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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Itt láttuk elsőként azt, hogyan épül ki 
a szociális tevékenység részeként 
a közösségfejlesztő munka, és talál-
koztunk elkötelezett önkéntesekkel. 
Már ekkor is szorosan együttműköd-
tünk a Groskáné Piránszki Irén által 
vezetett Hajdú-Bihar megyei közös-
ségfejlesztő csoporttal, akik szintén 
egy képzés hallgatói voltak, és együtt 
vettünk részt a dél-franciaországi ta-
nulmányi úton. 
 
1992-93-ban egy helyi fejlesztőket 
felkészítő képzés részeként valósult 
meg az első település közösségfejlesz-
tő munka a megyében, melynek hely-
színe Magyarbánhegyes volt. Szeren-
csés egybeesés volt: nekünk gyakorla-
ti munkát kellett végeznünk a képzés 
részeként, Magyarbánhegyesre pedig 
hívtak minket, segítsük helyben a fej-
lesztői tevékenységet. Majdnem egy 
hétig ott éltünk a településen (14 fő), 
a gyógyszerésznél aludtunk, mert 
nem volt más szálláshely. A helyben 
élőkkel interjúkat készítettük, estén-
ként nagy közösségi beszélgetéseket 
tartottunk. Megjelentek újságcikkek, 
volt olyan is, amelyik konfliktust ger-
jesztett az önkormányzat és a civil 
szervezet között. Később elkezdtünk 
különböző cselekvési irányok mentén 
elindulni, megjelent a helyi kalendári-
um; újságot nyomtattunk, megalakult 
a gazdakör, valamint a Magyarbánhe-
gyesi KalendáriumiKör, létrejött a 
francia kapcsolat, és erősödött a Ma-
gyarbánhegyesi Faluszépítő Egyesület 
tevékenysége, hagyományápoló és 
kulturális rendezvények honosodtak 
meg. Magyarbánhegyesi munkánk 
több szempontból is nagyon fontos 
volt: összeverődött a csapat, kialakult 
egy olyan kovász, egy olyan szellemi-
ség, amelyre építve 1993-ban meg-
alakult 

„A KÖZÖSSÉG DICSÉRETE”  
címmel jelent meg a 25 éves Közös-
ségfejlesztők Egyesületének jubileu-
mi kötete, melyet  az elmúlt havi szá-
munkban részletesebben is figyel-
mükbe ajánlottunk. Az alábbiakban a 
Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesületének  - a kötetben megje-
lent -  történeti áttekintését közöljük. 
 
A kezdet… 
A 90-es évek elején, a rendszerváltás 
után indult el a közösségfejlesztés 
szellemiségének elterjedése Békés 
megyében. Én akkor népművelőként a 
megyei művelődési központban dol-
goztam. Már ekkor éreztük, hogy 
szükség van olyan „csapatra”, amely 
felkészül a változásra, ezért egy kép-
zést hirdettünk. Mindehhez a szakmai 
indíttatást, segítséget a Közösségfej-
lesztők Egyesületétől, meghatározó 
szakembereitől – Vercseg Ilonától, 
Varga Tamástól, Beke Páltól és Péterfi 
Ferenctől – kaptuk, akik hosszú éve-
ken keresztül segítették a munkánkat. 
Ebben az időszakban vettem részt a 
Képzők képzője kurzuson, ahol magam 
is próbáltam elsajátítani a közösségfej-
lesztés alapjait. Az a furcsa helyzet állt 
elő, hogy egyszerre tanultam és pró-
báltam ki a gyakorlatban a megyében 
a közösségfejlesztéssel kapcsolatos 
tudnivalókat. Ekkor kerültem kapcso-
latba egy tanulmányi út révén a 
magyarbánhegyesi faluszépítőkkel is, 
egy gyógyszerésszel, egy vállalkozóval 
és a fogorvossal, akik keresték a he-
lyüket a településen. Számunkra nagy 
„lökést” adott, hogy az országos egye-
sület szervezésében részt vehettünk 
egy párizsi tanulmányi úton, megta-
pasztaltuk 
egy más rendszer működését, például 
hogy miként foglalkoznak a bevándor-
lókkal. 

Közösségfejlesztés Békés megyében 
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a Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete (a székhelyünket ké-
sőbb áttettük a megyei művelődési 
központba, amely mint intézmény 
– az infrastruktúra biztosításával,  
a személyi feltételek megteremté-
sével – teljes körű támogatást 
adott az egyesület működéséhez.)  
Az itt megvalósult gyakorlati terep-
munka még tanulási folyamat volt, 
vitt bennünket a lendület, de tény, 
hogy mérföldkő volt a megyei kö-
zösségfejlesztő munka elindulása 
tekintetében. Megfogalmaztuk a 
szervezet fő célját és küldetését: 
bátorítani, segíteni kívánjuk min-
dazokat, akik a helyi közösségek 
építésén, fejlesztésén dolgoznak 
Békés megyében. 
 
