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A Nemzeti Művelődési Intézet által
2013-ban indított Kulturális Közfoglalkoztatási Program során összesen 11
különböző téma mentén kidolgozott
(személyes közfoglalkoztatotti nyitó,
lakossági, települési, intézményi, civil
szervezeti, ifjúsági, művészeti csoportok és azok tagjai, első világháborús,
helyi
példaképek,
személyes
közfoglalkoztatotti záró) kérdőíves felmérést végeztek a közfoglalkoztatottak. A kapott több tízezer elemből
álló adatbázis olyan átfogó képet ad a
mai magyar társadalom kulturális
helyzetéről, annak egyes szegmenseiről, amilyenre eddig még nem volt
példa.
Az adatok feldolgozása során kiemelt
figyelmet kapott az ifjúsági korosztály
a fiatalok közösségei. A kapott válaszok többsége alapján megerősítést
nyert, hogy fontos a fiatalok kezdeményezőkészségének támogatása. Számos település fiatalja szeretne tenni
valamit a helyi közösségek, a helyi
környezet jobbá tétele érdekében. A
„Leleményes Hőseink” egy olyan települési szintű ifjúsági kezdeményezéseket felkaroló önkéntes program, amely
a Kulturális Közfoglalkoztatási Program
lakossági kérdőivein megfogalmazott
igényekre és lehetőségekre is válaszol.
A Leleményes Hőseink programhoz
kapcsolódó felmérés összegzése
Az ország számos pontjáról érkeztek
visszajelzések a programmal kapcsolatban. A fiatalok Békés megyében
voltak a legaktívabbak, a fővárosban

és Komárom-Esztergom megyében
pedig a jelentkezők száma, és a részvételi hajlandóság egyaránt alacsonynak tekinthető.
A választott példaképek leginkább
alkotó és oktató tevékenységet végeznek, a közösségi aktivitások motorjainak tekinthetők.
A kiválasztottak igen nagy része korábban még nem részesült helyi, vagy
a település határain túlmutató díjazásban, ami azt bizonyítja, hogy a
mindennapok hőseire találtak rá a
fiatalok. Az ifjúsági csoportok, szerveződések a „helyi hős” előtt filmekkel,
díjakkal, helytörténeti gyűjteményben való említéssel, online tartalmakkal és számos más módon tisztelegnének.
A Leleményes hősök programra jelentkezett szervezetek többsége részt
szokott venni a közösség egészét érintő ügyekben, megmozdulásokban. A
nagyarányú participáció ellenére sokuk úgy látja, hogy nem tudja befolyásolni a helyi döntéseket. Lakóhelyükön többek között a település
arculatának formálását, az ifjúság segítését, az oktatás, a kultúra és a hagyományőrzés szerepének erősítését
emelték ki, mint sürgető, megoldandó problémát. A válaszadók 80%-a
jelezte, hogy közösségükből lenne
olyan személy, aki a projekttel kapcsolatos felkészítő napon is részt venne.
(www.lelemenyeshoseink.hu/Felmeres)
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Játék a gyermeki
jogok kapcsán
A gyermeki jogok napjává nyilvánította november 20-át az ENSZ,
miután a közgyűlése
New Yorkban elfogadta a gyermekek jogairól szóló egyezményt
1989-ben,
kereken
25 éve.
A Dél-alföldi Regionális
Közművelődési
Egyesület ebből az
alkalomból
immár
kilencedik alkalommal
hirdet játékot a megye általános iskoláiból a diákönkormányzatok képviselőinek.
A 2 fordulóból álló
vetélkedőről bővebb
információ a 11. oldalon olvasható.

Felhívás
A Nemzeti Művelődési Intézet
„Leleményes hőseink” címmel
országos ifjúsági kezdeményezést
indít útjára. A program célja, hogy
cselekvésre buzdítsa a fiatalokból
álló közösségeket, és azok erejét
láthatóvá tegye a települések számára. A program nevében szereplő
„Leleményes hősök” olyan személyek, akiket többnyire csak szűkebb
körben tisztelnek „hősként”. Most
a programban résztvevő fiatalok
munkájának köszönhetően mások
is megismerhetik ezeket a nagyszerű embereket! Minden településnek megvannak a maga hősei, akik
tehetségüket, leleményességüket a
közösség javára fordították: kézművesek, gazdálkodók, tanítók, művészek, és mások, akik értéket hoztak
létre vagy jó példával jártak elöl.
Célok
Az elindított programunk elsődleges célja, hogy a csatlakozó közösségek olyan tudást szerezzenek,
amellyel akár a későbbiekben (a
program zárását követően) képesek lesznek lakóhelyük fejlődése
érdekében különböző cselekvéseket kezdeményezni.
Egy közösség szemében példaképpé vált személy kapocs lehet a
múlt és a jövő között. A program
további célja, hogy a fiatalok egy
jelenben megvalósítható projektet
gondoljanak ki és valósítsanak is
meg a helyi közösség „hősének”
példáját felhasználva.
A Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani találkozók szervezésével járul hozzá ahhoz, hogy
átgondolt, s megvalósítható cselekvési tervek szülessenek. A találOldal 2

kozón a résztvevő fiatalok megtanulhatják, hogy hogyan lehet:
•párbeszédeket
kezdeményezni
egy településen,
•közösségeket szervezni és megtartani,
•információt gyűjteni a Hősökről
•egy ötletből a megvalósításig eljutni.
Mit „nyerhetnek” az országos
program résztvevői
•Megismerhetik a lakókörnyezetüket
•Hozzájárulhatnak a település fejlődéséhez
•Párbeszédet kezdeményezhetnek
a településetek lakóival
•Segítséget nyújthatnak egy országos adatbázis kialakításához, amiben megtalálhatóak lesznek Magyarország „hétköznapi hősei”
•Méltó emléket állíthatnak a település „Leleményes hősének”
•A felkészítő megyei találkozókon
új ismeretségekre is szert tehetnek.
•A legfontosabb, hogy szerepet
vállalhatnak egy aktív közösség
kialakításában.
A kiválasztott kezdeményezések
megvalósításához a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai segítséget
nyújt.
Csatlakozási feltételek
A Nemzeti Művelődési Intézet általános és középiskolás korú fiatalok
csatlakozását várja. A pályázaton 3
fős közösségek indulhatnak el egy
felnőtt segítő mentorálásával. A
felnőtt segítő személyét minden
csoport magának választja: megkötés, csak annyi van, hogy a segítő
18 év feletti személy legyen, így a
középiskolások esetében felsőoktatásban tanuló hallgató is lehet a
csoport mentora.

A jelentkező közösség a megyei
találkozóra való jelentkezést, valamint a csatlakozási szándékot a
program honlapján, online módon jelezheti.
Fontosabb dátumok és határidők
Megyei találkozók: 2014. november 10. és november 30. között,
megyénként változó helyszínen és
időpontban.
Pályaművek feltöltésének határideje: 2015. február 15.
Országos találkozó: 2015. február
(az időpont pontosítása folyamatban)
További információk a
www.lelemenyeshoseink.hu honlapon találhatók.
A KÖZÖSSÉG DICSÉRETE
25 éves a Közösségfejlesztők
Egyesülete
2014. november 7-én a Közösségi
konferencián került bemutatásra
a kiadvány, ahol a kötet szerzői
szakmai utjaikról, fókuszokról vallottak.
„Huszonöt év társai dicsérik most
e kötetben a közösséget és az azt
fejlesztő szakmát. Arról írnak,
hogy igazán sose tudhatjuk, mi
hozza a változást, ezért nyitottan
kell tekinteni minden lehetséges
ágensre. Hitvallásunk szerint kicsiben kell elkezdeni, aztán majd
idővel összeérnek a dolgok. De
nem mindig érezzük ezt. Van,
hogy elbizonytalanodunk és tanácstalanok vagyunk, hogy jelekre
várunk. Ezek a jelek esetünkben a
társak. Társaink, akik eléggé hisznek a közösség felelősségében és
erejében ahhoz, hogy mellénk/
elénk álljanak és szervezzenek,
cselekedjenek. Helyben. Közösen.
E-Napraforgó

