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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Az utánpótlás kérdéskörei a civil közösségekben  

A  program keretében „Így élünk mi 

ezüstkorúak” - az időskutatás ered-

ményei Gyula városában című elő-

adással vette kezdetét az a konferen-

cia, ami a generációk közötti párbe-

széd fontosságát helyezte középpont-

ba.  Dr. Szigeti Zoltán szociológus 

ismertette a 65-80 év közötti gyulai 

időskorúakról készült tanulmány 

főbb pontjait, melynek összegzése-

ként hangsúlyozta: a megkérdezettek 

több mint fele úgy érzi, hogy 2008-

2012 között romlott a közérzete, tár-

sadalmi megbecsülése, szociális hely-

zete és egészségi állapota. Ennek elle-

nére a megkérdezettek több, mint 80 

százalékának még van életcélja: a 

család segítése, egészségmegőrzés, 

anyagi biztonság megtartása és a kö-

zösséghez való tartozás. 

Ezt követően „Az aktív időskor és a 

generációk közötti együttműködés 

lehetőségei Gyulán és testvérvárosai-

ban” elnevezésű nemzetközi összeha-

sonlító tanulmányról Kóra János szá-

molt be. A projektvezető a 

„Nemzetközi tapasztalatcsere-fórum a 

generációk közötti együttműködés elő-

mozdítására” c. projekt keretében 

megvalósult vizsgálat eredményeit 

szemléltette, bemutatta a helyi kuta-

tást a demográfia alakulása, az aktív 

öregedés, az időskorúak megítélése, a 

részvétel, az önkéntesség, a helyi kér-

dések (életbarát település) szemszö-

géből, majd a 3 nemzetközi partner-

hez (Budrio, Kovászna, Arad) viszo-

nyított adatokat is megismerhették a 

jelenlévők. Zárszóként egy Iván Lász-

lótól – gerontológus, egyetemi tanár - 

származó idézet hangzott el: „Az idős-

ügybe fektetett szellemi, anyagi és törődé-

si tőke olyan közjót eredményez, mely 

haszon az egyénnek, közösségének és a 

jövő nemzedékeinek is.”  

A két időskori téma után az ellenpó-

lus bemutatása következett. Fazekas 

Anna, szociológus a fiatalok művelő-

dési és szabadidő eltöltési szokásait 

ismertette egy országos kutatás ered-

ményeit alapul véve. A szakember 

hangsúlyozta, hogy a konformitás, 

bizonytalanság és az aktív szerepvál-

lalás hiánya jellemzi a csendesnek is 

nevezett korosztályt. A 2012-es ada-

tok szerint az ifjúsági generáció főbb 

jegyei a negatív jövőkép, a szervezeti 

kapcsolat hiánya, az elégedettség he-

lyett a szorongás, az aktív kikapcsoló-

dás mellőzése. Az összefüggéseket 

tekintve elhangzott, hogy a kilátásta-

lanság passzivitást eredményez. Az 

előadás végén a kutatás Békés megyei 

vonatkozásairól is szó esett az anyagi 

helyzet-státuszészlelés és szabadidő-

művelődés szempontjából.  

A nemrégiben átadott Gyulai Ifjúsági 

Központ tevékenységéről, terveiről 

Szabó Enikőtől kaptunk tájékoztatást, 

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a megyében működő civil szer-

vezetek, közösségek vezetőinek hirdette meg bentlakásos műhelyét augusztus 

második hétvégéjére Doboz-Szanazugba. A témát a szervezetek életében meg-

jelenő problémakör szolgáltatta, úgymint a vezetői szinten történő utánpótlás 

biztosítása, a staféta-átadás lépesei, a fiatalok aktivizálása, az idősek és fiatalok 

együttműködésének módja. A szakmai összejövetelre közel félszáz érdeklődő 

jelentkezett, a megye kisebb nagyobb településeiről, többek között Békéscsabá-

ról, Békésről, Csanádapácáról, Tótkomlósról, Végegyházáról, Nagyszénásról. 



Oldal  2 E-Napraforgó 

a Központ működtetését ellátó Mi 

egy Másért Közhasznú Egyesüle-

tet pedig Ament Balázs elnök mu-

tatta be. Barátságos színek, hatal-

mas, fiatalos-lendületes közösségi 

terek jellemzik a működésének 

helyt adó épületet, amely funkci-

óját tekintve igen széles spektru-

mon mozog. Különböző progra-

mokkal várják elsősorban a gyer-

mek-, és ifjúsági korosztályba 

tartozókat, de terveik között sze-

repel a szülők becsábítása is. He-

lyet adnak a diákönkormányzat 

üléseinek, a kortárssegítő képzés 

lebonyolításához, keretet biztosí-

tanak a fiatalok kikapcsolódásá-

hoz, a tartalommal való megtöltés 

viszont rajtuk áll. Több témában 

tartanak tanácsadást, legyen szó 

akár a közösségi szolgálatról 

vagy a továbbtanulásról.  

A Békéscsabán található Új Nem-

zedék Plusz Kontaktpont Iroda 

működéséről, szolgáltatásaikról 

Pikó Tamás tartott tájékoztatást. 

Az irodavezető elmondta, hogy 

többek között egyéni és csoportos 

pályaválasztási, életvezetési, elhe-

lyezkedési tanácsadást tartanak, 

közösségi teret biztosítanak a tar-

talmas időtöltéshez, különböző 

szakmai és szabadidős programo-

kat szerveznek, valamint felkere-

ső ifjúságsegítő munka révén a 

problémák hétköznapi helyszínei-

re is ellátogatnak. 

A vacsora után került sor néhány 

korreferátumra, melynek kereté-

ben idős – és fiatal közösségek mű-

ködését ismerhettük meg a gya-

korlatban. A Nagyszénási 

„Egyetértés” Közhasznú Nyugdíjas 

Klubot Hajdú Jánosné, klubvezető 

mutatta be, majd a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület ifjúságot 

érintő tevékenységéről Juhos Krisz-

tina, közművelődési asszisztens 

beszélt, valamint a Barangoló Köz-

hasznú Egyesület részéről az ifjúsá-

gi korosztályt képviselő Takács 

Márk szólt arról, hogyan kapcso-

lódnak be önkéntesként a civil 

munkába.   

Az elméleti előadások után szom-

baton a generációváltásra való fel-

készülést szolgálta az Előttem az 

utódom c. műhely. Szarvadi Antal, 

tréner egy lehetséges utódlási fo-

lyamatot vázolt fel, miközben 

technikákat, módszereket adott át, 

és a témában közös gondolkodásra 

inspirálta a résztvevőket. Előadá-

sában foglalkozott az előd jelenlegi 

helyzetével, a felelősségével a ki-

választásról való döntésben, az 

előd és utód közötti kapcsolattal, 

az utódlás ellen ható tényezőkkel, 

a szerepváltozás kérdésköreivel. A 

kiscsoportos munkát követően 

hangzott el az a magvas megálla-

pítás, hogy az utódlás egy folya-

mat, nem egy egyszeri esemény, 

amely alapos felkészülést igényel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennek jegyében a szervezetfej-

lesztő szakember több fontos té-

nyezőre hívta fel a jelenlévők fi-

gyelmét, akik saját tapasztalatai-

kat is megosztották egymás kö-

zött.  

A felnőttképzésben bekövetkezett 

változásokról, aktualitásokról 

Novákné Bogár Csilla, vezető ta-

nácsadó tartott tájékoztatót. Szó 

esett többek között a felnőttkép-

zési tevékenységhez kapcsolódó 

eljárásról és intézményrendszer-

ről, az engedélyeztetés feltételei-

ről, módjáról, az engedély meg-

adását követő működési feltéte-

lekről. A szakember kiemelte, 

hogy a jogszabályoknak való 

megfelelés nem könnyű a civil 

szervezetek esetében, mégis fon-

tos, hiszen az engedélyeztetés 

nélkül nem lehet képzést tartani, 

amely egyfajta minőséget és a 

pályázati támogatásnál pedig 

előnyt jelent.  

A Miénk a tér! program kereté-

ben „Egy-mást” segítő beszélge-

tést vezetett Bálint Andrea, a Kö-

zösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesületének munkatársa, aki a 

pályázatokkal, szervezetek jogi, 

napi ügyintézői problémáival 

kapcsolatos tapasztalatait osztotta 

meg a jelenlévőkkel. 

Ezt követően a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület jóvoltá-

ból kézműves műhelyben próbál-

hatták ki magukat a résztvevők.  

Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

népi iparművész és Dávid László 

fazekas a fonás és nemezelés rej-

telmeibe vezette be az érdeklődő 

civileket.   

A műhely zárónapján a fiatalok és 

idősek együttműködését, generá-

cióváltást elősegítő projektek, jó 

gyakorlatok bemutatása hangzott 

el a résztvevők közreműködésé-

vel.   

Butora Hajnalka 
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Nyár a Táliber Alapítvánnyal  

 

Nyolc évvel ezelőtt, 2006-ban szer-

vezte meg első játszótéri program-

ját a békéscsabai székhelyű Táliber 

Alapítvány. Akkor a dobozvár 

építés, ügyességi játékok, kavics-

festés nem állt meg az ősz bekö-

szöntével, hanem városi szintű 

játszótér örökbefogadói program-

má nőtte ki magát, amelyben  a 

civilek, magánszemélyek mellett 

Békéscsaba Város Önkormányzata 

volt partnere az alapítványnak. Ez 

a program több ok miatt 1 év múl-

va véget ért, de az alapítvány azó-

ta is meg-megjelenik tavasztól 

őszig valamelyik békéscsabai ját-

szótéren partnereivel. 

Idén a Lencsési lakótelep Föve-

nyes utcája és a belváros Szigligeti 

utcája a programok helyszíne. 