Civil szolgáltatások 
Az alakulástól kezdve folyamatosan 
bővült a tevékenységi körünk, szé-
lesedett a kapcsolatrendszerünk, 
egyre több kezdő közösség kere-
sett meg bennünket különböző 
problémákkal:  bejegyzés, műkö-
dési  nehézségek, pénzszerzési le-
hetőségek, kapcsolat az önkor-
mányzattal, egy-egy program bein-
dítása, stb. 1993-ben indítottuk el 
Civil Hétvége sorozatunkat, 1994-
ben regionális tanácskozást ren-
deztünk dél-alföldi résztvevőkkel. 
1995-ben az Oriens nemzetközi 
kulturális rendezvény keretén belül 
– az ifjúsági házzal közösen – há-
romnapos nemzetközi tanácsko-
zást bonyolítottuk le civil témában. 
Minden évben részt vettünk Buda-
pesten a Nonprofit Expo-n, bemu-
tatva nemcsak a saját, hanem a 
megyei civil szektor tevékenységét 
is. Az eredeti célkitűzéseink között 
– az alakulásakor – nem szerepel-
tek a civil szervezetek széles köre 
felé nyújtandó szolgáltatási tevé-
kenységek.  Az igényekkel, a szük-
ségletekkel a gyakorlati közösség-
fejlesztő munka során találkoztunk. 
Ezekre reagálva 1996-ban – az Eu-
rópai Unió Phare Demokrácia 
programjának pályázati támogatá-
sával –már „profibb” formában 

folytattuk a civil szektort segítő, 
erősítő szolgáltatási tevékenységü-
ket, az első időszakban elsősorban 
a képzések  területén. 1998-tól – a 
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért 
Alapítvány és az Európai Unió Phare 
Demokrácia programjának második 
körös támogatásával –tevékenységi 
körünk szaktanácsadással, civil 
adatbázis kiépítésével, a Naprafor-
gó havi közösségfejlesztő újság 
megjelentetésével,képzések, műhe-
lyek, információs napok szervezésé-
vel bővült. 1999-től alakult ki a je-
lenleg  is működő szolgáltatási kör 
véglegesen, pályázati úton szerzett 
állami támogatással, elsőként a Civil 
Ház, későbbiekben a Megyei Civil 
Szolgáltató Központ projekt kereté-
ben, 2011-ig. Ez utóbbi tevékenység 
igen intenzív volt a Nemzeti Civil 
Alapprogram beindulásakor, a civil 
szektort érintő különböző törvényi 
változások kapcsán, valamint az 
országos pályázatok megjelenése-
kor. Jelenleg 400, az adatbázisunk-
ban szereplő civil szervezettel, in-
formális közösséggel, cselekvő 
egyénnel állunk valamilyen kapcso-
latban a megyében, akik más-más 
szolgáltatásunkat veszik igénybe. 
Működésünk 20 éves időtartama 
alatt több alkalommal részt vettünk 
a nonprofit szektort érintő kutatá-
sokban, valamint stratégiák elkészí-
tésében: Körös-sárréti Civil Straté-
gia, Békéscsabai kistérségi 
Közművelődési Stratégia, Megyei 
Civil Stratégia, a NIOK-kal partner-
ségben a megyei civil szektor elem-
zése, Békéscsabai civil szervezetek 
kutatása. 
 
Szükségletfeltárás és ebből építke-
ző közösségfejlesztő programok 
A 90-es évek második felében Csa-
bacsűdön (az országos képzés ré-
szeként), Almáskamaráson, Puszta-
ottlakán és Medgyesegyháza–
Bánkúton folytattunk településfej-
lesztő tevékenységet.  A terepmun-
kák egyik legsikeresebbike Furugy, a 
Körösök-völgyében elhelyezkedő, 
ekkor még közel 100 fős lakosság-