A számvetés része e társak megszólítása, gondolataik, tapasztalataik kikérése múltról-jelenről, perspektívákról-jövőről. Erről adunk most
áttekintést.
A kötet – szándéka szerint – összefoglalja egy korszak meghatározó
eseményeit és hangsúlyait, de nem a
lezárás szándékával, hanem az örökítésével, a tanulás és a tapasztalatok
megosztásának lehetőségével. Szakmai és személyes utak összefonódásában közösségfejlesztői pályák, vagy
éppen szakterületek rajzolódnak ki.
Az összetett és küzdelmes évekről
olvasva, kicsit átszíneződik a mai kihívása is, kicsit talán ismerőssé válik,
kicsit talán túlmutat azon. (Kovács
Edit, elnök)

Pocsajiné Fábián Magdolna
ÁRH – KÉRDŐÍVES KUTATÁS BÉKÉS MEGYÉBEN

A Közösségfejlesztők Egyesülete - az Állampolgári Részvétel Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódóan – 2014-ben tizedik alkalommal vizsgálta az állampolgároknak a társadalom kiemelkedőn fontos intézményeivel kapcsolatos bizalmi állapotát. Ezen feltáró munka keretében a
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – az országos szervezet
partnereként – Békés megyében végzett kutatást 2014 szeptemberében, több civil szervezet, aktív állampolgár bekapcsolásával. A vizsgálat
szúrópróba szerű mintavételre épül, tehát nem tekinthető reprezentatívnak, de mindenképpen jelzés értékű lehet. Az országos kutatás eredményeit tartalmazó tanulmány megjelenése 2015. elején várható.
A megyében 10 településen (Almáskamarás, Békés, Békéscsaba, Csanádapáca, Dombegyház, Kétegyháza, Kunágota, Magyarbánhegyes,
Mezőkovácsháza, Végegyháza) – véletlenszerű kiválasztás alapján - 183
kérdőív lekérdezése zajlott le, az alábbi nembeli, életkori, iskolai végzettséget jelölő megoszlásban.

A kiadvány kölcsönözhető a Közösségfejlesztők
Békés Megyei Irodájában
(Békéscsaba, Andrássy út 3. 1.em)

Összességében megállapítható, hogy mind életkori és iskolai megoszlásban eléggé differenciált volt a megkérdezettek összetétele.
2014. november
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A kérdőív - Menyire bízik meg? – az igazságszolgáltatásban, a civil-nonprofit szervezetekben, a politikusokban, a parlamentben, a közigazgatási intézményben, a saját intézményében, az egyházakban - kérdésköréből
elsősorban azoknak a válaszoknak az értékelését mutatjuk meg, amelyek a helyi társadalom működésére közvetlenebb hatással vannak.
Mennyire bízik meg?...
A fenti válaszokból kitűnik, hogy a válaszadók több mint 58 %-a nagyon vagy eléggé
megbízik a civil-nonprofit szervezetekben,
amely pozitív visszajelzés a civil szektor aktív
tevékenységét tekintve az érintett településeken. (a 2013-as országos anyagban szintén magas volt az egyesületek, alapítványok
bizalmi indexe)
A fentieknél árnyaltabb a kép a közigazgatási intézmények tekintetében, hiszen a válaszadóknak csak 48 %
jelölte meg a bizalmi indexen a nagyon és eléggé kategóriát, ebben az esetben nagyobb arányban vannak –
54 % - jelen azok, akik nem nagyon vagy egyáltalán nem bíznak a közigazgatási intézményben.

A megkérdezettek 60 %-a bízik meg nagyon vagy eléggé a saját önkormányzatában, amely szintén pozitív tendenciát jelent, viszont jelzés értékű lehet a 31 %-os nem nagyon százalék is.

Mit gondol, tud valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintő döntésekre?
című kérdéskörnél egyforma arányban – 27 %
- 27 % – van jelen a pesszimistább egyáltalán
nem, vagy nem nagyon vélemény, a 38 % igenlőkkel szemben.

2014. november
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Tett-e ilyen lépéseket az utóbbi 12 hónapban? (többet is megjelölhet)
A fenti kérdéskörnél
kiemelkedően magas –
75 % – azoknak az aránya az érintett településeken, akik rendszeresen figyelemmel kísérik a helyi önkormányzat tájékoztatató
csatornáit. Ugyancsak
magas volt – 47.5 % azoknak a száma, akik
részt vettek nyilvános
gyűléseken vagy találkozón. Említésre méltó
még- 40 % - azoknak az
aránya is, akik felkerestek egy helyi önkormányzati képviselőt.
Összességében megállapítható, hogy a helyi nyilvánosság színtereinek, a helyi médiának nagy szerepe van – az
érintett településeken – a lakosság aktivizálásában.
Mi segíthetné elő, hogy részt vegyen közösségi kezdeményezésben, tevékenységben?
A fenti kérdéskörre adott válaszolnál 4 választípus kis százalékban tér el csak egymástól, a legmagasabb
(20 %-ot) jelölték meg azok a válaszadók, akik akkor vennének részt közösségi kezdeményezésben,ha tudnák,
hogy javára válik a pályájuknak, javítaná a munkalehetőségeiket. Ezt követően egyenlő arányban (18 %) jelölték, hogy az segítené elő a közösségi részvételben való aktivitásukat, ha barát, vagy családtag is részt venne
velük, vagy ha több információt kapnának a lehetőségekről, illetve ha valaki megkérné őket, hogy vegyenek
részt. Az érintett települések számára (önkormányzat, civil szervezet, intézmények) jelzés értékűek lehetnek a
fenti válaszok arra vonatkozóan, hogyan tudják aktivizálni a helyi lakosokat; miként szólítsák meg őket; hogyan
alakítsanak ki párbeszédet.
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EZ TÖRTÉNT...
Innovatív kísérleti foglalkozatási
program – Elindult a képzés!
2014. augusztus végén 48 fő megváltozott munkaképességű személy kezdte meg a felkészülést a
„Digitális írástudás az alapoktól az
ECDL-ig” tanfolyamra és ECDL vizsgára való felkészülést az Ösvény
Esélynövelő Alapítvány TÁMOP1.4.3-12/1-2012-0052-es számú
„Innovatív, kísérleti foglalkoztatási
program megvalósítása az Ösvény
Esélynövelő Alapítványnál” elnevezésű program keretében.

A pályázati forrásból korszerűen
felszerelt oktató termek, az oktatók és az alapítvány munkatársainak segítő hozzáállásaként november 3-án vizsgát tettek az arra
vállalkozók, két modul zárásaként
számítástechnikai alapismeretek
és szövegszerkesztés témakörökben.
Nagy volt az izgalom, de bízunk a
sikerben, hiszen valamennyi képzésbe bevont személy lelkiismeretesen készült, sikeres belső vizsgát
tett, mely egyben jelzi felkészültségüket.
A program ütemezés szerint az
informatikai ismeretek megszerzése után 2015 januárjától immár
két szakmacsoportra bontva tanulnak tovább a résztvevők, aminek
zárásaként textiltermék összeállító
és fröccsöntő képzettségeket szerezhetnek. A tervek szerint az új
kompetenciákkal és ismeretekkel
felvértezett munkavállalók, fél
éves munkatapasztalat szerző fog2014. november

