keresnek, akiknek 
szándékában áll a hasznot hozó 
n9vénytermesztésbe bekapcsolód-
ni. A Herbária Zrt. vezérigazgató-
jának a személyében partnerre is 
találtak. Czirbus Zoltán elmondta, 
társaságuk több hátrányos helyze-
tű kistérségben próbálja fellendíte-
ni a gyógynövények termesztésé-
nek azon típusát, amelyek a vető-
magok megfinanszírozásán kívül 

nem igazán kerülnek különösebb 
tőkebefektetésbe. Az ilyen speciá-
lis termesztéstechnológiát igénylő 
növényfajok termesztése rendsze-
rint kisebb földterületeken, ese-
tenként házi kertekben, háztáji 
gazdaságokban folyik. A növény-
ápolás és növényvédelem kemi-
zálása csak résben megoldott, 
túlsúlyra jut a kézimunka, a beta-
karítás során pedig különösen 
nagy az élőmunkaigény hangsú-
lyozta a vezérigazgató. Ilyen 
együttműködés bontakozhat ki 
Battonyán is ahol a civil szerveze-
tek közreműködésével indulás-
ként 5-10 kiskertben összesen 
m i n t e g y  1 - 1 , 5  h e k t á r 
mórmályvavirág termesztése tör-
ténne. Az együttműködés célja az 
árutermelés során újra művelésbe 
vonni az eddig elhanyagolt álla-
potban található kiskerteket, 
munka és pénzkereseti lehetősé-
get biztosítva ezáltal több mély-
szegénységben élő battonyai szá-
mára. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014.03.27. 

 
Átadták a békési Nefelejcs  
Egyesület idei díjait 
 
A Békési galériában megtartott 
szombati ünnepségen Bagolyné 
Szűcs Andrea óvónő és Varga 
István, „Csaviga” szakács, gaszt-
ronómiai szakember vehette át az 
idei Nefelejcs-díjakat. A békési 
Nefelejcs egyesület már több éve 
ismeri el díjjal a Békés kultúrájá-
ban, illetve nevelésügyében ki-
emelkedő személyiségeket. Be-
szédében Izsó Gábor hangsúlyoz-
ta, a közös ünnepek társadalmi 
létünk legfelemelkedőbb pillanati 
jelentik. Munkájával, hitvallásá-
val a Nefelejcs egyesület gyorsan 
hitet talál az emberek szívéhez – 
ecsetelte a polgármester. Utat 
talál, hiszen olyan fontos külde-
tést tölt be, amivel megőrzi szüle-
ink, nagyszüleink kultúráját és 
örökségét. A hagyomány ereje 
pedig építő közösséget teremt. A 
kulturális produkciókkal színesí-
tett ünnepségén a város kulturális 
életében betöltött szerepéért, va-
lamint a Nefelejcs egyesülettel 
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való aktív együttműködéséért Ba-
golyné Szűcs Andrea, míg a tele-
pülés gasztronómiájában végzett 
munkásságáért, valamint az egye-
sületben való aktív tevékenységé-
ért Varga István, közismert nevén 
Csaviga vehette át a Nefelejcs-
díjakat Balog Gábornétól, az egye-
sület elnökétől. A díjazottakat kö-
szöntötte Dankó Béla országgyűlé-
si képviselő. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014.03.31. 
 

Civilek számára szerveztek Gyu-
lán beszélgetést 
 
Civil kerekasztalfórumot rende-
zett szerdán a gyulai önkormány-
zat a civil szervezetek szövetsége 
házában. Az eseményen dr. Ko-
vács József országgyűlési képvise-
lő a civil szféra tevékenységének 
fontosságáról szólt, kiemelve, 
hogy a fürdővárosban hetvenhét 
szervezet működik folyamatosan 
aktívan. Dr. Görgényi Ernő pol-
gármester a civilek közötti össze-
fogásról, az önkormányzat és a 
s z e r v e z e t e k  k ö z ö t t i 
együttűködésről beszélt. Herczeg-
né Szabó Marianna, a Nemzeti 
Együttműködési Alap tagja el-
mondta, 2013-ban a gyulai civil 
szervezetek működési támogatás-
ként 27 millió forintot, szakmai 
támogatásként 16 millió forintot 
nyertek el. Idén a működési pályá-
zatokkal 28 millió forinthoz, szak-
mai beadványaikkal 14 millió fo-
rinthoz jutnak a szféra helyi szer-
vezetei a NEA döntése értelmé-
ben. Kiss József, a Gyulai civil 
Szervezetek Szövetségének elnöke 
kifejtette: civil adat- és információs 
bázist hoznak létre. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014.04.04. 

 
 
Kreatív alkotástervek érkeztek a 
Húsvéti térteremtésre 
 
Megszületett a döntés a gyulai 
Japánkert Barátok Köre Egyesület, 
Gyula Város Önkormányzata, a 
Békés Megyei Hírlap és a Kisváros 
című helyi lap közös, Húsvéti tér-
teremtés Gyulán című pályázatára 
beérkezett alkotástervekről. A 

Szászné dr. Várkonyi Adrienn 
főkertész, Petroczki Zoltán Gábor, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ tankerületi Igazgatója, 
Boros László Attila, a Gyulai Vár-
fürdő ügyvezető igazgatója és 
Nánási János, lapunk főszerkesztő
-kiadóvezetője alkotta zsűri pén-
teken számos kreatív elképzelést 
tanulmányozhatott, amelyet civil 
szervezetek, iskolák, baráti társa-
ságok adtak be. Az előzetesen 
meghirdetett kiírás legfőbb célja, 
hogy Gyula frekventált terei hús-
véti díszbe öltözzenek az ünnep 
idejére. Pályázatot nyújtott be a 
Harruckern János Közoktatási 
Intézmény és Alapfokú Művészeti 
Iskola, a Békés Megyei SM Embe-
rek Közhasznú Szervezete és a 
Független Egyesület, a Japánkert 
Barátok Köre Egyesület, a 
Kerecsényi László Íjász Egyesület 
és a Mi egy Másért Közhasznú 
Egyesület, a Zerge Ifjúsági Túra-
sport Közhasznú Egyesület, a 
Gyulai Városszépítő és Környe-
zetvédő Egyesület, a Péntek Esti 
Lottózók csapata és a Helen 
Doron Gyerekangol Nyelviskola. 
Szászné dr. Várkonyi Adrienn a 
zsűrizés után elmondta, fontos-
nak tartja, hogy egy újabb, alulról 
jövő kezdeményezés indult el, 
amely várhatóan sokakat meg-
mozgat. Boros László Attila úgy 
vélekedett, az akció tovább erősíti 
Gyula egyébként is kiemelkedő 
turisztikai vonzerejét. Petroczki 
Zoltán Gábor hangsúlyozta, 
örömteli, hogy különböző korosz-
tályok közös munkájára épülő 
pályázatok születtek, Nánási Já-
nos közösségépítés és lapunk tár-
sadalmi felelőségvállalásban be-
töltött szerepét emelte ki. A pályá-
zók írásbeli értesítést kapnak a 
döntésről. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014. 04. 05. 

