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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ SZAKMAI MŰHELYEK                                             

A MEGYE TELEPÜLÉSEIN                                                                                           

a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete szervezésében 

Helyszínek és időpontok: 

Dévaványa - Civil Ház (Kossuth u. 11.)    május 15-én 15.00 óra  

Doboz - Közösségi Ház és Könyvtár (Hunyadi tér 1.) május 21-én 16.00 óra  

(partner: Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája) 

Békés – Civil Szervezetek Háza (Hőzső u. 4.)  május 26-án 15.00 óra 

Biharugra – Szabó Pál Könyvtár (Erzsébet u.25.)  május 28-án 14.00 óra 

A műhely témái: 

- a civil szervezetek aktuális jogi, gazdálkodási teendői 

- kulturális értékgyűjtés; közösségfejlesztő módszerek; jó gyakorlatok 

- meglévő és várható pályázati kiírások 

Előadók: az egyesület szakemberei - Bálint Andrea, Butora Hajnalka, Pocsajiné 

Fábián Magdolna 

A rendezvényen – a szervezetek tevékenységét érintően – egyéni tanácsadást is 

tartunk.  

Bővebb információ, jelentkezés: e-mail: civil@kfbme.hu  

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 gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet kapcsán 

Szakmai műhely az értékgyűjtő munka jegyében címmel szakmai napokat 

szervez, amelyre ezúton tisztelettel meghívja az érdeklődő önkormányzatok, 

kulturális intézmények, civil szervezetek, helyi értéktár bizottságok képvi-

selőit. 

A közösségfejlesztés szerepe a helyi értékgyűjtő munkában c. szakmai       

műhely időpontja:  

2014. május 21. 10.00 óra 

Helyszín: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőkovácsháza, Alkot-

mány u. 63.) 

A szakmai műhelyt vezeti: Pocsajiné Fábián Magdolna művelődésszociológus, 

közösségfejlesztő - Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

A szakmai napon a részvétel ingyenes! 

Kérem jelentkezési szándékát e-mail-ben küldje el az alábbi címre 2014. május 

16-ig: savolt.zoltan@nmi.hu 

Információért forduljon Savolt Zoltánhoz a +36-30-206-48-86-os telefonszámon.  



Oldal  2 E-Napraforgó 

Innovatív, kísérleti foglalkozta-

tási program Füzesgyarmaton 

 

Az Ösvény Esélynövelő Alapít-

vány Európai Uniós támogatást 

nyert a TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-

0052 kódszámú „Innovatív, kísér-

leti foglalkoztatási program meg-

valósítás az Ösvény Esélynövelő 

Alapítványnál” című projekt le-

bonyolításához. Projektidőszak: 

2014.03.01-2015.10.30. 

A projekt célja: 

Az Innovatív kísérleti foglalkoz-

tatási program keretében 48 fő 

szakképzéseit valósítjuk meg, 

ezáltal az alábbi szakmához jut-

tatjuk a megváltozott munkaké-

pességű személyeket: 

- Textiltermék összeállító OKJ-s 

szakképzés, + ECDL Start számí-

tástechnikai képzés, és  

A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/Népfőiskola – partnerségben a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesü-
letével – ezúton tisztelettel meghívja Önt a „Helyi értékeink nyomában” című nemzetközi módszertani   
műhelyre. 
Célja: a kötegyáni és a Békés megyei nemzeti érték feltáró, gyűjtő munka tapasztalatainak, módszereinek 
átadása az egyesület külhoni és kistérségi partnereinek. 
Időpont: 2014. május 31. (szombat) 
Helyszín: Kötegyán, Tarján-puszta Vendégház  
Program:  
9:00-ig: Érkezés, regisztráció 
              Köszöntő – Torzsa Ibolya, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület titkára 
              Megnyitó: Nemes János polgármester, a Kötegyáni Hungarikum Bizottság elnöke 
9.30 – 10.00: A helyi értékek gyűjtésének tapasztalatai Békés megyében 
Előadó: Savolt Zoltán – a Nemzeti Művelődés Intézet Békés Megyei Irodájának munkatársa 
10.00 – 10.30: A közösségfejlesztés szerepe a helyi értékfeltáró munkában 
Előadó: Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének titkára 
10.30 – 11.00: Szünet 
11.00 – 11.30: „Értékeink Kötegyánban” – a helyi gyűjtő munka eredményeinek bemutatása       
Előadók: Bíró Orsolya és Hadi Enikő, Kötegyáni Baráti Kör Egyesület  
11.30 – 13.00: Nagyölved (SK), Nagycsalomja (SK), Zsobok (RO) helyi értékei 
Előadók: a települések képviselői 
13.30: „Nemzeti értékeink Kötegyánban” című kiállítást megnyitja Tyukodi László, református lelkész 
Helyszín: Református Templom 
14.00: Ebéd, a szakmai műhely zárása 
 

Kérjük, szíveskedjen részvételi szándékát május 26-ig  
e-mail-ben a guzsaly@gmail.com vagy civil@kfbme.hu címre visszajelezni. 

 

A program a Hungarikum Bizottság támogatásával valósul meg.  

EZ TÖRTÉNT... 

- Fröccsöntő OKJ-s szakképzés, + 

ECDL Start számítástechnikai kép-

zés.  

Békés megyében a megváltozott 

munkaképességű emberek szinte 

egyetlen létfenntartási lehetősége a 

hozzánk hasonló védett foglalkoz-

tatók további biztonságos működ-

tetése. A megváltozott munkaké-

pességű munkanélküliek sikeres 

újra-elhelyezkedéséhez meglévő 

képességeik gyakran kevésnek 

bizonyulnak, s a hosszú munka-

nélküliség alatt korábbi ismeretük, 

szaktudásuk is jelentősen veszít 

értékéből, ezért a képzésnek, fej-

lesztésnek ebben a körben kitünte-

tett szerepe van. A modern rehabi-

litáció alaptétele, hogy a sérült em-

berek elsősorban integrált képzés-

be kapcsolódjanak be.  

 

A projekt elsődleges célcsoportját 

a megváltozott munkaképességű 

személyek alkotják, akik szociális 

vagy rehabilitációs foglalkoztatás-

ban vesznek rész. 

A térségben a Békés Megyei Kor-

mányhivatalon kívül nincs a meg-

változott munkaképességűeknek 

célzott munkaerő-piaci szolgálta-

tás, ezért az Ösvény Esélynövelő 

Alapítvány új szolgáltatásként 

építi ki az álláskereséshez kapcso-

lódó kompetenciák fejlesztésének 

nem formális tanulási formákban 

történő átadását, a munkaválla-

lásra való felkészítést, és a mun-

kaerő piaci tanácsadási szolgálta-

tásokat. A munkaerő-piaci szol-

gáltatás egyfelől külső szolgáltató 

által bonyolított motivációs és 

álláskeresési csoportokból, másfe-

lől a mentoraik által nyújtott 

„Helyi értékeink nyomában” – nemzetközi módszertani műhely Kötegyánban 
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egyéni tanácsadásból, harmadrészt 

az Alapítvány által biztosított 

klubfoglalkozásokból tevődik ösz-

sze. 