lalkoztatás után, részben az Alapítványnál részben a térségi vállalkozásoknál kaphatnak esélyt az elhelyezkedésre.
A program biztosítja számukra a
folyamatos személyre szabott segítséget, mentorálást, mentális
tanácsadást, motiválást, így reméljük, hogy nem lesz lemorzsolódás
és jelentősen javulnak az esélyeik
az elhelyezkedésre vonatkozóan.
Ambrus Szilvia
Parádés szüreti felvonulás
Csanádapáca utcáin
Parádés felvonulással örvendeztette meg a csanádapácaiakat a
Dohánylevél Hagyományőrző és
Hagyományteremtő egyesület a
napokban. Harmadik alkalommal
szerveztek szüreti mulatságot a
településen. A zenés, lovas kocsis
felvonulás 19 utcát érintett, nyolc
fogat és három egyéni lovas lepte
meg a helyieket. Érkeztek lovasok
Gerendásról, Gábortelepről, Pusztaottlakáról, Újkígyósról. A lovas
kocsin zenei kísérettel szórakoztatta a közönséget az orosházi Tekergő. A csanádapácai egyesület
dalköre pedig egy másik kocsin
énekelt és zenélt. Öt megállót iktattak a felvonulásba, valamennyi
helyen a néptáncosok fergeteges
műsort adtak. Nagy élmény volt ez
a szereplőknek, a lovas kocsizó
óvodásoknak, iskolásoknak. A község díszpolgára, Domján József a
feleségével az egyik megállónál
várta a fiatalokat és együtt énekelt
a felvonulókkal. Este szüreti mulatságot tartottak az Arany János
Művelődési Ház új színháztermében. A csabacsűdi hagyományőrzők dalcsokorral érkeztek. A
csanádapácai egyesület Szüreti
mulatság címmel zenés színdarabot adott elő, bemutatva a szüret-

hez kapcsolódó hagyományokat,
szokásokat.
forrás: B. M. Hírlap, 2014.10.28.
VálságPont Irodát alakítottak ki
Gyulán
VálságPont Irodát létesít és pénzügyi oktatássorozatot indít a Magyar Nemzeti Bank támogatásával
a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi
Regionális Egyesülete Gyulán –
közölte a témával kapcsolatos
november 4. sajtótájékoztatón
Alt Norbert, a város alpolgármestere és Márton Gábor, az egyesület elnöke. Alt Norbert kiemelte,
a válság idején már létrehoztak
egy VálságPont Irodát a hitelesek
érdekvédelméért,
tájékoztatásért. Márton Gábor kifejtette,
egyesületük két pályázata nyert a
Magyar Nemzeti Bank kiírásán,
mindkét lehetőségre szervezetük
tagjai mellett a gyulai érdeklődőket is várják. Az Esze Tamás utcai
civil házban megnyílt VálságPont
Iroda már kedden megkezdte működését, az oktatássorozat szerdán indul. Menyhért István szakmai oktató hangsúlyozta, az előadások legfőbb célja, hogy az emberek valódi pénzügyi ismereteket szerezzenek a családi költségvetés összeállításától a befektetési alapismeretekig. Gyulavári
György projektmenedzser elmondta, a VálságPont számos
területen, például a banki elszámoltatással kapcsolatos tanácsadással is várja az érdeklődőket.
forrás: B. M. Hírlap, 2014.11.05.
Gyógyszertárból Ugrai Ízek Háza
lett
Noha hivatalosan még nem adták
át, elkészült Biharugrán az Ugrai
Ízek Háza névre keresztelt
agroturisztikai szolgáltató ház,
6

amit a korábban gyógyszertárként működő önkormányzati
ingatlanban alakítottak ki. Előreláthatólag jövő tavasszal nyit
meg az érdeklődők előtt. A beruházás a helyi településfejlesztő
egyesület égisze alatt, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázata révén valósult
meg 35 millió forintból – számolt
be Vígh Ilona polgármester és
Szoboszlai Zoltán alpolgármester. Kialakítottak egy bemutató
termet, egy vendégek fogadására, elszállásolására is alkalmas
részt, egy üzemnek használható
raktárhelyiséget. A község vezetői hozzátették, az Ugrai Ízek Házában dolgozzák majd fel a közfoglalkoztatás során megtermelt
javakat, ezek kerülnek a kiállítópolcokra, a vendéglátást is megoldanák. – Emellett felvesszük a

kapcsolatot a helyi gazdálkodókkal, őstermelőkkel, az ő termékeiknek is lehetőséget biztosítunk a
bemutatkozásra, azokat is meg
lehet majd itt vásárolni. A KörösMaros Nemzeti Park termékeit is
az érdeklődők elé tárnánk, azokat
is forgalmaznánk – fogalmaztak,
remélve, a turisztikát is sikerül
ezzel erősíteni Biharugrán.
forrás: B.M. Hírlap, 2014.11.08.
Nem unatkoznak az „Őszikék”
A Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub évek óta aktív résztvevője
a Békéscsabai Kolbászfesztiválnak
és a töltött káposzta-főző versenynek. Október 24-én elkísértük az
5 fős gyúrós csapatunkat. Az idősek világnapi köszöntése után kezdődött a csapatok megmérettetése.(közben zene, tánc ebéd).

A 16 órai eredményhirdetéskor
ismét azzal a szomorú ténnyel kellett szembesülni, hogy semmilyen
helyezést nem értünk el. Mindig
úgy indulunk, hogy nem a nyerés,
hanem a részvétel a lényeg.
Október 26-án a töltött káposztafőző versenyen két csoportunk vett
részt. Az ötletes asztaldíszért az
egyik csoportunk különdíjas lett, a
2015-ös versenyen ingyen gyúrhatnak a rendezvényen.
Jelenleg a Ladányi Disznótorosra
készülünk, ami november nyolcadikán kerül megrendezésre. A rendezvényen a kolbászt nem díjazzák, de a részvételért minden csoport emléklapot és emléktárgyat
vehet át.
Turbucz Gyuláné
klubvezető

PÁLYÁZATOK
Fűtésköltség csökkentés
brikettált Erzsébet-utalvánnyal
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány egyetértésével az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. ismét brikettpályázatot hirdet az
ország leghátrányosabb helyzetű
kistérségeinek alap és/vagy középfokú oktatási intézményei
számára. A pályázat keretében a
felhasznált és érvénytelenített
Erzsébet-utalványokból előállított brikett nyerhető meg,
amellyel a hagyományos fűtőanyagok kiválthatóak, így a nyertes intézmények fűtési költségei
jelentősen csökkennek.
Az Erzsébet-utalvány felhasználása után is szociális célokat szolgál: az érvénytelenített utalványokból készített brikettekkel
olyan tanintézmények jutottak
és jutnak fűtési támogatáshoz,
ahol magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya. Az elmúlt
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években eddig 270 tonna brikettet nyert el 19 oktatási intézmény, amelyek az Erzsébetprogram segítségével fűtésköltségük jelentős részét megtakaríthatták.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány egyetértésével immár negyedik alkalommal hirdeti meg
brikettpályázatát az Erzsébet
Utalványforgalmazó Zrt. az ország
leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek alap és/vagy középfokú
oktatási intézményei számára. A
jelen pályázati kiírás 100 tonnányi
brikettel járul hozzá több oktatási
intézmény téli fűtésköltségének
csökkentéséhez.
A pályázattal kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a
http://www.erzsebetutalvany.hu
honlapon a "Brikettpályázat” menüpontban.
A pályázatok elektronikus úton
adhatók be, a jelentkezés határideje 2014. november 17.

"E.ON Advent” pályázat
A pályázat kiírója: E.ON Hungária
Zrt. (E.ON, Szervező); (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.)
A pályázat beérkezési határideje:
2014. november 17. 23:59
PÁLYÁZAT CÉLJA
Az E.ON országos pályázatát helyi
kisközösségek számára hirdeti
meg. A pályázók feladata, hogy
bemutassák, hogyan készülnek
közösen a karácsonyra, mint jelent
abban az önszerveződő kisközösségben a szeretet ünnepe, melynek tagjai. A pályázat a kreativitásnak nem szeretne határokat szabni, ugyanakkor a kiíró E.ON olyan
pályamunkákat látna szívesen,
melyek aláhúzzák e téli ünnep hagyományos, több évszázados értékeit, miszerint a karácsony az
öröm, a szeretet és az együttlét
ünnepe.
NYEREMÉNYEK
Az E.ON Advent pályázata során a
bírálati szempontoknak leginkább
E-Napraforgó

