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1%-os eljárás 2014. évi 

változásairól 

A személyi jövedelem-

adó meghatározott ré-

szének az adózó ren-

delkezése szerinti fel-

használásáról szóló 

1996. évi CXXVI. tör-

vény (továbbiakban: 

Szf. tv.) módosítása 

következtében jelentő-

sen átalakultak a 2014. 

rendelkező évi felaján-

lásokból részesülni 

kívánó civil szerveze-

tek kedvezményezetté 

válásának, elszámolá-

sának feltételei. 

Részletek a 11. oldalon. 

Ez történt... 5 

Pályázatok 8 

Rendezvények 9 

Figyelmükbe 
ajánljuk... 

11 

A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Visszatekintés a „Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések” 
konferenciára 

Június 11-én a rekkenő hőség ellenére 

is több mint háromszáz szakember 

részvételével zajlott le a Nemzeti Mű-

velődési Intézet „Hálózatépítés – kö-

zösségi kezdeményezések” című    

IV. Stratégiai Konferenciája a Budai 

Vigadóban. A fórum hívószavai – há-

lózatépítés és közösségi kezdeménye-

zések – utalnak az elmúlt években 

jelentős átalakuláson átment, újfajta 

közösségi művelődés sikereiben 

kulcsszerepet játszó energiákra és 

szakmai irányvonalakra.  

A tanácskozás komoly tanulságokkal 

szolgált mindazok számára, akik a 

közösségi művelődés területén zajló 

folyamatokat és jó gyakorlatokat, a 

szakmát alakító-formáló kezdeménye-

zéseket, valamint a cselekvés lehetsé-

ges irányait szeretnék megismerni. 

A nagy létszámú hallgatóságot Halász 

János kulturális államtitkár köszöntöt-

te és kifejezte személyes kötődését a 

közösségekkel való foglalkozáshoz, 

melyet hivatásának tekint. Halász Já-

nos rámutatott a közösségi művelődés 

pótolhatatlan szerepére a társadalom-

fejlesztésben: a szakma küldetésének 

tartja az együttműködés kultúrájának 

meghonosítását az országban. A kul-

túra és művelődés tartalékai abban 

rejlenek, mennyire tudnak egymással 

együttműködni a szervezetek: a kiala-

kult szerkezet működését az állam 

biztosítja, de tartalma és jövője a helyi 

közösségek aktivitásán, végső soron 

az együttműködések sikerességén 

múlik – hívta fel a jelenlevők figyel-

mét zárszavában az államtitkár. 

Ezt követően a konferencia ünnepi 

nyitányaként a hálózati együttműkö-

dés jegyében a határon túli magyarság 

tárgyi és szellemi értékeit féltve őrző           

Kárpát-medencei Közművelődési   

Kerekasztal intézményeivel, valamint 

a Kárpát-medencei magyar identitás-

tudatot a színművészet sajátos eszkö-

zeivel támogató Magyar Teátrumi 

Társasággal kötött stratégiai megál-

lapodást a Nemzeti Művelődési Inté-

zet. 

Závogyán Magdolna a stratégiai 

megállapodások megkötését követő-

en röviden ismertette az elmúlt két 

évben megkötött partneri egyezsége-

ket: eddig 14 stratégiai megállapo-

dást írt alá különböző szakmai szer-

vezetekkel az intézmény. A Magyar 

Teátrumi Társasággal kötött megálla-

podás kapcsán a közösségi művelő-

dés fontos szeletének számító színját-

szás, amatőr és hagyományőrző szín-

játszás közösségmegtartó erejét emel-

te ki. A közösségeket dinamizáló 

színjátszás módszertani támogatása 

az egyik kiemelt terület lesz a Nem-

zeti Művelődési Intézet megyei iro-

dahálózata feladatai között. 

A több mint 50 tagszervezetet szám-

láló, nagy hagyományokkal rendel-

kező Magyar Teátrumi Társaság ré-

széről Vidnyánszky Attila elnök kö-

szöntötte a megjelenteket. A színját-

szásra azért is kell különösen nagy 

figyelmet fordítani – mondta az el-

nök úr - mert a színház híven repre-

zentálja a társadalom lelkiállapotát. 

Magyarországon különösen nagy a 

színházhoz való kedv, ezért minden 

olyan együttműködés, amitől új len-

dületet kaphat a színjátszás, komoly 

társadalmi szerepvállalás is egyben. 

A köszöntéseket és a protokoll-

eseményeket követően a konferencia 

első előadásában Beke Márton, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Közművelődési Főosztályának veze-

tője az ágazati fejlesztéspolitika hosz-

szú távú – 2014 és 2020 közötti idő-

szakra vonatkozó – terveit ismertette. 
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Az elérhető fejlesztési források 

igazodnak a közösségi művelő-

dés megváltozott szerkezetéhez, 

fő célként pedig a közművelődési 

szolgáltatáshiányos területek fel-

zárkóztatását, közösségfejlesztő 

hálózatok kiépítését, a hagyomá-

nyos alkotók és a kreatív ipar 

gazdaságfejlesztő közelítését, va-

lamint a közösségi tudás megerő-

sítését nevezte meg. 

Závogyán Magdolna főigazgató 

„A Nemzeti Művelődési Intézet 

hálózatépítő folyamatai a megyei 

integrációtól a Kulturális Közfog-

lalkoztatás Programig” című elő-

adását egyfajta számvetésként, 

számadásként határozta meg. A 

Művelődési Intézet kezdeménye-

ző szerepet vállalt fel a közösségi 

művelődés folyamataiban, és en-

nek megvalósításában a gyöke-

rekhez való visszatérés és a társa-

dalmi beágyazottság elvének kö-

vetése volt szükséges. A főigazga-

tó asszony egy videóbejátszás 

segítségével felelevenítette Beke 

Pál gondolatait a közösségi mű-

velődés és lokális társadalom fon-

tosságáról. Závogyán Magdolna 

az intézmény partneri együttmű-

ködésben megvalósult mintapro-

jektjei közül az „Újra öltünk és 

örökítünk” projektet, a Kapunyi-

togató programsorozatot, vala-

mint a Kulturális Közfoglalkozta-

tási Programot emelte ki és ismer-

tette részletesebben. Utóbbiról 

szólva bemutatta a program 

számszerű eredményeit: a Kultu-

rális Közfoglalkoztatási Program-

ban részt vevő 4000 közfoglalkoz-

tatottból közel ezren helyezked-

tek el az elsődleges munkaerőpia-

con; túlnyomó többségüket a 

partnerszervezetek alkalmazták 

tovább. 

„Még számos innováció van a 

tarsolyunkban, az intézmény je-

lenlegi fő céljai azonban sokkal 

inkább a stabilitás erősítése, va-

lamint a hálózati együttműködé-

sek fejlesztése, kiépítése.” – ösz-

szegezte a főigazgató asszony. 

 

A kávészünetet követően a konfe-

rencia „Hálózatépítés a Nemzeti 

Művelődési Intézet rendszerében” 

szekciójában a Művelődési Intézet 

szakmai vezetői ismertették az 

elmúlt év eredményeit, valamint a 

jövőre vonatkozó cselekvési terve-

ket, stratégiákat. 

Dr. Németh János István 

„Stratégiai partneri kapcsolatok 

kiépítése a Művelődési Intézet-

ben” című előadásában a Stratégiai 

Főosztály munkájának rendező 

elveként azt a hálózatszerűséget 

jelölte meg, melynek modelljét a 

világegyetemben és a természet-

ben egyaránt megtalálhatjuk. A 

beágyazottság a hálózatos stratégi-

ai algoritmusok alapja, de energia 

és dinamika nélkül nem működik 

még a legígéretesebb együttműkö-

dés sem. 

Dombi Ildikó, a Szakmai Módszer-

tani Főosztály vezetője az intéz-

mény által megvalósított kistele-

pülési, innovatív fejlesztő minta-

programokat mutatta be. Ismertet-

te a jelenleg is folyó, 2014-ben 177 

magyarországi és 26 határon túli 

települést érintő Kapunyitogató 

programsorozatot; a 70 fős lélek-

számú Kovácsszénáján megvaló-

sult, kismesterségeket bemutató 

Bőségkosár projektet; a munkanél-

külieket gazdálkodni tanító 

Tanyasuli programot; a halmozot-

tan hátrányos roma gyermekek 

integrációját kreatív tevékenység-

gel segítő Pepita programot, vala-

mint a hagyományokat kortárs 

kreatív iparba beépítő 

„Dédszüleim mintáit hordom” 

pályázatot. 

A Nemzeti Művelődési Intézet 

Kulturális Közfoglalkoztatási 

Programjának konkrét, számokban 

kifejezhető, megfogható eredmé-

nyeit Kárpáti Árpád, a Kiemelt 

Programok Főosztálya főosztály-

vezető-helyettese ismertette. Elő-

adásából többek között kiderült, 

hogy a programban a fluktuációt is 

beszámítva 4423 közfoglalkozta-

tott dolgozott 1895 partnerszerve-

zetnél, a résztvevők 11%-ának már 

a program ideje alatt sikerült el-

helyezkedni, 64%-uk pedig nyi-

tott a kulturális önkéntesség iránt. 

A program során felvett kérdő-

ívek feldolgozását követően egy-

fajta kulturális látképet kapha-

tunk az ország állapotáról. A 

program folytatására a kérelem 

elbírálás alatt van, néhány, a haté-

konyságot szolgáló újítás beveze-

tésével várhatóan még a 2014-es 

évben elindulhat. 