Az Ösvény Esélynövelő Alapít-

vány, mint akkreditált rehabilitációs 

és szociális foglalkoztatást végző szer-

vezet, fel kell készüljön a tranzit-

foglalkoztatás által meghatározott 

foglalkoztatáspolitikai irányoknak 

való megfelelésre: dolgozóit a nyílt 

munkaerő-piac felé kell orientálni 

és felkészíteni az új kihívásokra – 

ennek érdekében dolgoztuk ki a 

fent részletezett szolgáltatásokat. 

Végeredményben olyan komplex 

kapacitás- és szolgáltatásfejlesztés 

valósul meg, amelynek segítségé-

vel a megváltozott munkaképessé-

gű emberek biztonságos foglalkoz-

tatása növekszik és lokális szinten 

több szolgáltatáshoz juthatnak. A 

nyújtott szolgáltatások révén olyan 

többlettudás emelődik be a pro-

jektbe, amely az Ösvény Esélynö-

velő Alapítvány szolgáltatásait 

korszerűbbé teszi, minőségét javít-

ja. 

Csontosné Lakatos Gabriella 
szakmai vezető 

 
Már szövik a szolidaritás szőttesét 

 

A gyulai városközpontban meg-

kezdődött a sclerosis multiplexes 

betegekkel való szolidaritást szim-

bolizáló szolidaritás szőttesének 

szövése. A szövőszék a békési vá-

rosból indul országos útjára, 

amelynek utolsó állomásán május-

ban, az SM világnapi rendezvé-

nyen zárul majd a szőttes készítés. 

Április 14-én a gyulai városköz-

pontban gyűltek össze azok a civi-

lek, SM egyesületi tagok és támo-

gató pártolók, akik útjára indítot-

ták az SM szövőszéket, amelyen 

SM betegek és egészségesek együtt 

szőhetik a szolidaritás szőttesét. 

A Magyar Sclerosis Multiplexes 

Betegekért Alapítvány által meg-

hirdetett országos akció keretében 

az ország számos pontján az SM 

betegekkel közös „szövésre” hívják 

az egészséges embereket.  

A kezdeményezés alkalmat adhat a 

betegek és egészségesek közötti szö-

vetség szimbolikus létrehozására, 

emellett ráirányítja a társadalom 

figyelmét a betegséggel együtt élők 

nehézségeire és mindennapos kihí-

vásaira is. A gyulai rendezvényt 

követően hetente új helyszínen, az 

ország számos városát bejárva jele-

nik meg a szövőszék, végül május 

utolsó szerdáján, a fővárosi SM vi-

lágnapi rendezvényen zárul a szö-

vés. 

A gyulai programon dr. Görgényi 

Ernő, Gyula polgármestere is részt 

vett, aki a szőtteskészítés jelképes 

elindításakor kiemelte: fontos társa-

dalmi akcióról van szó. 

A rendezvényen készült fotók a 

www.bekesmegyeisclerosis.hu ol-

dalon, a Képtárban érhetők el. 

Békés Megyei SM Egyesület 

 

A dévaványai civil szervezeteknek 

idén több támogatás jut 

 

A dévaványai civil szervezeteknek 

adható támogatás mértékét a tavaly 

elfogadott 7,5 millió forinthoz ké-

pest idén 12,5 millió forintra emelte 

a képviselő-testület. Ez az összeget 

osztották fel a szervezetek között a 

márciusi testületi ülésen. Valánszki 

Róbert polgármester elmondta, 

igyekeztek mindenkinek a kérését 

figyelembe venni. A megemelt tá-

mogatás legjelentősebb részét a Dé-

vaványai Sportegyesület kapta. A 

többiek pluszforrásokhoz is juthat-

tak. A pénzügyi támogatáson túl 

tervem a civilek más jellegű támo-

gatási formáinak a kidolgozása nyi-

latkozta a polgármester. Jelenleg 12 

civil szervezet könyvelését már 

most is a sportegyesületen belül 

foglalkoztatott dolgozó látja el. 

Azon dolgozunk, hogy minél több 

szervezetet vonhassunk be ebbe a 

körbe és ezzel a civilek munkáját 

könnyítsük. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014. 04. 11. 

 

 

Egyesület Arad és Gyula kapcso-

lataiért 

Kezdeményezés. Az új szervezet 

tovább erősítené a két város 

együttműködését. 

Megalakult az Arad és Gyula 

Kapcsolataiért Egyesület tegnap a 

Békés megyei fürdővárosban. Az 

alakuló ülésen a tizennyolc tagú 

szervezet elnökévé választották 

Szalai Györgyöt, míg az elnökhe-

lyettesi feladatokkal Cziszter Kál-

mán Andrást bízták meg. Az el-

nökség tagja lett ezenkívül 

Eperjessyné Zsíros Katalin, dr. 

Köstner István és Vlaicu-Hergane 

Traian-lon. Az egyesület alapítá-

sában részt vett mások mellett dr. 

Görgényi Ernő, Gyula polgármes-

ter, Alt Norbert alpolgármester és 

Bognár Levente, Arad alpolgár-

mestere is. Szalai György lapunk-

nak elmondta, a két várost össze-

köti a közös múlt. Fontos célunk-

nak tekintjük, hogy gazdasági, 

egészségügyi, sport, oktatási, kul-

turális és egyéb területeken is erő-

sítsük a meglévő kapcsolatokat, új 

utakat találjuk az együttműködés-

ben hangsúlyozta az egyesület 

elnöke. Közös rendezvényekben, 

a civil szervezetek közötti kontak-

tus kialakításában, illetve elmélyí-

tésében is gondolkodunk. Szalai 

György kiemelte, hogy várhatóan 

hamarosan Aradon is megalakul 

egy tüköregyesület, amellyel kö-

zösen együtt dolgozva szeretnék 

az elképzeléseket megvalósítani. 

Az egyesület Gligor Teodor és 

Szalai György kezdeményezésére 

jött létre. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014.04.12.                 

A galamb és a köles vitte a       

prímet 

Vigalom. Ezúttal is számos érde-

kesség a Nefelejcs egyesület ren-

dezvényén. 

Nyolcadik alkalommal rendezte 

meg a Nefelejcs Vigalom elneve-

zésű programot a Nefelejcs Békési 

Kulturális és Hagyományőrző 

Közhasznú Egyesület a békési 

tájházban. A szombati rendez-

http://www.bekesmegyeisclerosis.hu
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vény kezdő akkordjaként Izsó Gá-

bor polgármester köszöntötte a 

megjelenteket, majd Farkas Zoltán 

a megyei közgyűlés elnöke mon-

dott megnyitóbeszédet. A hagyo-

mányőrző esemény középpontjá-

ban idén a köles és a galamb állt: 

volt galambszépségverseny, Berta 

György biotermelő pedig kölesről 

és a gyógynövényekről tartott elő-

adást. Kapcsolódott a tematikához 

a Hamupipőke című mese, ame-

lyet a Bóbita Óvoda Pillangó cso-

portja adott elő. A közelmúltbeli 

Szent György-napi néphagyo-

mányokról Koszecz Sándor be-

szélt, s ehhez kapcsolódóan a Dr. 