számú település, amely közigazga-
tásilag Békésszentandráshoz tarto-
zik. A település infrastrukturális 
szempontból nagyon elmaradott 
volt, hiszen nem volt bekötőút, 
telefon, munkalehetőség. A feltáró 
munka keretében megkérdeztük a 
falu minden lakóját, és elkezdtük 
közösen gondolkodni, hogyan le-
hetne a helyben élők összefogását 
segíteni. Kinyittattuk a közösségi 
teret, programokat szerveztünk, 
ösztönzésünkre elindult a szociális 
étkeztetés is. A falu nevét se tér-
kép, se tábla nem jelezte, felállí-
tottuk közösen a helyiekkel. A ve-
zetőkkel, hangadókkal elutaztunk 
más településekre, ahol tanulmá-
nyoztuk a sikeres gazdaságfejlesztő 
programokat. Megjelentettünk egy 
kiadványt Életjel (Pillanatok egy 
leírt/elfelejtett lakóhely életéből) 
címmel. E – közel 4 évig tartó – 
tevékenységünk során, egy civil 
szervezet megalakítására tett kí-
sérlet kapcsán, tapasztaltuk meg, 
hogy nem lehet a helyi társadalom 
természetes folyamataiba beavat-
kozni akkor, amikor a helyben élők 
akarata, gondolkodása még nem 
érett meg rá. 
 
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesü-
lettel partnerségi kapcsolatunk 
közvetlenül a rendszerváltás után 
alakult ki, és a mai napig is tart. 
Intenzív, a település egészét érin-
tő, a határon is átnyúló fejlesztési 
programokban gondolkodtunk, 
amelyeknek különböző állomásai 
voltak: három alkalommal végez-
tünk a településen szükségletfel-
mérést, és készítettünk erre épülő 
stratégiát. Közösen dolgoztuk ki az 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
(IKSZT) pályázatot, készítettük elő 
a Sarkadi Kistérségi Civil Fórum 
működését, folytattunk tudatos 
hálózatépítést a mikro-régióban a 
civil szervezetek, közösségek köré-
ben és „raktuk le” a Békés-Bihar 
Népfőiskola Kollégium alapjait. Az 
építkező közösségfejlesztésnek a 
már említett települések mellett 
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még jó néhány helyszíne volt, pél-
dául Békéscsaba Jamina városré-
sze, Körösnagyharsány, Kondoros, 
Kertészsziget, Bucsa, Ecsegfalva, 
Biharugra.2012-ben Kardoson és 
Szabadkígyóson – a Megyei Ibsen 
Nonprofit Kft Kulturális Irodájának 
partnereként – ifjúsági közösségi 
felmérést végeztünk a helyi fiata-
lokkal együttműködve.  Munkáink 
során – az igényeknek és a helyi 
adottságoknak megfelelően – kü-
lönböző közösségfejlesztő módsze-
rekkel dolgoztunk. 
 
Képzések, hálózatépítés 
Egyesületi munkánkban a kezde-
tektől kiemelten fontosnak tar-
tottuk a hálózatépítést, illetve azt, 
hogy a megye minél több kistérsé-
gében, településén legyen jelen 
közösségfejlesztő szemlélettel ren-
delkező egyén, szervezet, informá-
lis közösség. Ezt a célt kívántuk 
megvalósítani többek között a kü-
lönböző képzések, programok, 
szakmai műhelyek szervezésével, 
melynek első állomása annak a 
Megyei Civil Módszertani Műhely-
nek a létrehozása volt a 90-es évek 
második felében, melynek kereté-
ben a megyében működő civil szö-
vetségek, informális térségi és he-
lyi hálózatok vezetőit találkoz-
tattuk, képeztük. 2008-ban 45 órás 
akkreditált közösségi munka kép-
zést szerveztünk a személyes szol-
gáltatást végző szakemberek szá-
mára – a Közösségfejlesztők Egye-
sületével partnerségben. 2010-től 
váltak intenzívebbé a kistérségek-
ben megvalósuló, egymásra épülő, 
a mikro-régiós hálózatok építését 
elősegítő képzéseink, így például 
2011-ben egy 20 órás pályázatíró 
tréning a mezőkovácsházi kistér-
ségben és egy 20 órás adomány-
szervezési képzés Békéscsabán, 
vagy 2013-ban egy szervezetfej-
lesztés képzés a mezőkovácsházi 
kistérségben (64 órás), valamint 
egy nonprofit menedzsment képzés 
Vésztőn és környékén (56 órás). 
Az Európai Unió támogatásával 

megvalósult a kapcsolataink kiszé-
lesítését lehetővé tevő komplex 
képzési projektjeink a legutóbbi 
évek eredménye: 2008-2010-ban a 
TAN– FOLYAM - Tanulás a folya-
matos fejlődésért – Program a Bé-
kés megyei civil szervezetek fejlesz-
téséért c. projekt, 32 civil szervezet 
részvételével, illetve 2013-2014-
ben az Együtt a közösségekért! c. 
projekt, melynek keretében közös-
ség- és társadalom-fejlesztő; játék-
mester szakkört indítottunk, köz-
életi tábort szerveztünk, vetélke-
dőt, témahetet valósítottunk meg 
7 együttműködő oktatási-nevelési 
intézménynél, 336 hátrányos hely-
zetű gyermek bevonásával. 
 