A program a Nemzeti Művelődé-

si Intézet decentralizációs törek-

véseinek eredményeképpen létre-

jött Országos Szakmai Központok 

bemutatkozásával folytatódott. 

A Művelődési Intézet Országos 

Felnőttképzési Szakmai Központ-

jának céljait a központ vezetője, 

Dr. Tóthné Bodor Anita ismertet-

te. A szervezet a közművelődési 

szakemberek kompetenciáinak 

minél hatékonyabb fejlesztésére, 

valamint képzésfejlesztési folya-

matok támogatására törekszik a 

tanuló társadalom eszményképét 

szem előtt tartva. 

A Közösségi Kezdeményezések 

Országos Szakmai Központ veze-

tője, Jantyik Zsolt a társadalmi 

hasznosság elvét hangsúlyozta a 

szervezet tevékenységében, mely 

a kultúra eszközrendszerével egy-

fajta társadalmi rehabilitációt, 

valamint elsősorban a helyi kö-

zösségek megerősítését kívánja 

ellátni. 

Varga Sipos Andrea az Önkéntes-

ségi Országos Szakmai Központ 

vezetőjeként rámutatott arra, 

hogy az önkéntesség – különösen 

annak törvényi keretek között 

folytatott, tudatos formája – fon-

tos és sokoldalú szerepet játszik a 

társadalmi kérdésekre adott vála-

szok megtalálásában, ezért az in-

tézmény 2014-ben prioritásként 

kezeli a témát. Az iskolai közössé-

gi szolgálat lehetőségeit kiakná-

zandó az év elején indult központ 

eddig közel száz együttműködési 

megállapodást kötött oktatási in-

tézményekkel, hogy a diákokat be 

lehessen vonni a megyei közmű-
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velődési feladatellátásba, kedvet 

ébresztve a közösségi aktivitáshoz. 

Kary József a Minőségfejlesztési 

Országos Szakmai Központ felada-

taként a meglévő szakmai folyama-

tok és rendszerek felülvizsgálatát 

és fejlesztését, valamint új struktú-

rák kialakítását és bevezetését je-

lölte meg, különös tekintettel a 

Közművelődés Minőségfejlesztési 

Rendszerének működtetésére, fej-

lesztésére. 

A konferencia két előadása is a 

Nemzeti Művelődési Intézet háló-

zatos kommunikációjával foglalko-

zott. Hegedűs Katalin, a Művelő-

dési Intézet Kommunikációs Osz-

tályának vezetője elmondta, az 

intézet és közművelődés sokoldalú 

tevékenységet csak úgy lehet jól 

bemutatni, ha mindenkihez, akit el 

akarunk érni – döntéshozót, szak-

mabelit, közösségeket, látogatókat, 

civil szervezetek – azon a kommu-

nikációs csatornán közelítünk meg, 

amelyik a célcsoport számára a 

legjobban használható. 

A program I. szekciójának fény-

pontjaként Dr. Juhász Erika, a Deb-

receni Egyetem Andragógia Tan-

székének vezetője mutatta be a 

Nemzeti Művelődési Intézet új 

online, interdiszciplináris szemléletű 

tudományos folyóiratát, a Kulturális 

Szemlét (kultszemle.nmi.hu), 

melynek főszerkesztői feladatait ő 

látja el. A Kulturális Szemle azt a 

hiányt igyekszik pótolni, ami a 

kulturális kutatások nyilvánossá-

gának megteremtésében, azok lát-

hatóságában mutatkozott az elmúlt 

évtizedekben. 

A délutáni program a Kárpát-

medencei Közművelődési Kerek-

asztal intézményeinek bemutatko-

zásával, az együttműködés lehetsé-

ges kereteinek feltárásával kezdő-

dött. A Kerekasztal történetét és 

általános céljait Huszár László, a 

Szlovákiai Magyar Művelődési 

Intézet igazgatója ismertette. Az 

együttműködést az intézmények 

2013-ban újították meg, de az igazi 

fordulópontot és az érdemi közös 

cselekvés lehetőségét a mai stratégi-

ai megállapodás jelenti. 

Dr. Széman Péter a nagy múltú – 

1885-ben alapított – Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesületet mutatta 

be. A Magyarország területénél na-

gyobb földrajzi régiót felölelő köz-

művelődési hálózat ma 17 fiókszer-

vezettel és 67 társszervezettel bír, s 

tevékenységének minden szintjén 

vannak és lesznek együttműködé-

sek. Zubánics László, a Kárpátaljai 

Magyar Művelődési Intézet a társu-

lás legfiatalabb – 2008-ban alakult –

szerveződésének elnökeként arról a 

munkáról beszélt, amivel a 48 milli-

ós lélekszámú Ukrajnában élő 151-

.000 magyar kultúráját és hagyomá-

nyait gondozza az elhivatott, civil 

szervezetként működő beregszászi 

intézet. Tevékenységük három pil-

lére a közgyűjteményi részleg, a 

közművelődési részleg, valamint a 

tudományos kisebbségkutatás. 

A Kepe Lili igazgató által vezetett, 

lendvai Muravidéki Magyar Nem-

zetiségi Művelődési Intézet több 

határon túli magyar közművelődési 

intézet számára jelentett követendő 

példát, mintát. Az intézmény húsz-

éves jubileumát ünnepelte január-

ban – „Húsz éve tanulunk egymás-

tól” – fogalmazta meg Kepe Lili, aki 

előadásában hangsúlyozta az anya-

országi, különös tekintettel a zalai 

és vasi kapcsolatok fontosságát: „Az 

egymásba kapaszkodás és az egy-

mástól tanulás jelenti számunkra a 

jövőt.” 

Hajnal Jenő igazgató a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézetről szóló 

prezentációval zárta a Kerekasztal 

intézményeinek bemutatkozását. 

Az intézet létrejöttét szomorú apro-

pó sürgette: a balkáni háború szoro-

sabb összefogásra késztette a vajda-

sági magyarokat, s ennek az össze-

fogásnak az alappillére a délvidéki 

magyarság kulturális javainak meg-

őrzése. 

A konferencia záró szekciója a 

„Hálózatok működése a szakterüle-

teken” címet viselte. Molnár Lajos 

Milán az Aba-Novák Kulturális 

Központ Nonprofit és Közhasznú 

Kft. ügyvezető igazgatójaként az 

ország legfiatalabb – még megnyi-

tásra váró – agorájának vezetője 

Szolnokon. Előadásában azt a ta-

nulási és fejlődési folyamatot mu-

tatta be, mellyel – a hálózatban 

végzett egymástól tanulás eszkö-

zével, szervezett intézményláto-

gatásokkal – egy megyei jogú vá-

ros közművelődési intézménye 

agorává válik. 

Tóth Viktor a kiskunmajsai 

Konecsnyi György Kulturális 

Központ igazgatója a járási szin-

ten megvalósuló művelődési 

együttműködésekbe engedett be-

tekintést. A sokoldalú intézmény 

tucatnyi közművelődési tevé-

kenység ellátása mellett rádiót, 

tourinform irodát, mozit, külterü-

leti művelődési házakat, helytör-

téneti gyűjteményt és tájházat is 

működtet az ország egyik legki-

sebb, mindössze 6 települést és 

20000 lakost számláló járásában. 

Dóri Éva a Nemzeti Művelődési 

Intézet Szakmai Módszertani Fő-

osztály osztályvezetője „Több 

funkció egy fedél alatt” címet vi-

selő előadásában az intézmény 

uniós támogatással (a TÁMOP 

3.2.3 – Építő közösségek program 

keretében) megvalósuló országos 

IKSZT-fejlesztő projektjét mutatta 

be. A projekt országszerte 103 

szolgáltató faluházat érint 5000 fő 

alatti településeken, melyeknek az 

intézmény módszertani támoga-

tást és fejlesztő hátteret biztosít. 

A konferencia tanulságait Polyák 

Albert, a Nemzeti Művelődési 

Intézet szakmai igazgatója össze-

gezte záró előadásában. 

„Huszonegy előadás tematizálta 

eddig a partnerséget más-más 

szempontok szerint” – mutatott rá 

– „elmondhatjuk, hogy a közmű-

velődés intézményrendszerének 

legfontosabb felismerése: egyedül 

nem megy.” Szövetségesekre min-

dig szükség van: egymásra találá-

sukban, a hálózatos rendszerek 

támogatásában és kezdeményezé-
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sében a Nemzeti Művelődési Inté-

zet továbbra is példát kíván mu-

tatni. Polyák Albert szerint az egy-

mástól tanulás teszi egyenrangúvá 

az együttműködő feleket – a 

Kárpát-medencei Közművelődési 

Kerekasztalra utalva hozzátette, 

hogy a határon túli magyaroktól 

tartást és elkötelezettséget tanulha-

tunk. A szakma feladatát abban 

látja, hogy az elmélet és a gyakorlat 

ne külön, hanem egymás mellett 

haladjon inspiráló együttlétben, 

segítve az együttműködés tudomá-

nyának elterjesztését, és az együtt 

cselekvés elsajátítását. 