Hepp Ferenc Általános Iskola ötö-

dikesei is műsorral kedveskedtek 

a megjelenteknek. Békés gasztro-

nómiai értékeit Prohászka Béla 

Venesz-díjas mesterszakács mutatta 

be, a helyi értéktárról Deákné Do-

monkos Julianna szólt. Emellett 

kötöttgaluska- és tarhonyakészítés, 

zöldségszobrászat, készműves fog-

lalkozás, a Városi Ifjúsági Fúvósze-

nekar és Pankotai István szólótán-

cos is színesítette a rendezvényt, 

ahol a terméskép-készítési pályázat 

eredményeit is kihirdették. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014. 04. 28.  

Több szervezet megállapodott az 

önkormányzattal 

 

Megállapodást kötött a város több 

szervezettel az önkormányzati 

fenntartású közművelődési intéz-

mények által el nem látható, vala-

mint speciális feladatok végrehajtá-

sára. Az érintettek: a Vasutas Or-

szágos Közművelődési és Szabad-

idős Egyesület Vasutas Művelő-

dési Háza és Könyvtára, a Szlo-

vák Kultúra Háza, a Békés Me-

gyei Népművészeti Egyesület, a 

Tudományos Ismeretterjesztő 

Társulat Körösök Vidéke egyesü-

let, a Körösök Völgye Natúrpark 

Egyesület. A város támogatja a 

Csabai Garabonciás Alapítványt a 

Garabonciás Napok kapcsán 1 

millió 250 ezer, a Balassi Tánc-

együttes Működtetésére Alapít-

ványt 800 ezer, a XXIII. 

Szólótáncfesztivál előkészítésére 

300 ezer forinttal. 

Forrás: B. M. Hírlap, 2014.04.29.  

PÁLYÁZATOK 

Demokratikus szerepvállalás és 

állampolgári részvétel  

(ÚJ 2014-2020-as időszak) 

Tempus Alapítvány pályázati 

felhívása 

Cél 

- Erősíteni az európai polgárság 

eszméjét, javítani a polgári és de-

mokratikus részvétel feltételeit az 

Európai Unión belül. 

- Ösztönözni a demokratikus dön-

téshozatalban való részvételt Eu-

rópai Uniós szinteken is. 

- Támogatni a konkrét részvételt 

az Európai Unió döntéshozatali 

folyamataiban. 

Mit támogat? 

- A program a polgári részvételt 

erősítő tevékenységeket támogatja, 

különös tekintettel az európai uniós 

szakpolitikákra való reflektálást. 

Olyan kezdeményezések, melyek 

lehetőséget teremtenek a kölcsö-

nös megértésre, a kultúrák közötti 

tanulásra, a szolidaritás, a társa-

dalmi szerepvállalás és önkéntes-

ség erősítésére uniós szinten. 

 

- A program három tevékenységre 

tagozódik; 

 

Testvérvárosi találkozók - testvér-

települések polgárainak találkozóját 

támogatja a program. A polgárok 

mozgósítása helyi és uniós szinte-

ken az európai uniós politikai intéz-

kedések megvitatására ad lehetősé-

get, ezzel is elősegítve a polgári 

részvételt az európai uniós döntés-

hozatali folyamatokban. Lehetősé-

get kínál a társadalmi szerepvállalás 

erősítésére és az önkéntesség nép-

szerűsítésére európai uniós szinten.  

Tematikus hálózatok - azon telepü-

léseknek és szervezeteknek nyújt 

támogatást melyek hosszú távú 

együttműködésben dolgoznak 

együtt egy közös témán, hálózato-

kat hozva létre, ezáltal is növelve az 

esélyét egy fenntartható együttmű-

ködésnek.  

Beadási határidő:  

2014. szeptember 1. (megvalósítás 

időszaka 2015. január 1. és 2015. 

szeptember 30. közötti időszakban 

el kell kezdődnie) 

 

Milyen típusú támogatás igé-

nyelhető? 

 

Projekt támogatás: konkrét tevé-

kenység végrehajtására, megha-

tározott időszakban 

- Testvérvárosi találkozók  

Támogatás maximális összege 25 

000 euró 

Projekt időtartama legfeljebb 21 

nap 

- Tematikus hálózatok  

Támogatás maximális összege 

150 000 euró 

Projekt időtartama legfeljebb 24 

hónap 

- Civil társadalmi szervezetek 

által kezdeményezett projektek  

Támogatás maximális összege 

150 000 euró 

Projekt időtartama legfeljebb 18 

hónap 

 

Kik pályázhatnak? 

Specifikus tevékenységek sze-

rinti lebontásban; 

- Testvérvárosi kapcsolatok - 

Települések és azok testvérvárosi 

bizottságai vagy más helyi ható-
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ságok képviselő nonprofit szerve-

zetek. A projekteknek legalább két 

részt vevő  ország településeinek 

kell szerepelnie, amelyek közül 

legalább az egyiknek az Európai 

Unió tagállamának kell lennie.  

- Tematikus hálózatok - Települé-

sek vagy azok testvérvárosi bizott-

ságai, illetve helyi hatóságokat 

képviselő egyéb non-profit szerve-

zetek, szövetségek, társulások. A 

projektben legalább négy részt ve-

vő ország településeinek kell sze-

repelnie, amelyek közül legalább 

az egyiknek az Európai Unió tagál-

lamának kell lennie.  

- Civil társadalmi szervezetek ál-

tal kezdeményezett projektek - 

Nonprofit szervezetek, civil társa-

dalmi szervezetek, oktatási, kultu-

rális és kutatóintézetek. A projek-

tekben legalább három részt vevő 

ország szervezeteinek kell szere-

pelnie, amelyek közül legalább az 

egyiknek az Európai Unió tagálla-

mának kell lennie.  

Kapcsolat: Velényi Réka; 
reka.velenyi@tpf.hu; www.tpf.hu 
 

Rajz-, fotó- és családi pályázat a 
környezettudatos, közösségbarát 
k ö z l e k e d é s  j e g y é b e n 
 
A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium, a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium és az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma idén is közös kreatív 
pályázatot hirdet az Európai Mobi-
l i t á s i  H é t  a l k a l m á b ó l .                      
A pályázat témája megegyezik a 
szeptember 16-22 között Európa-
szerte megvalósuló közlekedési-
környezetvédelmi rendezvényso-
r o z a t  s z l o g e n j é v e l :                         
"A mi utcánk, a mi jövőnk!"  
A 2014. évi Európai Mobilitási Hét 
központi témája az általános élet-
minőség tudatos javítása. A szep-
temberi programsorozat arra hívja 
fel a figyelmet, hogy az egyéni 
döntések hogyan befolyásolhatják 
pozitívan a nagyobb közösségek 
életminőségét. "A mi utcánk, a mi 
jövőnk!” mottó ennek tükrében 
egy olyan ideális világ elképzelésé-