Közreműködői pedig középiskolás 

diákok, akik a kötelező közösségi 

szolgálat 50 órájából szeretnének 

nyáron teljesíteni néhányat. A ter-

vekben az szerepelt, hogy nyolc 

nyári délutánon, 16.30-19.00 kö-

zött az alapítvány szakmai vezeté-

sével közösségi programot kínál-

nak az ott játszó, környéken lakó 

gyermekeknek, szüleiknek.  

Az alapítvány együttműködő 

partnere ismét Békéscsaba Város 

Önkormányzata, amely a progra-

mokhoz szükséges kellékekhez, 

eszközökhöz biztosítja a forrást, a 

Csabagyöngye Kulturális Köz-

pont Patent Diákirodája pedig a 

közösségi szolgálatos diákokat 

közvetíti, szervezi és játékokat, 

szállítást biztosít. 

Az együttműködés előnye a for-

rásbevonás és munkamegosztás, 

ami azért is fontos, mert a várost 

képviselő ifjúsági referens kivéte-

lével (aki örömmel és lelkesen tú-

lórázik) mindenki önkéntesként 

vesz részt a programokon. Persze 

ahhoz, hogy zökkenőmentes le-

gyen a folyamat, fontos, hogy tisztá-

zottak legyenek a szerepek, és min-

den partner tartsa is magát a meg-

beszéltekhez, ne lépje át határait. 

Így minden fél biztos lehet, hogy az 

adott napon 16.00-kor nem éri meg-

lepetés a játszótérre érkezéskor. 

Az együttműködés tanulásán, ki-

próbálásán túl szakmai szempont-

ból is voltak kérdéseink. Mit lehet 

elérni egy lakókörnyezetben három 

alkalmas ottlét során? Elindítunk-e 

valamit? Van-e különbség a helyszí-

nek között, az emberek között? 

Tudnak-e hatni „amatőrök”? Miért 

jó középiskolásokkal dolgozni?  

Leghamarabb és legnyilvánvalób-

ban a középiskolásokkal kapcsolat-

ban vannak válaszaink. Jó velük 

dolgozni a játszótereken is, mert 

működésbe léphet a kortárshatás: 

az óvodás, kisiskolás és kiskamasz 

korosztály tagjai kedvelik a 

„nagyfiúk, nagylányok” társaságát. 

Olyanok, mint a nagytesók. Persze 

ahhoz, hogy ez a kortárssegítői 

irány megjelenjen ebben a kapcso-

latrendszerben, felkészült kortársse-

gítőkre van szükség, akik ismerik a 

segítő kapcsolat szabályait, van gya-

korlatuk, felismerik, hogy a kapcso-

latba lépőnek mire is van szüksége.  

 

A nyár elején, tervezve a progra-

mot, mi is gondoltunk arra, hogy 

állandó csapattal, rendszeres felké-

szítéseken és esetmegbeszéléseken 

ebbe az irányba visszük el a folya-

matot. De az élet bebizonyította, 

hogy bár a felnőttek szakmai 

szempontrendszer mellett tervez-

nek, de a hétköznapokban ez nem 

mindig működik. A diákok nehe-

zebben mozdíthatók nyáron, így 

marad a program előtti gyors el-

igazítás és menet közbeni korrigá-

lás, instrukciók arról, hogyan is 

kell egy animátornak jól jelen len-

ni. A diákok pedig próbálkoznak, 

kinek jobban megy, kinek kevés-

bé. De a gyerekek és a szülők nem 

is a „megfizetett, képzett játszóhá-

zi animátort” keresik bennük, ha-

nem örülnek a játékos délután-

nak, és gyűjtik a lájkokat a müzli 

szeletért, vagy csak az örömért. 

Résztvevőknek még sosem jelen-

tett problémát az, hogy egyik di-

áklány sem varázsolja el őket szó-

áradatával a rejtvényfejtésnél 

vagy a kerítésképek festésénél, 

hanem csendesen, félve moso-

lyog, teszi a dolgát. Nehéz lehet 

két és fél órán át állni a rohamot, 

és teljesíteni a megszokottól eltérő 

iskolai környezetben.  

A többi szakmai kérdésre majd 

nyár végén, a programsorozat 

zárása után tudunk válaszolni. De 

annyi biztos, semmi nincs hatás 

nélkül. Az egyik játszótéren a má-

sodik alkalommal egy anyuka 

megkérdezte, hogyan lehet valaki 

önkéntes, mert ő is szívesen csi-

nálna ilyet, amit mi. A következő 

alkalommal biztosan be fogjuk 

vonni, és reméljük, hogy a Táliber 

ősszel induló önkéntes képzésén 

is ott lesz majd. A Táliber pedig 

jövőre ismét a játszótereken lesz 

együttműködő partnerekkel, ön-

kéntesekkel, jó programokkal. 

Zsótér Mária elnök 

 

 

 

 

EZ TÖRTÉNT... 
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„LÉPJ BE TE IS A KÉPZŐMŰVÉ-

SZET VARÁZSLATOS             

VILÁGÁBA!” 

2014. július 14-18. között a Békés 

Megyei Képzőművészeti Szabadis-

kola Egyesület alkotótábort szer-

vezett Kétegyházán. A 15 sarkadi, 

10 kunágotai, 15 mezőhegyesi a 

képzőművészet iránt érdeklődő és 

arra fogékony, tehetséges általános 

iskolás tanuló a különböző anya-

gok felhasználási lehetőségeinek 

tárházát ismerhette meg, és külön-

böző technikai eljárásokat sajátí-

tottak el. A szakmai program 3 

szekcióban valósult meg: tűzzo-

mánc, linómetszés, grafika/

festészet területén fejlesztettük a 

résztvevők művészeti tudatossá-

gát és kifejezőképességét, kompe-

tenciáját.  

A tábor hétfőn 11 órakor nyitotta 

meg kapuit, ahol rövid tájékozta-

tást nyújtottunk a kitűzött célok-

ról, ismertettük a hét tervezett 

programját, munkatervet. Délután 

elindultak a foglalkozások a ter-

vek elkészítésével, majd másnap 

ezek megvitatása, korrigálása után 

a kivitelező munkához láttak hoz-

zá a fiatalok. Minden szekció a 

saját tematikájának megfelelően 

haladt, a megismert technikák al-

kalmazásával folyamatosan ké-

szültek az alkotások. Szerdán 

„betekintő nap”-ot tartunk az ér-

deklődők számára, illetve a 

Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segí-

tőik Egyesülete tagjaival közös  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkotómunka keretében kendőt ba-

tikoltunk. Csütörtökön az elkezdett 

munkák folytatása mellett lehetősé-

get biztosítottunk a tanulók számá-

ra a szekciók közötti átjárásra, hogy 

ezáltal is szélesedjenek ismereteik a 

vizuális kultúra területét érintően, 

illetve kipróbálhassák magukat 

olyan művészeti ágakban is, amely-

re saját településükön, vagy iskolai 

keretek között nincs módjuk. Pénte-

ken szekciónként elrendeztük a hé-

ten készült anyagokat, személyre 

szólóan értékeltünk, kidomborítva 

az egyes tanulók pozitív tulajdonsá-

gait, heti megmozdulását, hiszen 

ezen irányvonal járható lehet szá-

mukra a jövő alkotói munkájában 

is.  Az 5 nap alatt minden este sza-

badidős programokat szerveztünk, 

valamint látogatást tettünk a helyi 

Gyűjtemények Házában és a Katoli-

kus kápolnában, ahol a különböző 

tárgyakon, a miseruhákon megcso-

dált motívumok ihletet adtak az 

alkotómunkához. 

A hét folyamán a  gyerekek egyre 

ügyesebben és szakszerűbben dol-

goztak a megismert anyagokkal, 

technikákkal, mindhárom szekció-

ban jellemző volt, hogy az egyes 

lépesek bemutatását követően kife-

jezetten önállóan tudtak dolgozni a 

tanulók, némi korrigálás mellett.  A 

gyerekek szép terveket készítettek, 

melyeket nagyon esztétikusan és 

lelkesen kiviteleztek, majd valódi 

kép formájában vihették haza mun-

kájukat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tábor zárónapján kitöltött részt-

vevői elégedettségi kérdőív fel-

dolgozása után megállapíthatjuk, 

hogy eredményes volt a heti mun-

ka, a táborlakók érdekesnek és 

hasznosnak érezték a foglalkozá-

son átadott ismereteket, az elsajá-

tított technikákat, melyet a későb-

biekben is tudnak kamatoztatni: 

megtanítják másoknak, vagy saját 

kezűleg készítenek ajándékot 

vagy akár művészeti vonalon tör-

ténő továbbtanulás során. Továb-

bá fontos szempont, hogy tábor-

ban részt vevő 40 gyermek közül 

többen barátságokat kötöttek, 

örökre szóló élményeket szerez-

tek.  A tábor kellemes légköre, jó 

hangulata, az alkotás varázsa ha-

mar magával ragadta a gyereke-

ket, akik igényüket fejezték ki a 

jövő évi (az ideinél hosszabb idő-

tartamú) tábor megrendezésére. 

A sarkadi tanulók az alábbi versi-

kével fejezték ki érzéseiket: 

Nagyon klassz és csudi jó,  

Minden reggel énekszó. 

Műteremben művészkedünk, 

Utána meg pihengetünk. 

Itt tölteném az egész nyarat, 

Festettem már jó pár halat. 

Hiányozni fog Kétegyháza, 

De elmegyünk és nem nézünk 

hátra. 

Az étel nagyon laktató, 

az étterem is szép és jó. 

Jó volt a puha meleg ágy, 

Minden este csak ránk várt. 

Sok mindenkit megismertünk, 

Hiányozni fog ez nekünk. 

Köszönjük, hogy itt lehettünk! 

A program a Gyermek és Ifjúsági 

Alapprogram támogatásával és a 

Nemzeti Család-és Szociálpoliti-

kai Intézet közreműködésével 

valósult meg. 