A Köztámháló 
Az Egyesület 2004-től 2009-ig be-
kapcsolódott – a Közösségfejlesz-
tők Egyesülete által koordinált – 
Közösségi Kezdeményezéseket Tá-
mogató Szakmai Hálózatba, amely-
nek keretében elsősorban a közös-
séghiányok kistelepülésről érkező 
résztvevőket segítettük szaktanács-
adással, információközvetítéssel,  
tapasztalatcsere utak szervezésé-
vel, képzéssel. 
A Köztámháló programhoz 20 Bé-
kés megyei település csatlakozott.  
E tevékenység keretében kapcso-
lódtunk az Állampolgári Részvétel 
Hete (ÁRH) rendezvénysorozathoz, 
koordinálva a megyei résztvevőket, 
valamint összefogva a kérdőíves 
munkát, amelyet a mai napig is 
végzünk. 
 
Körös-Sárrét 
A Szeghalmi kistérségben 2004-
ben – proHáló Program a nonprofit 
szolgáltatások és a nonprofit 
szolgáltatók hálózatának fejleszté-
séért c. projektjének támogatásá-
val – a helyi partnerekkel együtt-
működve, kistérségi közösségfej-
lesztő programot indítottunk el.  A 
4 év során szükségletfeltáró kérdő-
íves kutatást végeztünk a civil szer-
vezetek körében, stratégia-építő 
tréninget szerveztünk, amelyre 

építve megalakult a Körös-sárréti 
Civil Műhely (jelenleg Körös-sárréti 
Civil Szervezetek Szövetsége). Az 
eltelt időszak alatt – a fejlesztő 
folyamat részeként – több képzést, 
tapasztalatcserét, információs na-
pot bonyolítottunk le, elősegítve a 
civil szervezetek hálózatba szerve-
ződését. 
 
Megyei közművelődési feladatel-
látás 
Egyesületünk 2007-től kezdődően, 
a Békés megye önkormányzatával 
kötött megállapodás alapján, köz-
művelődési feladatellátást valósí-
tott meg a közművelődés, közös-
ségfejlesztés területén; ezt a tevé-
kenységet jelenleg a Nemzeti Mű-
velődési Intézettel kötött szolgálta-
tási szerződés keretében végezzük. 
Ebben az időszakban erősödött az 
önkormányzatokkal a kapcsola-
tunk; részt vettünk a megye civil 
stratégiájának elkészítésében. A 
megyei civil szektor fejlődése 
szempontjából nagy előrelépést 
jelentettek a megyei önkormány-
zat által meghirdetett pályázatok, 
melyek tartalmi előkészítésében 
közreműködtünk.  
 
Nemzetközi kapcsolatok 
A Közösségfejlesztők Egyesületé-
nek köszönhetjük, hogy egy máig is 
élő – közel 15 éves kapcsolatunk 
alakult ki a franciaországi Savoie 
régióban működő Mont Blanc 
Népfőiskolával. 
Az eltelt 15 év alatt 15 alkalommal 
szerveztünk cserelátogatást, tanul-
mányi utakat kulturális, ifjúsági, 
turisztikai, valamint gazdaságfej-
lesztési témakörökben. 
A szatmárnémeti CREST Forrásköz-
ponttal szintén 15 éves a kapcsola-
tunk, a tanulmányutakon túl két 
jelentősebb, több évig tartó pro-
jektet valósítottunk meg közösen: 
Közösségek fejlesztése határok 
nélkül címmel (PHARE CBC támo-
gatással) a magyar-román határ 
mentén található 8 megye civil 
szervezeteit érintő programot,  
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valamint a Település-
közösségfejlesztők a falvak megma-
radásáért című projektet, melynek 
elsődleges célja a kistelepülések 
társadalmának megerősítése, a he-
lyi cselekvés ösztönzése volt. 
„A közösségfejlesztés nekem a szak-
mám, a lelkem és a hobbim is egy-
ben” – nyilatkozta egyszer  az egyik 
alapító tagunk, amellyel teljes mér-
tékben azonosulni tudok. Cikkem 
végén azoknak a nevét szeretném 
felsorolni (korántsem a teljesség igé-
nyével), akik sokat tettek – és tesznek 
– a közösségfejlesztés szellemiségé-
nek elterjesztéséért Békés megyé-
ben: 
Hajnal Edit, Zsótér Mária, Ambrus 
Szilvia, Mórocz Ildikó,  Butora Hajnal-
ka, Bálint Andrea, Kresák Anna, 
Lingurár Sándor, Tőkés Gyula, Farkas 
Gyula, Regős Mátyás. 