A nagyszabású szakmai tanácsko-

zás témáját az elmúlt éveket rep-

rezentáló fejlődést bemutató 

„Emberek – Közösségek – Terek” 

című vándorkiállítás illusztrálta a 

Budai Vigadó földszinti aulájá-

ban.                                                                      

forrás: www.nmi.hu 

BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZET VEZETŐK  
BENTLAKÁSOS NYÁRI MŰHELYE 

 
Augusztus 08. (péntek): Konferencia – „Előttem az utódom” – Generációk közötti párbeszéd 
12.30 – 13.30  Gyülekező, regisztráció, szállás elfoglalása  
                      (Doboz – Szanazug, Tölgyes u. 6., volt BÁÉV Rt. Üdülő)              
13.30 – 14.15 „Így élünk mi ezüstkorúak” - az időskutatás eredményei Gyula városában 
Előadó: Dr. Szigeti Zoltán, szociológus 
14.15 – 15.00 Az aktív időskor és a generációk közötti együttműködés lehetőségei Gyulán és testvérvárosaiban 
Előadó: Kóra János, projektvezető – Gyula 
15.00 – 15.15 Szünet 
15.15 – 16.00 A fiatalok művelődési és szabadidő eltöltési szokásai – egy országos kutatás eredményeinek ismertetése 
Előadó: Fazekas Anna, szociológus  
16.00 – 16.45 Megnyitotta kapuit a Gyulai Ifjúsági Központ – tevékenysége, tervei 
A Mi egy Másért Közhasznú Egyesület bemutatása: Ament Balázs, elnök, irodavezető 
A GYIK bemutatása: Szabó Enikő, szakmai vezető 
Bemutatkozik az Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda, Békéscsaba 
Előadó: Pikó Tamás, irodavezető 
16.45 – 17.00  Szünet 
17.00 – 18.00 Idős – és fiatal közösségek működése a gyakorlatban - korreferátumok 
19.00 – Vacsora 
Este: Kötetlen együttlét (filmvetítés, élménybeszámolók, szabadidős programok) 
                  
Augusztus 09. (szombat) 
09.00 – 11.30 Generációs műhely: Előttem az utódom – felkészülés a generációváltásra 
Előadó, műhelyvezető: Szarvadi Antal, tréner 

11.30 – 11.45   Szünet 
11.45 - 13.00 A felnőttképzés szerepe a civil szervezetek tevékenységében, a jogszabályok tükrében 
Előadó: Novákné Bogár Csilla, vezető tanácsadó  
13.30 –  15.00   Ebédszünet 

15.00 – 17.00    Miénk a tér!    
A fiatalok és idősek együttműködését, generációváltást elősegítő projektek, jó gyakorlatok bemutatása 
„Egy-mást” segítő beszélgetés pályázatokkal, szervezetek jogi, napi ügyintézői problémáival 
kapcsolatos tapasztalatokról 
Vezetik: Bálint Andrea, Butora Hajnalka, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének munkatársai 

15.45 – 18.00  Kézműves műhely – nemezelés és fonás 
Közreműködnek: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere 
és Dávid László fazekas - a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai 
18.30– tól Vacsora 
                
Augusztus 10. (vasárnap) 
9.30–11.30  Hol tartunk most? – problémák, aktualitások feltérképezése, őszi programok megbeszélése, a 
résztvevők egyéni tájékoztatói  
Konzultáció, szakmai beszélgetés - vezeti: Pocsajiné Fábián Magdolna 
12.00–13.00    Ebéd, a műhely zárása 
 
A bentlakásos szakmai műhely szervezője: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete  
Információ: telefon: 06/66/333-263; e-mail: civil@kfbme.hu 

http://www.nmi.hu
mailto:civil@kfbme.hu
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Újra éled a Dobó-Kassai Játszótér 

A szeghalmi Dobó, Széchenyi és 
Kassai utcák által határolt közte-
rülten mindig aktív közösségi élet 
folyt. Több generáció nőtt itt fel, 
játszott, találkozott az „itteni plac-
con”. A közben szülővé-nagy és 
dédszülővé idősödött anyukák és 
apukák, új beköltözők és gyerekeik 
szintén használják a területet. 
Idén lesz 35 éve, hogy négy család 
focipályát alakított ki a Kassai utca 
– Dobó utca sarkán és a Széchenyi 
utca felől van egy kis játszótér is a 
kisebbeknek.  
Macsári Imre, Macsári Imréné Esz-
ti néni, Fehér János és Nóri néni, 
Szalóki Mihály és családja, Szalóki 
Józsefné tudná igazán elmesélni 
milyen volt hajdanán az élet erre-
felé. 
A szám-
talan 
fociháló, 
amit 
maguk 
készítet-
tek  
a ping-
pong 
asztal  
a vas-
anyag, 
amit 
úgy tud-
juk Eitler Ferenc „szerzett” a ját-
szótérhez, a személyes sorsok, 
gyermekek elvesztése, mind-mind 
a „placc történelméhez” tartozik. 
Boldog nosztalgiával gondolnak 
vissza azok a már 40-es gyerekek a 
Zrínyi és Vörösmarty utcai focicsa-
patok, gyerek és felnőtt 
„válogatott” egész nyáron estébe 
hajló bajnokságaira. A Fehér Zoli-
ka emléktornára…A szülők sütöt-
tek-főztek, jól érezték együtt ma-
gukat! 
A most átadott, kicserélt játszótér 

avatása ürügyén az egyik 

„betelepülő” anyuka kezdemé-

nyezésére szervezték meg Szeg-

halom város történetének első 

Szomszédünnepét.  

A néhány száz résztvevő: 

az egészen kicsi gyerekes 

családok, az utca öregjei, 

idősebb egyedülállók, 

felnőttek egyaránt nagyon 

jól szórakoztak, a fiatalok 

még sötétben is rúgták a 

bőrt.  

Több száz palacsinta,  

limonádé fogyott, többen 

főztek, grilleztek, 

lovaskocsikázás, csillámtetkó, arc-

festés várta az érdeklődőket és a 

legfontosabb, hogy együtt játszott 

felnőtt és gyerek az utcán késő  

estig. 

A következő nagy megmozdulást 

őszre tervezik, mivel további - 

most már felnőtt- játszótéri ele-

mekre szeretné-

nek támogatót 

találni az 

„utcaközösség” 

lelkes tagjai! 

Szeretnénk ezú-

ton is megkö-

szönni minden-

ki segítségét 

aktív közremű-

ködését, hogy a 

mi gyerekeink-

nek is megad-

hatjuk, amit a régiek már tudnak: 

Életre szóló ajándékot kaphatnak a 

KÖZÖSSÉGTŐL emberségből! 

Ambrus Szilvia (szervező) 

 

A „Leg a láb” a Körös-Völgyi  

Sokadalmon 

2014. június 27-29. között Gyulán 

került megrendezésre a Körös-

völgyi Sokadalom. A Sokadalom 

keretein belül tartották szombaton 

a Békés Megyei Gyermek- és Kis-

együttesek 3. Néptáncversenyét, 

melyen a „Leg a láb” Alapfokú 

Művészeti Iskola csoportjai és tán-

cosai ismét kiemelkedő eredmé-

nyeket értek el. 

A csapatok versenyében első he-

lyezést ért el a Hanó Krisztina és 

Baracsi Gergő vezette Kis-

Berényke Táncegyüttes „Nyárád-

menti táncával”, különdíjas lett 

két biharugrai csoportunk: az 

utánpótlás csoport a „Vásár”, 

valamint a Báró Bölönyi József 

Táncegyüttes „Az én apám kerék-

gyártó, fia vagyok én” című kore-

ográfiáikkal Turiné Agárdi Mar-

git és Szabó Csaba vezetésével. 

A szólisták között a Petri Domini-

ka-Sándor Zsombor páros III. 

helyezést ért el Hajdu Gergő és 

Szugyiczki Julietta felkészítésé-

vel. 

A versenyt követően a 

Néptánctalálkozóra került sor, 

melyben a Berecske együttesünk 

is bemutatta Szabados Tamás 

Moldvai táncát, valamint a 

Berecske szólistái, Győri Attila- 

„Somogyi eszközös, Borgula Ben-

degúz és Tímár Gerda „Somogyi 

ugrós és friss csárdás” táncot. 

A szombati napot egy színvona-

las Békés Megyei Néptáncgála 

zárta, melyen részt vett iskolánk 

Szabóné Kukla Ágnes által veze-

tett Berény Táncegyüttese, mely-

nek tánckarvezetői Baracsi Gergő 

és Szugyiczki Julietta. Gratulá-

lunk kiemelkedő teljesítményü-

kért!  

A „Leg a láb” A.M.I. 

 

 

EZ TÖRTÉNT... 
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Tisztújítás Békésen 
 

Közgyűlést tartott a Békési Civil 

Szervezetek Egyesülete június 26-án 

a Békési Civil Szervezetek Házá-

ban, amelyen elfogadták az új 

alapszabályt, valamint teljes tiszt-

újítást tartottak. 

Az egyesület elnökének Koszecz 

Sándort, titkárának Szűcs Gábor-

nét, továbbá gazdasági vezetőjé-

nek Nyeste Gyulánét választották 

meg. Ezután az egyesület megkö-

szönte korábbi elnökének, Balázs 

Imrének, és gazdasági vezetőjé-

nek, Balogh Lászlónénak, az eddi-

gi munkáját. 