Deli Zoltánné 

Hargittainé Megyeri Valéria 
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Új bringóhintók szolgálják a tu-

risták kikapcsolódását 

Az 1998-ban megalakult Körös-

Sárrét Turizmusáért Egyesület má-

ra a Békés-Bihari és a Körös-Sárréti 

kistérség legfontosabb idegenfor-

galmi civil szerveződésévé vált, 

mely a települési önkormányzat-

okkal szorosan együttműködve 

folyamatosan erősíti a térség tu-

risztikai szolgáltatóival a párbeszé-

det, az együttműködést, a hálóza-

tosodást.  

Az Egyesület elsődleges célja a 

térségünkbe érkező látogatók köré-

nek bővítése, ezáltal az idegenfor-

galomból származó bevételek nö-

velése és így a fejlődés előmozdítá-

sa, amely köré szerveződik fő tevé-

kenysége, a turisztikai termékfej-

lesztés, és annak népszerűsítése. 

2012-ben 44 db kerékpár került 

beszerzésre LEADER pályázati 

támogatásból, majd 2014 márciusá-

ban újabb 30 db, melyeket új szol-

gáltatásként a Körös-Sárrét telepü-

lésein használhatnak a turisták. 

Elkészült 11 db információs polc is, 

melyek a hálózatosodást és az egy-

séges megjelenést biztosítják a tér-

ségben.  

 

2014 májusában az Egyesület 2 db 

bringóhintót vásárolt, melyek iránt 

használatba állításuk napjától 

kezdve igen nagy az érdeklődés.  

A bringóhintókat a tagtelepülések 

rendezvényeire, a Vésztői és a Dé-

vaványai Városnapokra is elszállí-

tották, hogy a megjelenő helyiek és 

turisták ebben a különleges él-

ményprogramban részesülhesse-

nek. A kerékpárok és a 

bringóhintók Füzesgyarmaton is 

igen népszerűek a Hotel Gara és a 

Kastélypark Fürdő vendégeinek 

körében. Az új eszközökkel a tér-

ségbe érkező vendégek számára 

élményekben gazdag, a helyi érté-

kek megismertetését szolgáló  

programokat lehet szervezni.   

A fejlesztés elősegíti az Egyesület 

munkatársainak színvonalasabb 

feladatellátását, melynek eredmé-

nyeként új együttműködések való-

sulnak meg a civil, önkormányzati 

és a vállalkozói szféra szereplői 

között. 

Forrás: Tourinform Körös-Sárrét 

Iroda, Füzesgyarmat 

Békési sikerek a szlovákiai       

SM abilimpián 

A közelmúltban tért haza a békés 

megyei SM egyesület nyolcfős de-

legációja az immár hagyományo-

san Szlovákiában megrendezett 

nemzetközi SM abilimpiáról, a kés-

zségek és képességek barátságos 

viadaláról. 

Az SM betegek számára szervezett 

barátságos versengésén évek óta 

részt vesz és hagyományosan jól is 

szerepel a Békés Megyei 

SM-es Emberek Köz-

hasznú Szervezetének 

csapata. Ezúttal első he-

lyezést is sikerült elérni: 

a gyulai Szilágyi Ferenc-

né hímzés kategóriában 

nyerte el az elsőséget a 

nemzetközi mezőnyben. 

A jó hangulatú versen-

gésben a békési csapat 

tagjaként Katona Nóra 

hidegtálkészítésben és 

tortadíszítésben, Papp Kálmán és 

Szabó György sakkban és hidegtál-

készítésben, Kónya Ilona pedig 

mézeskalács díszítésben mérte ösz-

sze tudását a szintén sclerosis mul-

tiplexszel élő versenytársakkal.  

A versenyzők felkészüléséhez, va-

lamint a versenyre való kijutáshoz 

és kint tartózkodáshoz a Békés 

Megyei Sclerosis Multiplexesek 

Egyesülete Egészségügyi és Szo-

ciális Alapítványa nyújtott támo-

gatást. 

A rendezvényen készült fotók 
hamarosan elérhetők lesznek a 
www.bekesmegyeisclerosis.hu/
oldalon a Képtárban. 
 

Atlétikai tábor Szanazugban 

A Buda-Cash Békéscsabai Atléti-

kai Club utánpótlás csoportjá-

nak élménydús hétvégéje 

  

Futás, sorversenyek, vizeslufi-

dobás, élő trambulinról vízbeug-

rás - sok-sok játék és sok-sok 

sport jellemezte a Buda-Cash Bé-

késcsabai Atlétikai Club utánpót-

lás csoportjának bentlakásos nyá-

ri táborát a hétvégén, a szanazugi 

ifjúsági táborban. 

Az augusztus 8-9-10-én zajlott 

táborban azok a 6-13 éves korú 

gyerekek vettek részt, akik évköz-

ben a Buda-Cash Békéscsabai At-

létikai Club edzéseire járnak. A 

szanazugi napok reggeli tornával 

indultak, aztán jöttek a különbö-

ző csapatversenyek, ahol a gyere-

keknek az edzéseken nem meg-

szokott feladatokkal is meg kel-

lett birkózniuk. Volt sok futás, 

röplabda, tollasozás, asztalitenisz, 

de elkészítették a hely térképét is, 

amelynek alapján elrejtett 

„kincseket” találhattak. A nagy 

melegben sikert arattak a vizes 

lufi versenyek (célba dobás, a 

másik csapat tagjainak 

„lehűtése”), és egy nap sem telhe-

tett el strandolás nélkül, ahonnan 

visszaérve a tábortűz mellett ké-

szíthette el mindenki a saját virs-

lis lángosát, sült kolbászát és sza-

lonnáját. 

– Hetente háromszor, kedden és 

csütörtökön délután, illetve 

szombaton délelőtt tartunk 

edzést a Tünde utcai atlétikai pá-

lyán vagy a futófolyosón. Az 

edzéseken, versenyeken kevés 

idő van arra, hogy jobban megis-

merjék egymást a gyerekek, itt 

viszont a sport mellett jókat be-

szélgettünk, és az is kiderült, 

http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/
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hogy a futáson, dobáson kívül 

még ki, miben jó. Sok olyan pilla-

nat volt, ami mosolyt csalt az ar-

cunkra. Elemi erővel tört fel, hogy 

milyen jó is gyereknek lenni, és 

milyen jó, amikor sok-sok baráttal 

körülvéve egy jó közösségben le-

hetünk, mozoghatunk, versenghe-

tünk. Remélem, lesz még lehetősé-

günk hasonló élményeket adni a 

gyerekeknek – mondta Budai Zol-

tán utánpótlás edző, a tábor veze-

tője, aki hozzátette, hogy augusz-

tusban a 6-13 éves korú gyerekek 

– a Buda Cash Békéscsabai Atléti-

kai Clubnak köszönhetően – díj-

mentesen vehetnek részt az edzé-

seken (kedden és csütörtökön 

17.30-19.00 óráig, szombaton 8.30-

12.00 óráig), vagyis bárki elmehet 

a Tünde utcai pályára, hogy felfe-

dezze magában az atlétát. 

További információ az edzésekről 
Budai Zoltántól kérhető a 
zoltan.budai.87@gmail.com e-mail 
címen és a 20/238-1620 telefonszá-
mon. 
 

 

Egyesületté vált a battonyai nép-

táncegyüttes 

 

Hivatalosan is egyesületként mű-

ködik a néptáncegyüttes Batto-

nyán. Szivárvány Néptánc és Ha-

gyományőrző Egyesületként sze-

retnének pályázati lehetőségeket is 

megragadni programjaikhoz és 

gyermekcsoport megalakításához. 

Ezt a civilek vezetőjétől Nagy Zsu-

zsától tudtuk meg. A felnőtt tán-

cosok gyakori fellépői a battonyai 

programoknak.  

 

- Szeptemberben szüreti felvonu-

lást szervezünk, több helyszínen 

táncos programmal és élő zenével 

népszerűsítjük a magyar néptán-

cot. Pécskáról, Aradról, Kunágotá-

ról csatlakoznak hozzánk tánccso-

portok.  

forrás: BMH, 2014.08.12. 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL FEJ-

LESZTI ÉS KÉPZI A MEGVÁL-

TOZOTT MUNKAKÉPESSÉ-

GŰEKET AZ ÖSVÉNY ESÉLY-

NÖVELŐ ALAPÍTVÁNY FÜZES-

GYARMATON 

 

Az Ösvény Esélynövelő Alapít-

vány 160.185.038 Ft Európai Uniós 

támogatást nyert a TÁMOP-1.4.3-

12/1-2012-0052 kódszámú 

„Innovatív, kísérleti foglalkoztatá-

si program megvalósítás az Ös-

vény Esélynövelő Alapítványnál” 

című projekt lebonyolításához. Az 

Innovatív kísérleti foglalkoztatási 

program keretében 48 fő szakkép-

zéseit valósítjuk meg, ezáltal az 

alábbi szakmához juttatjuk a meg-

változott munkaképességű szemé-

lyeket: 

-      ECDL Start számítástechnikai 

képzés; 

-      Textiltermék-összeállító OKJ-s 

szakképzés; 

-      Fröccsöntő OKJ-s szakképzés 

Ezen túl munkaerő-piaci szolgálta-

tásokkal segítjük a képzésben 

résztvevőket: motivációs-  és állás-

keresési tréning, a mentoraik által 

nyújtott egyéni és csoportos ta-

nácsadás, esetkezelés, tanulásmód-

szertan, valamint az Alapítvány 

által biztosított klubfoglalkozások. 

Az Ösvény Esélynövelő Alapít-

vány, mint rehabilitációs foglal-

koztatást végző szervezet, fel kell 

készüljön a tranzitfoglalkoztatás 

által meghatározott foglalkoztatás-

politikai irányoknak való megfele-

lésre: dolgozóit a nyílt munkaerő-

piac felé kell orientálni és felkészí-

teni az új kihívásokra. 

 

A célcsoport képzéséhez kapcso-

lódóan, a képzési tantermek fel-

szerelését, az informatikai eszkö-

zök beszerzését, a varrodai- és 

fröccsöntő tanműhely kialakítá-

sát, a gépek beszerzését a projekt-

ből valósítjuk meg. 