megfelelő, legkreatívabb 24 közösséget díjazzuk. A nyertes Pályázók nem a saját közösségük,
szervezetük, hanem saját településük (városuk, falujuk települési
önkormányzata) számára nyerik
meg a nyereményt.
Nyeremények:
1. 24 db kültéri, feldíszített karácsonyfa (a fa várható magassága
5 méter, a díszítése energiatakarékos LED izzókkal történik)
2. 24 db karácsonyi ajándékcsomag
3. A legkiemelkedőbb pályázatot
a zsűri további nyereménnyel jutalmazza. A fődíj egy gyermekek
számára biztosított adventi kézműves foglalkozás a nyertes településen.
A Nyertes pályázók és kedvezményezett települési önkormányzatok névsorát 2014. november 25én
17
órától
a
http://
www.eonadvent.hu oldalon teszszük közzé. A karácsonyfák és a
további nyeremények átadása
előreláthatólag 2014. december
1-10. között történik.
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
- Főváros, Megyeszékhely/Megyei
jogú városból pályázó;
- Város (de nem a Főváros, Megyeszékhely/megyei jogú város
számára pályázó);
- Egyéb település számára pályázó
A pályázaton való részvétel feltételeiről, a videofilm paramétereiről, jelentkezés lépeseiről bővebb
információk
a
http://
www.eonadvent.hu weboldalon
találhatók.
Ragadd meg a fényt! - Alkotói
pályázat
Vajon kinek mi jut eszébe a fényről, a Napról, az energiáról és a
karácsonyról? Mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk! Az
Aprólépés pályázata az UNESCO
által meghirdetett „2015, A Fény
Nemzetközi Éve” kezdeményezésOldal 8

hez kapcsolódik. Három alkategóriában hirdetjük meg két korosztály
számára.
Kategóriák:
1. „Karácsonyi fényeink” címmel:
pályázni lehet a közelgő ünnep és a
fény kapcsolatát energiatakarékossági szempontból bemutató alkotásokkal. Milyen fényekkel tehetjük
magasztosabbá és öková az ünnepet?
2. „Ejtsd rabul a fényt! címmel:
olyan pályázatokat várunk, melyek
bemutatják,hogyan „raktározhatjuk
el” a fény energiáját, milyen környezettudatos megoldások születtek már erre, mit használunk
mindennapi életünkben, valamint a
felfedező kedvű alkotók saját ötletét a fény kreatív „befogására”. A
fénnyel, de nem világítással kapcsolatos ötleteket is várjuk!
„Életünk természetes fényei” címmel:
azokat az alkotásokat várjuk, melyek a mindennapjainkat végigkísérő természetes fényt ragadják meg.
Ide küldjék azok is munkáikat, akik
a Nap/napfény jelentőségét, erejét,
szépségét szeretnék bemutatni.
Induljon a fény-árnyék vadászat.
Kik pályázhatnak? Magánszemélyek, közösségek (iskolák, osztályok,
szakkörök) kiemelten a 6 – 18 éves
korosztály. Egy személy/ csoport/
osztály több kategóriában is küldhet be alkotásokat. Korhatár nincs,
viszont a fődíjra csak a 6 – 14 év
közötti pályázók jogosultak!
Beküldhető:
- szabadon választott technikával
készített illusztráció (pl. rajz, grafika, képregény, montázs, fotó,
videó…),
- szöveges alkotás (szabadon választott műfajban írott munkák – pl.
mese, levél, esszé, vers, enciklopédia cikk, vicc stb. maximum 2000
karakter vagy egy A4 kézzel írott
oldal terjedelemben)
Fontos, hogy a nem szöveges alkotásokhoz mindenképpen kérünk
egy rövid leírást, hogy a kép mit

ábrázol és milyen technikával készült.
Feltöltési határidő: december 1.
23:59
További információ:
Tel: 1-210-3090,
info@aprolepes.hu
www.aprolepes.hu
3 jó cselekedet - Pályázat kiemelkedő társadalmi felelősségvállalási projektek elismerésére
Kik pályázhatnak: Cégek, média,
civilek
A támogatás célja: A 3 jó cselekedet a Gap Média csapatának legújabb társadalmi célú kezdeményezése.
Célunk, hogy minden cég, vagy
intézmény 1 évben 3 jó cselekedetet hajtson végre a versenyprogramunk keretein belül. Jó cselekedetnek tekintünk minden olyan, a
vállalat dolgozóiból álló csapat
által véghezvitt tettet, amellyel a
pályázó saját megítélése szerint a
társadalom tagjain, az egész társadalmon vagy környezetünkön segítettek.
A pályázaton minden olyan résztvevő indulhat, aki az alábbiakban
felsorolt kategóriák egyikébe tartozik, és a jelentkezési határidőig
benyújtja az érvényes jelentkezési
lapot, valamint a kért dokumentumokkal igazolja, hogy a pályázat
követelményeit
teljesítette,
azaz végrehajtott 2014.01.01.2014.12.18. között 3 jó cselekedetet.

1. Cégek: Magyarországon bejegyzett mikro -, kis és középvállalkozás, valamint nagyvállalatok.
2. Média: Cégen/kiadón belül lehetőség van szerkesztőségek önálló pályázatának benyújtására is,
legyen szó nyomtatott vagy elektronikus sajtóorgánumról.
3. Civilek: Egyénileg, vagy ajánlás
útján lehet jelentkezni. A Hétköznapi hős címet az a pályázó nyerheti el, aki éves tevékenysége során kiemelkedő szerepet tölt be a
E-Napraforgó

környezete életében vagy munkásságával, cselekedeteivel a társadalom segítségére van, jó cselekedeteivel jobbá teszi a világot.
A benyújtandó pályázati dokumentáció tartalma:
Szöveges beszámoló: Az év során
végrehajtott 3 jó cselekedet dokumentációja áll egy maximum 4000
karakteres (szóközökkel együtt)
összefoglalóból.
A beküldött, érvényes pályázati
anyagokat szakmai zsűri bírálja el.
A zsűri a beérkezett anyagokból
rövid listát állít, majd ez alapján az
alábbi kategóriákban hirdet eredményt:
1. Cégek:
„Legkreatívabb jó cselekedet”
„Legemberibb jó cselekedet”
„Legmeghatóbb jó cselekedet”
„Legnagyvonalúbb jó cselekedet”
„Legzöldebb jó cselekedet”
+1 díj: Közönség díj, melynek díjazottját nem a zsűri választja. A
legtöbb szavazatot kapott pályázat
nyeri el a közönségdíjat.
2. Média: „Az év legsegítőkészebb
médiuma”
3. Civilek: „Hétköznapi Hős”

A pályázati űrlap elküldésének határideje: 2014. november 21.
péntek 17:00
A pályázati dokumentáció beküldésének határideje: 2014. december
19. 17:00
Pályázat benyújtása:
e-mailen keresztül
info@3jocselekedet.hu
postai úton GAP Média Kft. 1126
Budapest, Nárcisz utca 12/A,
(ebben az esetben a videó anyagot
kérjük CD-n, DVD-n elküldeni)
Nevezési díj cégek esetében:
50.000 Ft+ ÁFA. A Média és a Civil
kategóriában a nevezés díjmentes.
Bővebb információ:
http://ktk.pte.hu
Erasmus+ Európai sporthét 2015
pályázatok
Az Európai Bizottság megadta a
2015-ös Európai Sporthéthez kapcsolódó Erasmus+ beadási határidőket. A sportesemények szervezésére
és az együttműködési partnerségekre 2015. január 22-ig lehet pályázni.