re buzdítja a pályázókat, amelyben 
az autók uralta utcaképet egy al-
ternatív, közösségbarát környezet 
váltja fel. A pályázatra rajz, fotó és 
közös családi alkotás kategóriá-
ban nevezhetnek a különböző 
korosztályok képviselői, óvodás 
kortól egészen a felnőttkorig. A 
családok közösen pályázhatnak 
kreatív pályaműveikkel, a fotó 
kategóriában pedig idén először 
külön díjazzák a felsőoktatási in-
tézmények hallgatóit. Az elbírálás 
fő szempontja, hogy az alkotó ho-
gyan ábrázolja az autóktól mentes, 
a természethez és a valós közössé-
gi élethez közelebb álló tereket. A 
pályamunkákat összesen hét kate-
góriában értékelik: a legsikeresebb 
művek alkotói kerékpárt nyerhet-
nek, a kiemelkedő alkotásokat pe-
dig különdíjakkal jutalmazzák.   
Az eredményhirdetés és a díjátadó 
ünnepség idén is a szeptemberi 
Európai Mobilitási Hét magyaror-
szági programsorozatának része 
l e s z . 
Pályázni az alkotások postai és elektro-
nikus úton történő megküldésével 
2014. június 30-ig, az alábbi mellékle-
tek kitöltésével, a részletes pályázati 
felhívás figyelembevételével lehet.  
http://emh.kormany.hu/rajzpaly
azat-2014 

Pályázat ingyenes számítógépek-

re, tabletekre és multifunkciós 

nyomtatókra 

A Holdkő Alapítvány (Szeged, 

Háló u.8) pályázatot hirdet nagy 

mennyiségű ingyenes számítógép-

re, tablet PC-re, és multifunkciós 

nyomtatóra az alábbiak szerint: 

1. A számítógépek 

A kiosztásra kerülő számítógépek 

jó minőségű, felújított készülékek, 

Hp és Dell típusúak, kialakításuk 

és felszereltségük változó. Többsé-

gük HP DC7100 SFF Intel HT 

2mag 3,4GHz 64bit, 1GB RAM, 

változó HDD, DVD, Gigabit Lan 

PS+Windows konfigurációban 

készült. A gépek teljes felszerelt-

séggel kerülnek kiosztásra: egér, 

billentyűzet, kábelek, stb. 

A gépek eredetileg irodai munkára 

készültek, csendes, folyamatos 

működésre tervezett, minőségi 

alkatrészekből összeállított eszkö-

zök. Memóriájuk és háttértároló-

juk bővíthető. 

2. A multifunkciós eszközök 

újak: másoló, szkenner, nyomtató 

- HP és Canon típusúak 

3. A tablet Pc-k újak: android 4.0 

ill. 4.2 op. rendszerrel, 8GB, 1GB., 

kamera, wifi, Bluetooth 

Garancia: használt berendezések-

re 6 hónap, új eszközökre 1 év. 

Megpályázható darabszám: egy 

pályázatban minden eszközből 

maximum 2 db pályázható. 

A pályázat részvételi feltétele: 

A Morgoncok Gyermekajándéko-

zási Alapítvány 4000 Ft-tal törté-

nő támogatása, mely összeget a 

Morgoncok Alapítvány Raiffeisen 

Bank Szeged 12067008-01126856-

00100004 számlájára kérünk át-

utalni. A megjegyzés rovatban 

feltüntetve: támogatás. 

A támogatás kedvezményezettje 

a Morgoncok Alapítvány, a támo-

gatásból kórházi falfestményeket 

készít, és gyermekrendezvénye-

ket támogat. 

Kik pályázhatnak? 

Bármely magyarországi szerve-

zet, cég, alapítvány, intézmény, 

önkormányzat, egyéni vállalkozó 

vagy magánszemély pályázhat, 

aki támogatja a Morgoncok Ala-

pítványt és megérti a pályázat 

célkitűzését. 

A pályázat benyújtása Pályázati 

adatlapon történik, a postára adá-

si határideje:  2014. május 31. 

Ha kérdése van, hívja a 70/244-

2694-et, munkanapokon 9-17 h-ig 

E-mail: 

palyazat@moonstonefoundation.

eu 

www.moonstonefoundation.eu 

Megjelent a Let's Colour          

Magyarország 2014 pályázati 

kiírása 

 

A Let's Colour Településszépítő 

Egyesület, a 2011. óta minden 

évben megszervezett magyaror-

mailto:reka.velenyi@tpf.hu
http://emh.kormany.hu/rajzpalyazat-2014
http://emh.kormany.hu/rajzpalyazat-2014
http://www.moonstonefoundation.eu
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szági Let's Colour Projekt folytatá-

saként 2014-ben ismét kiírja közös-

ségi pályázatát. 

A pályázók köre 

Bármely Magyarország területén 

élő közösség, amely a környezeté-

ben lévő elszürkült, leromlott, 

vagy csak egyszerűen színtelen 

közösségi térben található falfelü-

letet szeretné színekkel újravará-

zsolni. Közösségnek minősül min-

den magyarországi székhellyel 

rendelkező jogi személy, jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkező szer-

vezet, társadalmi szervezet, ön-

kormányzat, intézmény, továbbá 

bármely több emberből álló ad hoc 

csoportosulás (különösen, de nem 

kizárólagosan: társasházi közössé-

gek, lakóközösségek, polgári jogi 

társaságok, szomszédok, baráti 

közösségek) függetlenül jogi státu-

suktól. 

Közösségi térben található felület-

nek számít minden olyan szilárd 

burkolatú építmény, amely az 

adott település, településrész, ke-

rület stb. olyan részén helyezkedik 

el, vagy olyan funkciót tölt be, 

amely alapján a helyi közérdeklő-

désben számottevőnek minősül, 

illetve helyi szinten relatíve sokan 

látják/használják. 

A pályázók 2 (kettő), egymástól 

teljesen független kategóriába so-

rolva versengenek a szavazatokért. 

A kategóriákat az egyes települé-

sek lélekszáma alapján határozzák 

meg, az alábbiak szerint: 

1. kategória: legfeljebb 10.000 lako-

sú települések 

2. kategória: 10.000 lakos feletti 

települések. 

A pályázatok feltöltési ideje: 2014. 

május 5. 0:00-tól – június 1. 24:00-

ig.  

Szavazási időszak: 2014. június 2. 

0:00-tól – június 22. 24:00-ig. Ered-

ményhirdetés: 2014. június 23. 

16:00 

Nyertes pályázatok megvalósítá-

sa: legkésőbb 2014. szeptember 7-

ig. 

A pályázatról bővebb információ 
elérhető a 
http://letscolour.supermoon.hu/
aszf oldalon. 

 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Egészség-hét 
 
2013 szeptemberétől tart a Körös-
sárréti Civil Szervezetek Szövetsé-
gének "Útikalauz az egészséges 
életvezetés kialakításához -      
civilek szemléletformáló szolgál-
tatásai Szeghalmon" elnevezésű 
projektjének megvalósítása. Cé-
lunk az egészséges életmód, a táp-
lálkozás és a testmozgás egyensú-
lyának kialakítása, visszaállítása, 
megtartása. 
 