Szűcs Gáborné 
 

A „szépkorúak” munkájának 

elismerése 

Településünkön 2014 július első 

hétvégéjén 19. alkalommal került 

megrendezésre a „Ladányi Na-

pok” –három napig tartó – rendez-

vény sorozat, önkormányzatunk 

jóvoltából. Közkedvelt ünnep ez a 

helyieken és a környező települé-

seken élőkön kívül az innen el-

származottak számára is, hazaté-

résüket ekkora időzítik. Minden 

alkalommal kiállítások, kulturális 

és szórakoztató programok, kira-

kodó vásár, vidámpark és a helyi-

ek vendégszeretete várja az ide 

látogatókat. 

A rendezvény minden évben az 

ünnepi testületi üléssel kezdődik, 

ahol átadásra kerülnek az önkor-

mányzat képviselő testülete által 

adományozott „Körösladányért” 

kitüntetések. Ez évben -többek 

között- Jónás Sándorné, a Körösla-

dányi „Öszikék” Nyugdíjas Klub 

titkára a pályázatírások terén vég-

zett munkájáért „Körösladány 

Elismerő Oklevél” kitüntetést 

kapott. Évekkel ezelőtt, az 1983 

óta működő civil szervezetünk 

munkáját is hasonlóképpen ismer-

ték el, valamint mind három eddi-

gi klubvezető megkapta a 

„Körösladányért” kitüntetést. 

Ezúton is köszönjük a település 

mindenkori vezetésének!                                                              

Turbucz Gyuláné 

Huszonöt éves az SM-betegek 

egyesülete 

Az egyik legaktívabb betegszerve-

zetként tartják számon a Békés 

megyei sclerosis multiplexes bete-

gek egyesületét: a civil szervezet 

mintaként működik sok más egye-

sület számára, hiszen olyan széles-

körű és átfogó programokat vállalt 

fel Békés megyében, amelyek hatá-

sukban messze túlnyúlnak azon, 

ami egy betegszervezettől elvárha-

tó lenne. 

Gyula az SM fővárosa – vélik az 

érintettek, és valóban nem túlzó a 

kijelentés, ha mellé tesszük, hogy 

itt van a Magyar Sclerosis Multip-

lexes Betegekért Alapítvány szék-

helye, hosszú éveken át gyulai 

központtal működött a Sclerosis 

Multiplexes Betegek Országos 

Egyesülete, s Gyulán van a székhe-

lye a Békés Megyei Sclerosis Mul-

tiplexes Emberek Közhasznú Szer-

vezetének – rövidítve a Békés me-

gyei SM egyesületnek – is, amelyet 

az egyik legaktívabb betegszerve-

zetként tartanak számon. 

Még a nyolcvanas évek végén kez-

deményezte egy SM beteg, Szil-

ágyi Julianna, hogy a sorstársakkal 

rendszeresen találkozzanak. Az 

akkor megalakult klubot 

Nadabánné Benyik Éva vette át, s 

fejlesztette egyesületté, majd ve-

zette mintegy másfél évtizeden 

keresztül. Ő a stafétát Ván Ágnes-

nek adta át, akit 2008-ban Herc-

zegné Szabó Marianna követett, ő 

a mozgatórugója mind a mai napig 

a közösségnek. Ez ellen a megfo-

galmazás ellen Herczegné rögtön 

tiltakozik is: azt mondja, egymaga, 

a csapata nélkül semmire sem 

menne. Az egyesület ugyanis nem-

csak segíti az SM betegeket, hanem 

a sorstársak közül is sokakat be-

von a programjai végrehajtásába – 

azokba a programokba, amelyek-

hez önkéntes segítőkben éppúgy 

partnerekre találtak, mint más civil 

szervezetekben, önkormányzatok-

ban és cégekben. 

Aktuálisan a legnagyobb büszke-

ség az SM Adománybolt: a gyulai 

piactéren megnyílt SM adomány-

boltot a tulajdonos önkormányzat 

kedvezményes bérleti díjjal bo-

csátotta az egyesület rendelkezé-

sére. Az árukészletet a helybéliek 

hozzák, illetve a távolabbi támo-

gatók küldik, a bevételt pedig 

azok a vásárlók hozzák, akik itt 

rátalálnak – a piaci árnál olcsób-

ban adott – termékekre. De az 

adás-vétel csak az egyik pillére az 

üzletnek: a bolt egyrészt lehetősé-

get teremt arra, hogy megválto-

zott munkaképességű emberek 

kapjanak állást, s ezáltal gondos-

kodhassanak önmagukról és csa-

ládjukról, másrészt a társadalmi 

tudatformálásnak is nagyon fon-

tos része. 

– A piactér minden város szíve, 

óriási lehetőség számunkra, hogy 

a gyulai piactéren nyithattunk 

üzletet, ahol minden héten több 

ezer ember megfordul, s aki nem 

tér be hozzánk, az is találkozik a 

sclerosis multiplex betegséggel, 

többet fog tudni a betegeinkről, s 

egészen biztos vagyok abban, 

hogy másként is tekint rájuk – 

mondja Herczegné Szabó Marian-

na. Az üzlet révén az egyesület-

nek önálló bevétele is keletkezik, 

s bíznak abban, hogy ez a támo-

gatókat is meggyőzi arról: az SM 

betegek nemcsak adományokat 

kérnek, hanem önmaguk is igye-

keznek tenni a saját sorsuk jobbra 

fordulásáért. 

Az egyesület nemcsak Gyulára 

koncentrál: az SM betegek a civil 

szervezet révén számos helyre 

eljutottak már itthon és külföld-

ön. A minden évben más város-

ban tartott országos SM találko-

zóra, az SM világnap fővárosi 

eseményeire mindig nagy lét-

számmal mennek a Békés megyei 

betegek. Egy évekkel ezelőtti 

szlovákiai kirándulás pedig egy 

egész mozgalmat indított el: a 

viharsarkiak ugyanis részt vettek 

a szlovák SM szervezet SM 

abilimpiáján, ahol az SM betegek 

számára szerveztek a képességeik 

és készségeik kibontakozását se-
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gítő versengést – a Békés megye-

iek úgy gondolták, ennek Ma-

gyarországon is lenne létjogo-

sultsága, ezért Füzesgyarmaton 

megszervezték a saját 

abilimpiájukat. Ez mintaprogram-

má vált, s a rá következő évek-

ben az országos SM egyesület 

akkori vezetősége egyre több 

hazai SM beteg bevonásával 

szervezte meg a képességek és 

készségek barátságos versengé-

sét, tehát az SM abilimpiát Be-

rekfürdőn. 2014-ben ugyan ide-

haza már nem lesz abilimpia, ám 

a Békés megyei betegek közül 

idén is többen kijutnak a szlová-

kiai megmérettetésre. 

– Az SM miatt sok betegünk az 

otthona rabja, mert már nem tud 

kimozdulni, nem tud részt venni 

a közösségi programokon. Rájuk 

is gondolnunk kell, hiszen ők 

még inkább rászorulnak a törő-

désre – hangsúlyozza Herczegné 

Szabó Marianna, hogy a beteg-

szervezet tevékenysége kiterjed 

az elszigetelten élő sorstársakra 

is. Békés megye elsőként csatlakozott 

2011-ben ahhoz a modellprogram-

hoz, amely keretében megszervezték 

a térségben élő SM betegek számára 

a házi gondozó szolgálatot. 

Az akkori kezdeményezés foly-

tatásaként 2013-ban újra nyílt 

lehetőség az otthoni segítség 

megszervezésére, ennek révén – 

a Magyar Sclerosis Multiplexes 

Betegekért Alapítvány támogatá-

sával – a megyei egyesület ön-

kéntesei újfent eljutottak Békés 

megye legkülönbözőbb részén 

élő SM betegekhez, hogy segítse-

nek a mindennapi teendőkben, a 

háztartás ellátásában, a hivatalos 

ügyintézésben. Bár korlátozott 

mértékben van lehetőségük rá, 

ám a legelesettebb betegeknek 

anyagilag is igyekeznek segíteni. 

Ebben a Fazekasné dr. Magda 

Erzsébet által vezetett Békés Me-

gyei SM-esek Egyesülete      

Egészségügyi és Szociális Alapít-

ványa nyújt nélkülözhetetlen 

segítséget. 

– Nagyon jó kapcsolatunk van a 

gyulai Pándy Kálmán Kórház 

neurológiai osztályával, a mun-

kánkat nagymértékben segíti 

Szilágyiné Sziklás Krisztina SM 

nővér is, aki a frissen diagnoszti-

zált betegeket is igyekszik arra 

ösztönözni, hogy vegyék fel ve-

lünk a kapcsolatot, hiszen együtt 

könnyebb megküzdeni a bajok-

kal, mint egyedül – mondja Herc-

zegné Szabó Marianna, aki önma-

ga is dolgozott a kórház főnővé-

reként. 