Az Európai Sporthét célja a testmozgás és a sport népszerűsítése
az Európai Unió országaiban.
A 2015 szeptemberében megvalósuló egy hetes rendezvénysorozat során különböző, sporttal kapcsolatos események kerülnek
megszervezésre, amelyet az Európai Bizottság koordinál. Az Erasmus+ pályázaton belül a szervezetek az Európai Sporthét során
megrendezendő non-profit sporteseményekre, valamint a kezdeményezést támogató együttműködési partnerségekre pályázhatnak.
Mindkét esetben a pályázatok
beadási határideje: 2015. január
22. A Sport kategória pályázatai
központi (brüsszeli) beadásúak,
ezeket az Európai Bizottság Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) kezeli. További információk:
European Week of Sport
(http://ec.europa.eu/sport/
events/2014/week-sport2014_en.htm )

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Workshop rendezvény: Lelki
egészségfejlesztés, függőség
megelőzés/felépülés segítés
2014. november 21-én (péntek)
Békésen, 9.00-13.00 óráig tartó
program keretében a non-profit
szektor helyzetéről, az együttműködési lehetőségekről, valamint a
jelenleg kiépítés alatt lévő helyi
egészségfejlesztési hálózat kialakítására vonatkozó, javaslatokat is
megfogalmazó előadásokat hallhatnak az érdeklődők. Ezen a napon kerül sor a Békési Járásban a
civil közösségek színterein, a lelki
egészségfejlesztés, a függőség
megelőzés/felépülés segítése területén eddig összegyűjtött egészség2014. november

fejlesztő kezdeményezések bemutatójára is: BioKonyha, Baba-Mama
klub, Tanya Program, Bio-Bumm,
Impulzus Tanuló Gazda program,
Családkonzultáció.
Jelentkezés, regisztráció:
Szűcs
Judit,
E-mail:
szucs.judit.bekes@gmail.com
Mobil: 06/30/308-85-43
Népegészségügyi Hálózati Központ
(NHK) Szakmai Támogató Hálózati
Tag (SzTH) Szeghalom-Békési Járás

kedves családját a Diabetes Világnap országos rendezvényére.
A rendezvény helyszíne: Csabagyöngye
Kulturális
Központ
(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)
Időpontja: 2014. november 22.
Program
10.00 – Köszöntők:
Dr. Fábián Ágnes, Békéscsaba
Megyei Jogú Város Egészségügyi
Tanácsnoka
Dr. Becsei László a dr. Réthy Pál
Diabetes Világnap
Kórház főigazgató főorvosa
A Magyar Cukorbetegek Országos Szemenyei Imréné, a békéscsabai
Szövetsége és a békéscsabai Cukor- Cukorbetegek Klubja elnöke
betegek Klubja meghívja Önt és Kincses János, a MACOSZ elnöke
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10.30 – Előadások:
Prof. Dr. Winkler Gábor: A cukorbetegség epidemiológiája és megelőzési lehetősége
Dr. Fövényi József: Vércukormérője pontossága az Ön biztonsága!
Dr. Gyimesi András: Cukorbetegek idegrendszeri szövődményei
Szabóné dr. Kállai Klára: Cukorbetegen „elég
jól” élni?
MACOSZ Emlékplakett átadása
12.00–14.00 Ebéd
14.00: Kulturális és szórakoztató programok
Amatőr és professzionális előadók színes és
változatos műsora – sok meglepetéssel
Moderátor: Tomanek Gábor színművész
Közben: Vetélkedő – vezeti: Tomanek Gábor,
szakmai értékelő: dr. Gyimesi András, a díjakat
átadja: Kincses János és Szemenyei Imréné
16.00: Zárszó – Kincses János

Kiállítás

Meghívó

A Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület
„Inspirációk” című kiállítása
2014.12.31-ig tekinthető meg
a Kétegyházai Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium
épületében.
(Kétegyháza, Gyulai út 6.)

A Fényes és Térsége
Egyesület Mikulás-napi ünnepséget szervez 2014.december
06-án 15 órai kezdettel
(Békéscsaba, Fényesi út 159/2),
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tolnai Ferenc elnök

2014. november
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Játék a gyermeki jogok kapcsán
A gyermeki jogok napjává nyilvánította november 20-át az ENSZ, miután a közgyűlése New Yorkban elfogadta a gyermekek jogairól szóló
egyezményt 1989-ben, kereken 25
éve.
A Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület ebből az alkalomból
immár kilencedik alkalommal hirdet
játékot a megye általános iskoláiból
a diákönkormányzatok képviselőinek. Ezt november 20-án 14 óra 30
perctől rendezik meg Békéscsabán,
a Csaba Centerben.
Minden általános iskolai diákönkormányzat ötfős, 5-8. osztályosokból
álló diákdelegációval és egy felnőtt
kísérővel képviselheti az intézményét. A játék során elsősorban kreativitásra épülő feladatokat oldanak
meg a csapatok, diákjogok, gyermeki jogok témakörben.
A vetélkedő két fordulóból áll, a
november 20-ai rendezvényre azok
a csapatok kaphatnak meghívást a
zsűri javaslata alapján, akik az előzetes feladatokat e-mailben beküldik.
Ezek pedig a következők:
1. A csapatoknak az első feladat
szerint a november 1. és 7. között
megjelenő Békés Megyei Hírlap lapszámaiban, esetleg ugyanezen időszakban a BEOL.hu hírportálon olvasható írások között egy olyan cikket kell keresnie, ami a jogokkal, a
jogérvényesüléssel, esetleg valamilyen jogsérelemmel foglalkozik. A
cikk szkennelt változatát, vagy online elérhetőségét – azaz a linket –
kell elküldeni.
2. A második feladat során egy
olyan rövid interjút kell készíteni az
általános iskolai diákönkormányzat
felnőtt segítőjével, melyben a diákjogokról, azok megismertetésének
lehetőségeiről esik szó, azokról kérdezik a csapattagok. Az interjú terjedelme legfeljebb egy A/4-es oldal
lehet.
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Az előzetes feladatok megoldását –
megjelölve a beküldő általános iskola nevét, e-mail címét, a jelentkező diákönkormányzati tagok névsorát, a kísérő tanárt – november 15ig kell eljuttatni a kbm@t-online.hu
e-mail címre.

Elérhetőség: Szűcs Judit, E-mail:
szucs.judit.bekes@gmail.com
Mobil: 06/30/308-85-43 Népegészségügyi Hálózati Központ
(NHK) Szakmai Támogató Hálózati Tag (SzTH) Szeghalom-Békési
Járás

Egészségfejlesztő kezdeményezés
gyűjtése

Karácsonyi cipősdoboz akció

A TÁMOP-6.1.1/12/1/1. kiemelt
projekt (OEFI) Népegészségügyi
alprojekt, Szakmai Támogató Hálózati tagjaként keresem és gyűjtöm
– a Szeghalmi és a Békési Járás településein 2015. júniusig – a közösségi, az iskola/köznevelés, a
munkahelyi színtéren (egyéni/
társas/szociális foglalkoztató, egészségfejlesztéssel foglalkozó cég/
szervezet) előforduló helyi egészségfejlesztési kezdeményezéseket,
esetleg példaértékű egészségfejlesztő
programokat/
szolgáltatásokat, melyek tartalma
pl. lehet: egészséges táplálkozás,
fizikai aktivitás, testi/lelki egészség
fejlesztése, viselkedési függőség –
szenvedélybetegséghez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
bántalmazás és erőszak megelőzése, baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, személyi higiéné.
Mitől egészségfejlesztő egy kezdeményezés?
Irányított és célzott a változtatása, a
célcsoport problémáit kezeli, egy
optimális(abb) jól lét elérését szolgálja.
Kérem a Szeghalmi-Békési Járás településeiről azon civil szervezeteket,
- amelyeknek van leírható, bemutatható egészségfejlesztő kezdeményezésük és még nem reagáltak a
megkeresésemre vagy nem jutott el
hozzájuk a felhívásom, jelentkezzenek,
- akik szeretnének csatlakozni a helyi szakmai támogató hálózathoz és
szeretnének rendszeresen népegészségügyi információkhoz jutni, jelentkezzenek, akár egy e-mail-ben

Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház elindította
a
hagyományos
"KARÁCSONYI CIPŐSDOBOZ AKCIÓJÁT", melynek keretein belül
szeretettel várják a lakosság részéről a jó állapotú játékokat,
ruhákat. Az adományokat eljuttatják a hátrányos helyzetű
családokhoz, gyermekekhez, ezzel is megteremtve az esélyt számukra egy boldog(abb) karácsonynak.
A felajánlott tárgyakat 2014. december 10-ig az alábbi gyűjtőpontokon lehet leadni:
- Békéscsaba bölcsődéi, óvodái,
általános-, és középiskolái
- Egyensúly AE Egyesület székhelye,Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.
- Csabagyöngye Kulturális Központ porta (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)
- Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
IV. em. 411.)
- Krokodil Cipőbolt (Békéscsaba,
Andrássy út 37-43., Csaba Center
I. emelet)
- Körösök Völgye Látogatóközpont (Békéscsaba, Széchenyi
liget 810.)
Nagylelkű segítségüket köszönjük!
Tájékoztatás
A Munkácsy Emlékház 2014. november 8-tól festési munkálatok
miatt zárva tart. Nyitás december folyamán.
Tájékoztatás:
www.munkacsyhaz.hu
E-Napraforgó

Jókai Színház programajánló
…Tied a világ! A Zikkurat Színpadi
Ügynökség, a Játékszín és a Békéscsabai Jókai Színház közös produkciója
Egyszer négy fiú egy dugába dőlt
lakásavató buli után hazakullogás
helyett lelkesen énekelni kezdett.
Ez sem így történt, de akár így is
történhetett volna. Betoppant egy
pizzafutár-lány, aki szintén ismerte
az összes dalt. Így is lehetett volna.
És úgy is, hogy a szomszéd egyáltalán nem találja hangosnak a zenét
és nem csörtet föl fenyegetőzve.
20 illés dal hangzik el ezen az estén olyan művészek tolmácsolásában, mint Gubik Petra, Feke Pál,
Serbán Attila és Vastag Tamás.