Megyei és országos munkáltatói 

fórumot és konferenciát szerve-

zünk akkreditált foglalkoztatók, 

civil szervezetek, munkaerő-piaci 

szolgáltatók részére, amelyen a 

résztvevőknek bemutatjuk a pro-

jektet, biztosítjuk az interakciót a 

majdani foglakoztatói/megren-

delői réteggel, melyek – az esély-

egyenlőségi alkalom révén – 

szemléletformáló hatást is kifejte-

nek. 

Végeredményben olyan komplex 

kapacitás- és szolgáltatásfejlesztés 

valósul meg, amelynek segítségé-

vel a megváltozott munkaképes-

ségű emberek biztonságos foglal-

koztatása növekszik és lokális 

szinten több szolgáltatáshoz jut-

hatnak. A vásárolt szolgáltatások 

révén olyan többlettudás emelő-

dik be a projektbe, amely az Ös-

vény Esélynövelő Alapítvány 

szolgáltatásait korszerűbbé teszi, 

minőségét javítja. 

A projekt megvalósítási ideje: 

2014.03.01-2015.11.30. 
 

Kardoson működik az ország 

legzöldebb IKSZT-je 

 

Szemléletformáló programjaival 

és kiemelkedő, ökotudatos szem-

léletével a Békés megyei Kardos 

Község Önkormányzata nyerte el 

a NAKVI által meghirdetett Zöld 

IKSZT címet. 

Napjaink legfontosabb kihívásai 

közé tartozik szűkebb környeze-

tünk és a minket körülvevő táj 

mailto:zoltan.budai.87@gmail.com
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védelme és a helyi közösségek 

fenntartható fejlődésére való tö-

rekvés. Ennek tükrében hirdette 

meg az Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér (IKSZT) program 

koordinálásáért felelős Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési 

és Vidékfejlesztési Intézet 

(NAKVI) „Zöld IKSZT” verse-

nyét a környezeti szemléletfor-

málás, a fenntarthatóság, a kör-

nyezetvédelem, valamint a meg-

újuló energiaforrások hangsú-

lyozására. 

 

A 2014. április 25-én, a Zöld 

NAKVI - Zöld Vidék konferenci-

án elindított „Zöld IKSZT” ver-

senyhez kapcsolódó kérdőíveket 

május végéig lehetett kitölteni. A 

rendelkezésre álló idő alatt ösz-

szesen 173 kitöltött kérdőív érke-

zett be. A kérdőív kitöltésével az 

IKSZT-k hozzájárultak ahhoz, 

hogy a megadott információk 

segítségével a NAKVI környezeti 

oldalról is megismerje tevékeny-

ségüket és működésüket, ezáltal 

elősegítse a környezettudatos 

szemléletmód minél szélesebb 

körű elterjedését. Mindemellett 

Zöld IKSZT címmel és értékes 

jutalommal gazdagodnak a kér-

dőív alapján „legzöldebben” mű-

ködő IKSZT-k. 

Környezetvédelemmel kapcsola-

tos programjaival és kiemelkedő, 

ökotudatos gondolkodásra utaló 

válaszaival a Békés megyei Kar-

dos Község Önkormányzata érte 

el az első helyezést. Nem sokkal 

maradt le tőle Újszentmargita 

Hajdú-Bihar megyéből, illetve a 

Pest megyei Szokolya, akik a má-

sodik, illetve harmadik helyet 

szerezték meg válaszaikkal. 

 

Sándor Pál, a kardosi IKSZT 

munkatársa elmondta, nagyon 

örülnek az elnyert díjnak, de nem 

számítottak rá. Beszámolt arról, 

hogy minden bizonnyal közreját-

szott a sikerben, hogy alaposan és 

mindenre kiterjedően bemutatták 

az IKSZT tevékenységét és az 

infrastrukturális adottságokat, 

lehetőségeket. 

A kardosi IKSZT a volt iskola 

épületében működik, amely jó 

adottságainak és az épület felújí-

tásnak köszönhetően energetikai-

lag korszerű, a funkcióhoz igazo-

dó térosztású, így a zöld és haté-

kony működtetés könnyen meg-

valósítható. 

"Az épület zöldítése egy folyama-

tos beruházás, az elérhető pályá-

zatok segítségével újabb fejleszté-

seket szeretnénk megvalósítani: 

napelemeket szeretnénk felszerel-

ni, amely újabb nagy lépés lenne, 

hiszen nemcsak zöldebb lenne az 

épület, hanem a működési költsé-

gek is csök-

kennének" - 

vázolta a 

további ter-

veket Sán-

dor Pál. 

Hozzátette, 

a közeljövő-

ben az 

IKSZT 

nagy, fák-

ban, mada-

rakban bő-

velkedő 

udvarán 

tanösvényt 

létesítenének, amelyhez keresik a 

forrásokat és a támogató partne-

reket. Ez a környezet és a termé-

szet alaposabb megismerése mel-

lett az IKSZT-be is segítene behív-

ni a lakosokat. 

Az intézmény kapuján belépve 

látható, hogy nagy figyelmet for-

dítanak a virágosításra, a környe-

zetszépítésre, amelynek célja, 

hogy a gyerekek megismerjék a 

növénygondozás munkafolyama-

tait, kipróbálhassák magukat és 

megismerjék a kétkezi munka örö-

mét és becsületét. 

Kardoson zöld programnak tekin-

tenek minden olyan programot, 

amely hozzájárul ahhoz, hogy az 

emberek szemléletét, gondolko-

dásmódját megváltoztassa, hozzá-

járuljon ahhoz, hogy ők is szüksé-

gét érezzék a környezettudatos-

ságnak. Így a kerékpáros túrázás-

tól a kézműves foglalkozásokon 

keresztül a szakmai előadásokig a 

programok széles körét kínálják, 

hiszen a cél azonos. 

"Egy IKSZT-nek elsősorban közös-

ségformáló szerepe van. Ebben 

benne van a szemléletformálás is, 

és nagyon lényeges, hogy melyik 

irányba fordítjuk a lakosok figyel-

mét. A legfontosabb az, hogy akik 

a programokon részt vesznek, 

azok jól érezzék magukat, hiszen 

akkor jönnek szívesen legközelebb 

is és így fognak aktívan közremű-

ködni a település életében” – fog-

lalta össze Sándor Pál a kardosi 

IKSZT tevékenységének lényegét. 

Hozzátette: „a legzöldebb IKSZT 

cím elnyerése az intézmény mun-

kájának egy olyan objektív elisme-

rése, amely a működtető önkor-

mányzat és a partnerszervezetek 

számára is visszajelzés arra vonat-

kozóan, hogy a munkatársak kellő 

szakmai megalapozottsággal és 

eredményesen végzik a munkáju-

kat. Ebből adódóan a bizalom erő-

sebb lesz és az egyes programok 

külső támogatása is javulhat.” 

forrás: www.mnvh.eu 
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"Fogyatékos személyek helyi, 

regionális és országos szerveze-

teinek működési és szakmai 

programjainak támogatása 2014" 

 

Az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma nevében a Fogyatékos Sze-

mélyek Esélyegyenlőségéért Köz-

hasznú Nonprofit Kft. által meg-

hirdetett pályázat célja: állami 

támogatásokkal közvetett módon 

előmozdítani az új Országos 

Fogyatékosügyi Programról szóló 

10/2006. (II. 16.) OGY Határozat-

ban megfogalmazott célok teljesü-

lését, biztosítani a fogyatékos sze-

mélyek szervezetei számára élet-

minőséget javító szolgáltatásaik 

folyamatos működtetését, támo-

gatást nyújtani a fogyatékos sze-

mélyeket tömörítő és / vagy segí-

tő szervezetek munkájához. 

Az alábbiakban kiemelt célok 

megvalósulását kívánjuk támo-

gatni: 

1. A fogyatékos személyeket érin-

tő társadalmi szemlélet, kedvező 

irányú megváltoztatásához szük-

séges projektek támogatása. 

2. A fogyatékos személyek és csa-

ládjuk életminőségének javítását 

célzó projektek támogatása. 

3. A fogyatékos személyeknek a 

társadalom életében való aktív 

részvételének elősegítését célzó 

projektek támogatása. 

A megpályázható támogatás mér-

téke a szolgáltatásba közvetlenül 

bevont személyek számától függ. 

A maximálisan igényelhető ösz-

szeg 5 000 000 Ft. 

Támogatható tevékenységek: 

Hosszú távú, innovatív, legalább 

helyi szinten megvalósuló prog-

ramok, fejlesztések:  

Tevékenység típusa 

1. Segítő szolgáltatások kiépítése 

és működtetése. Pl.: fogyatékos 

személy felügyelete, kísérés, kom-

munikációs segítés; családterápi-

ák, mentálhigiénés programok, 

önsegítő csoportok szervezése és 

működtetése, eszközkölcsönző 

működtetése stb. 

2. Iskolai tanulmányokat és/vagy 

felvételi vizsgákat segítő szaktanári 

vagy mentori segítés/szolgáltatás 

3. Infokommunikációs akadály-

mentesítés megvalósítása 

Egy vagy több alkalomból álló 

programok, programsorozatok: 

Tevékenység típusa 

4. Integrált, egyenlő esélyű hozzá-

férést biztosító kulturális, művé-

szeti, szabadidős és sportprogra-

mok 

5. Képzések, tréningek, tanácsadás 

6. Konferenciák, fórumok, 

workshopok 

Lehetőség van több tevékenységet 

is választani, azzal a kritériummal, 

hogy a programban megvalósítani 

kívánt tevékenységek összefügg-

nek egymással, a megpályázható 

összeg azonban ebben az esetben is 

maximum 5 000 000 Ft.  