Az alábbi soron következő      
egészséghétre várjuk az érdeklő-
dő családokat, közösségeket a 
SENSHI SE Sport és Életmód 
Központjába (Szeghalom, Tildy 
Z. u.17.): 
 
2014. május 08. (csütörtök) 
08.00 – 10.30: Sportbemutatók, cso-
portos sport és mozgásos foglalko-
zások az aktív korosztály részére 
(Mediball, Jóga, Gerinctorna, 
Kettlebell, Harcművészet) 

10.30 – 12.00: Játékos képességfej-
lesztés ovisoknak 
14.00 – 15.30: A helyes életvitel sze-
repe idős korban – Előadás előadó: 
Kiss Olga (táplálkozás – mozgás - 
szellemi frissesség) 
16.30 – 17.30: Mozgásos foglalko-
zás, harcművészet 
18.00 – 19.30: Hogyan befolyásolja 
energiarendszerünk az egészsé-
günket – Előadás (előadó: Földesi 
Éva) 
  
2014. május 09. (péntek) 
08.00 – 10.30: Sportbemutatók, cso-
portos sport és mozgásos foglalko-
zások az aktív korosztály részére 
(Mediball, Jóga, Gerinctorna, 
Kettlebell, Harcművészet) 
10.30 – 12.00: Játékos képességfej-
lesztés ovisoknak 
14.00 – 15.30: Intim titkok – Klub-
foglalkozás kamaszoknak 
16.30 – 18.00: Tanulási képességek 
fejlesztése – Előadás (Gyakorlatok 
energiarendszerünk harmonizálá-
sához) ea: Nagyné Hajdu Erzsébet 

18.00 – 19.20: Súlygolyós sport-
foglalkozás 
19.30 – 20.30: Harmóniában a 
testeddel – Jóga óra 
  
2014. május 10. (szombat) 
Edzőterem 
10.00 – 11.00: Ringató – Hodos 
Szilvivel („Vedd ölbe, ringasd, 
énekelj!” – 1 hónapos kortól 3 
éves korig) 
11.00 – 12.00: Idősek is elkezdhe-
tik (Mediball, Gerinctorna, Jóga) 
14.00 – 15.30: Családi vetélkedő 
(ajándékok, nyeremények, meg-
lepetés fődíj) 
16.30 – 17.30: Mondókázó Amb-
rus Szilviával (Játékos mondóká-
zó 1-3 éves gyerekeknek és szü-
leiknek) 
Klubterem 
14.00 – 15.30: Termékbemutatók 
– Kóstolók 
- Házi sajtok, tejtermékek – 
Bojtiné Andrea 
- Bio termékek, turmixok – Zöld-
sarok Gyógynövény Szaküzlet 

http://letscolour.supermoon.hu/aszf
http://letscolour.supermoon.hu/aszf
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- Élő, nyers turmixok – Kiss Olga 
- Életmód könyvek, natúr termé-
kek – Szöszmösz Kuckó 
16.30 – 18.00: Ismerjük meg ön-
magunkat – Előadás (Mi hatá-
rozza meg viselkedési mintáin-
kat, élet-reakciónkat?) előadó: 
Nagyné Hajdu Erzsébet 
18.00 – 19.00: Család születik – 
Előadás (Örömök, félelmek, hie-
delmek a család dinamikájában) 
előadó: Kiss Olga 
Díjmentesen látogatható rendez-
vénysorozat minden korosztály 
és az egész család számára! 
 
Lakótelepi Információs és Szol-
gáltató Iroda májusi programjai 
 
A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület „Közösségfejlesztés a 
békéscsabai József Attila lakótele-
pen” elnevezésű, TÁMOP-5.5.4-
13/2-2013-0020 azonosító számú 
projektjének keretében megnyílt 
Lakótelepi Információs és Szol-
gáltató Iroda, azaz LISZI (címe: 
5600 Békéscsaba, Lencsési út 18.) 
elsődleges célja, hogy szolgálta-
tásaival, programjaival meg-
könnyítse és tartalmasabbá tegye 
a Lencsési lakótelepen élők min-
dennapjait. 
A LISZI következő programjai: 
Játék klub: Társas játékok, kártya 
játékok, sakk kicsiknek és na-
gyoknak. 
2014. április 19 - 2014. május 24. 
között szombat délelőttönként 
9:30-12:30-ig szeretettel várunk 
minden kikapcsolódásra és él-
ményre vágyó gyermeket és fel-
nőttet a játék klubunkba. 
Tanácsadások: A LISZI szakem-
berek közreműködésével ingye-
nes tanácsadásokat biztosít min-
dazok számára, akik az élet bár-
mely területén tanácsra, segítő 
beszélgetésre tartanak igényt. 
Aktuális tanácsadások: 
• 2014. május 13. (kedd) 16:00-
18:00: lelki tanácsadás, 
• 2014. május 15. (csütörtök) 
15:30-17:30: jogi ügyekkel kap-
csolatos tanácsadás, 
• 2014. május 20. (kedd) 16:00-
18:00: városi ügyintézéssel kap-
csolatos tanácsadás. 

A szabad időpontokról 
érdeklődni lehet 
 a 20/503-1360 telefon-
számon. 
Lakossági fórum: A fen-
ti projekt keretében – 
többek között - a lakóte-
lepek zöld területeinek 
megszépítését, virágosí-
tását tűzte ki célul a Kö-
rösök Völgye Natúrpark 
Egyesület a helyi lakó-
közösségek együttmű-
ködésével, amelynek 
megvalósításához a la-
kótömbök előtti kertek 
megszépítésére verseny 
kerül meghirdetésre 
2014 nyarán.  
A programhoz szüksé-
ges eszközöket és növé-
nyeket a szervező bizto-
sítja. A legszebbnek ítélt 
kertet környezetbarát 
ajándékokkal díjazza az Egyesü-
let. 
Az esemény előkészítésének ér-
dekében lakossági fórumra kerül 
sor, amelynek 
• időpontja: 2014. május 14-én 
(szerda) 17:00 óra  
• helyszíne: Lencsési Közösségi 
Ház (címe: 5600 Békéscsaba, Féja 
Géza tér). 
Minden lakóközösséget szeretet-
tel várunk! Tegyük szebbé együtt 
lakókörnyezetünket! 
A programokkal kapcsolatosan 
bővebb információ a 
www.liszi.korosoknaturpark.hu 
internetes oldalon, illetve a  
20/503-1360 telefonszámon érhe-
tő el. 
 