– Bízunk abban, hogy a támoga-

tóink, s a partnereink számára 

meggyőző a tevékenységünk, s az 

adójuk 1 százalékát és az adomá-

nyaikat felajánló magánszemé-

lyek éppúgy méltónak tartanak 

bennünket ezentúl is a támoga-

tásra, ahogyan eddig tették. Nem 

lehetünk elég hálásak az idejüket 

az ügyünknek áldozó önkénte-

seknek sem, illetve a betegeink-

nek, akikre a sorsuk az SM nehéz 

és egyelőre sajnos letehetetlen 

terhét rótta, de e betegség árnyé-

kában is felismerték a közösségbe 

tartozás fontosságát. A mi erőnket 

az SM beteg tagjaink adják, hiszen 

ha ők és a pártoló tagok nem csat-

lakoztak volna hozzánk és tarta-

nának ki ilyen nagy számban az 

egyesület mellett, nem tudnánk 

ennyi mindent véghezvinni – zár-

ta gondolatait Herczegné Szabó 

Marianna. 

www.bekesmegyeisclerosis.hu 
 

20 éves jubileumát ünnepelte a 

Békés Megyei ILCO Egyesület 

Az ILCO megnevezés, mozaikszó 

Az ileum (vékonybél) + colon 

(vastagbél) latin nevének első 

szótagjaiból tevődik össze. Az 

Egyesület olyan emberek közös-

sége, akik daganat, vagy más be-

tegség, esetleg baleset következ-

tében bélműtéten estek át, s en-

nek következtében bélkivezetés-

sel, vagyis sztómával élnek. Cé-

lunk, a Békés Megyében élő 

sztómás, (bélkivezetéssel élő) em-

berek összefogása, segítése, lelki 

egyensúlyának műtét utáni hely-

reállítása, családba, társadalomba 

való beilleszkedésének elősegítése. 

A Békés Megyei ILCO Egyesület 

20 éve, 1994-ben alakult meg. Me-

gyénkben csak ez az egy 

sztómásokat összefogó egyesület 

van, bár az Országos Szövetsé-

günk álma, hogy minden olyan 

kórház környezetében legyen 

klub, egyesület, ahol ilyen műtétet 

végeznek. 

A jubileumi ünnepség az egyesü-

let székhelyén, Gyulán volt, 2014. 

június 10-én, a Pándy Kálmán Me-

gyei Kórház Konferencia termé-

ben, ahol a klub összejövetelei is 

vannak. 

Huszárné Nagy Zsuzsa  elnök 

üdvözölte a résztvevőket, és ve-

zette le az ünnepséget. A Klub 

Patronáló orvos, Dr. Becsei László 

Főorvos ünnepi köszöntője után 

Dr. Görgényi Ernő, Gyula Város 

Polgármestere tartott beszédet,  

majd a Magyar ILCO Szövetség 

Elnöke, Dr. Nagy András adott 

tájékoztatást  a ILCO mozgalom 

fejlődéséről, és a sztómával élők 

jelenlegi helyzetéről, hazánkban 

és az európai országokban. Ezt 

követően Deák Gyuláné, 

sztómaterápiás nővér, aki az 

Egyesület vezetőségi tagja és pat-

ronáló nővére, mutatta be az el-

múlt 20 év történetét, a megalaku-

lást, és a működést. Ezután követ-

kezett a patronáló orvos, Dr. Be-

csei László előadása, aki a sebé-

szeti ellátás lehetőségeiről, a vas-

tag és végbéldaganatok műtéti 

megoldásáról beszélt. Szicsek 

Margit tanácsadó Szakpszicholó-

gus a sztómával élők és a hozzá-

tartozóik pszichés rehabilitációjá-

ról tartott egy nagyon szép és ér-

dekes előadást. Ezt követte a Gyu-

la és Kistérsége Egészségfejlesztési 

Iroda képviselője, aki ismertette a 

célkitűzéseit a vastag és végbélda-

ganatok korai felismerésében. 

A rendezvényt a Jókai Színház 

művészeinek színvonalas, szóra-

koztató előadása zárta. 

 Huszárné Nagy Zsuzsa 

http://www.bekesmegyeisclerosis.hu
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A NEMZETI KULTURÁLIS 

ALAP KÖZMŰVELŐDÉS ÉS 

NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

1. Megyei, országos, és nemzet-

közi hatókörű közművelődési és 

népművészeti: nagyrendezvé-

nyek (legalább 1 millió Ft össz-

költségvetésű), kiállítások 

(legalább 1 millió Ft összköltség-

vetésű), fesztiválok (legalább 1 

millió Ft összköltségvetésű),  

valamint szakmai konferenciák 

megrendezésére 

Pályázók köre: Közművelődési és 

népművészeti tevékenységgel 

foglalkozó intézmények, önkor-

mányzatok (települési önkor-

mányzat abban az esetben, ha 

nincs alapított közművelődési 

intézménye), egyesületek, alapít-

ványok, nonprofit gazdasági tár-

saságok és szakmai szervezetek. 

Nevezési díj: 2 millió Ft, vagy az 

alatti támogatási igény esetében: 

5000 Ft nevezési díj – amely ma-

gába foglalja a 27%-os áfát is. 2 

millió Ft feletti támogatási igény 

esetében: 1% nevezési díj – amely 

magába foglalja a 27%-os áfát is. 

Tervezett keretösszeg:  

160.000.000 Ft 

Igényelhető támogatás:  

Nincs megkötés. 

Megvalósítás időtartama:  

2015. január 1.–2015. augusztus 31. 

 

2. Amatőr művészeti, alkotó jel-

legű és honismereti bentlakásos 

(tematikus, naponta legalább 6 

órás szakmai tartalommal, mini-

mum 4 éjszaka időtartamú) tábo-

rok szakmai programjainak, va-

lamint az élő népművészet 

(néptánc, népzene, tárgyalkotó 

népművészet) országos, regioná-

lis és megyei hatókörű alkotótá-

borainak megvalósítására, és 

mindkét terület országos szak-

mai továbbképzéseinek lebonyo-

lítására 

 

Pályázók köre:  

Táborok esetében: közművelődési 

és népművészeti tevékenységgel 

foglalkozó intézmények, önkor-

mányzatok (települési önkormány-

zat abban az esetben, ha nincs ala-

pított közművelődési intézménye), 

egyesületek, alapítványok, nonpro-

fit gazdasági társaságok és szakmai 

szervezetek, 

- a helyi önkormányzattal közmű-

velődési feladatvállalásra megálla-

podást kötött jogi személyek 

Továbbképzés esetében: Országos 

hatókörű szakmai szervezetek, in-

tézmények (Határon túli pályázók 

esetében, a saját országuk magyar 

lakta területét lefedő hatókörű 

szervezetek, intézmények) 

Nevezési díj:2 millió Ft, vagy az 

alatti támogatási igény esetében: 

5000 Ft nevezési díj – amely magá-

ba foglalja a 27%-os áfát is.2 millió 

Ft feletti támogatási igény eseté-

ben: 1% nevezési díj – amely magá-

ba foglalja a 27%-os áfát is. 

Tervezett keretösszeg: 

70.000.000 Ft. 

Igényelhető támogatás:  

Nincs megkötés. 

Megvalósítás időtartama: 

2015. január 1.–2015. augusztus 31. 

 

3. Rendszeresen működő, olyan 

táncházi programokra, amelyek a 

megvalósítási időszakon belül 

legkevesebb 6 alkalommal, illetve 

heti-havi rendszerességgel kerül-

nek megrendezésre.  

Előnyt élveznek azok a táncházak, 

amelyeknek működtetésében részt 

vesznek olyan szakemberek, akik 

rendelkeznek a Népművészet Mes-

tere, Népművészet Ifjú Mestere, 

Örökös Aranysarkantyús/Örökös 

Aranygyöngyös címmel, akik a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-

tem Népzene Tanszékén, vagy a 

Táncművészeti Főiskola néptáncos 

képzést magába foglaló szakirá-

nyán szereztek diplomát, illetve 

amelyekhez játszóház és/vagy kézmű-

ves foglalkozás kapcsolódik. 

Pályázók köre: Közművelődési és 

népművészeti tevékenységgel fog-

lalkozó intézmények, önkormány-

zatok (települési önkormányzat 

abban az esetben, ha nincs alapí-

tott közművelődési intézménye), 

egyesületek, alapítványok és 

nonprofit gazdasági társaságok. 

Nevezési díj: 5000 Ft nevezési díj, 

amely magába foglalja a 27%-os 

áfát is. 

Tervezett keretösszeg:  

30.000.000 Ft 

Igényelhető támogatás:  

Nincs megkötés. 

Megvalósítás időtartama: 

2015. január 1.–2015. augusztus 31. 

Benyújtási határidő:  

2014. szeptember 11-én, éjfélig. 

Részletes felhívás: www.nka.hu 

Pályázattal kapcsolatban felvilá-

gosítást a 06-1/327-4309-es tele-

fonszámon kaphatnak. 

 

A Visegrádi Alap standard és kis-

projekt pályázatai 

 

 A Nemzetközi Visegrádi Alap 

2014-ben is meghirdette pályázatát 

ún. kis projektekre támogatására, 

maximum 6000 euró összegig, va-

lamint standard pályázatát a 6000 

eurónál nagyobb támogatást 

igénylő projektek támogatására. 

A pályázat tárgya 

A pályázat keretében jogi szemé-

lyiségű szervezetek és magánsze-

mélyek pályázhatnak – pályázattól 

függően maximum 6000 euró tá-

mogatásra, vagy minimum 6001 

euró támogatásra kulturális 

együttműködési, tudományos esz-

mecserék és kutatások, oktatási, 

diákcsere, határokon átnyúló 

együttműködési és turisztikai pro-

móciós projektek támogatására. 