A támogatható tevékenységekhez 

illeszthető, az ahhoz kapcsolódó 

reális költségeket két csoportba 

soroljuk: 

1. Projektmenedzsment költségei 

(projektvezető, pénzügyi vezető, 

projekt asszisztens) 

2. Szakmai megvalósítás költségei 

Pályázni vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra lehet. A pá-

lyázatban önrész vállalása nem 

szükséges. A nyertes projektek tá-

mogatása előfinanszírozás alapján 

történik. 

Támogatásban részesíthetők köre 

- A 2014. évi költségvetésről szóló 

2013. évi CCXXX. számú törvény-

ben nem nevesített, magyarországi 

székhelyű, fogyatékos személyeket 

tömörítő és / vagy segítő szerveze-

tek, intézmények. 

- A költségvetési törvényben neve-

sített magyarországi székhelyű, 

fogyatékos személyeket tömörítő 

és / vagy segítő szervezetek önálló 

jogi személyiséggel rendelkező 

helyi és tagszervezetei. 

A fenti kritériumok kiegészítése-

ként:  

- A szervezet alapdokumentumá-

ban nevesítetten szerepelnek a 

fogyatékos személyek mint célcso-

port. 

A támogatott projektek megvalósí-

tási időszakának 2014. október 1. 

és 2015. május 31. közé kell esnie.  

Pályázni kizárólag a Pályázati 

Adatlap számítógéppel, magyar 

nyelven történő kitöltésével, illet-

ve a pályázati útmutatóban meg-

határozott kötelező mellékletek 

beküldésével lehet. A pályázati 

dosszié - előzetes regisztráció után 

- honlapunkról letölthető: http://

www.fszk.hu / Pályázatok / Ak-

tuális pályázatok. A pályázatot 

kizárólag postai úton lehet benyúj-

tani 2014. augusztus 31-ig.  

A pályázattal kapcsolatos kérdése-

ket kizárólag e-mailben lehet eljut-

tatni az alábbi elérhetőségre: 

FOF2014@fszk.hu. 

 

Pályázatok az I. világháborús 

centenárium emlékére  

Békéscsabán 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az I. világháborús 

centenárium emlékére pályázatot 

hirdet általános is középiskolás 

tanulóknak illetve pedagógusok-

nak több témakörben. 

1. Emlékkiállítások Békéscsaba 

általános és középiskoláiban 

Várjuk azoknak az iskoláknak a 

jelentkezését, akik az intézmény 

valamely központi helyén kiállí-

tással kívánnak részt venni a cen-

tenárium békéscsabai rendezvény-

sorozatán! 

2. Makett építő verseny Békéscsa-

ba általános iskolás tanulói szá-

mára 

A versenyfeladat egy első világhá-

borúhoz kapcsolódó (3 dimenziós) 

makett elkészítéséből és bemutatá-

sából áll, amely készülhet harci 

PÁLYÁZATOK 

mailto:FOF2014@fszk.hu
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eszközről, járműről, épületről, csa-

tajelenetről, hadmozdulatokról, 

stb., bármilyen anyag felhasználá-

sával. 

3. Irodalmi pályázat Békéscsaba 

középiskolás tanulói számára 

A versenyfeladat az első világhá-

borút megidéző irodalmi mű létre-

hozása, amely lehet novella, esszé, 

fiktív napló, visszaemlékezés, in-

terjú, vers. 

4. Fotó-, film-, powerpoint bemu-

tató készítése Békéscsaba közép-

iskolás tanulói számára 

Készíts filmet, videót, klipet akár 

mobiltelefonnal, digitális fényké-

pezőgéppel, tablet PC-vel vagy 

digitális videó kamerával! A ver-

senyfeladat az első világháborút 

megidéző mű létrehozása, amely 

lehet kisfilm, power-point vagy 

fotó bemutató. A lényeg a kreativi-

tás. 

5. Digitális tananyag-fejlesztési 

pályázati felhívás pedagógusok-

nak 

Kreatív, digitális óravázlatok ké-

szítése, amelyek az első világhábo-

rú oktatási tananyagához kapcso-

lódó témákat (eseménytörténetét, 

meghatározó alakjait, hőseit, a 

frontok és a hátország világát) a 

diákok számára érdekesen és gya-

korlatiasan dolgozzák fel, ezzel 

segítve a téma megértését és ráve-

zetve a diákokat a helyes történe-

lemszemlélet kialakításához. 

A pályázatokkal kapcsolatos részle-

tes információk és a jelentkezéshez 

szükséges űrlap a polgármesteri 

hivatal oktatási, közművelődési és 

sport osztályán (Békéscsaba, Szent 

István tér 7., 66/452-252/2512, pa-

tai@bekescsaba.hu) is igényelhető, 

illetve Békéscsaba honlapjáról le-

tölthető. 

Részvételi szándék jelzésének ha-

tárideje: 2014. szeptember 19. 

 

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰ-

VÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

Témák:  

1. Megyei, országos, és nemzetközi 

hatókörű közművelődési és nép-

művészeti: nagyrendezvények 

(legalább 1 millió Ft összköltségve-

tésű), kiállítások (legalább 1 millió 

Ft összköltségvetésű), fesztiválok 

(legalább 1 millió Ft összköltségve-

tésű), valamint szakmai konferenci-

ák megrendezésére 

2. Amatőr művészeti, alkotó jelle-

gű és honismereti bentlakásos 

(tematikus, naponta legalább 6 

órás szakmai tartalommal, mini-

mum 4 éjszaka időtartamú) tábo-

rok szakmai programjainak, vala-

mint az élő népművészet (néptánc, 

népzene, tárgyalkotó népművészet) 

országos, regionális és megyei ha-

tókörű alkotótáborainak meg-

valósítására, és mindkét terü-

let országos szakmai tovább-

képzéseinek lebonyolítására 

3. Rendszeresen működő, 

olyan táncházi programokra, 

amelyek a megvalósítási idő-

szakon belül legkevesebb 6 

alkalommal, illetve heti-havi 

rendszerességgel kerülnek 

megrendezésre.  

Pályázók köre: Közművelődé-

si és népművészeti tevékeny-

séggel foglalkozó intézmé-

nyek, önkormányzatok 

(települési önkormányzat ab-

ban az esetben, ha nincs alapí-

tott közművelődési intézmé-

nye), egyesületek, alapítvá-

nyok, nonprofit gazdasági tár-

saságok és szakmai szerveze-

tek. 

Nevezési díj: 2 millió Ft, vagy 

az alatti támogatási igény ese-

tében: 5000 Ft nevezési díj  

Megvalósítás időtartama: 2015. 

január 1.–2015. augusztus 31. 

Benyújtási határidő: 2014. 

szeptember 11-én, éjfélig. 

Részletes felhívás:  

www.nka.hu 

Pályázattal kapcsolatban fel-

világosítást telefonon a 06-

1/327-4309-es számon kaphat-

nak. 

 

Pörögnek az események a 

„sárréticivilek” háza táján 

 

2014. augusztus 8-án és 29-én csa-

ládi táncházat tartanak Szeghal-

mon a „sárréticivilek”. 

A programok szervezésének im-

már hagyományos elve, hogy a 

térségben működő nonprofit szer-

vezetek együttműködésével jöjje-

nek létre! A táncházak közremű-

ködői Dévaványáról érkeznek 

Szeghalomra, a zenét és a táncok 

tanítását Tóth Zsuzsanna és 

Számfira Máté valamint az 

Ahhozképest Népzenei Együttes 

és a Dévaványai Folkműhely 

Egyesület tagjai szolgáltatják. A 

kezdeményezés célja, hogy a civil 

kezdeményezés alapot adjon an-

nak, hogy hosszabb távon akár a 

helyi művészeti oktatás keretein 

belül hivatalosan is oktassanak 

népzenét, népi táncot. 

Minden olyan szülőt és gyereket 

szívesen látnak, akik szeretik a 

vidám muzsikát és akik rend-

szeresen is időt áldoznának éle-

tükből a hagyományok ápolásá-

ra. 

2014. augusztus 23-án a hagyo-

mányos Mágori fesztivál ad újra 

keretet immár a  

III. AMINKVAN térségi civil 

TALÁLKOZÓ-nak.  Az előző 

évben NEA és MNVH  

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK  
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támogatással megrendezett első 

két találkozón a résztvevő közös-

ségek megmutatták „amijük 

van”. Színes fellépések a Vésztő 

Sérült Gyermekekért Egyesület 

és a Harsány Táncegyüttestől, 

bemutatkozó szóróanyagok, kéz-

műves portékák, játszóházi prog-

ramok a Füzesgyarmati Foltvar-

róktól, népi játszótér a Füzes-

gyarmat Jövőjéért Polgári Egye-

sülettől és kiállítások várták az 

érdeklődőket.  A Dévaványai 

Nők Egyesülete szilvalekváros 

kiflivel és kürtős kaláccsal hozta 

izgalomba az ízlelő bimbókat. A 

Szeghalmi Történelmi Lőegylet 

bemutatta eszközeit, és volt soly-

mászat, rádióamatőrök, lovasok, 

több nyugdíjas szervezet, a Kö-

rösladányi Őszikék Népdalkör és 

a Csicsergők, megannyi jókedvű 

lelkes közösségi ember! 

A térség 10 településről, közel 70 

szervezet együttműködése pél-

daértékű a térség legnagyobb 

látogatottságú rendezvényén, 

kiemelkedő lehetőség a helyi kö-

zösségeknek.  

Hosszabb távon szeretnénk elér-

ni, hogy minden évben meg tud-

juk az AMINKVAN TALÁLKO-

ZÓT szervezni, illetve hogy fel-

keltsük az igényt a településveze-

tők részéről, hogy a települési 

rendezvényeikbe jobban bevon-

ják "saját" civil szervezeteiket. 

 
Idén is hasonló hangulatra, jó 

időre és még több aktív résztve-

vőre számítunk!                        

Folyamatosan lehet jelentkezni a 

szervezet vezetőjénél: Ambrus 

Szilvia 30/7571093 és 

sarreticivilek@gmail.com elérhe-

tőségeken. 