 
Nyolcvan gitáros és ötszáz fős 
„kórus” az autizmus napján  
 
Nyolcvan gitáros, és mintegy öt-
száz fős „kórus” varázsolta emlé-
kezetessé a péntek estét, amikor 
az autizmus világnapjára emlé-
keztetve ismét kékben ragyogott a 

Jókai színház épülete. Ahogy Feke-
te Péter, a színház igazgatója fogal-
mazott, ezt a kék fényt, ezt az ér-
zést, ezt az odafigyelést át kell 
mentenünk a hétköznapokba is, 
hogy segíteni tudjunk azoknak, 
akiknek nehezebb „világélés” ada-
tott. 
 A Jókai színház előtt pénteken este 

felgyúlt a tábortűz, és – az Aut-
Pont Alapítvány, valamint annak 
vezetője, Szántó Tamás hívó szavá-
ra – egyre csak jöttek a csabai és 
környékbeli gitárosok. Végül 
nyolcvan emberből állt össze a ha-
talmas zenekar, amelyben a 9 éves-
től a 83 évesig minden korosztály 
képviseltette magát. És gyűlt a kö-
zönség is, amelynek tagjaiból lett 
aztán egy talán minden eddiginél 
nagyobb autizmus napi kórus Bé-
késcsabán. Hisz valamennyien 
azért jöttünk össze, hogy gondol-
junk azokra az emberekre, akik 
másképp látják, másképp élik meg 
a világot, mert autizmussal élnek. 
Varga Tamás, a polgármesteri hi-
vatal közművelődési csoportveze-
tője az egyre bővülő körben el-
mondta, hogy az ENSZ 2007-ben 
jelölte ki április másodikát az au-
tizmus világnapjává, azzal a céllal, 
hogy felhívja a figyelmet az autiz-
mus spektrumzavarra, amely tíz-
milliókat érint a földön. Egy évvel 
később Amerikában, később szerte 
a világon kék fénnyel világítottak 
meg egy-egy emblematikus közép-
ületet ezen a napon. A békéscsabai 
programot a Dél-Alföldön a leg-
több családdal kapcsolatot tartó 
Aut-Pont Alapítvány szervezi. 
2011-ben a színház, 2012-ben a vá-
rosháza 2013-ban és most ismét a 
Jókai színház kapott különleges 
megvilágítást az autizmus napja 
alkalmából. 
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Fekete Péter, a színház igaz-
gatója röviden összefoglalta, 
mit írnak a lexikonok az au-
tizmusról, amelynek skálája a 
mély fogyatékosságtól az ép 
intellektusú ember enyhe 
szociális készségzavaráig 
terjed. Mint mondta, amit a 
könyvek leírnak, az magyará-
zat lehet egy emberi viselke-
désre. 
– De mi a mindennapokban 
nem a magyarázatokat keres-
sük az autizmusra gondolva 
– folytatta Fekete Péter – ha-
nem az együttélés formáit 
azokkal az embertársainkkal, 
akik ezzel a furcsa állapottal 
élnek közöttünk, és a miénk-
től, az átlagostól eltérő vála-
szokat adnak a világ jelensé-
geire. Autista társaink ugya-
nolyan értékű emberek, mint 
mi, csak nekik a miénknél 
nehezebb „világélés” adatott 
meg. Kötelességünk odafi-
gyelni rájuk, tolerálni a más-
ságukat, és ha szükségét ér-

zik, segíteni nekik. Meg kell te-
remtenünk azokat a közössége-
ket, ahol otthon vannak, ahol ve-
lünk együtt jól érezhetik magu-
kat, ahol boldogok lehetnek. 
Nem csak a mai jeles napon, ha-
nem az év minden napján, az élet 
minden területén – mondta a 
színház igazgatója, hangsúlyoz-
va, akkor teszünk a legjobbat az 
autizmussal élő társainkkal, ha 
éppen úgy elfogadjuk őket, mint 
bárki mást. Ha velük vagyunk 
mi, akik számos más terhet hor-
dozunk, míg az ő terhüket a sors 
előre kijelölte. Ahogy ma odafi-
gyelünk, úgy oda kell figyelni 
rájuk az év többi napján is: vi-
gyük át ezt a kék fényt a hétköz-
napokba, hogy mindig találjanak 
segítő kezet. 
Ezután Vantara Gyula polgár-
mester, Szántó Tamás és Fekete 
Péter megnyomták a gombot, 
felgyúltak a reflektorok és kék-
ben ragyogott a Jókai színház. Az 
épület előtt lobogott a tábortűz, a 
gitárosok Szántó Tamás vezetésé-

vel rázendítettek, a közönség pedig 
szívből énekelte velük együtt az Illés, 
az LGT, Koncz Zsuzsa, Zorán vagy a 
Republic dalait. 
Néhány dal után a gitárosok és a 
„kórustagok” az ég felé fordították 
telefonjaikat, így nem csak a színház 
épülete borult kékbe, hanem a kör-
nyéken megannyi kis kék fény is 
csatlakozott hozzá, hogy aztán még 
bensőségesebben, folytatódjon az 
ének, egészen a végéit, amikor Földe-
si Márton hegedűjátékával gazdagít-
va a Kiskacsa fürdik zárta az estét. 
Pénteken éjszaka mosolygó embere-
ket láttam hazafelé menni, és még az 
úton is szólt az ének: Arra születtünk, 
hogy tiszta szívvel szerethessünk, boldo-
gok legyünk, boldogok legyünk… 

Mikóczy Erika 
www.csabaimerleg.hu, 2014. 04.04. 

„A lombok hullnak, hullnak, mintha fönt  
a messzi égnek kertje hervadozna; 
nemet-legyintve hullnak mind halomba.  
S a csillagok köréből elbolyongva 
magányba hull a súlyos éji föld.  
Mi mind lehullunk. Nézd emitt e kart. 
S amott a másik: hullva hull le minden.  
De Egyvalaki végtelen szelíden 
minden lehullást a kezében tart.” 
 
 

Mély fájdalommal,  
tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy Ungvári Mihály,  

festőművész, 
a Kötegyán Baráti Kör Egyesület elnöke,  
életének 64. évében, 2014.április 05-én elhunyt. 
 
Hamvasztás utáni búcsúztatására a Kötegyáni Református templomban kerül sor  
2014. április 12-én, 13 órakor. 
A gyászistentisztelet után a kötegyáni köztemetőben szűk családi körben helyezik örök nyugalomra. 
Búcsúzzunk tőle egy szál virággal! 

 
A gyászoló család és a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646448248744080&set=a.145265025529074.37966.100001367312833&type=1&relevant_count=1
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Civil szervezetek infrastruktúra 
támogatása 2014 
 
Az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő nyílt igénybejelentési felhí-
vást hirdet civil szervezetek támo-
gatására. A felhívás kódja: IST-14 
A felhívás célja: A civil társada-
lom erősítése, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának 
segítése, a befogadó szervezetek 
időlegesen rendelkezésre álló sza-
bad infrastrukturális erőforrásai-
nak igénybevétele révén. 
Igény benyújtására jogosultak: 
alapítványok, egyesületek, vala-
mint ezen szervezetek jogi szemé-
lyiséggel rendelkező szervezeti 
egységei. 
Az IST-14 jelű kategórián az aláb-
bi alapcél szerinti tevékenysége-
ket ellátó szervezetek tehetik meg 
igénybejelentésüket.  Az igénybe-
jelentésre jogosultak a Kollégium 
által támogatható civil szerveze-
tek alapcél szerinti tevékenysége 
(a NEAr.  1. mellékletében megha-
tározottak figyelembevételével) és 
a Kollégiumhoz kapcsolt Befoga-
dó szervezetek szerinti besorolása 
alapján tehetik meg igénybejelen-
téseiket. 
A támogatás formája és mértéke 
A befogadó szervezetek a BSZR 
Befogadó Szervezeteket nyilván-
t a r t ó  R e n d s z e r  ( h t t p : / /
bszr.emet.gov.hu/bszr) útján te-
szik meg szabad kapacitásaik te-
kintetében felajánlásaikat. Egy 
igénybejelentésnél egy szabad 
kapacitás jelölhető meg, továbbá 
egy szervezet több igénybejelen-
téssel is élhet. Szabad kapacitás-
nak minősül az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § 
(3) bekezdése szerinti befogadó 
szervezet időlegesen rendelkezés-
re álló szabad infrastrukturális 
erőforrásai, amelyet a befogadó 
szervezetnél keletkező valameny-
nyi közvetlen és az ahhoz rendel-
hető közvetett kiadás megtérítésé-
vel igénybe vehetővé tesz civil 
szervezet számára. 