A Napsugár Bábszínház műsora 
Könnycsepp Királyfi 
Bábjáték 
 
Az előadás a Mihai Eminescu 
híres román költő által gyűjtött 
népmese alapjaiból merítkezik, az 
író-dramaturg Szász Ilona. 
Ez egy tündérmese, királyfival, 
boszorkányokkal, táltosokkal, jó 
és rossz lényekkel, állatokkal. 
Nagyon gazdag képi világgal 
rendelkezik, ezért is tartjuk izgal-
masnak a bábszínpadi megformá-

lásra. Hősünk, aki a Szüzanya egy 
könnycseppjétől fogan, egy gyer-
mekért áhítozó királyi párnál lát 
napvilágot. Felnő, majd útra kel: 
békét teremt, megharcol szerelmé-
ért, táltost szerez; legyőzi a bo-
szorkányt; Dzsénárt, a gőgös, go-
nosz embert; az Éjfél banyát; meg-
szerzi, és visszaviszi a valaha el-
lenségeként ismert szomszéd ki-
rály szerelmét, majd viszontagsá-
gos útjáról visszatérve boldogan él 
Tündér Ilonával. 
A fordulatokban gazdag, népme-
sei elemekkel tűzdelt mese nagy-
csoportos óvodások és kisiskolás-
ok számára nyújt befogadható 
élményt. 
Az előadások pontos időpontja 
megtalálható a  
www.napsugarbab.hu oldalon, 
illetve érdeklődni lehet a 20/293-
56-26-os telefonszámon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.napsugarbab.hu
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A dzsungel könyve - évadzáró 
produkció a nagyszínpadon 
 
Közönségünk megszokhatta már, 
hogy a Jókai Színház nagybérletes 
évadzáró produkciója egy fergete-
ges, nagyformátumú zenés darab, 
legtöbbször, természetesen, musi-
cal. Idén hazai szerzők sikerda-
rabját, A dzsungel könyvét vá-
lasztottuk, melyet a nagyszínpa-
don mutatunk be. 
A dzsungel könyve a magyar mu-
sical irodalom egyik kiemelkedő 
klasszikusává nőtte ki magát. Dés 
László magával ragadó zenéje, 
Geszti Péter szellemes dalszöve-
gei és Békés Pál pörgő dramatur-
giájú történetmesélése egyaránt 
kedvence lett kicsiknek és na-
gyoknak. A próbák javában foly-
nak, a bemutatóra május 23-án 
kerül sor. 

Mauglit kettős szereposztásban 
Gulyás Attila és Nagy Róbert 
játssza, Akelát, a magányos far-
kast Vadász Gábor. Bagira, a feke-
te párduc figuráját Nagy Erika, 
Csilt Kara Tünde, Balut Katkó 
Ferenc alakítja, Kát, a bölcs óriás-
kígyót Szombathelyről Fekete Lin-
da. Szomor György és Gerner 
Csaba kapta Sir Kán, a félelmetes 
tigris figuráját, Bartus Gyula 
Buldeót. 
Idén tehát az utolsó bérletes elő-
adás a nagyszínpadon lesz, az 
ülőhelyek a bérleten szereplő, 
nagyszínházi előadások szerint 
érvényesek. 
Bővebb információ:  
www.jokaiszinhaz.hu, 66/519-550 

 
XV. Körös-völgyi Sokadalom 
 
A Körös-völgyi Sokadalom az idei 
évben 15. alkalommal várja a nép-
művészet, népzene, néptánc, nép-
mese szerelmeseit június 27 és 29 
között a Gyulai vár melletti téren.  
 

A rendezvényen a népművészet 
minden területe megjelenik. Az 
érdeklődőket mesterség bemuta-
tókkal, játszóházzal, népi játszótér-
rel, kézműves versenyekkel, kéz-
műves termékek vásárával vala-
mint a színpadon néptáncbemuta-
tókkal, népzenével, népdalokkal és 
népmesékkel várják a program 
szervezői. Az együttesek a Dél-
alföldről, Erdélyből és Vajdaságból 
érkeznek. A rendezvény alaphan-
gulatát a népi kézművesek jelentik, 
akik a régió valamennyi népművé-
szeti egyesületéből érkező népi 
iparművészek. A programok mel-
lett a látogatók megismerkedhet-
nek a népi gasztronómiával is.  
A rendezvény keretein belül kerül 
sor az VIII. Országos Gyermektánc 
Fesztiválra, a Viharsarki Táncosok 
XVIII. Találkozójára, az VIII. 
Határmenti Művészeti Találkozó-
ra. 
A 2014. évi rendezvényen a 
„Gyapjú a magyar textilkultúrá-
ban” című kiállításban gyönyör-
ködhetnek majd a látogatók. 
A programokkal kapcsolatosan 
bővebb felvilágosítás kérhető a 
66/442-122-es telefonszámon és a 
www.bmne.hu honlapon. 

 
Népművészeti tábor 

 
A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület 2014-ben is meghirdeti 
Országos felnőtt és ifjúsági népmű-
vészeti táborát. A táborban meg-
hirdetett csoportok az alábbiak:  - 
BŐRMŰVES alapképző csoport 
és továbbképző csoport 
CSIPKEKÉSZÍTŐ a l a p  é s 
továbbképző csoport 
CSUHÉ – SZALMA TÁRGY KÉ-
SZÍTŐ alapképző csoport 

FAMŰVES FAJÁTÉK KÉSZÍTŐ, 
alapképző csoport 
FAZEKAS alap és tovább-
képző csoport 
GÉPI HÍMZŐ alap és továbbkép-
ző csoport 
GYAPJÚSZÖVŐ alap és 
továbbképző csoport 
GYÖNGYFŰZŐ alapkép-
ző csoport, továbbképző csoport 
JÁTÉKKÉSZÍTŐ alap és tovább-

képző csoport 
KÁLYHÁS alap és tovább-
képző csoport 
KÉZI HÍMZŐ alap és tovább-
képző csoport 
MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ 
alap és továbbképző csoport 
NEMEZKÉSZÍTŐ  alapképző cso-
port, továbbképző csoport, to-
vábbképző II. csoport 
ÖTVÖS alap és továbbképző cso-
port 
SZÍJGYÁRTÓ-NYERGES tovább-
képző csoport 
TAKÁCS alap és  tovább-
képző csoport 
XIII. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK 
NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 5 -
7 éves korig, 8-10 éves korig 
II. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÉGI NÉPI 
KÉZMŰVES TÁBOR 11-12 éves 
korig és 13-16 éves korig 
XVIII. HATÁROK NÉLKÜLI NÉP-
RAJZI NÉPFŐISKOLA továbbkép-
ző csoport 
XXI. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ 
TALÁLKOZÓ továbbképző cso-
port 
XX. ORSZÁGOS  KOSÁRFONÓ 
Mesterkurzus alap és tovább-
képző csoport 
A tábor részletes felhívását a cso-
portvezetőket, részvételi díjakat és 
a jelentkezési lapot megtalálhatják 
a www.bmne.hu honlapon.  
Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt a táborunkba! 

 

 

 

 

http://www.jokaiszinhaz.hu
http://www.bmne.hu/
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Nyári tábor Tordán a Zöld14 Egyesület szervezésében 

Immunerősítő, rekreációs tábor 8-15 éves gyermekeknek, mert: 

A tordai sóbánya olyan mikroklímával és egészségi faktorokkal rendelkezik, amelyek tökéletes körülménye-

ket biztosítanak a gyógycélú terápiás kezeléseknek:: elsősorban asztma, idült légcsőhurut, pollenek okozta 

allergiák esetében van jótékony hatása, de egyes bőrbetegségek, ekcéma, pikkelysömör kiegészítő kezelésére 

szintén alkalmazható. A bánya állandó hőméréklete 12 Celsius Fok. A barlangi gyógyászattal behatóan foglal-

kozó orvosok véleménye szerint számos fizikai, vegyi és biológiai tényező együttes hatásmechanizmusa okoz-

za a barlangterápia hatékonyságát,ami elősegíti a szervezet alkalmazkodását. Ajánlott terápiás kezelési perió-

dus 7-10 nap, napi 3-4 órás bent tartozkódással. 