Egészségnappal és egészségügyi 

állapotfelméréssel zárul az 

„Útikalauz az egészséges életvezetés 

kialakításához- civilek szemléletformáló 

szolgáltatásai Szeghalmon” projek-

tünk. 

Szeptember közepén újra Szomszéd-

ünnep, szeptember vége- október 

eleje Betakarítási Forgatag (térségi-, 

helyi- és kézműves termékek vására) 

és IV. AMINKVAN TALÁLKOZÓ… 

várjuk a jelentkezőket! 

Konferencia az innovatív                

jó gyakorlatok bemutatására 

 

A békési Fenntartható Térségért Ala-

pítvány (FETA) a XVI. Madzagfalvi 

Napok keretén belül „Innovatív jó 

gyakorlatok – vidékfejlesztés a he-

lyi gazdaságfejlesztésben” címmel 

konferenciát szervez olyan aktív he-

lyi civil szervezetek, vállalkozások 

és aktív magánszemélyek számára, 

akik a szeretnének tenni a saját tele-

pülésük, szűkebb környezetük fejlő-

déséért. A konferencián olyan újsze-

rű jó gyakorlatok kerülnek bemuta-

tásra, melyek a helyi gazdaságfej-

lesztés eszközei lehetnek és a helyi 

közösség együttműködésén alapul-

nak. 

A rendezvény a Magyar Nemzeti 

Vidéki Hálózat támogatásával kerül 

megrendezésre Békésen 2014. szep-

tember 5-én 10:00 órától. 

Az előadások között nemzetközi és 

hazai jó kezdeményezésekről szá-

molnak be a vidékfejlesztési szakem-

berek, bemutatásra kerül több Békés 

megyei alulról szerveződő projekt, 

mely a helyi gazdaságfejlesztés jó 

példája. A konferencia után Kapcso-

latépítő programelem is lesz annak 

érdekében, hogy az alulról építkező, 

együttműködésen alapuló projektek 

száma növekedjen a jövőben. 

Információkért és részletes progra-
mért keresse a FETA facebook olda-
lát: www.facebook.com/fetabringa. 
 

 

 

 

 

Gyulai Közművelődési és 

Vízimentő Egyesület tábori felhí-

vása 

 

ALKOTÓ TÁBOR FIATALOK-

NAK ÉS FELNŐTTEKNEK 

Tábor ideje: 2014. augusztus 21-30.  

Tábor helye: Gyula Fogadó és Tá-

jékoztató Ház, a Fehér-Körös part-

ján. 

Részvételi díj:  

napi díj: 800Ft (anyag, művészeti 

vezetés) 

Szállás költsége: 600Ft/fő/éj                                 

Étkezés (igény szerint): 600 Ft/

alkalom/ ebéd vagy vacsora 

Választható szekciók:  

FESTŐ, GRAFIKA, FORMÁZÁS  

/agyag/ SZECSKÓ ATTILA peda-

gógus vezetésével 

Elméleti és gyakorlati oktatás! 

Napközis rendszerben, a József 

Dezső Egyesület művészei részvé-

telével 

Az ott alvó létszám behatá-

rolt /10fő, ezért a jelentkezés sor-

rendjében fogadjuk a művészeket, 

az anyag szükségletet részben biz-

tosítjuk. 

Információ: Ócsai László táborve-

zető: Tf.: 70/3913218 ; 

+36 /30/2336395  

 

Kirándulás 

 

A Körösladányi "Őszikék" Nyug-

díjas Klub kirándulást szervez a 

spanyol tengerpartra  

2014.09.08-16-ig! Ellátás: félpanzió. 

Részvételi díj: 108900.-Ft/fő.   

Csatlakozó helyek: Vésztő-

Szeghalom-Körösladány-

Békéscsaba. 

Betegség miatt megüresedett 2 

helyre keresünk útitársat, jelent-

kezni lehet augusztus 20-ig Tur-

bucz Gyuláné klubvezetőnél, tele-

fon: 30/392-8350! 

mailto:sarreticivilek@gmail.com
http://www.facebook.com/fetabringa
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Várhatóan szeptember 1-jén indul 

a II. Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program  

 

Závogyán Magdolna, a Nemzeti 

Művelődési Intézet főigazgatója 

július 29-én szakmai, tájékoztató 

megbeszélésre hívta az intézet me-

gyei módszertani irodahálózatának 

vezetőit a II. Kulturális Közfoglal-

koztatási Program tervezett indulá-

sával kapcsolatban. 

A főigazgató tájékoztatta a jelenlé-

vőket, hogy az első, 2013. november 

1. és 2014. április 30. között megva-

lósuló kiemelt modellprogram ta-

pasztalatait felhasználva előrelátha-

tólag második alkalommal is indul-

hat a Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program a Nemzeti Művelődési 

Intézet koordinálásával. A várható-

an 2014. szeptember 1-jén kezdődő 

program országszerte több mint 

4500, jelenleg munka nélkül álló, 

minimum érettségivel rendelkező 

munkavállalónak - a tervek szerint 

tizenegy hónapra - kínálhat munka-

lehetőséget a program ideje alatt. 

A Nemzeti Művelődési Intézet 2014 

áprilisában felhívást tett közzé az 

önkormányzatok, civil szervezetek 

és kulturális intézmények felé, s 

egyben partnerségi lehetőséget kí-

nált az új programhoz való csatla-

kozásra. A partnerségi szándék 

megerősítése érdekében az elkövet-

kező két hétben a Nemzeti Művelő-

dési Intézet főigazgatója tájékoztató 

levelet küld az áprilisban előzetes 

regisztrációt benyújtó szervezetek-

nek. 

Mivel a partnerszervezetek az ápri-

lisban benyújtott szándéknyilatko-

zatokban jóval több közfoglalkozta-

tott fogadására jelezték igényüket, 

mint amennyire a II. Kulturális 

Közfoglalkoztatási Program ke-

retszámai lehetőséget adhat, 

ezért a keretszámok elosztásánál 

az országon belüli területi 

egyenlőtlenségeket, a kulturális 

intézményhálózat fejlettségét, 

valamint a leghátrányosabb 

helyzetű térségek szükségleteit 

is figyelembe veszi a Nemzeti 

Művelődési Intézet. 

A főigazgató asszony a szakmai 

tanácskozáson bemutatta 

Tiszolczi Pétert, a Kiemelt Prog-

ramok Főosztálya kulturális 

közfoglalkoztatásért felelős pro-

jektvezetőjét, majd ezt követően 

ismertette a II. Kulturális Köz-

foglalkoztatási Program szerve-

zeti keretrendszerét és folyamat-

szabályozását, melynek beveze-

tése a program gördülékeny és 

hatékony koordinálását és meg-

valósítását szolgálhatja. 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 
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Zárszavában kiemelte, hogy az 

első Kulturális Közfoglalkoztatá-

si Program tapasztalatairól és 

konkrét eredményeiről a Nemze-

ti Művelődési Intézet által ki-

adott Szín Közösségi Művelődés 

folyóirat 19/3-as, augusztus első 

hetében megjelenő tematikus 

száma nyújt majd átfogó tájékoz-

tatást az érdeklődőknek. A lap-

számban a Kulturális Közfoglal-

koztatási Program kutatási ered-

ményei mellett, az olvasók bete-

kintést nyernek a program lebo-

nyolításának folyamatába, vala-

mint szervezeteket, közfoglal-

koztatottakat is megismerhetnek 

az őket bemutató interjúkon ke-

resztül. (Megrendelés.) 

A Nemzeti Művelődési Intézet a 

II. Kulturális Közfoglalkoztatási 

Programmal kapcsolatos aktuális 

információkat, híreket az intéz-

mény honlapján, a Kiemelt Prog-

ramok, Kulturális Közfoglalkoz-

tatás menüpontban jeleníti meg 

az elkövetkező időszakban. 

forrás: www.nmi.hu, 2014. 07.29.  
 

 

2014-2020-as operatív progra-

mok társadalmi egyeztetése 

Megjelentek a Széchenyi 2020 

operatív programjai 

A Magyarország számára 2014-

2020 között rendelkezésre álló 

uniós források felhasználásához 

– a széleskörű társadalmi egyez-

tetés eredményeképp - elkészült 

és az Európai Bizottsággal törté-

nő hivatalos tárgyalásra benyúj-

tásra került 7 operatív program. 

Az operatív programok illesz-

kednek az EU2020 stratégiához. 

A benyújtott programok tekintet-

tel vannak arra, hogy a támoga-

tások célzottan arra a területre 

jussanak, ahol a legnagyobb 

szükség van rájuk. 

Az Integrált Közlekedésfejleszté-

si Operatív Program (IKOP) el-

sődleges célja a közlekedés háló-

zatának és infrastruktúrájának 

fejlesztése, a transzeurópai közle-

kedési hálózaton keresztül a városi 

közlekedésen át, egészen a környe-

zetbarát megoldásokig. 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program, azaz az EFOP 

elsődleges célja, hogya humán tőke 

és a társadalmi környezet javításá-

val járuljon hozzá a társadalmi fel-

zárkózási és népesedési kihívások 

kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlat-

ban nemcsak a szegénység elleni 

küzdelemből fogja kivenni a részét, 

de hangsúlyt helyez a társadalmi 

kohézió erősítésére, az egészség-

ügyi beruházásokra, a köznevelés 

minőségének fejlesztésére, kiemelt 

tekintettel a korai iskolaelhagyás 

csökkentésére, a felsőfokú végzett-

séggel rendelkezők számának növe-

lésére és a kutatás-fejlesztésre. 

A Környezeti és Energiahatékony-

sági Operatív Program (KEHOP) 

célja, hogy a magas hozzáadott ér-

tékű termelésre és a foglalkoztatás 

bővülésére épülő gazdasági növe-

kedés az emberi élet és a környezeti 

elemek – hosszú távú változásokat 

is figyelembe vevő – védelmével 

összhangban valósuljon meg. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program, azaz a GINOP 

egyik legfontosabb célkitűzése Ma-

gyarország foglalkoztatási rátájá-

nak 75%-ra való emelése. Ehhez 

egyrészt új munkahelyeket kell léte-

síteni, másrészt a munkát vállalni 

akarók képességeit kell fejleszteni. 