Az igények bejelentésének helye 
és módja 
Az igénybejelentést kizárólag 
elektronikusan az EPER-ben lehet 
benyújtani. Az igénybejelentési 
felhívás elektronikus benyújtásá-
nak egyes lépéseit az EPER felhasz-
nálói kézikönyvben leírta k szerint 
kell elvégezni. Az EPER rendszert 
a www.eper.hu oldalon vagy a 
www.emet.gov.hu honlapon ke-
resztül lehet elérni. Az igény beje-
lentésé t megelőzően minden, re-
gisztrációval nem rendelkező pá-
lyázónak regisztrálnia kell magát 
az EPER rendszerben, amelyhez 
rendelkeznie kell egyérvényes 
e-mail címmel. 
Az igénybejelentés határideje 
Az igénybejelentések benyújt hatók 
folyamatosan. Kérjük a benyújtás 
során legyenek tekintettel az 1. szá-
mú mellékletben meghatározott 
egyes kategóriák hoz tartozó havi 
bontás szerinti benyújtási határ-
időkre. Az igénybejelentés EPER- 
ben való véglegesítésének határ-
ideje minden hónap utolsó napja 
az 1.számú melléklet szerinti üte-
mezésben. 
 
NKA - A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS 

NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA 

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

 

Pályázati cél: a közművelődés és 

népművészet 2014. évi szakmai 

tevékenységének támogatása. 

Pályázati feltételek: a pályázó az 

NKA portálján a regisztrációt meg-

tette. 

Támogatás formája: vissza nem 

térítendő támogatás. 

Pályázati cél:  

Megyei, országos, és nemzetközi 

hatókörű közművelődési és nép-

művészeti: 

n a g y r e n d e z v é n y e k 

(programonként legalább 

1 millió Ft összköltségvetésű), kiál-

lítások (programonként legalább 

1 millió Ft összköltségvetésű), fesz-

tiválok (programonként legalább 

1 millió Ft összköltségvetésű), va-

lamint szakmai konferenciák meg-

rendezésére. 

A kollégium csak olyan közműve-

lődési és népművészeti rendezvé-

nyeket támogat, melyek az amatőr 

művészeti csoportok, a művelődé-

si házakban működő közművelő-

dési és népművészeti csoportok, 

alkotók, előadók bemutatkozási 

lehetőségeit biztosítja, profi elő-

adók, zenekarok, szólisták, szín-

művészek tiszteletdíjának kifizeté-

séhez nem ad támogatást. 

Rendelkezésre álló tervezett keret-

összeg: 60 millió Ft. 

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. 

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-

r e ,  Ö r ö k ö s  A ra n y sa r ka n -

tyús/Örökös Aranygyöngyös cím-

mel, akik a Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Egyetem Népzene Tanszé-

kén, vagy a Táncművészeti Főisko-

la néptáncos képzést magába fog-

laló szakirányán szereztek diplo-

mát, illetve amelyekhez játszóház 

és/vagy kézműves foglalkozás 

kapcsolódik. 

Pályázati cél megvalósításának 

időtartama: 2014. szeptember 1.-

2014. december 31. 

Pályázók köre mindkét kategóriá-

ra vonatkozóan: Közművelődési 

és népművészeti tevékenységgel 

PÁLYÁZATOK 

http://www.eper.hu
http://www.emet.gov.hu
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foglalkozó intézmények, önkor-

mányzatok (települési önkor-

mányzat abban az esetben, ha 

nincs alapított közművelődési in-

tézménye), egyesületek, alapítvá-

nyok és nonprofit gazdasági társa-

ságok.  

Pályázati adatlapot kitölteni az 

NKA portál Pályáztatás menü-

pontjában szereplő adott Kollégi-

um neve/Adatlap kitöltése linkre 

kattintva lehet. Minta pályázati 

adatlap az NKA portál Pályáztatás 

menüpont alatt található.  

Pályázatot benyújtani az NKA 

portálján keresztül 

2014. április 21-én, éjfélig lehet. 

Pályázattal kapcsolatban felvilá-

gosítást telefonon a (36-1) 327-

4444-es számon kaphatnak. 

 
Pályázat irodalmi és 
ismerettejesztő rendezvények 
támogatására 
 
Pályázati cél: A Szépirodalom és 
Ismeretterjesztés Kollégiuma ma-
gas színvonalú, hagyományt indí-
tó, valamint többéves hagyomány-
nyal rendelkező irodalmi és isme-
retterjesztő rendezvények – szak-
mai táborok, fesztiválok, konfe-
renciák, író–olvasó találkozók, 
olvasás-népszerűsítési programok 
– megvalósulását kívánja támogat-
ni. 
A kollégium saját hatáskörében a 
szakmai program (konferencia, 
előadás, szimpózium stb.) anyagát 
tartalmazó kísérőkiadványok 
megjelentetését is támogatni kí-
vánja, amelyek kereskedelmi for-
galomba nem kerülnek. 
Ezen altémában pályázni lehet 
irodalmi és ismeretterjesztő: 
- programra/rendezvényre, 
- programsorra - amennyiben te-
matikailag összefüggő rendezvé-
nyekről van szó, 
- programra,rendezvényre /prog-
ram sorra és kísérő kiadványa 
megjelentetésére. 
Pályázati feltételek: a pályázó az 
NKA portálján a regisztrációt 
megtette. 
Támogatás formája: vissza nem 
térítendő támogatás. 

Rendelkezésre álló tervezett ke-
retösszeg: 30 millió Ft. 
Pályázók köre: jogi személyek, 
jogi személyiség nélküli gazdasá-
gi társaságok, egyéni vállalkozók. 
Pályázati cél megvalósításának 
időtartama: 2014. április 7.–2015. 
április 7. 
Nevezési díj összege/mértéke: A 
pályázó nevezési díj címen az 
igényelt támogatás 1%-át + 27% 
áfát köteles befizetni. A nevezési 
díj összege 500.000 Ft-nál kisebb 
összegű igény esetén sem lehet 
kevesebb 5000 Ft + 27% áfa ösz-
szegnél.  
Pályázatot benyújtani az NKA 
portálján (www.nka.hu) keresztül 
2014. április 17-én, éjfélig lehet. 

Pályázattal kapcsolatban felvilá-
gosítást telefonon a (36-1) 327-
4444-es, valamint a 327-4342-es 
számon kaphatnak. 
 