 

PÁLYÁZATOK 
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A támogatás célja 

A Visegrádi Alap a civil társada-

lom kiépítését célzó tevékenysége-

ket támogatja. A jóváhagyott költ-

ségvetés és a rendelkezésre álló 

források szerint az Alap pénzügyi 

forrásai különféle tevékenységek 

támogatására fordíthatók, az aláb-

bi területeken: 

1. kulturális együttműködés 

2.tudományos eszmecserék és ku-

tatások 

3. oktatás 

4. diákcsere 

5. határokon átnyúló együtt-

működés 

6. turisztikai promóciók 

Pályázók köre: Bármely szervezet 

vagy magánszemély. 

 

Prioritást az intézmények és a civil 

szervezetek kapnak. A projektben 

legalább három, visegrádi ország-

ból származó szervezetnek kell 

részt venni. 

A pályázat részletei kis projektek-

nél: 

A támogatás kerete: 640.000 EUR 

A maximum elnyerhető támogatás: 

6.000 EUR 

A támogatás aránya nem haladhat-

ja meg a projekt összköltségvetésé-

nek 80%-át. 

A projekt maximális időtartama: 6 

hónap 

Határidő: 2014. szeptember 1. és 

december 1. 

 

 

A pályázat részletei a stan-

dard pályázatnál: 

A támogatás kerete: 2.200.000 

EUR 

A minimum pályázható támo-

gatás: 6.001 EUR 

A támogatás aránya nem ha-

ladhatja meg a projekt össz-

költségvetésének 80%-át. 

A projekt maximális időtarta-

ma: 12 hónap 

Határidő: 2014. szeptember 1. 

A pályázat benyújtása:  

Online pályázati rendszeren 

keresztül. 

A kisprojektek és a standard 

projektek teljes pályázati felhí-

vása a kiíró honlapján, angol 

nyelven érhető el. 

forrás: civil.info.hu 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

„Lépj be Te is a képzőművészet 

varázslatos világába!”  

Képzőművészeti tábor a fejlődés 

jegyében 

 

A Békés Megyei Képzőművészeti 

Szabadiskola Egyesület alkotótá-

bort szervez Kétegyházán 3 hátrá-

nyos helyzetű településen élő, ösz-

szesen 40 tehetséges általános is-

kolás korú gyermek részére      

2014. július 14-18. között. A Sar-

kadról, Kunágotáról, Mezőhegyes-

ről érkező, a képzőművészet iránt 

érdeklődő és arra fogékony tanu-

lók a különböző anyagok felhasz-

nálási lehetőségeinek tárházát is-

merhetik meg, és különböző tech-

nikai eljárásokat sajátíthatnak el. A 

szakmai program 3 szekcióban 

valósul meg: tűzzománc, linómet-

szés, grafika/festészet területén 

fejlesztjük a résztvevők művészeti 

tudatosságát és kifejezőképesség-

ét, kompetenciáját.  

A tábor hétfőn 11 órakor nyitja 

meg kapuit, ahol rövid tájékozta-

tást nyújtunk a kitűzött célokról, 

majd szerdán „betekintő nap”-ot 

tartunk az érdeklődők számára és 

pénteken kiállítással zárjuk az al-

kotóhetet. 

A program a Gyermek és Ifjúsági 

Alapprogram támogatásával és a 

Nemzeti Család-és Szociálpolitikai 

Intézet közre-

működésével 

valósul meg. 

 

 

 

IX. Tótkomlósi Nemzetközi    

Szenior Úszóverseny  

A verseny ideje: 2014. július 19.  

Helye: Rózsa Fürdő, Tótkomlós 

Kossuth u. 2.  

A verseny célja: a felnőtt lakosság 

rendszeres testmozgásának előse-

gítése, az egészség fenntartása, 

megőrzése, az úszás népszerűsíté-

se, a hazai és nemzetközi kapcsola-

tok ápolása, elősegítése, a verseny-

zési lehetőség biztosítása.  

A verseny rendezője: Tótkomlósi 

Rozmár Szenior Úszó Klub Egye-

sület, Magyar Szenior Úszók Or-

szágos Szövetsége, Rózsa Fürdő 

A szeniorúszó egyesületek nevezé-

sén kívül az egyéni jelentkezőket is 

szívesen várjuk, hiszen a ren-

dezvény fő célja, hogy a verse-

nyen keresztül népszerűsítsük 

az úszást és az egészséges élet-

módot mindenki számára.  

Július 19-én, szombaton a 

„Tótkomlósi Rozmárok” és a 

Rózsa Fürdő szeretettel várja a 

szurkolókat és azokat is, akik 

csak szórakozni szeretnének 

ezen a kellemes, napsütéses 

nyári napon és szeretnék látni a 

Dél-alföld legszebb rózsáját.  

Versenyünket megtiszteli sze-

mélyes közreműködésével a 

Magyar Szenior Úszók Orszá-

gos Szövetségének elnöke Csa-

ba László ny. egyetemi docens.  

Bővebb információ kérhető: 

Kancsó Jánostól a 

kancso@mail.totkomlos.hu  

e-mail címen és a  06 30 412 

7879 mobil telefonszámon. 

A versenykiírás megtekinthető: 
www.totkomlosirozmarok.hu, 
www.mszuosz.hu, 
www.magyar.sport.hu/uszas 
weblapokon és a facebookon is.   
Támogató: Nemzeti Együttmű-
ködési Alap 

http://www.totkomlosirozmarok.hu
http://www.magyar.sport.hu/uszas
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FELHÍVÁS 

 

2014. szeptember 20-án rendezzük meg a  

IV. MEZŐBERÉNYI TÖLTÖTT KÁPOSZTA FESZTI-

VÁLT a Városi Ligetben (Mezőberény Liget u. 1-3). A 

rendezvényre a civil szervezeteken kívül várjuk mun-

kahelyi kollektívák, baráti társaságok részvételét is. 

Bővebb információk és jelentkezés telefonon:  

Csók Imrénénél, 06-20/9389165 

Töltsünk együtt egy kellemes napot! 

www.mezobereny.hu 

Baráti Egylet Mezőberényért 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 

 

XI. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért 

A kunbábonyi nyári egyetem a közösségi munka és a 

közösségfejlesztés iránt érdeklődők országos szakma-

közi találkozója. 

TERVEZETT PROGRAM 

2014. július 23. szerda: A XXI. SZÁZAD HATALMI 

TÉNYEZŐI 

Hatalom – erőforrás, tudás, képviselet, felelősség, fel-

hatalmazás, megosztás 

Hatalom – visszaélés, uralkodás, elnyomás, kirekesztés 

Mit nevezünk hatalomnak és mit hiszünk róla? Hogyan 

ragadhatjuk meg, mit jelent ilyen vonatkozásban az 

energia, az élelmiszer, a víz, a pénz, az információ, a 

legitimáció, a szervezettség? 

A köznyelvből és a történelem órákon megtanultuk, 

hogy a tudás hatalom, a föld, a munkaeszköz tulajdon-

lása hatalom, a társadalmi tőke hatalom. De vajon érvé-

nyesek –e még ezek a „tudások” a XXI. században?  

2014. július 24. csütörtök: ÖNRENDELEKZÉS, ERŐ-

FORRÁSOKHOZ VALÓ VISZONY 

Közösségi részvétel – kinek fontos? 

Témáink:   

Ø  Élelmiszer-önrendelkezés: elvek és gyakorlatok. 

Élelmiszer falun és városon. Családdal, céggel, vagy 

közösen – közösségi vállalkozások esélyei az élelmi-

szerpiacon. Mire valók a közösségi keretek? 

Ø  Peremhelyzetben – Mire hat a közösségi beavatko-

zás, s mire nem? Hogyan lehet(ne) helyzetbe hozni a 

mélyszegénységben élőket? 

Ø  Városmegújítás – Valódi részvétel, vagy bokréta 

az IVS-kalapon? Városmegújítási 

„hatástanulmányok” élőben; 

Ø  A felelősség új dimenziói. „A globális és a lokális, 

a multinacionális és az egyén, a város és a vidék fele-

lősségének és érdekeinek közösségi alapú megközelí-

tése az energiapolitikán keresztül a fenntarthatóság 

fókuszában”. Szakdolgozati témabemutató 

Ø  Pénzről másképp! - például: közösségi alapítvá-

nyokon, vagy épp pénzpótló rendszereken keresztül 

2014. július 25. péntek: A TUDÁS HATALOM 

Mi az, ami arányos hozzánk? 

Témáink: 

Ø  Közösségi tanulás a közösségfejlesztés folyamatá-

ban. Szakdolgozati témabemutató.  

Ø  Kulturális hatalom. Családi és társadalmi szociali-

záció, egymás mellett élő generációk: x, y, z; 

Ø  Fiatalok a pályán: bemutatkozik a FIATAL FEJ-

LESZTŐK MŰHELYE; 

Ø  Norvég Piknik – beszélgetés az NCTA körül kiala-

kult helyzetről a nyári egyetemen is jelen lévő, 

NCTA makro projektet bonyolító szervezetek képvi-

selőinek részvételével, majd kötetlen beszélgetés a 

projektek szakmai terveiről, előrehaladásáról, az előt-

tük álló kihívásokról.  