A tordai sóbányában elért eredmények azt mutatják, hogy a szpeleo- és klimatoterápiás földalatti kezelés egy 

egyszerű és hasznos módszernek tűnik, hozzájárul a betegek légúti panaszainak javulásához, a lelki egyensúly 

és a vegetatív idegrendszer tónusának helyreállításához 

Időpontok: 2014. 06. 30 - 2014. 07. 06 - 7 nap/6éj; 2014. 07. 07 - 2014. 07. 13 - 7nap/6éj 

Utazás: légkondicionált autóbusszal 

Szállás: panzióban, 2-3-4 ágyas, fürdőszobás szobákban 

Étkezés: naponta 4x-i, házias ízekkel 

Részvételi díj: 52000.-Ft + fakultatív költségek 

Jelentkezési határidő: 2014. május 15. 

Érdeklődés:  

- e-mail: tordaitabor@gmail.com  

- telefon: 06 30 368 8951 és 06 70 779 5460 

- Facebook: Tábor a Tordai Sóbányánál 
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STRATÉGIAI KONFERENCIA A 
HÁLÓZATOK ÉS KÖZÖSSÉGEK 
SZEREPÉRŐL 
  
Hálózatépítés – Közösségi össze-
tartozás címmel rendezi meg a 
Nemzeti Művelődési Intézet ne-
gyedik stratégiai konferenciáját 
2014. június 11-én a Budai Viga-
dóban.  
A tervezési ciklushoz igazodó stra-
tégiai konferencia célja kettős: egy-
részt bemutatja a közösségi műve-
lődés területén zajló legfontosabb 
folyamatokat, jó gyakorlatokat, a 
szakmát alakító-formáló kezdemé-
nyezéseket, elképzeléseket. Más-
részről viszont feltárja a lehetséges 
irányokat, járható utakat és fontos 
tanulságokat összegez a Nemzeti 
Művelődési Intézet és megyei iro-
dahálózata későbbi munkája szá-
mára. A mostani tanácskozás ki-
emelt témája a hálózatosodás, 
melynek különböző formái az 
együttműködések és szinergiák 
révén számos lehetőséget teremte-
nek a közösségi művelődés számá-
ra, legyen szó akár egy kistelepülés 
faluházáról, akár egy nagyváros 
kulturális-szabadidős központjáról. 
A konferencia jó alkalom arra is, 
hogy a Nemzeti Művelődési Inté-
zet legutóbbi, a szakmában eddig 
példa nélkül álló projektjének, a 
Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ramnak megismerhessék tapaszta-
latait a résztvevők, valamint aktuá-
lis információkat kapjanak a prog-
ram lehetséges folytatásáról. 
Időpont: 2014. június 11. 10.00 - 
14.00 óráig 
Helyszín: Budai Vigadó, Budapest, 
I. kerület, Corvin tér 8. 
Előzmények 
A Nemzeti Művelődési Intézet or-
szágos működésének szerves ré-
szét képezi a stratégiai partneri 
kapcsolatrendszer széles körének 
kiépítése, országos beágyazottsá-
gának folyamatos megerősítése. 
Ebben a folyamatban fontos mér-
földkövet jelentenek azok az orszá-
gos konferenciák, amelyek a terve-
zési ciklusokhoz igazodva összeg-

zik az eltelt időszak legfontosabb 
eredményeit, és kijelölik a követ-
kező időszak feladatait. A Nemze-
ti Művelődési Intézet működését 
a tevékenységek folyamatos bő-
vülése, megújulása jellemzi. Min-
den átfogó stratégiai keretben tör-
ténik, következetesen bővülő 
partneri együttműködésben.  
A konferencia célja: A 2013-as 
évet követően a 2014. év az or-
szág, így a társadalmi-gazdasági 
megújulásban szerepet vállaló 
közművelődési szakterület, és az 
együttműködő partnerek életében 
is a jelentős változások, átalakulá-
sok, az új struktúrák megerősödé-
sének, és a változó tartalmak ki-
dolgozásának az éve. Ezek a moz-
gások egyénenként, szervezetei-
ben és működési gyakorlatában 
egyaránt érintik a közösségi mű-
velődés minden szereplőjét Ma-
gyarországon. A konferencia lehe-
tőséget biztosít arra, hogy meg-
vizsgáljuk a szakterület szakmai 
és a szakmai célok megvalósulá-
sát segítő külső támogató hálóza-
tok helyzetét. Fő célunk a hálóza-
tosodás legkülönfélébb formáinak 
elősegítése. Hívószavaink között 
találjuk az együttműködést, a ko-
héziót, az elmélyültséget, a közös-
ségeket, a helyi értékeket, vala-
mint a nemzeti-európai kötődést.  
A nagy rendszerek hálózatosodá-
sának szervezése 2014-ben erősíti 
az ország közművelődési intéz-
ményeinek és szervezeteinek az 
együttműködését. A városi műve-
lődési házak, az IKSZT-k, az Ago-
rák és Agora Pólusok, a civil szer-
vezetek és egyéni törekvések 
egyaránt a Nemzeti Művelődési 
Intézet sűrű szövésű, vertikálisan 
és horizontálas egyaránt gazdago-
dó kapcsolati hálójában találják 
meg az együttműködések új lehe-
tőségeit. 
A tervezett konferencia ehhez a 
munkához, ezekhez a törekvések-
hez kíván fontos ismereteket köz-
vetíteni, valamint az együttműkö-
déseket erősítő kapcsolatokat ka-
talizálni. 

A konferencia részletes prog-
ramját május közepétől tölthetik 
le a Nemzeti Művelődési Intézet 
honlapjáról (www.nmi.hu). 
 
 
Tájékoztatás a civil kedvezmé-
nyezettek részére átutalt szja 1 %
-os összeg felhasználásáról szóló 
12KOZ számú közlemény be-
nyújtási határidejéről 
  