Felhívás a 2014. évi Bessenyei 
György-díj felterjesztésekre 
 
Az emberi erőforrások minisztere 
által adományozandó közműve-
lődési díj az államalapítás ünnepe  
alkalmából kerül felterjesztésre. 
A kultúráért felelős miniszter az 
emberi erőforrások minisztere 
által adományozható elismeré-
sekről szóló 49/2012. (XII. 15.) 
EMMI rendelet alapján Bessenyei 
György-díjat adományoz. A díj 
odaítélése a miniszteri rendelet-
ben és az emberi erőforrások mi-
nisztere által adományozható 
elismerések és egyes állami kitün-
tetések kezdeményezésének rész-
letes szabályairól szóló 7/2013. 
(III. 1.) EMMI utasításban foglalt 
szabályozás szerint történik. 
-A Bessenyei György-díj azoknak 
a közművelődési intézmények-
ben, más szervezetekben dolgozó 
közművelődési szakembereknek 
adományozható, akik huzamo-
sabb ideig kiemelkedő közműve-
lődési tevékenységet folytatnak, 
elméleti tevékenységükkel, új 
módszerek kidolgozásával, azok 
alkalmazásával és terjesztésével 
szolgálták a korszerű művelődést 
és a művészi ízlés fejlesztését. 

-A díj átadására augusztus 20-a 
alkalmából kerül sor. A díjazott 
emlékérmet és az adományozást 
igazoló oklevelet és pénzjutalmat 
kap. A díjjal járó pénzjutalom 
mértéke az illetményalap hússzo-
rosának megfelelő összeg. 
-A díj adományozását az adomá-
nyozási alkalmat legalább 3 
naptári hónappal megelőzően, a 
jelölt életútjának, illetve tevé-
kenységének rövid ismertetését 
tartalmazó indokolással bárki – 
különösen szakmai szervezet 
vagy korábbi díjazott – kezdemé-
nyezheti a miniszternél. A kezde-
ményezés adattartalmát a 3. mel-
léklet tartalmazza. 
- Az elismerésre jelöltnek az elis-
merés kezdeményezője részére 
nyilatkozatot kell tennie az elis-
merési kezdeményezés miniszteri 
döntésre való felterjesztését meg-
előzően, melyben hozzájárul a 
személyes adatai kezeléséhez, 
nyilatkozik a kizáró körülmé-
nyekkel és a korábbi elismerései-
vel kapcsolatban, valamint az 
adományozás esetén az elismerés 
elfogadásáról.  
A felhívás megtalálható a 
http://www.nmi.hu/hu/Szakm
a i / M i n i s z t e r i u m i -
h i r e k / F e l h iv a s -a - 2 0 1 4 -e v i -
B e s s e n y e i - G y o r g y - d i j -
felterjesztesekre linken. 

 
Civil Sziget pályázati felhívás 
2014 
 
A Sziget Kulturális Menedzser 
Iroda Kft. pályázatot hirdet civil 
szervezetek és a civil társadalom-
mal együttműködő közintézmé-
nyek számára a Sziget 2014 fesz-
tiválon (2014. augusztus 13-18.) a 
fesztivál Civil Sziget elnevezésű 
programhelyszínén való 
megjelenésre. 
Pályázati határidő:  
2014. április 18. 
Pályázatot nyújthatnak be azok a 
- legalább egy éve működő - szer-
vezetek (egyesületek, alapítvá-
nyok), illetve olyan közcélú in-
tézmények, amelyek tevékenysé-
ge elsősorban a 16-35 éves kor-

http://www.nka.hu
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osztály részvételére, nevelésére, 
integrációjuk segítésére, problémá-
ik megelőzésére, illetve megoldásá-
ra épül, és amelyek a fesztivál sajá-
tos körülményeihez igazodó prog-
ramot kívánnak megvalósítani. 
Az Iroda a nyertes civil pályázók-
nak a részvételhez, és a Civil Szige-
ten megvalósítandó programjához 
szükséges alap technikai és fizikai 
feltételeket biztosítja. 
A pályázat leadásának (internetes 
lezárásának) határideje: 
2014. április 18. A bírálás eredmé-
nyét 2014. május 20-ig tesszük köz-
zé. 
A pályázatot kizárólag elektroni-
kus úton lehet benyújtani. A részle-
tes pályázati felhívás, további in-
formációk, valamint a pályázati 
o n l i n e  ű r l a p  a 
www.sziget.hu/civilsziget oldalról 
érhető el. 
 
Pályázat a magyarországi és hatá-
ron túli magyar közművelődési 
programok 2014. évi támogatására 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal nyílt pályázatot hirdet a 
magyarországi és határon túli ma-
gyar közművelődési programok 
tárgyában. 
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2014. május 31. 24:00 óra 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 
40 000 000 Ft 
Pályázati kategóriák: 
-„A" kategória: Dunatáji népek ku-
tatása 
-„B"kategória: Egyházak művelő-
dési örökségével kapcsolatos kul-
turális tevékenységek támogatása 
-„C"kategória: Köz- és felsőoktatás-
ban működő kollégiumok tehet-
séggondozása és kollégiumi műve-
lődés támogatása 
-„D" kategória: Települési identitás 
és népművészeti tevékenység tá-
mogatása 
-„E" kategória: Zenei jellegű műve-
lődési rendezvények támogatása 
I .téma: Az amatőr kórusmozgalom 
tevékenységének támogatása 
II. téma: Amatőr kórusok kiemel-
kedő jelentőségű nemzetközi fesz-
tiválokon, versenyeken való rész-
vételének támogatása A pályázat-

tal kapcsolatban további informá-
ciókat az alábbi elérhetőségeken 
kaphatnak. 
E-mail: info@kih.gov.hu 
Telefon: (1) 301 3200 

Forrás: nonprofit.hu 

 
Budapest Bank Békéscsabáért 
Program 
 
Pályázati ciklus: 2014. tavasz 
A pályázat célja: A „Budapest 
Bank Békéscsabáért Program” 
pályázatot hirdet olyan közcélú, 
közérdekű tevékenységek, civil 
kezdeményezések támogatására, 
amelyek kizárólag Békéscsabá-

hoz és közvetlen agglomerációjá-
hoz (Gerla, Mezőmegyer és Fé-
nyes településekhez – a további-
akban: Agglomeráció) kötődnek, a 
város és Agglomerációja fejlődését 
szolgálják az alábbi területeken: 
- egészségfejlesztés,  
- esélyegyenlőség előmozdítása. 
A támogatásra pályázni olyan 
tevékenységekkel lehet, amelyek 
az egyes témákon belül felsorolt 
kategóriákba tartoznak. Előnyben 
részesülnek azok a pályázatok, 
amelyek a megvalósítani kívánt 
célt innovatív módon közelítik 
meg. 
 
Pályázati témák 
Egészségüggyel és oktatással 
foglalkozó civil szervezetek 
egészségfejlesztő tevékenységei: 
Egészségmegőrzéssel, fejlesztés-
sel, prevencióval, terápiával kap-
csolatos kampányok, előadások, 
rendezvények, szűrőprogramok 
Eszközvásárlások egészségmegőr-
ző és - fejlesztő céllal 
Egészségügyi szolgáltatás innová-
ció 
Esélyegyenlőség előmozdítása: 
Hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok (pl. idősek, fogyatékkal 
élők, romák, munkanélküliek, 
nők, gyermekek stb.) megítélését 
javító és/vagy társadalmi, mun-
kahelyi, oktatási integrációját se-
gítő programok 
Pályázók köre 
Pályázatot nyújthatnak be a Ma-
gyarországon bejegyzett, tényle-
gesen működő nonprofit (civil) 
szervezetek. 