A program további két fontos célki-

tűzése az ország innovációs képes-

ségeinek és kapacitásainak, vala-

mint a magyar ipari és szolgáltató 

szektornak a fókuszált fejlesztése. 

A TOP, azaz a Terület- és Telepü-

lésfejlesztési Operatív Program fő 

küldetése, hogy kereteket biztosít-

son a területileg decentralizált fej-

lesztések tervezéséhez és megvaló-

sításához. Fejlesztései között helyet 

kapnak a közvetlenül a közszférára, 

a helyi társadalomra és környezetre 

irányuló fejlesztések is. 

A VEKOP, azaz Versenyképes Kö-

zép-Magyarország Operatív Prog-

ram segítségével kívánjuk biztosíta-

ni Magyarország egyetlen 

„fejlettebb” régiójának további 

fejlődését, gazdasági versenyké-

pességének további növekedését, 

illetve a régión belüli fejlettségbe-

li különbségek csökkenését. 

A közigazgatás, és a közszolgálta-

tási szféra kiemelt fejlesztéseit a 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás 

Fejlesztési Operatív Program 

(KÖFOP) nyomán hajtjuk végre. 

Az operatív program ad egyben 

helyet a 2014-2020 időszakban az 

ESB alapok végrehajtásához szük-

séges tagállami funkciók finanszí-

rozásához felhasználható techni-

kai segítségnyújtás forrásoknak. 

A különböző operatív programok 
bizottsághoz benyújtott változata 
megtalálható a http://
palyazat.gov.hu/forum_pate/29 
oldalon. 
 

Újdonságok a bírósági honlapon 

Kibővítették és újrarendszerezték 

a civil szervezetekkel kapcsolatos 

anyagokat. 

Részletes leírás készült pl. a civil 

szervezetek létrehozásának, vál-

tozásának, megszűnésének és 

törlésének eljárásáról. 

Bővebben: 

http://birosag.hu/allampolgarok

nak/civil/civil-eljarasokkal-

kapcsolatos-hasznos-tudnivalok 

 

Civileket támogat a MagNet 

Bank 

71 civil szervezet részesült abból 

a 24 millió forintból, amit a 

MagNet Bank ügyfelei osztottak 

szét a bank weblapján keresztül 

az általuk kiválasztott civil szer-

vezetre leadott szavazataikkal. 

Két hónapon át szavazhattak a 

MagNet Magyar Közösségi Bank 

ügyfelei arról, hová kerüljön a 

bank előző évi tiszta nyereségé-

nek közösségi célokra felajánlott 

10 százaléka. Idén ötödik alka-

lommal dőlt el több millió forint 

sorsa úgy, hogy a MagNet-

ügyfelek a pénztárcájuk kinyitása 

nélkül segíthettek alapítványok-

nak, egyesületeknek. 21.618 ügy-

http://www.nmi.hu
http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29
http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29
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félnek volt lehetősége szavazni, a 

71 szervezet közel fele, 33 civil 

szerveződés kapta meg az általa 

igényelt összeg 100 százalékát a 

szavazatok nyomán, sokan pedig 

50 százalék fölötti eredménnyel 

zártak. 

A MagNet ügyfelei az átlátható-

ság jegyében minden évben, pos-

tai levélben értesülnek arról, 

mennyi a Bank adózott, tiszta 

nyeresége, és ők pontosan hány 

forinttal járultak ehhez hozzá - e 

nyereség 10 százalékának rájuk 

eső része felett rendelkezhettek 

az általuk választott civil szerve-

zet javára idén is. Az öt év alatt 

így összesen 134.500.770 forinttal 

segítettek több, mint 150 külön-

böző alapítványon és egyesüle-

ten. 

A MagNet közösségfejlesztési 

igazgatója, Molnár Csaba az 

eredményekkel kapcsolatban el-

mondta: "Izgalommal vártuk a 

KAP szavazás kezdetét, a szava-

zási időszakban pedig naponta 

többször néztük meg, melyik 

szervezet hogyan áll a gyűjtéssel, 

és nagyon szurkoltunk, hogy mi-

nél többen elérjék a célul kitűzött 

összeget. Boldogok vagyunk, 

hogy egyedülálló kezdeményezé-

sünkkel tehetünk valamit a hazai 

civil szféráért, és első magyar 

közösségi bankként hatékonyan 

segíthetünk, állhatunk ki közös-

ségi célok mellett. A KAP prog-

rammal ráadásul ezt ügyfeleink 

hozzájárulásával úgy tehetjük 

meg, hogy számukra ez nem je-

lent költséget." 

forrás: news4business.hu 

 

Képzési felhívás társadalmi vál-

lalkozások tervezői, megvalósí-

tói számára 

A Társadalmi Összetartozásért 

Alapítvány képzést indít társa-

dalmi vállalkozások, illetve társa-

dalmi küldetésük teljesítése érde-

kében vállalkozást, szolgáltatást, 

terméket előállítani tervező civil 

szervezetek számára. 

A képzésre a Foglalkoztató ZalA-

KAR Nonprofit Kft megbízásából, 

az Ausztria-Magyarország Hatá-

ron Átnyúló Együttműködési 

Programból támogatott 

"SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN 

ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK" a 

környezet érdekében! A környe-

zetvédelem és fenntarthatóság 

elvének megvalósítása a gazda-

sággal és a közszférával karöltve a 

szociális vállalatokkal (rövid név: 

SOPRO, regisztrációs szám: 

L00150) elnevezésű projekt kereté-

ben kerül sor. 

A képzés célja: civil szervezetek 

társadalmi vállalkozásainak terve-

zésének, fejlesztésének, indításuk 

megalapozásának támogatása 

A képzés fő témakörei: 

társadalmi vállalkozások 

vállalkozási alapismeretek 

piackutatás és marketing alapok 

társadalmi vállalkozások működ-

tetése 

A képzés helyszíne, időkerete és 

időpontjai: 

Zala megye, Pakod, Pakodi Kép-

zési Központ 

A képzés 60 órás, a képzési hely-

színen zajló alkalmak mellett önál-

ló, otthoni munkával kiegészítve. 

Első alkalom: 2014. szeptember 11. 

csütörtök - 2014. szeptember 13. 

szombat 

A képzés további két alkalommal 

kerül lebonyolításra, amelyek idő-

pontjait a résztvevőkkel egyeztet-

ve határozzuk meg. 

A képzésen való részvétel európai 

uniós támogatás felhasználásával 

történik, ezért a résztvevők szá-

mára a képzésen való részvétel, a 

képzési anyagok és a képzési idő-

szakban az ellátás (étkezés) ingye-

nes.  

A képzési helyszínre való utazás-

ról és a szállásról a résztvevőknek 

maguknak kell gondoskodniuk. 

A képzésen résztvevőket a jelent-

kezési lapon a jelentkezők által 

megadott információk alapján vá-

lasztjuk ki. Előnyt élveznek azok a 

jelöltek, akik társadalmilag aktí-

vak, a szervezet, amelyben tevé-

kenykednek, érdemi tevékenységet 

végez, és bármilyen lépéseket tettek 

már a társadalmi vállalkozások 

megvalósítása érdekében. 

A jelentkezők mögött álló közösségi 

kezdeményezésektől nem várjuk el, 

hogy bejegyzett, formalizált szerve-

zetek legyenek. 

Jelentkezni 
http://szocialisfejlesztes.blogspot.h
u/2014/07/kepzesi-felhivas-
tarsadalmi.html oldalról elérhető 
elektronikus adatlapon lehet.  

További kérdések esetén a 
tarsadalmi.összetartozasert@gmail.com 
címen vagyunk elérhetőek! 

Jelentkezési határidő:  

2014. augusztus 20. éjfél 

 

Indul a Tizedik Részvétel Hete! 

 

Az ÁRH Magyarország egyik leg-

nagyobb civil eseménysorozata, 

amelyen több száz szervezet és in-

tézmény, helyi, kistérségi, megyei 

esemény hívja fel a figyelmet az 

állampolgári részvétel és a helyi 

cselekvés fontosságára! 

A nemzetközi kampányhét legfon-

tosabb célja, hogy minél szélesebb 

nyilvánosságot teremtsen az állam-

polgári cselekvések lehetőségének, 

erejének, általában a civil részvétel-

nek. 

Az elmúlt években összesen több 

ezer akció/esemény valósult meg a 

Hét során csak Magyarországon, 

több-száz településen és több-száz 

közösség, civil szervezet csatlakozá-

sával azért, hogy megmutassuk, az 

állampolgárok részvétele nem csak 

utópia, hanem a legalapvetőbb kö-

zös ügyünk. És mindezt 20 ország-

ban tesszük!  

Az ÁRH alapvetően nem „nagy 

rendezvényekből” áll. Erejét a csat-

lakozók és akciók/programok soka-

sága, sokszínűsége adja. Legyél 

akár környezet, vagy érdekvédő, 

tervező, fejlesztő, segítő, szervező, 

képző, informáló, szépítő, vagy 

akárhogy is, de jobbítani akaró: 

http://szocialisfejlesztes.blogspot.hu/2014/07/kepzesi-felhivas-tarsadalmi.html
http://szocialisfejlesztes.blogspot.hu/2014/07/kepzesi-felhivas-tarsadalmi.html
http://szocialisfejlesztes.blogspot.hu/2014/07/kepzesi-felhivas-tarsadalmi.html
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Változó civil világ (2. átdolgo-

zott kiadás, 2014) 

Kézikönyv civil szervezetek szá-

mára 

dr. Bódi György, dr. Gécziné dr. 

Bárdosi Eszter, Kahulits Andrea, 

dr. Kákai László, dr. Lakrovits 

Elvíra, dr. Lele Zsófia, Nagy Jó-

zsef, dr. Nagy Krisztina, dr. 