2014. július 26. szombat: A SZAKEMBER FELE-

LŐSSÉGE, A KÖZÖSSÉG HATALMA 

Dilemmák és felvetések napja, azaz beszélgessünk 

mindennapi szakmai kihívásainkról közösen, együtt: 

Mire jók az egyes közösségi beavatkozások? Közös-

ségfejlesztés, közösségi munka, közösségszervezés – 

erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek. Ha-

tások és ellenhatások: panelbeszélgetés a szakmai 

dilemmák és a gyakorlati tapasztalatok mentén 

Részvétel a távolból: a Közösség Kapcsolat Alapít-

vány segítségével ismét élő közvetítést adunk a nyári 

egyetem legfontosabb eseményeiről. A felvételek 

megtekinthetők itt: adattar.net/nye. 

További információk és jelentkezési lap: http://

kunbabonyinye.blogspot.hu/ 
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Kolbászkészítő program 

 

A Csabai Kolbászfesztivál® kol-

bászkészítő programot hirdet nyug-

díjas egyesületeknek, civil szerveze-

teknek és kluboknak az alábbi felté-

telekkel. 

Az induló 5 fős csapatok feladata, 

hogy a helyszínen átvett 5 kg kol-

bászhúsból sütni való kolbászt ké-

szítsenek. A rendezők biztosítják az 

asztalt, a kolbászhúst és a töltéshez 

szükséges belet. A csapatok hozzák 

a hagyományos kézi darálót és töltő 

gépet, a fűszereket és a munkála-

tokhoz szükséges eszközöket (kés, 

műanyag vágódeszka stb.). 

A vetélkedés időpontja:  

2014. október 24. /péntek/ 11.00 óra. 

Időtartama: maximum 2 óra 

Helyszíne: Békéscsaba, Városi Sport-

csarnok mellett felállított Mokry Sá-

muel sátorban 

Eredményhirdetés: 2014. október 24.  

16.00 óra 

A részvételnek nem feltétele a ver-

senyzés!  A versenyben részt vevő 

csapatoknak egy darab 30 cm-es kol-

bászt kell leadni a zsűrizéshez, a 

húsátvételi helyen a láda visszaadá-

sával együtt. A többi a csapat 

tulajdonát képezi, de az a fesz-

tivál helyszínén tűzvédelmi és 

higiéniai szempontok miatt 

nem süthető meg! 

Nevezés díj, mely magában 

foglalja a hús árát is, 6.000 Ft. A 

zsűri díjakat ítél oda és külön-

díjakat is kiadhat. 

Információs telefon: 0630/942-
7655; e-mail cím: 
info@csabaikolbaszfesztival.hu 
Aktualitások: 

www.csabaikolbaszfesztival.hu  

 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 

Tájékoztatás az szja 1%-os eljárás 

2014. évi változásairól 

A személyi jövedelemadó meghatá-

rozott részének az adózó rendelke-

zése szerinti felhasználásáról szóló 

1996. évi CXXVI. törvény 

(továbbiakban: Szf. tv.) módosítása 

következtében jelentősen átalakul-

tak a 2014. rendelkező évi felajánlá-

sokból részesülni kívánó civil szer-

vezetek kedvezményezetté válásá-

nak, elszámolásának feltételei. 

A felajánlásokból való részesedés-

hez szükséges várakozási idő vala-

mennyi szervezet tekintetében egy-

ségesen két évre módosult. 

A kedvezményezetté válás alapfel-

tétele, hogy 

- a szervezet a rendelkező nyilatko-

zat évének első napja előtt legalább 

2 évvel korábban szerepeljen a bíró-

sági nyilvántartásban, 

- belföldi székhellyel rendelkezzen, 

- nyilatkozata szerint közhasznú 

tevékenységet végezzen, 

továbbá alapszabálya, alapító okira-

ta szerint megfeleljen a Civil tv. 34. 

§ (1) bekezdés d) pontja szerinti 

feltételnek, azaz közvetlen politikai 

tevékenységet nem végezhet. 

Kedvezményezetté válás 

2014. rendelkező év  

A 2014. rendelkező évi nyilatkoza-

tokban felajánló magánszemélyek 

által érvényesen megjelölt kedvez-

ményezettek részére a NAV 2014. 

szeptember 1-ig adja postára a felhí-

vó-tájékoztató leveleket, amelyben 

a szervezetek tájékoztatást kapnak 

a részükre felajánlott szja 1 %-os 

összeg várható nagyságáról, és 

azon törvényi feltételekről, amelyek 

meglétét a levél kézbesítését követő 

30 napon belül igazolniuk kell a 

1437A adatlapon. 

2015. rendelkező év 

A 2015. rendelkező évben csak azok 

a szervezetek részesülhetnek az szja 

1%-os felajánlásokban, amelyek 

2014-ben kedvezményezettként elő-

zetesen regisztráltatták magukat a 

NAV-nál. Az adóhatóság a 2015. 

évtől kezdve, minden év január 1-

jén a honlapján teszi közzé az adott 

rendelkező évben felajánlásra jogo-

sult kedvezményezettek adószá-

mát, nevét, székhelyét. 

A 2014. évben felajánlásban része-

sült szervezetnek a 1437A adatla-

pon kell jelölnie, amennyiben a 

szervezet a következő évekre vo-

natkozó előzetes kedvezményezetti 

regisztrációt is igényli. 

Külön regisztrálnia – az elektroni-

kus EGYREG adatlapon 2014. szep-

tember 30-ig - csak azoknak a szer-

vezeteknek kell, amelyek nem kap-

nak felhívó-tájékoztató levelet, mert 

nem részesültek felajánlásban a 

2014. rendelkező évben, vagy a 

2015. rendelkező évben része-

sülhetnek első alakalommal az 

szja 1 %-os felajánlásokban pl.: a 

2 éves várakozási idejük a 2015. 

rendelkező évre vonatkozóan 

teljesül első alkalommal. 

A szervezet a nyilvántartásba 

vételt követő évben válik ked-

vezményezetté, a regisztráció 

visszavonásig érvényes. A re-

gisztrálásra nyitva álló határidő 

jogvesztő, a késedelem kimenté-

sére igazolási kérelem nem ter-

jeszthető elő. Sikeres regisztrá-

ció esetén sem kaphat támoga-

tást az a szervezet, amelyet a 

NAV kizárt a kedvezményezet-

tek köréből. 

További változás, hogy a ked-

vezményezett köztartozásának 

fennállását a NAV kizárólag a 

kiutalást megelőzően vizsgálja, 

és köztartozás fennállása esetén 

az adóhatóság intézkedik a ked-

vezményezett részére felajánlott 

adóösszegnek a nyilvántartott 

köztartozásra történő átvezeté-

séről és a fennmaradó összeg 

kiutalásáról a kedvezményezett 

részére. Kivételes méltányosság 

köztartozás fennállása esetén 

nem alkalmazható, az csupán a 

feltételek késett igazolása esetén 

kérhető, utoljára 2014-ben a 

mailto:info@csabaikolbaszfesztival.hu
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1437A adatlap késedelmes be-

nyújtása esetén. 

A 2014. január 1-től hatályos sza-

bályok szerint csökkent a műkö-

désre felhasználható támogatás 

aránya és összege is. A kedvez-

ményezett fenntartásával, műkö-

désével kapcsolatos költségek - 

ideértve a tartalékolást követő 

években felmerült, ilyen jellegű 

költségeket is - együttes összege 

a felhasználás évében nem ha-

ladhatja meg a felhasznált összeg 

huszonöt százalékát, de legfel-

jebb 25 millió forintot. A kedvez-

ményezett reklám és marketing 

célú tevékenységére fordított 

költségeinek együttes összege a 

felhasználás évében nem halad-

hatja meg a felhasznált összeg tíz 

százalékát, de legfeljebb 10 millió 

forintot. 

Működési költségként kizárólag 

a személyi jövedelemadó megha-

tározott részének az adózó ren-

delkezése szerinti felhasználásá-

ról szóló 1996. évi CXXVI. tör-

vény 7. § (10) bekezdésében meg-

határozott költségek számolható-

ak csak el: 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 

- 79. §-a szerinti személyi jellegű 

ráfordítások, 

- 83. § (3) bekezdés szerinti fize-

tendő kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások, a pénzügyi művele-

tek egyéb ráfordításai, 

- 86. § (7) bekezdés c) pont sze-

rint a visszafizetési kötelezettség 

nélkül átadott, pénzügyileg ren-

dezett, véglegesen átadott pénz-

eszközök összege, 

- székhely, működési hely - kivé-

ve, ha az valamely alapító, tag, 

vezető tisztségviselő, alkalmazott 

vagy ezek hozzátartozója által 

bármely jogcímen lakás céljára 

használt ingatlana is egyben - 

fenntartásával és működtetésével 

kapcsolatos költségek, így külö-

nösen az ingatlan bérleti díja és a 

kedvezményezettet terhelő köz-

műdíjak) 

- postaköltségek, telefon-, inter-

net szolgáltatás alapdíja 

(kommunikációs költségek), 

- költségvetési szervek esetében a 

személyi juttatások, valamint a do-

logi kiadások.      

forrás: nav.gov.hu 

 

Júliusban is folytatódik a norvég 

piknik 

Látogass meg egy “norvégos” civilt! 

A nyílt napokon a Norvég Civil 

Támogatási Alapból támogatott 

szervezetekkel és projektekkel lehet 

megismerkedni. Minden hónapban 

más-más program várja az érdeklő-

dőket - a támogatott szervezetek 

aktuális eseményei, felajánlásai   

szerint. 