A pályázat megvalósításának 
időtartama: A pályázati cél/-
tevékenység megvalósításának, 
valamint a számlák beszerzésé-
nek időtartama: 2014. július 1. – 
2015. július 1. közötti időszak.  
Támogatási forrás: A pályázat 
meghirdetésekor rendelkezésre 
álló keretösszeg 5 millió forint, 
amelyből 2,5 millió forintot a Bu-
dapest Bank, 2,5 millió forintot 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata biztosítanak. A 
támogatási forrás elosztásáról a 
Program Bírálóbizottsága dönt. 
A támogatás jellege: A támogatás 
formája vissza nem térítendő, 
egyszeri támogatás, amely 2015. 
augusztus 1-éig elszámolás-
köteles. A támogatás elnyerésé-
hez önrész felmutatása nem szük-
séges.  
Az igényelhető/elnyerhető támo-
gatás összege: minimum 100 000,- 
Ft, maximum 500 000,- Ft (bruttó 
összeg, amely a számlák bruttó 
értékét jelenti).  
A pályázat beadásának módja és 
határideje: A pályázatokat postán 
lehet küldeni, végső határidő a 
postai pecsét szerint 2014. május 
2. éjfél. 
Postai cím: 1138, Budapest, Váci 
út 193. PR Osztály. A borítékra 
kérjük ráírni:  
„Budapest Bank Békéscsabáért 
Program” - pályázat.  
Bővebb információ kérhető: Barlai 
Réka, vezető tanácsadó, Flow PR 
- Splendidea Communications  
barlai.reka@flowpr.hu  
06/1-336-1355  
20/665 0376 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 
Nemzetiségi, Ügyrendi és Elle-
nőrzési Bizottsága pályázatot hir-
det a Békéscsaba közigazgatási 
területén tevékenykedő civil kö-
zösségek 2014. évi támogatására. 
A pályázat célja: 
Békéscsaba területén működő 
bejegyzett civil szervezetek 
(egyesületek, alapítványok), klu-
bok, közösségek működésének, 

mailto:barlai.reka@flowpr.hu
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„MINDENNAPI KINCSÜNK AZ 
IVÓVÍZ” 
 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. rajzpályáza-
tot hirdet a Víz világnapja alkal-
mából. 
A pályázat célja felhívni a figyel-
met legnagyobb kincsünkre, a víz-
re. 
Várjuk mindazon óvodás és általá-
nos iskolás csoportok jelentkezé-
sét, akik kedvet és tehetséget érez-
nek ahhoz, hogy egy rajzon, fest-
ményen megmutassák, számukra 
miért fontos, mindennapi kin-
csünk, az ivóvíz, illetve annak vé-
delme. 
Pályázók köre: 
• Békés és Csongrád megyében élő 

(lakó) óvodás és általános iskolás 
csoportok pályázhatnak.  

• A pályázók több pályamunkával 
is nevezhetnek.  

A pályázat tárgya: 
• A fenti korcsoportok tetszőleges 

technikával elkészített A/4-es, 
A/3-as, A/2-es, illetve A/1-es 
méretű alkotásait várjuk a meg-
jelölt témában.  

 A pályázatok beérkezési határ-
ideje: 2014. 04. 22. 24:00 óra.  

• Nevezési díj nincs!  
• A pályázati munkákat a kiírók 

által felkért bíráló bizottság fogja 
értékelni.  

A pályázat díjazása:  
• Az első helyezett csoport kirán-

dulását a kiíró – egy tetszőleges, 
vizes kirándulóhelyre - 150 ezer 
forinttal támogatja;  

• A második helyezett csoport ki-
rándulását a kiíró – egy tetszőle-
ges, vizes kirándulóhelyre - 150 
ezer forinttal támogatja;  

• A harmadik helyezett csoport 
kirándulását a kiíró – egy tetsző-
leges, vizes kirándulóhelyre - 50 
ezer forinttal támogatja. 

Az eredményhirdetésre 2014. ápri-
lis 22., a Föld Napja után kerül sor, 
a sajtó nyilvánossága előtt az AL-
FÖLDVÍZ Zrt. székházában (5600 
Békéscsaba, Dobozi út 5.) 
További információ: 66/523-200 

(21004-es mellék) telefonszámon 
vagy a pr@alfoldviz.hu címen.  

Részletek a www.afoldviz.hu 
weboldalon. 

„SZÍNES FOTÓK - SZÍNES EM-
LÉKEK" FOTÓPÁLYÁZAT  
 
A fotópályázatra Dévaványa térsé-
gének természeti értékeit bemuta-
tó fotókat várunk. 
A pályázat első szakasza 2014. 
január 1-től június 30-ig,  
a második szakasz: 2014. július 1-
től december 10-ig tart.  
A fotókat digitális formában vár-
juk a rehely@kmnp.hu címre, a 
papírképeket postai úton vagy 
személyesen is eljuttathatják a 
Réhelyi Látogatóközpontba. Egy 
pályázó több képpel is nevezhet. 
A pályázat első és második szaka-
szának végén is hirdetünk nyerte-
seket. Az eredményeket az Igazga-
tóság honlapján lehet tájékozódni. 
A nyereményeket postai úton jut-
tatjuk el a díjazottakhoz.  
További információk: 
Réhelyi Látogatóközpont 
5510 Dévaványa, Réhely 
Telefon/Fax: 66/483-083,  
+36-30/445-2409 
E-mail: rehely@kmnp.hu 
 
Rajzpályázatot hirdet a Meseház 
 
Nálatok laknak-e állatok? címmel 
hirdet rajzpályázatot a Meseház. 
Az általános iskolai alsó tagozatos 
gyermekek számára kiírt pályázat 
témája az ember és állat barátsága. 
A szervezők azt kérik a kisiskolás-
októl, hogy rajzolják le kedvenc 
állataikat, legyen az házi kedvenc, 
vagy vadon élő állat. A rajz lehet 
portré, elképzelt vagy valós törté-
net ábrázolása. 
Egy pályázó egy – tetszőleges 
technikával készült, A4 vagy A3 
méretű – alkotással pályázhat. A 
beküldött rajzok hátulján kérik 
feltüntetni a készítő nevét, életko-
rát, iskoláját (az iskola vagy a szü-
lő e-mail címét). A beérkezett pá-
lyamunkákat szakmai zsűri érté-
keli, a legjobbakat kiállítás kereté-
ben mutatják be a Meseházban. 
A pályamunkákat az alábbi címre 
kérik eljuttatni: 
MESEHÁZ, 5600 Békéscsaba,  
Békési út 15-17. 
Beküldési határidő: május 1. 

programjainak, projektjeinek tá-
mogatása, a helyi civil szektor 
közéleti részvételének segítése. 
A pályázat benyújtási határideje: 
2014. április 28. 
Támogatási időszak: 2014. április 
1. – 2014. december 31. 
A pályázatok elbírálásának várha-
tó határideje: 2014. májusi bizott-
sági ülés 
Pályázatot az alábbi kategóriák-
ban lehet benyújtani: 
„A” kategória: Civil szervezetek 
támogatása 
(Pályázati azonosító: NÜE/CIVIL-
A/2014) 
A pályázati keretösszeg:  
2.780.000, - Ft 
„B” kategória: Nemzetiségi civil 
szervezetek támogatása 
(Pályázati azonosító: NÜE/CIVIL-
B/2014) 
A pályázati keretösszeg: 
 1.100.000, - Ft 
Pályázhat minden olyan civil szer-
vezet/közösség („A” kategória) 
vagy nemzetiségi civil szervezet/
közösség („B” kategória), amely 
tevékenységét a városban fejti ki, 
a lakosságot közvetlenül érintő 
programot valósít meg.  
Támogatás igényelhető: 
- Működési költségekre (pl. ön-
kéntes munka költségei, nonprofit 
képzéseken, szervezetfejlesztésen 
való részvétel, szervezeti fenntart-
hatósággal kapcsolatos költségek, 
eszközbeszerzések, adminisztráci-
ós és kommunikációs költségek). 
- A szervezet tevékenységi köré-
hez kapcsolódó szakmai progra-
mok, rendezvények költségeire. 
 