Szereplők: Feke Pál, Gubik Petra,
Serbán Attila, Vastag Tamás, Nagy
Sándor, Csomós Lajos, Gulyás Attila, Liszi Melinda és Bródy János,
Szörényi Levente
Dalok: Illés
Zenekar,
Librettó: Szente Vajk, Zenekarvezető: Szörényi Örs, Rendező: Szente
Vajk
Időpontok: november 13-14-15.

bajba sodorja, és George-nak igencsak észnél kell lennie, ha mindkettőjüket meg akarja óvni a következményektől.
„Ritka eset, hogy két ember együtt
vándoroljon. Tudod, milyenek a
munkások: jönnek, megkapják az
ágyukat, dolgoznak egy hónapig,
aztán elmennek egyedül. Sose
láttam, hogy valaki törődött volna
a másikkal. Nem is tudom, miért.
Talán ezen a rongyos világon mindenki fél a másiktól.”
(Steinbeck: Egerek és Emberek)
Bemutató: november 28. 19 óra

A szorgalmas lány és az elkényeztetett mostohatestvér szolgálatának és bérének történetét két
csetlő-botló béreslegény teszi
mókás kalanddá a gyerekek számára. A fiataloknak a szép Ágica
és az árva Jakup szerelmének
története ad módot az elábrándozásra. Felnőtt fejjel pedig érdemes elgondolkodni a mindenért a
körülményeket hibáztató vasfogú
bába, valamint a bölcs türelemmel szorgoskodó Holle anyó életpéldáján.
Bemutató: december 3. 15 óra

Varga Viktor: HOLLE ANYÓ
A Szarvasi Cervinus Teátrum és a
A színdarab a nagy gazdasági világ- Békéscsabai Jókai Színház közös
válság idején két vándormunkás produkciója
tragikus történetét tárja elénk.
George, az alacsony és fürge észjá- 2 felvonásos, látványos nagyszínrású fiatalember és társa, Lennie, a házi produkció, amely lendületes
lomha, szellemileg visszamaradott zenéjével és látványos táncával,
óriás egy kaliforniai tanyán vállal- egy modern látványvilágú, izgalnak munkát. Közös álmuk egy saját mas produkció, családi mesemusitanya, ahol önállóan gazdálkodhat- cal, minden korosztály számára
mondanivalót.
nak. Lennie-t együgyűsége folyton tartogat
2014. november
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Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
Játékvezetői öltöző. Egy tükör, egy
kávéfőző. Pad, öltözőszekrény.
Kenőcsszag. Kontaktlencse. Két
zászló, egy síp. Sárga lap, piros lap.
Illatok. Egy bíró, két partjelző.
Múlt, jelen, jövő. Három (két és
fél) felvonás: meccs előtt, szünet-

ben, után. Várakozás. Bosszú. Szeretet - ha lehet. Fejfájás.
Hová
lett
a
lap?
Kié lett a nő? Komédia. Tragédia.
Tragikomédia. Vagy amit akartok.
Szappan bosszúból kilopja Szomorúszájú zsebéből a sárga lapot,
Művész eldugja, és a futballpályán
a második félidőben elszabadulnak a nehézkedési erők. Három
hősünket azonban ez érdekli a
legkevésbé. Az ő személyes mecs-

csük az öltözőben játszódik. Ami
egyszerre édes is, sós is, kesernyés is, mint amilyen a sóska sült
krumplival, feltét nélkül.
Időpontok: december 6., 9., 10.
A jegyárakról és további részletekről érdeklődni lehet a Békéscsabai Jókai Színház Szervezőirodájában (Andrássy út 3.) vagy a
66/519-550-es
telefonszámon,
vagy szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
e-mail címen.

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Karácsonyi adománygyűjtés

Richter Aranyanyu Díj 2014

Az Élelmiszerbank a karácsony
előtti időszakban lakossági élelmiszergyűjtést szervez november 2829-én rászoruló családok részére.
Az önkéntesek az áruházba érkező
vásárlók figyelmét szórólap átadásával hívják fel az akcióra. Akik szívesen csatlakoznak a kezdeményezéshez, a pénztártól való távozás
után adhatják le adományukat a
kihelyezett gyűjtőpontokon.
A gyűjtést egyszerre több áruházláncban szervezik (Auchan, METRO,
Penny Market, TESCO), az összegyűjtött adományokat – amelynek
zöme tartós élelmiszer, illetve az
ünnepek közeledtével édesség, szaloncukor, csokoládé – szétosztó
partnerek közreműködésével pedig
a gyűjtések helyének közelében élő
családoknak juttatjuk el még az ünnepek előtt.
A lakossági gyűjtések során áruházanként fél és egy tonna közötti
adomány gyűlik össze, ami a többi
élelmiszerrel hasonló módon jut el
a rászorulókhoz. A lakossági gyűjtések célja a szétosztható élelmiszerkészlet növelésén túl a szervezet
tevékenységének szélesebb körben
való megismertetése is.
A 2014. november 28-29-i adománygyűjtéshez a Békés megyei
áruházak is csatlakoznak.
forrás: elelmiszerbank.hu

A Richter Aranyanyu Díj nőknek
szól és célja immár negyedik éve,
hogy olyan segítő foglalkozású nőket kutasson fel, mutasson be és
díjazzon, akik minden nap bizonyítják különleges erejüket, kiválóságukat.
A Díjat 2011-ben alapította Rácz
Zsuzsa író, a Terézanyu-könyvek
szerzője és a Richter Gedeon Nyrt.
A díjat olyan nőknek ítélik oda, akik
klasszikus, női segítő szakmákban
dolgoznak, munkájuk nélkülözhetetlen, mégis csekély anyagi és erkölcsi elismerésben van részük.
A Magyarországon egyedülálló
kezdeményezés célja a nők társadalmi megbecsülésének és önbecsülésének növelése. A díj megálmodói szeretnék, ha ez az elismerés pozitív társadalmi változást is
elindítana, ezért keresik a köztünk
élő hősnőket, akik nap mint nap
sokat tesznek családjukért és közösségükért.
Idén a pedagógus kategória egyik
döntős jelöltje Egerszegi Sándorné,
aki fogyatékos, köztük siket és nagyothalló emberekkel foglalkozik
rendkívüli odaadással és szeretettel. Ő maga is hallássérült, a
SINOSZ tagja.
A szavazás november 3-án indult
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és november 16-ig tart. Mind a 12
döntős Aranyanyu adatlapja és
kisfilmje megtalálható az aranyanyu.hu oldalon, itt lehet szavazni
is kategóriánként egy jelöltre. A
szavazás e-mailcím alapú, egy emailcímről kategóriánként egy
szavazatot lehet leadni.
A szavazás menetéről bővebb
információ található a http://
aranyanyu.hu oldalon.
forrás: sinosz.hu
Tájékoztató a Civil Szervezetek
beszámolóinak
feldolgozottságáról
A 2014. október 15-i nyilvántartási adatok szerint 81.097 db bejegyzett, működő civil szervezet
van, ezek közül jelenleg 30.333 db
közhasznú jogállás minősítéssel
rendelkezik. Az Országos Bírósági
Hivatalhoz 2014. május 1. és október 15. közt kb. 44.440 db beszámoló érkezett. A beszámolók közel 60 %-át, - mintegy 25.200 dbot - május 26-június 3. között, 8
munkanap alatt küldték meg a
civil szervezetek.
A feldolgozás gyorsítása érdekében az OBH Elnöke rendkívüli intézkedéseket vezetett be, ezen
kívül négy autizmussal élő fiatal is
lelkesen besegít a munkába. A nagyon rövid idő alatt beE-Napraforgó