Az NCTA lebonyolítói júniusban 

utolsó hetében hirdették meg elő-

ször az országos rendezvénysoroza-

tot, amelyhez akkor 12 szervezet 

csatlakozott. Erről rövid interjúk itt 

láthatók: http://vs.hu/videok/mit-

csinalnak-civilek-norvegok-

penzebol. 

Júliusban a Barangoló Egyesület 

ingyenes gyerektáborának egyes 

programjaihoz lehet csatlakozni 

Végegyházán. A részletes program 

az https://norvegcivilalap.hu/

sites/default/files/

dokumentumok/

nyiltnap_julius_v2.pdf linken érhe-

tő el, a programokon való részvétel 

ingyenes, de kérjük, hogy a részvé-

teli szándékot jelezzék a megadott 

elérhetőségeken! 

Mi az a Norvég Civil Támogatási 

Alap? 

A Norvég Civil Támogatási Alapot 

Norvégia, Izland és Lichtenstein 

hozta létre, célja a civil társadalom 

erősítése és fejlesztése. Kiemelt té-

mái: társadalmi igazságosság, de-

mokrácia és a fenntartható fejlődés, 

az emberi és kisebbségi jogok 

(etnikai, vallási, nyelvi, szexuális 

orientáció alapján), a jó kormányzás 

és átláthatóság. Az alap 2013 és 

2016 között kb. 3,6 milliárd Ft-tal 

támogatja a hazai civil szervezetek 

munkáját. 

További információ: Móra Veroni-

ka, move@okotars.hu, 1/411-3500 

Magyarország nyolc operatív 

programot benyújtott az EU-nak 

 

Magyarország a 2014-2020-as eu-

rópai uniós fejlesztési időszak tíz 

operatív programjából nyolcat 

benyújtott az Európai Bizottság-

nak - mondta Csepreghy Nándor, 

a Miniszterelnökség fejlesztéspo-

litikai kommunikációjáért felelős 

helyettes államtitkára szerdán az 

MTI-nek. Hozzátette: a hiányzó 

két operatív programból a vidék-

fejlesztési technikai okok miatt 

nem volt beküldhető, de néhány 

napon belül ez is megérkezik 

Brüsszelbe. A Rászoruló Szemé-

lyeket Támogató Operatív Prog-

ramot (RSZTOP) hivatalosan no-

vemberig kell megküldeni az Eu-

rópai Bizottságnak, de Magyaror-

szág ezt is korábban nyújtja be - 

tette hozzá. 

A helyettes államtitkár kifejtette: 

az Európai Bizottság új intézke-

dése a szegénység elleni küzdel-

met szolgáló új alap. Magyaror-

szág is élni kíván az új eszközzel, 

és bár mindössze közel 20 milli-

árd forint keretösszeggel rendel-

kezik majd az RSZTOP, ennek 

ellenére kézzelfogható támogatást 

jelent majd a szegénységgel érin-

tett csoportok élelmezésében és 

elsődleges szükségleteinek kielé-

gítésében. 

A már benyújtott operatív prog-

ramokra elméletileg az Európai 

Bizottságnak három hónap alatt 

kell visszajeleznie, s bár Brüsszel-

ben is megkezdődnek a nyári sza-

badságolások, ennek ellenére ér-

demi válaszok várhatók a követ-

kező három hónapban, így várha-

tóan október közepén az összes 

operatív programban megjelen-

nek az első pályázati kiírások - 

mondta Csepreghy Nándor. 

A benyújtott operatív programok 

forráselosztásánál a kormány tar-

tani tudta a gazdaságfejlesztésre 

szánt 60% arányt, 40%-ot a hu-

mán- és a reálinfrastruktúra terü-

letre fordítja az ország.  

forrás: www.nonprofit.hu, 2014. 06.12. 

https://norvegcivilalap.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyiltnap_julius_v2.pdf
https://norvegcivilalap.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyiltnap_julius_v2.pdf
https://norvegcivilalap.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyiltnap_julius_v2.pdf
https://norvegcivilalap.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyiltnap_julius_v2.pdf
http://www.nonprofit.hu
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Kis Bence és kis szűcs… 

A Pusztaföldvárért Kiemelten 

Közhasznú Egyesület 2013. június 

19 - 30 között – egy nyertes pro-

jekt keretében, a Dél-alföldi Tele-

házak Regionális Közhasznú 

Egyesületével együttműködve – 

nemzetközi kemence építő felnőtt 

tanulói műhelyt szervezett 35 és 

55 év közötti alacsony képzettsé-

gű és/vagy kovászemberként is 

közreműködő felnőttek 20+5 fő 

(nők és férfiak) számára. A mű-

hely megszervezésének  céljai 

között szerepelt a  falukemence 

felépítése ,  az önfenntartó vidéki 

életmód megismertetése, haszno-

sítása a mindennapokban, a vál-

lalkozóvá válás elősegítése,  a 

munkahelyteremtés az ökoturiz-

mus területén, a fenntarthatóság 

és energiahatékonyság jegyében.  

A projektben résztvevők által  a  

különböző országokból hozott 

recepteket, praktikus tanácsokat 

ebben a kiadványban teszik köz-

kinccsé.  

A kiadvány megtekinthető, köl-

csönözhető a Közösségfejlesztők 

Békés Megyei Egyesülete irodájá-

ban (Békéscsaba, Andrássy út 3. 

I. emelet). 

 

Példamutató elöljárók a         

Szín Közösségi Művelődés    

19/2. számában 

A Szín Közösségi Művelődés fo-

lyóirat napokban megjelent 19. 

évfolyamának 2. száma igazi kü-

lönlegesség – a tematikus külön-

kiadás központjában olyan példa-

mutató települési vezetők állnak, 

akik nemcsak felülről, hanem 

belülről is rálátással bírnak a he-

lyi közösségek életére. Az újság 

cikkei nem hagynak kétséget afe-

lől, hogy milyen többlettel bír a 

településvezetésben érvényesülő 

közösségi szemlélet az adott falu, 

község, város fejlődésére nézve. 

A lapszámban megszólaló polgár-

mestereket közösségi művelődés-

ben dolgozó szakemberek ajánlá-

sai alapján keresték fel a Szín Kö-

zösségi Művelődés szerzői: min-

den megyéből egy-egy polgármes-

ter portréján keresztül nyerhet 

betekintést az olvasó közösségekre 

építő, lehetőségekre és értékekre 

fókuszáló mintaértékű progra-

mokba, folyamatokba, a közösség-

központú települések életébe.     

Az elkészült riportok egy része 

terjedelmi okokból a folyóirat kö-

vetkező lapszámaiban kerül publi-

kálásra.   

Tartalomjegyzék 

Közös cselekvés – kölcsönös köte-

lesség 

A kultúráért felelős államtitkár a 

polgármesterekhez 

Helyi tudástár 

UTAK MAGYARORSZÁG ÚJRA 

FELFEDEZÉSÉRE 

„Mii ki tudtuk vívni” – Pintér Im-

re, Lovászpatona polgármestere     

„Jót tenni jó” – Zsigó Róbert, Baja 

polgármestere a városvezetés kö-

zösségi szempontjairól     

HAGYOMÁNYOK NYOMÁ-

BAN 

Az élő népi kultúra szigete, Átány, 

polgármestere Gönczi Mihály   

„Az önszerveződés, önigazgatás 

négyszáz éves hagyománya”. Haj-

dúnánás polgármestere Szólláth 

Tibor 

TELEPÜLÉSEK NÖVEKEDŐ 

LÉLEKSZÁMÚ SORBAN * (szám 

a lélekszámot mutatja a sor végén) 

Egy apró mecseki falu a fejlődés 

útján. Novák Péter, Kovácsszénája 

polgármestere (57)        

Kultúrával marasztaló Alibánfa. 

Polgármestere: Cziráki Imre (440)            

„Már csak felfelé vezetett út”. Do-

bos Károlyné, Gyulaj polgármeste-

re (991)  

 

„Amelyik településnek nincs 

múltja, annak se jelene, se jövője”. 

Balaton község polgármestere, 

Udzeliné Murányi Enikő (1100)       

Közösségi összefogások Nádas-

don – Karvalits Zoltán polgármes-

ter és Földes Timea egyesületel-

nök (1352)       

Tiszatenyő a jövőjét építő közös-

ség. Polgármestere: Kazinczi Ist-

ván (1900) 

„Mii, bölcskeiek…” A település, 

ahol az oktatás, a kultúra és a 

sport nyereséges. Kiss József pol-

gármester (2800)            

LELKÉSZBŐL, PEDAGÓGUS-

BÓL POLGÁRMESTER 

„Mindig magunkért, soha mások 

ellen.” Beszélgetés Bikádi László 

Károllyal, Sóly polgármesterével      

Mezőberény, a huszonöt éve vá-

ros, értékek őrzője, hagyományok 

ápolója. Siklósi István polgármes-

ter (11 000)    

SZÍN SZÓKINCSTÁR 

Párt. Pártállam. Pártfegyelem. 

Pártoskodás. Pártatlan… 

ÜZENŐ 

Kányádi Sándor: „Egyetlen ba-

tyunk botunk fegyverünk az 

anyanyelv”        

A harmadik Haszmann nemzedék 

és a Haszmann Pál Múzeum    

MIKROSZKÓP 

Roma napló XIII.   

A folyóirat megrendelhető: 
http://www.nmi.hu/hu/SZIN/
Megrendeles oldalon található 
űrlapon. 
 

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