További információ kérhető dr. 
Bacsáné Kutyej Bozsena nemzeti-
ségi és civil referenstől a 06-
66/523-809-es telefonszámon, il-
letve a bacsab@bekescsaba.hue-
mail címen. Pályázati űrlapok a 
fenti címen is igényelhetők, illet-
v e  l e t ö l t h e t ő k 

a www.bekescsaba.hu honlap 
Hírek/Civil hírek vagy Pályázati 
hírek oldaláról. 
 
 
 
 

http://www.afoldviz.hu
mailto:bacsab@bekescsaba.hu
http://www.bekescsaba.hu/
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szervezett és leghatékonyabb civil 
tömörülés érdekérvényesítő ké-
pességét, közösségépítését és fejlő-
dését. 
További információk a www-
.zoldot.hu/ weboldalon olvasható. 

Bujdosó Antal 
 

XXXIV. KÉPZŐMŰVÉSZETI  
ALKOTÓTÁBOR 
2014.06.30 – 07.11 
 
Kétegyháza egy hangulatos alföl-
di helység, adja azt a karaktert, 
vonzást, ami egyedülálló érték. 
Ezen a településen immár 34. alka-
lommal kerül megrendezésre az 
alkotótábor. 
A nagyközség Gyulától és Békés-
csabától egyaránt megközelíthető 
közúton, a távolság 20 km-en be-
lüli. A település legnagyobb neve-
zetessége az Almássy kastély, ahol 
ma a Mezőgazdasági Középfokú 
Szakoktatási és Továbbképző Inté-
zet működik,  itt kap helyet a tá-
bor. Az iskolát és így a tábort egy 
6 hektáros park veszi körül. Ide 
hívjuk, várjuk a képzőművészet és 
alföldi táj szerelmeseit. 

2014. évi tábor vezetősége: 
Hargittainé Megyeri Valéria kincs-
tárnok, az egyesület titkára 
A már hagyományosnak számító 
szekciókat indítjuk: festészet, szob-
rászat, tűzzománc, grafika 
Művésztanárok: 
Miklós János, Deli Zoltánné Szabó 

Éva, Szőke Sándor, de más 
neves művészek is jelen lesz-
nek. 
Ez évi témánk: Hangok és 
színek. Kérünk a témában 
szíveskedjenek alkotásokat 
készíteni! 
A tábor tartalmi munkája: 
A résztvevők felkészültségi 
foka különböző. Van, aki hi-
vatásos, vannak, akik szak-
körökben, táborokban a szak-
mai minimummal már meg-
ismerkedtek. Ennek figye-
lembevételével alakítjuk ki a 
programokat. A tábor lénye-
ge az élményszerzés és annak 
megörökítése tanári, korrek-
tori segítséggel. A tábor min-
dig kiállítással zárul, az alko-
tók által adományozott zsűri-
zett képekből. 
Mit nyújt a tábor? 
A szakmai irányítás mellett 
biztosítja korlátozott mennyi-

ségben rézlemez, agyag, farost és 
zománcvásárlás stb. lehetőségét. 
Egyéb szükséges munkaeszközöket 
a résztvevők hozzák magukkal. 
Irányár: szállás igénylésével 20.000 
Ft, bejáróknak: 10.000 Ft 
Szállás: kollégiumi elhelyezés 
Étkezés: az iskola ebédlőjében, az 
ebéd költsége kb. 580 Ft (reggeli 
nincs). Az étkezés költségét és a 
részvételi díjat a résztvevők egyéni-
leg fizetik a helyszínen. 
A tábori jelentkezési lap letölthető: 
muvesztelep.ketegyhaza.hu, vissza-
küldendő 2014. június 15-ig: 
Hargittainé Megyeri Valéria 5741-
Kétegyháza, Batthyány u. 12. (tel.: 
30-3275498; 70- 4563816 ;e-mail: 
harivali@freemail.hu) 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

24 órás versfolyam a költészet 
napján, Shakespeare-re is emlé-
kezve 
 
A hagyományokhoz híven a Bé-
késcsabai Jókai Színház és a 
Cervinus Teátrum a költészet 
napja alkalmából irodalmi feszti-
válra hív minden verset szerető 
olvasót, alkotót, költőt, színmű-
vészt, színiiskolást. Békéscsabán, 
az Ibsen-ház udvarán újra 24 
órás versmondó és versolvasó 
fesztivál lesz. A program 2014. 
április 10-én délben indul, és 
másnap, József Attila születés-
napján 12 órakor ér véget.  
 
A Környezet- és  
Természetvédő Civil  
Szervezetek 24. Országos 
Találkozója 
 
Helye és ideje: Monostori Erőd 
Duna bástya, Komárom –  
2014. április 25-27. 
Az Országos Találkozók célja 
továbbá a szélesebb körű társa-
dalmi párbeszéd erősítése, vala-
mint eszmecsere a gazdasági és 
állami szféra meghívott szerep-
lőivel, melynek során a környe-
zetvédelemmel kapcsolatos ak-
tuális kérdések megvitatása és 
közös állásfoglalások kialakítása 
történik. A fenti témák plenáris és 
kisebb szekcióüléseken formálód-
nak, majd április 27-én történik a 
következő évre vonatkozó állás-
foglalások és döntések meghoza-
tala. 
Az éves találkozó a fentieken kí-
vül kiemelt jelentőségű szakmai 
és döntéshozási fórum a zöld civil 
szervezetek – összefoglaló néven 
Zöld Mozgalom – számára. Egy-
ben elengedhetetlen a közösség-
építés és zöld értékrend megőrzé-
se szempontjából is. 
Ha te is tenni akarsz azért, hogy a 
környezet- és természetvédelem 
az őt megillető helyre kerülhes-
sen, akkor légy ott és támogasd 
jelenléteddel az egyik legjobban 

http://www.zoldot.hu/
http://www.zoldot.hu/
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A kultúra európai útjai 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet 
honlapján elérhetőek az Európa 
Tanács Európai Kulturális Útvo-
nalaival kapcsolatos, a csatlakozni 
kívánó magyarországi szervezetek 
számára hasznos információk. Az 
útvonalak úgy tárnak fel a közös 
európai örökségünkön alapuló 
összefüggéseket, hogy közben a 
sokszínűségre is rávilágítanak. 
Magyarország 2013. március 1-jén 
csatlakozott az Európa Tanács 
Kulturális Útvonalakról szóló ki-
bővített Részleges megállapodásá-
hoz, melynek értelmében 2014-től 
hazai szervezetek és intézmények 
is javasolhatnak új útvonalakat az 
Európa Tanács Kulturális Útvona-
lak Intézeténél (Luxemburg). A 
komoly presztízst nyújtó címre 
olyan szervezetek nyújthatnak be 
pályázatot, melyek birtokában 
vannak a háttérkutatáshoz szüksé-
ges szellemi tőkének, koncepció-
juk előremutató, és a javasolt kul-
turális útvonal, valamint annak 
háttéranyagának összeállítása le-
galább három európai országot 
érint. 
A Részleges megállapodásnak 
jelenleg 22 ország tagja, és össze-
sen 26 hivatalosan regisztrált kul-
turális útvonal létezik. Magyaror-
szág eddig négy Európai Kulturá-
lis Útvonalban rendelkezik kon-
zorciumi taggal: a Termálfürdők 
útja, a Zsidó örökség útja, Szent 
Márton útja, valamint a Szőlő útja 
é r i n t  m a g y a r  t u r i s z t i k a i 
desztinációkat. 
A kulturális együttműködéseket 
szorgalmazó európai program 
hazai információs koordinálója – 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma megbízásából – a Nemzeti 
Művelődési Intézet. A gyakorlati 
munka során a Nemzeti Művelő-
dési Intézet egyik legfontosabb 
feladata a pályázati lehetőségekkel 
és kritériumokkal kapcsolatos in-
formáció továbbítása, kapcsolat-
tartás a Kulturális Útvonalak Eu-
rópai Intézetével, más hazai tár-