érkezett jelentős mennyiségű beadvány manuális feldolgozása
ugyanakkor csak megfeszített
munka mellett és csak hosszabb
határidővel volt lehetséges.
A munka eredményét mutatja,
hogy míg 2014. júniusban 2277 db,
júliusban 4245 db, addig augusztusban 8565 db, szeptemberben
pedig 12.369 db beszámolót dolgoztunk fel; egybevetve a beszámoló-érkezést és az évi több, mint
2300 darab igazolás kiadására irányuló kérelmet meghaladó ügyterhet, mostanra a beérkezett beszámolók 80%-át közzétettük.
Továbbra is kérjük a civil szervezeteket, hogy beszámolóikat ne a
határidő lejárta előtti utolsó napokban küldjék, hiszen a folyamatos feldolgozást és a névjegyzékben történő közzétételt ez rendkívüli módon megnehezíti!
forrás: birosag.hu
Csepreghy: szerdától elérhető a
FAIR pályázatkitöltő rendszer
2014. november 5-től indul a
2014-2020-as uniós pályázati források elérését lehetővé tevő informatikai rendszer, a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) azaz a pályázati elektronikus ügyintézés felülete - jelentette be Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai
kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára sajtótájékoztatón kedden Budapesten. Az egységes informatikai rendszer segít
majd abban, hogy egyetlen, személyre szabott felület segítségével
tudják a pályázók kezelni a pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó
különböző feladatokat; elsőként a
FAIR az október 10-én meghirdetett első 9 pályázat beadását támogatja – jegyezte meg. Kiemelte: a
rendszer legnagyobb újítása, hogy
összeköttetésben áll néhány közhiteles adatbázissal - NAV, Cégbíróság, Földhivatal - így ezek segítsé-

2014. november

gével automatikusan tudja lekérni
a pályázó elektronikusan a szükséges dokumentumokat. Szavai szerint az új informatikai rendszer
lehetővé teszi, hogy Magyarországon olyan pályázati rendszer működjön, amely valóban reagál a
pályázói érdekekre. Hozzátette: a
felület külső, fizetett segítség nélküli pályázást tesz lehetővé, a korábbi 600 adatmező helyett 300-ra
csökkent a kitöltendő felület egyegy pályázat esetén, és tovább fog
csökkenni. Csepreghy Nándor
hangsúlyozta: arra törekszenek,
hogy a fejlesztéspolitika az előző,
2007-2013-as időszakinál sokkal
inkább pályázóbarát legyen, a
konkrét fejlesztési javaslatokat
beépítik majd a pályázati modulok
közé. A rendszer átalakításának
másik fontos célja az volt, hogy
igazságos pályázati rendszer működjön, így a FAIR minden regisztrált felhasználó számára egy időben teszi lehetővé a pályázást a
kitöltőprogram segítségével. A
pályázók adott esetben egy elutasítást követően tisztában vannak a
döntés pontos okával - fűzte hozzá. Kérdésre elmondta, hogy egységesen 30 napos határidők kitűzésében gondolkoznak a pályázat
megjelenése és a beadás között.
Laposa Tamás, a Miniszterelnökség fejlesztési-informatikai főosztályának osztályvezetője elmondta: a felület papírmentes ügyintézést tesz lehetővé. Egyetlen oldalt,
az adott vállalkozás nyilatkozatát
kell kinyomtatni, de ha a pályázó
rendelkezik elektronikus aláírással,
akkor a teljes igénylési folyamat
papírmentesen intézhető - emelte
ki. Az informatikai rendszer külső
felülete segíti a támogatások könynyű elérését, egy kattintással egy
adott pályázat minden adata elérhető. Ismertetése szerint a regisztráció egyszerű, öt-tízperces, és
személyre szabott ügyintézést tesz
lehetővé.
forrás: http://inforadio.hu