A személyi jövedelemadó megha-
tározott részének az adózó ren-
delkezése szerinti felhasználásá-
ról szóló, többször módosított 
1996. évi CXXVI. törvény 
(továbbiakban: Szf. törvény) 4. § 
(1) bekezdése szerinti kedvezmé-
nyezetteknek (továbbiakban: ked-
vezményezett) az Szf. törvény 6/
C. § (1) bekezdése alapján benyúj-
tandó közleményt legkésőbb 
2014. június 2-áig, kizárólag elekt-
ronikus úton, az ügyfélkapun 
keresztül kell megküldeniük a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(továbbiakban: NAV) részére. 
A 12KOZ számú közleményben 
szerepelnie kell mindazon SZJA  
1 %-os összegek felhasználásá-
nak, amelyeket az állami adóha-
tóság: 
- 2012. január 1-jétől 2012. decem-
ber 31-igkiutalt a kedvezménye-
zett részére, illetve 
- amelyet a kedvezményezett a 
hibátlan 11KOZ számú közlemé-
nyében tartalékolt összegként 
tüntetett fel. 
A közleményt az alábbi esetekben 
is be kell nyújtani: 
- ha a 2012. évben nem utalt ki a 
kedvezményezett és/vagy jog-
elődje részére szja 1 %-os összeget 
az állami adóhatóság, azonban a 
kedvezményezett és/vagy jog-
elődje a 11KOZ számú közlemé-
nyében tartalékolt összeget tünte-
tett fel, illetve 
- ha az szja 1%-os felajánlásokból 
az állami adóhatóság a kedvez-
ményezettet jogerős határozattal 
kizárta. 
A kedvezményezettet jogutód 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 
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A tervek szerint az Európai Ta-
nács által elfogadott rendelet ápri-
lis végéig jelenik meg az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában és a 
megjelenés napján lép hatályba. 
Ezután május elején áll fel a prog-
ramot felügyelő bizottság, amely 
többek között meghatározza az 
idei kiírás prioritásait és ekkor 
jelennek majd meg a konkrét pá-
lyázati információk is. 
További információ: 
http://ec.europa.eu/citizenship/ 
http://eacea.ec.europa.eu/europe
-for-citizens_en 

forrás: Civil Európa Hírlevél 
 
Negyven millió forint civil     
szervezeteknek 

 
A Vidékfejlesztési Minisztérium 
összesen 40 millió forinttal segíti 
76 civil szervezet munkáját az ag-
rárágazati és vidékfejlesztési szer-
vezetek számára kiírt pályázattal. 
A 2014. évi pályázati felhívásra 
125 civil szervezet jelentkezett. A 
nyertesek átlagosan 500 ezer forin-
tot kapnak 2014. évben megvalósí-
tandó programjaikhoz. 
A civil szervezetek fontos szerepet 
vállalnak abban, hogy teljesülje-
nek az agrárágazati és vidékfej-

lesztési célkitűzések. A tárca ehhez 
kíván hatékony segítséget nyújta-
ni. Bővebb információ a http://
w w w . k o r m a n y . h u / h u /
videkfejlesztesi-miniszterium/
parlamenti-allamtitkarsag/hirek/
n e g y v e n- m i l l i o - f o r i n t - c iv i l -
szervezeteknek weboldalon olvas-
ható. 

forrás:  www.kormany.hu  
 

CivilMag 
 
A CivilMag lérehozásával egy on-
line közösséget kívánunk felépíte-
ni, ahol civil szervezetek, vállalko-
zások és magánszemélyek egya-
ránt teret kapnak, hogy találkozza-
nak, megismerjék egymás küldeté-
sét, tevékenységét, majd offline is 
együttműködhessenek.  
A CivilMag felületét funkcionalitá-
sa alapján alakítottuk ki, ahol a fő 
szempont az volt, hogy azok a ma-
gánemberek és cégek, akik bármi-
lyen formában segítséget kívánnak 
nyújtani a hazai civil szervezetek 
működéséhez, illetve a civil szer-
vezetek, amelyek különböző for-
májú támogatásokat keresnek – a 
lehető legkönnyebben egymásra 
találhassanak. 
Bővebb információ:  
www.civilmag.hu  

nélküli megszűnése esetén soron 
kívüli elszámolási kötelezettség 
terheli, ha a 12KOZ bizonylat be-
nyújtásának fenti feltételei fennáll-
nak. Ha a megszűnő kedvezmé-
nyezett a 12KOZ bizonylatban 
tartalékolt összeget tüntetett fel, 
vagy 2013. január 1-jét követően 
kiutalásban részesült, akkor a 
14MKOZ bizonylat benyújtására 
is kötelezett. 
A 12KOZ bizonylat adóhatósági 
feldolgozása során észlelt, a fel-
dolgozást akadályozó hibákról az 
adóhatóság elektronikus úton ér-
tesíti a beküldő személyt. 
Azon kedvezményezettnek, amely 
rendelkezik általa fenntartott vagy 
a megbízása alapján működtetett 
olyan internetes felülettel, amely-
nek tartalmáért ő felel (saját hon-
lap), a közleményét e felületen is 
el kell helyeznie 2014. június 2-ig, 
és azt onnan legalább egy évig 
nem távolíthatja el. 
A „12KOZ Közlemény az adózó 
rendelkezése szerint a kedvezmé-
nyezett részére átutalt összeg fel-
használásáról” című bizonylat és 
kitöltési útmutatója a NAV hon-
lapjáról (nav.gov.hu) letölthető. 
forrás: nav.gov.hu 
 
Az Európa a Polgárokért Progra-
mot jóváhagyta az Európai        
Tanács 
  
2014. április 15-én az Európai Ta-
nács egyhangúan jóváhagyta a 
2014-2020 közötti Európa a polgá-
rokért programot. 
Hamarosan megjelenhetnek az 
Európa a polgárokért program 
pályázati kiírásai, miután az EU-
tagállamok jóváhagyták a prog-
ramot.  A program egyik kiemelt 
témája, egyben pályázati kategóri-
ája az európai emlékezet, ami a 
diktatúrák történelmi emlékezetén 
keresztül, abból tanulva kívánja 
erősíteni az európai békét. A de-
mokratikus és civil részvétel téma 
célja az Európai Unió döntéshoza-
talának megismertetése, a civil 
társadalom részvétele és az állam-
polgárok felelős és demokratikus 
módon történő bevonása az euró-
pai integrációs folyamatokba. 

Kisvárosi gyermekdalok – Galóc 

együttes 
 

Nagy öröm, ha gyermekek születnek 

a családokban, az is, ha új középület 

épül, vagy a régi szépül, akkor miért 

ne lenne öröm, ha gyerekdalokkal 

teli hanglemezt adnak ki. Igaz, kevés 

figyelmet kap egy ilyen dolog, holott 

a kultúra értékteremtése mindennél 

fontosabb a világ útvesztőiben, a 

gyerekek ízlésvilágának formálása 

különösképp fontos. Az is igaz: a 

letöltős dömping-szerű világban el-

vész maga az érték, de az újkígyósi 

Galóc együttes többek között értékte-

remtés céljából vágott bele két és fél 

éve gyerekdalok „gyártásába”. A 

stílus meg maga a tapasztalat. Fürde-

tés, játék közben jöttek a fura szavak, 

rímek, versikék, már csak le kellett 

őket jegyezni. Szülői-gyermeki 

közös költészet. A zenekar 

„Galóc” elnevezését is ilyen 

szójáték adta. 

A Facebook-on (Galóc együt-

tes) rákeresve kideríthetik, hol 

szerezhetik be a lemezt és hol 

játszanak élőben (Május 25. 

Újkígyós; június 30. Szabadkí-

gyós).  A zenekar előadás köz-

ben él igazán, várják a koncert-

meghívásokat... 

 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/negyven-millio-forint-civil-szervezeteknek
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/negyven-millio-forint-civil-szervezeteknek
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/negyven-millio-forint-civil-szervezeteknek
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/negyven-millio-forint-civil-szervezeteknek
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/negyven-millio-forint-civil-szervezeteknek
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/negyven-millio-forint-civil-szervezeteknek
http://www.civilmag.hu
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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