mély, őstermelő és egyéb szerve-
zet is. 
Az előzetes nyilvántartásba vétel 
szintén a www.mnvh.eu webolda-
lon keresztül lehetséges, viszont 
ezt csak minden hónap első teljes 
hetében kezdeményezhetik, tehát 
legközelebb április 7-14. között, 
majd május 5 -12. között.             
Kérem, ha kérdése merül föl, ke-
resse bizalommal a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat Békés megyei 
referensét, Gyebnár Pétert a +36 
30/654 1686-os telefonszámon, 
vagy a bekesmegye@nakvi.hu cí-
men! 

 
Háromnaposra bővül a TeSzedd! 
önkéntes akció 
 
Esemény időpontja: 2014. május 9. 
- 2014. május 11. 
Az Országos Hulladékgazdálko-
dási Ügynökség által szervezett 
program idén nem csak több na-
posra bővül, de csatlakozik az Eu-
rópai Bizottság Let's Clean Up 
Europe! (Tisztítsuk meg Európát!) 
elnevezésű projektjéhez is, amely-
nek keretében május 10-én 28 eu-
rópai országban tartanak egyszer-
re a TeSzedd!-hez hasonló szemét-
gyűjtési akciókat - közölte 
2014.03.07-én az ügynökség az 
MTI-vel. 
A program célcsoportjait elsősor-
ban az ifjúsági szervezetek, tanin-
tézmények és iskolák alkotják, de 
a vállalatokat, cégeket, önkor-
mányzatokat, civil szervezeteket 
és gyerekes családokat is szeretné-
nek bevonni a mozgalomba. 
A rendezvény célja az önkéntes-
ség népszerűsítése mellett egy-
részt, hogy az emberek szűkebb és 
tágabb környezete megtisztuljon 
az eldobált szeméttől, másrészt 
pedig a szemléletformálás, hogy 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 

cákkal és intézményekkel; vala-
mint szakértő delegálása a külön-
böző ülésekre, találkozókra. 
Az intézmény információkkal és 
módszertani szolgáltatásokkal 
várja azoknak az érdeklődő szer-
vezeteknek, egyesületeknek a je-
lentkezését, akik szívesen csatla-
koznának a kulturális útvonalak 
valamelyikéhez (elsősorban azok-
hoz, melyek még nem rendelkez-
nek magyar partnerrel). 
Információk:  
e-mail: international@nmi.hu, 
cultureroutes@nmi.hu 
Nemzeti Művelődési Intézet –  
Kiemelt projektek –  
Európai Kulturális Útvonalak 
www.kulturalisutvonalak.hu 

forrás: www.nmi.hu 

 
Források a helyi  kezdeményezé-
sekre 
 
Idén is rendelkezésre fog állni a 
helyi közösségek számára a pro-
jektötleti felhíváson keresztül a 
helyi rendezvények és kiadványok 
finanszírozására a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat saját forrása. 
A támogatás előreláthatóan az év 
második részében lesz elérhető, de 
már most meg kell kezdeni a fel-
készülést a lehívásra! 
A hazai finanszírozású pénzügyi 
keret lehetőséget ad a vidékfej-
lesztést szolgáló, tehát a helyi kö-
zösségek megerősítését, a helyi 
termékek népszerűsítését, a helyi 
hagyományok megismertetését 
célzó rendezvények megrendezé-
sére, kiadványok kiadására. 
A forrás lehívásának két előzetes 
és nélkülözhetetlen feltétele van: a 
pályázó szervezetnek regisztrálnia 
kell a Magyar Nemzeti Vidéki Há-
lózat tagjai közé és ezt követően 
előzetes nyilvántartásba vételét 
kell kezdeményeznie. 
Az MNVH regisztráció folyamatát 
a www.mnvh.eu oldalon a fejléc-
ben található Regisztráció gombra 
kattintva lehet elkezdeni. Regiszt-
rálni tud minden gazdasági társa-
ság, civil szervezet, magánsze-

http://www.mnvh.eu
mailto:bekesmegye@nakvi.hu
http://www.kulturalisutvonalak.hu
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minél több ember figyeljen oda 
környezetére, és minél keveseb-
bet szemeteljen. 
A program gazdái várják helyi 
koordinátorok jelentkezését, akik 
találkozási pontot szerveznének, 
ezzel együtt minimum 10 fős cso-
portot regisztrálnának. Egyénileg 
regisztrálni és az egyes találkozá-
si pontokhoz csatlakozni április 
elejétől május 2-ig lehet az inter-
neten keresztül a 
http://szelektalok.hu/teszedd/ 
weboldalon. 
A szervezők a szemét elszállítását 
és ártalmatlanítását vállalják, va-
lamint biztosítják a szemétszedés-
hez szükséges eszközöket. 
A TeSzedd! akcióban összesen 
1075 helyszínen több mint 100 
ezer önkéntes vett részt az akció-
ban.  

forrás: www.mixonline.hu 

 
Változik egyes gazdasági szerve-
zetek statisztikai besorolása 
 
A szombaton hatályba lépő új 
polgári törvénykönyv (Ptk.) nyo-
mán 2014. március 15-től megvál-
tozik egyes gazdasági szerveze-
tek besorolása, így módosul a 
gazdálkodási formák osztályozá-
sán (GFO) belül elfoglalt helyük, 
a gazdasági szervezeteknek azon-
ban ezzel nincs teendőjük. 
A KSH ugyanis az új GFO kódo-
kat fordítókulcs segítségével 
meghatározza és átadja a cég-, 
illetve adónyilvántartást vezető 
hatóságok részére. 
A tájékoztatás szerint mivel ez az 
osztályozás a statisztikai számjel-
nek a harmadik elemét alkotja, 
megváltozik az érintett gazdasági 
szervezetek statisztikai számjele. 
Az újonnan kialakított osztályo-
zásban a betéti társaságok és a 
közkereseti társaságok a jogi sze-
mélyiségű vállalkozások közé 
kerülnek - a nonprofit bt-k és 
kkt-k a jogi személyiséggel ren-
delkező nonprofit szervezetek 
közé. 
A civil szervezeteken belül egy 
csoportba kerülnek a pártok, ér-
dekvédelmi szervezetek a szövet-
ségek és az egyesületek jogi sze-

mélyiséggel rendelkező szervezeti 
egységei. Új tételei az osztályozás-
nak március 15-től a szabadalmi 
irodák, a nemzetiségi egyesületek 
és a pártalapítványok. 
A változások a következő gazda-
sági szervezeteket érintik: közke-
reseti társaság, betéti társaság, 
európai részvénytársaság, európai 
szövetkezet, magyarországi szék-
helyű európai gazdasági egyesü-
lés, európai területi együttműkö-
dési csoportosulás, víziközmű-
társulat, egyéni cég, egyéb, más-
hova nem sorolt jogi személyiségű 
vállalkozás, máshová nem sorolt, 
jogi személyiség nélküli vállalko-
zás, szakszervezet, munkavállalói 
érdekképviselet, munkáltatói, tu-
lajdonosi érdekképviselet, szövet-
ségek, nonprofit közkereseti társa-
ság, nonprofit betéti társaság, 
nonprofit szociális szövetkezet. 
Március 18-tól a gazdasági szerve-
zetek az aktuális statisztikai szám-
jelüket ingyenesen lekérdezhetik a 
KSH honlapjáról. 