Már öt hazai múzeumot bejárhat
virtuálisan
Immár öt, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
fenntartásában
lévő múzeum anyaga érhető el az
interneten keresztül, vagyis látogatható virtuálisan. A Google Art
Projekt programjához mostantól
kisebb közgyűjtemények is csatlakozhatnak.
Magyarországon a Magyar Nemzeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi
Múzeum,
a
Szépművészeti
Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és az Iparművészeti Múzeum
csatlakozott a virtuális látogatást
lehetővé tévő adatbázishoz,
amelynek világszerte már több
mint 500 múzeum a tagja. Egyebek mellett a New York-i Metropolitan, a firenzei Uffizi, a londoni
British Museum vagy a bécsi
Kunsthistorisches Museum gyűjteménye férhető hozzá az Interneten.
A csatlakozó intézmények négy
különböző, de részben egymáshoz kötődő digitális megjelenési
formát vehetnek igénybe. A virtuális galéria gyűjteményi tárgyakat
mutat be nagyfelbontású fotóval
és angol nyelvű leíró adatokkal, a
gigapixel egy kiválasztott műtárgyról rendkívül nagy felbontású felvételt tartalmaz, a virtuális
séta a kiállító terekben egy speciális kamerával készül, annak képzeletbeli bejárására adva lehetőséget, míg a virtuális kiállítás tematikus gyűjteményi válogatások
megjelenítésére alkalmas. A tartalomszolgáltató
múzeumok,
gyűjtemények saját adminisztrátori hozzáféréssel hozzák létre
ezeket a tartalmakat, ideális esetben mind a négy különböző digitális megjelenési formát felhasználva. A projekthez történő csatlakozás ingyenes.
forrás: www.turizmusonline.hu
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Torzsa Ibolya
„A lombok hullnak…” – emlékezés egy barátra
Napok, sőt hetek teltek el a felkérés óta, hogy írjak Ungvári Misihez fűződő barátságomról,
munkatársi kapcsolatomról és arról az időről, amit együtt tölthettem vele. Hónapok teltek el a
szomorú áprilisi nap óta, amikor a felesége felhívott és sírva mondta a telefonba:
„A Misi elment.”
Az első találkozásunk közel 30 évvel ezelőtt volt, amikor én kisiskolás első osztályosként egy
farsangi mulatságon cowboynak öltözve roptam a táncot a diszkós pult előtt, ahol egy fekete
göndör hajú, nagy bajuszos bácsi mosolygott le ránk és szolgáltatta a zenét. Ő volt Ungvári Misi.
Akkor még nem tudtam, hogy az életem egy nagyon fontos szakaszának meghatározó személye lesz. Azt hiszem elsős
gimnazistaként kezdődött el a mi egy úton járásunk. A nyári kétegyházi művésztelepen kóstolhattam bele többféle képzőművészeti technikába, egy olyan táborban, amit Misi vezetett. Mindig is érdeklődtem a művészetek iránt, és nagyon jó
volt tudni, hogy van valaki a közelemben, akitől lehet tanulni. Bár az én figyelmem egy idő után inkább az agyag, a fazekasság, a népművészet felé irányult. A gimnazista éveim nyarainak elengedhetetlen részévé váltak ezek a művésztelepek, ahol naphosszat alkottunk, jókat beszélgettünk, új barátságokat kötöttünk, ahol nagy szerelmek és nagy csalódások
értek bennünket.
Frissen érettségizettként 1997-ben egy ilyen tábor után kért meg Misi, hogy legyek alapító tagja a Kötegyáni Baráti
Kör Egyesületnek. Egy olyan civil szervezetnek, amelyik megváltoztatja Kötegyán életét. Nem is volt kérdés számomra a
válasz – és akkor ott meg is pecsételődött a sorsom. Nem gondoltam volna, hogy 17 év múlva én leszek ennek az egyesületnek az elnöke. Így 1997-ben elkezdődött a mi közös munkánk, amibe csak lehetett bevont, gyerektáborokat szerveztünk, bonyolítottunk, és aktívan részt vettünk a játékban. Én időközben kitanultam a fazekasság majdnem minden csínját
-bínját, és visszakerültem a szülőfalumba. 2000 tavaszán pedig elkezdődött civil életem. Misi elindított azon az úton,
ahol a közösségért tenni akarás volt az elsődleges szempont. Itt egy 10 éves együttgondolkodás, egymás mellett munkálkodás vette kezdetét. Mindent, amit most tudok a szervezésről, a pályázatok írásáról, lebonyolításáról, az elszámolásról,
a közösségfejlesztésről, a művésztelepekről, azt mind-mind Neki köszönhetem. A civil szféra szellemiségét, hogy önzetlenül is lehet másért tenni, a saját szabadidőnket nem sajnálva, néha még anyagi javainkat is felhasználva egy eszme megvalósításáért. 2005-ben Misi feltette a kérdést: Lennék-e az egyesület titkára? Sok gondolkodási időt itt sem kaptam, de
nem is igen kellett ezen gondolkoznom, hiszen akkor már 5 éve „nyakig benne voltam” az egyesület munkálkodásában.
A vezetőség bizalmat szavazott, és egy újabb szakasz vette kezdetét – több munka, nagyobb felelősség. Misivel együtt
ez azonban sokszor nem is tűnt olyan nehéznek. Az évek során megtanultam félszavakból is megérteni, hogy mit szeretne mondani, hogy mire gondol, amikor a szemüvege fölött néz ki. Különleges barátság volt a miénk. Kicsit apa-lánya kapcsolat, kicsit főnök-beosztott viszony – bár azt sosem szerette, ha Főnök Úrnak szólítottam, még ha csak viccből is. Aztán
2011-ben Gyulán kezdtem el dolgozni, elköltöztem Kötegyánból. A napi 8-10 órás munkakapcsolatot a telefon váltotta
fel, ami mindig így kezdődött – „Helló, szia miújság?” – az elején a beszélgetés többnyire arról szólt leginkább, hogy ez és
ez az anyag, vagy ez és ez a pályázat hol van? melyik szekrényben? melyik dossziéban? És akkor én a telefon másik végén
mondtam neki, hogy mit hol talál meg. Most is hallom, ahogy mondja: „Szédületes vagy, hogy még ezt is tudod”. Az elmúlt években így volt ez, lett helyettem valaki más Misi mellett, aki napi szinten ott volt, és segítette a munkában, én
meg hétvégén, amikor haza mentem, illetve telefonon, e-mailben dolgoztam tovább Vele.
A tavalyi ősz már fájdalmas napokat hozott számára, egyre gyengébb lett, egyre fáradtabb lett a hangja. Az évzáró
vezetőségi ülés levezetése már nagyon nehezére esett. Gyakrabban mondogatta, ha „majd feldobom a bakkancsot” akkor is megy tovább az élet, és mennie kell az elkezdett dolgoknak is. A betegség ez év elejére kezdett eluralkodni rajta,
amikor megtudtuk a végzetes kórt, ami egyre csak sorvasztotta napról-napra, azzal egy időben az én életemben egy
örömhír érkezett – megtudtam, hogy kisbabát várok. Mifelénk azt szokták mondani, ahonnan az Isten elvesz egyet, ad
helyette egy másikat. Az utolsó hónapok a méltósággal elviselt betegségről szóltak volna – egy átlagembernél – de nem
Misinél, aki még, ahogy ő mondta – „az ágy tetején” is - azon törte a fejét, hogyan lehetne még pénzt szerezni az egyesületnek, milyen pályázatot adjunk be… és akkor ott a betegágyán rám hagyta, mindazt, amin évekig dolgozott. Ígéretet
tettem, hogy folytatom az elkezdett munkát és a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület vezetését. Nélküle persze már semmi
sem ugyanaz, egy nagyon nehéz örökséget kaptam. Tudtam, hogy nem kis dolgot vállalok magamra, de minden erőmmel, tehetségemmel azon leszek, hogy megőrizzem, tovább vigyem azt a szellemiséget, amiben Misi hitt, és dolgozott.
Tudom, jókat mosolyog most is a fehér bajusza alatt, és kinéz a szemüvege felett. Hallom a hangját, hogy egy-egy helyzetben mit mondana! Egyszóval, hiányzik! Hiányzik az életemből, Kötegyán életéből, a művészvilágból és azt hiszem
mindenkiéből, aki valaha a barátságát magáénak tudhatta. A lombok hullnak…
[Az írás megjelent a SZIN Közösségi Művelődés 19/4 számában „Emlékezés Ungvári Mihályra” címmel]
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KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent a Szin Közösségi
Művelődés újabb lapszáma
A Nemzeti Művelődési Intézet
szakmai periodikájának középpontjában a helyi és egyetemes
értékek állnak, ezek feltárásának
és megőrzésének gyakorlatába,
jó példáiba enged mélyebb betekintést a lapszám, emellett
ezúttal is országos körképet nyújt
a közösségi művelődés előremutató folyamatairól és az aktív művelődő közösségek életéről. A
közösségi szemléletű településfejlesztés jó példájaként olyan
polgármestereket is megismerhetnek, akik a közösség erejét és
hitét mozgósítva értek el kézzelfogható eredményeket településük kulturális és gazdasági fellendítésében.
TARTALOM
Mi dolgunk a világban?
Érték, Tiszakécske, Móricz Zsigmond

SZAKMÁNK ELISMERTJE
Czink Judit: „Segítünk, ha akarod!”
POLGÁRMESTEREK FÓKUSZBAN
Nagy tettekre egyedül nem képes
az ember…
Koczúrné
Tóth
Ibolya
tiszaszentimrei polgármester
ÉRTÉKTUDÓ POLGÁRMESTEREK
Ahol lényeges szerepet tölt be az
értékőrzés és az értékteremtés
Beszélgetés Kékedi Lászlóval,
Kisgyőr polgármesterével
Farkas Árpád homokbödögei
polgármester a falujáról és értékeikről
„Bőségesen örököltünk értékeket”
– Beszélgetés a helyi értékekről
Gyapay Zoltán ösküi polgármesterrel
Próbateremtől a polgármesteri
székig – Fazekas Zoltánnal,
Darnózseli polgármesterével
Szondi várának árnyékában és
fényében
Beszélgetés Dombai Gáborral,
Drégelypalánk polgármesterével

Tiszta forrást az utókornak
Beszélgetés Szekeres Katalinnal,
Kékcse polgármesterével
KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATÁS

Csapatépítés Hajdú-Biharban
Megyei látószög: Borsod-AbaújZemplén
A kulturális közfoglalkoztatás
tapasztalatai Hunyán
ÉRTÉK ÉS HAGYOMÁNY
Sárándi értékek
40 éves a táncház Debrecenben
A rend, mint örökség
ARCKÉPEK
Emlékezés Ungvári Mihályra
Emlékkonferencia-előadások
Dr. Koncz Sándorról
SZÍN SZÓKINCSTÁR
Szem, szemtelen, szemenszedett,
szemfüles, személy, személyiség
KULTURÁLIS ÚTVONALAK
Egyediség és európaiság: az Art
Nouveau káprázatos hálózata
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Önkéntesek és közösségi művelődés Franciaországban
Un bénévole de France
ÜZENŐ
A múltat be kell vallani Kósa Vilma
szamosszegi Emlékkertje
MIKROSZKÓP
Roma napló XIV.
A lap az alábbi linken rendelhető
meg:
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 felkutatása, adott pályázaton való részvétel feltételeinek, a megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötelezettségek, 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 pályázhasson, 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 működtetéséhez
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 kérdéseivel 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 elérhetőségen, 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;Urbancsok Győző Mátyás
Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna
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