Potháczki Dóra, dr. Tóth Berna-

dett 

Az első kötet megjelenése óta 

bekövetkezett jogszabályváltozá-

sok, különös tekintettel a 2014. 

március 15-én hatályba lépett új 

Polgári törvénykönyv, szüksé-

gessé tették a könyv átdolgozá-

sát, aktualizálását. 

Az új kiadványban külön fejezet 

foglalkozik a NAV gyakorlatá-

val. A kötet átfogó képet nyújt a 

civil szervezetek létrehozásával, 

működésével és gazdálkodásával 

kapcsolatos feladatokról, kötele-

zettségekről, az igénybe vehető 

adókedvezményekről, mely is-

meretek a mindennapi működés-

ben segíthetik a szervezetek 

munkatársait. 

A szerzők a szektor elismert 

szakértői, akik között található 

jogász, közgazdász, politológus, 

NEA-kollégiumi elnök, és civil 

ügyekben eljáró gyakorló bíró is. 

Felkészültségük és gyakorlati ta-

pasztalataik garanciát jelentenek 

arra, hogy a kézikönyv olvasói 

hasznosítható ismeretekhez jussa-

nak, így a téma iránt mélyebben 

érdeklődőknek is bátran javasoljuk 

a kézikönyvet. 

A kiadvány a következő kérdésekre 

koncentrál: 

- alapítás, nyilvántartás, 

- működéssel kapcsolatos kérdések, 

- a civil szervezetek gazdálkodása, 

- adózás és számvitel, 

- a civil szervezetek támogatása. 

Bővebb információ:  

http://www.complex.hu/Valtozo-

civil-vilag-atdolgozott-

kiadas@78_2558_kiadvany.html 

 

Tematikus lapszám jelent meg a 

kulturális közfoglalkoztatásról 

Megjelent és rendelhető a Szín Kö-

zösségi Művelődés szakmai folyó-

irat különleges tematikus száma. A 

19/3-as lapszám a modellprogram-

ként megvalósított Kulturális Köz-

foglalkoztatási Program eredmé-

nyeibe és konkrét tapasztalataiba 

nyújt betekintést. A folyóiratban a 

kutatási eredmények mellett a 

program lebonyolításának folyama-

tába, a program során elindult, to-

vábbélő kezdeményezésekbe is be-

tekinthetnek az olvasók, valamint 

szervezeteket, közfoglalkoztatot-

takat bemutató írásokban is elmé-

lyülhetnek. 

TARTALOM 

 Közösségi művelődés és közfog-

lalkoztatás 

KULTURÁLIS KÖZFOGLAL-

KOZTATÁS 

 A Nemzeti Művelődési Intézet 

Kulturális Közfoglalkoztatási 

Programjáról 

 KUTATÁS 

A Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program eredményei a résztvevő 

partnerszervezetek programzáró 

adatfelvételei tükrében 

MEGYEI LÁTÓSZÖG 

A Nemzeti Művelődési Intézet 

irodavezetői megyéjük kulturális 

közfoglalkoztatásáról  

Képtár a kulturális közfoglalkoz-

tatásról 

KULTURÁLIS KÖZFOGLAL-

KOZTATOTTAK – ŐK ÉS RÓ-

LUK 

„egy kis biztatás, képletesen si-

mogatás kell, és elkezd működni 

a közösségi élet” – Sirok  

 

Indítani, teremteni valamit. „Egy 

koordinátor naplójából”  

A program során szerzett élmé-

nyek, tapasztalatok Tapolcán 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

SZERVEZKEDJ! vagy kapcsold 

szeptemberi programjaidat az 

ÁRH-hoz! 

ÁRH Fókuszok 2014 

Kié a politika?  

- Közösségeink, szervezeteink 

helye a közéletben, a közélet ala-

kításában 

- Van fogalmad? – szakpolitika, 

pártpolitika, közpolitika, közügy, 

közpénz, közérdek… A hatalom 

összetevői és a hatalomhoz való 

viszonyunk 

- Te miért, miben és hogyan ve-

szel részt? 

Nyitsz vagy zársz?  

- Magyarország helye Európában 

és a világban 

- Hol a határ? Jobb-bal, civil, polgá-

ri, nemzeti, demokratikus, hagyo-

mányos, modern… 

- Más a színűnk, másban hiszünk, 

mást szeretünk, de van közös 

ügyünk! 

Erő = forrás? Tegyünk a szegény-

ség és kiszolgáltatottság ellen!  

- Büntetés helyett megoldásokat! 

- Mutassunk lehetőségeket: elve-

ket, modelleket, alternatív gyakor-

latokat (Pl. lakhatási, energia-

felhasználási, termelési progra-

mok, kölcsönösségre épülő közös-

ségi megoldások) 

- Fókuszban az önkormányzatok: 

Mire számíthatunk a választások 

után? Kérdezzük meg a jelölteket! 

CSATLAKOZZ! 

(tudj meg többet az ÁRH-ről és a 

2011 előtti eseményekről a Hét régi 

oldalán – http://

www.arh.kozossegfejlesztes.hu, 

illetve régi blogján – http://

reszvetelhete.wordpress.com) 



Oldal  15 E-Napraforgó 

Egy történész pályakezdése 

Közfoglalkoztatottból 

faluházvezető Csehimindszenten 

Élményfarm elképzelések Debre-

cen környéki tanyán 

Bioház a Forráskertben 

Az Év Kulturális Plakátja alkotója 

„A munka nem csak pénzt jelent, 

hanem erkölcsi tartást is!” Hajdú-

Bihar megyei tükör 

A Vasi Hegyhát kulturális köz-

foglalkoztatott képzéséről 

Képtár a kulturális közfoglalkoz-

tatott képzésekről 

SZÍN SZÓKINCSTÁR 

Lélek, lelkiismeret, lelkifurdalás, 

lelkiismeretlen, lelkiállapot 

INTERJÚK KULTURÁLIS KÖZ-

FOGLALKOZTATOTTAKTÓL 

Kilencen, végiggondoltan –  

beszélgetés foltvarrásról, életről  

Hivatás, hobbi, értékmegőrzés? 

Megismerni a világot! 

MOZGÓKÉP 

Objektíven innen és túl. A forga-

tások kézzelfogható bizonyítéka  

KULTURÁLIS KÖZFOGLAL-

KOZTATÁS - TÖRTÉNET 

A Kulturális Közfoglalkoztatási 

Programról – 2013 szeptemberé-

ben 

ÜZENET KULTURÁLIS KÖZ-

FOGLALKOZTATOTTAKNAK 

ÉS POLGÁRMESTEREKNEK 

„Mindenkinek megvannak a saját 

ügyei, és mindenki vegye kézbe 

azokat” 

A megrendelő letölthető a  
www.nmi.hu oldalról.  

Áldozatsegítési együttműködést 

szabályozó protokoll és eljárás-

rend  

A Békés Megyei Kormányhivatal, 

Igazságügyi Szolgálatával - igaz-

gató Szilágyiné dr.Szász Zsuzsan-

na, - történt együttműködés kere-

tében a Mentálhigiénés Egyesület 

munkatársai - Bodnárné Palotás 

Zsófia, Szilágyi Ágnes, Szűcs Ju-

dit, - elkészítették az Áldozatsegí-

tési együttműködést szabályozó 

protokoll és eljárásrend c. doku-

mentumot. Cél, hogy az ábrákkal 

illusztrált kiadvány az áldozatse-

gítéssel foglalkozó laikusoknak és 

professzionális szakembereknek 

közérthető rendszeráttekintést és 

módszertárat nyújtson a megelő-

zés és a beavatkozás területeken. 

Támogató: TÁMOP-5.6.1C-11/2-

2011-0024. azonosító számú 

„SANSZ”–áldozatsegítő együtt-

működés és szolgáltatásfejlesztés 

Békés megyében című projekt 

 

Bántalmazottak, hozzátartozók, 

szakemberek figyelmébe  

ÁLDOZATSEGÍTŐ VONAL:  

06 80 225 225 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Igazságügyi Szolgálat elérhetősé-

ge: 

5700 Gyula, Kossuth u.2. 

Telefon: 06/66/540-363 

A dokumentumról bővebb infor-

máció kérhető a Mentálhigiénés 

Egyesületnél: 66/643-991;  

menta.bekes@gmail.com 

 

Partnernek lenni… - A nyilvá-

nosság részvétele a településfej-

lesztési és településrendezési 

eljárásokban 

Az NCTA "Jogod van" projekt 

brosúrájában feldolgozott téma 

mind környezetvédelmi, mind 

pedig társadalmi szempontból 

kiemelkedő jelentőséggel bír. Kör-

nyezetvédelmi szempontból azért, 

mert a legjelentősebb elv, a meg-

előzés érvényesítésére kínál egye-

dülálló lehetőséget. Társadalmi 

szempontból pedig azért, mert 

esélyt ad a részvételi demokrácia 

gyakorlására. Arra, hogy a telepü-

lési rendezési tervekben a döntés-

hozók valóban a köz érdekeit és 

jövőképét jeleníthessék meg. Ilyen 

szempontból az együttműködés 

léte – nem léte, minősége valójá-

ban a demokrácia egyik nagy kér-

dése. 

A brosúra kiemelt célja az, hogy 

felhívja a figyelmet a településfej-

lesztési-rendezési tervek jelentősé-

gére, az önkormányzatok felelős-

ségére és ráébressze a lakosságot 

és a civil szervezeteket az eljárás-

ban való részvétel fontosságára.  

Nagy kérdés, hogy az érintettek 

felismerik-e a partnerségben rejlő 

lehetőségeket, szükségszerűséget. 

Szöveg: Kalas György 

A brosúra ingyenes, elektroniku-

san letölthető az alábbi linkkel:   

http://

www.civilkontroll.gyor.hu/

attachments/article/943/

partnernek_lenni.pdf 

 

 

http://www.nmi.hu
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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