forrás: www.mti.hu  

 
Jelentősen változik a civil szerve-
zetek szabályozása 
 
A civil szervezetek működését 
érintő jogszabályok módosulnak a 
közeljövőben, amelyek jelentősen 
érintik e szervezetek működését, 
törvényi kötelezettségeit. A köny-
nyebb eligazodás és a határidők 
pontos betartása érdekében az 
alábbiakra szükséges a figyelmet 
felhívni.  
1. Közhasznú szervezetek  
A Civil törvény rendelkezéseire 
tekintettel közeledik az a végha-
táridő, amíg a 2012. január 1-je 
előtt közhasznúvá, vagy kiemelke-
dően közhasznúvá minősített 
szervezetek kezdeményezhetik a 
Civil törvény szerinti közhasznú 
szervezetkénti nyilvántartásba 
vételüket. Erre 2014. május 31-ig 
van mód. Az érintett civil szerve-
zetek 2014. május 31-ig kezdemé-
nyezhetnek változásbejegyzési 
eljárást a nyilvántartó törvényszék 
előtt, ugyanezen határidőig a köz-
hasznúság feltételeként–az Orszá-

gos Bírósági Hivatalnál letétbe kell 
helyezniük 2012. és 2013. évi beszá-
molójukat is. 
 Fontos hangsúlyozni, hogy ezen 
határidőt követően csak a Civil tör-
vény szerint közhasznúként elis-
mert szervezet  jogosult a közhasz-
nú megjelölés használatára, és az 
ezen jogálláshoz kapcsolódó ked-
vezmények igénybevételére. 
2. A civil szervezet jogi személyisé-
gű szervezeti egységei 
Amennyiben a civil szervezet ren-
delkezik jogi személyiségű szerve-
zeti egységgel, a Civil törvény mó-
dosuló szabályai szerint 2014. janu-
ár 1-től e szervezeti egység is köte-
les beszámolót készíteni és azt az 
„anyaszervezettel” azonos módon 
letétbe helyezni. 
3. Az új Polgári Törvénykönyv ha-
tályba lépése 
A 2014. március 15-én hatályba lé-
pő új Polgári Törvénykönyv szabá-
lyai jelentősen módosítják a civil 
szervezetek, különös tekintettel az 
alapítvány létesítésére és működé-
sére vonatkozó rendelkezéseket. A 
2014. március 15-ét követően újon-
nan létrejövő civil szervezeteket 
már ezen új szabályok alapján lehet 
csak létrehozni. Az új Ptk.  hatály-
balépésekor a nyilvántartásba már 
bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló 
egyesület és alapítvány is köteles a 
létesítő okiratát úgy módosítani, 
hogy az megfeleljen az új kódex 
rendelkezéseinek, ezen kötelezett-
séget elegendő azonban teljesíteni 
az ezt követő első létesítő okirat 
módosítás alkalmával, de legké-
sőbb 2016. március 15-ig. 

forrás: www.birosag.hu 

 
 
Hogyan szerezhető illetve tartható 
meg a közhasznú minősítés? 
 
A fenti témában ajánljuk megtekin-
teni a dr. Tarczay Áron ügyvéddel 
készített videókat a www. nonpro-
fit.hu oldalon. 

http://szelektalok.hu/teszedd/
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INTERJÚ 
A palóc érték egy asszony és a 
falu életében 
ARCKÉPEK 
Bakos István hetven éves 
„Fölrepülni rajban…” Kiss Ferenc 
Emlékkönyv 
KÖNYVISMERTETÉS 
Pintér György: Plutyka, kajmó, 
dödölle 
ÜZENŐ 
Szabó Zsolt művelődéstörténész 
mesél 3. 
A sztánai farsangi bálról 
Az ördögszekerek nyomában 1. 
rész 
NEMZETKÖZI KITEKINTŐ 
Nemzetközi Ifjúsági Konferencia 
MIKROSZKÓP 
Roma napló XII. 
 
 

Adomány Díj a kultúra támoga-
tásáért és együttműködési meg-
állapodás a Békés Megyei Ön-
kormányzat és a Nemzeti Műve-
lődési Intézet között 
HÁLÓZAT 
Kepe Lili, a szlovéniai Nemzeti 
Művelődési Intézet igazgatója 
PÉLDAKERESŐ ORSZÁGJÁ-
RÁS 
A Hegyhát őrzői. Kovács István, 
az oszkói Hegypásztor Kör elnö-
ke 
KÉPZÉS – KULTURÁLIS KÖZ-
FOGLALKOZTATÁS 
Kulturális közfoglalkoztatás, 
avagy Csákvár Rád is vár!         
KITÜNTETÉSEK A MAGYAR 
KULTÚRA NAPJÁN 
SZÍN SZÓKINCSTÁR 
Kép, képes, képesít, képesség… 
MÓDSZERTAN 
Újra öltünk és örökítünk 
Lakiteleki Színes Kert mintapro-
jekt 
M e g é l h e t é s t  b i z t o s í t ó 
„Zöldmunka” program Lentiben 
RENDSZER 
Hálózati alapú közösségi műve-
lődési fejlesztés a Bodrogközben 
A Kelet-magyarországi Közös-
ségszolgálat Alapítvány 

Megjelent a Szín Közösségi     
Művelődés 19/1-es lapszáma 
 
Gondolatébresztő módszertani 
mintaprojekteket, követendő szak-
mai kezdeményezéseket, fejleszté-
seket, példaértékű szakmai életuta-
kat mutat be a 19. évfolyamát kez-
dő szakmai folyóirat idei első lap-
száma. Az újságban ezúttal is or-
szágos körképet szeretnénk nyújta-
ni az értékközpontú közösségi kez-
deményezésekről. A Szín Közössé-
gi Művelődés folyóiratot április 30-
ig a tavalyi áron rendelhetik meg 
az olvasók a www.nmi.hu/hu/
SZIN/Megrendeles weboldalon 
vagy hétfőtől csütörtökig szemé-
lyesen is megvásárolható a Nemze-
ti Művelődési Intézetben a Kom-
munikációs Osztályon 8.00-16.30 
között, pénteken 8.00-tól 14.00-ig. 
 
Tartalomjegyzék 

A tervezés értelme 
HAGYOMÁNYOK, FEJLESZTÉS 
Közösségi stratégiák mentén 
STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁ-
SOK 
Stratégiai megállapodás a Megyei 
Önkormányzatok Országos Szö-
vetségével 

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

http://www.nmi.hu/hu/SZIN/Megrendeles
http://www.nmi.hu/hu/SZIN/Megrendeles
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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