Elszármazottak:  
Novákné Bogár Csilla, Kokavecz Ka-
talin, Závogyán Magdolna, Dombi 
Ildikó, Szaitz Éva; és akik már nincse-
nek közöttünk: István Anna, Ungvári 
Mihály. 
 
Egyesület-alapítók:  
Kovácsné Füredi Enikő, Pocsajiné 
Fábián Magdolna,  Hargittainé  

EZ TÖRTÉNT... 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
NÉPZENÉTŐL A KORTÁRS ZENÉIG 
 
A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány 1990-től működik, 1998-tól közhasznú 
szervezetként. A szervezet felkarolt egy közösségi kezdeményezést, s felvállalta, hogy 
főpályázóként lebonyolítója lesz a NÉPZENÉTŐL A KORTÁRS ZENÉIG című projektnek. 
A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány kiváló zenei szakemberek segítségével nyújtotta be pályázatát. 
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0047 azonosítószámú projekt 23.072.890Ft támogatást nyert, s így 2014. január 
1-től megkezdődhettek a tervezett tevékenységek. 
 
Projektünk Békés megye 4 településén, 7 intézményben valósult meg. Az együttműködésbe bevont 7 intéz-
mény között 2 óvoda, 3 általános iskola és 2 középiskola található. 
A partneriskolákban-óvodákban, illetve a közvetlenül a tagintézményekben érintett gyerekek száma 2.429 fő. A 
12 hónap alatt megvalósult 12 db heti, és 3 db havi zenei szakkör, 15 alkalommal rendeztünk témanapokat, 
lebonyolítottunk 2 db bentlakásos témahetet, továbbá 40 alkalommal tehetséggondozást. 
Az alapítvány vonzáskörében tevékenykedő alkotók, előadók mindannyian felkészült szakemberek, akiknek 
több éves gyakorlata van az ismeretátadásban a zenei előadóművészet területén. A népzenéből kiindulva a 
fiatalokat vonzó mai zenéig terjedt a tematika, s olyan kiváló zenei oktatók vállalták a közreműködést a projekt-
ben, mint az országosan is elismert Benkő Zsolt, a neves blues-zenész Borsodi László, a Bostonban végzett, Prí-
ma díjjal elismert Cseh István. Megtisztelt bennünket azzal, hogy elfogadta felkérésünket az egyik legnépsze-
rűbb zenész és kiváló oktató Hevesi Imre, a zenei utánpótlás nevelés elismeréseképp Békéscsaba Ifjúságáért 
díjjal kitüntetett Lustyik István, Petruska András, aki „egyszemélyes zenekarként” járja az országot nagy sikerű 
koncertjeivel, és a feltörekvő fiatal tanítványok közül Kölcsey Szabolcs és Skultéti Zoltán. 
A tevékenységek során lehetőség kínálkozott a népdal, népzene megismerésére, a hangszeres zenei közösségi 
ismeretszerzésre, a hagyományok beépítésére a kortárs zenébe. A résztvevő gyermekek az ismereteik bővülése 
mellett az közösségi együttlét, az előadói-alkotói örömet is megélhették. A Népzenétől a kortárs zenéig projekt 
jól szolgálta e célokat. 

Megyeri Valéria,Szabó Mihály, 
Farkasné Imre Éva, Farkas László, 
Bíró Ilona, dr. Jónás Szilvia, Bálint 
Elekné, Dávid Zoltán.  
 
Pocsajiné Fábián Magdolna 
(a kötet teljes terjedelemben a 
www.kozossegfejlesztes.hu honla-
pon olvasható) 

http://www.kozossegfejlesztes.hu
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Forrásszerzési lehetőségek a civil 
szektorban  

Ezzel a címmel rendezett konfe-
renciát a Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesülete 2014. decem-
ber 3-án a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A rendezvényen a 
megye kisebb-nagyobb települése-
iről mintegy 80 érdeklődő vett 
részt, mely kiválóan tükrözte a té-
ma aktualitását. A nap folyamán a 
2015. évi pályázati lehetőségek 
közül négy programról hangzott el 
tájékoztatás.  

Az egyesületi titkár nyitószavai 
után rögtön nemzetközi vonalra 
tértünk át, hiszen Antall-Horváth 
Veronika, a Nemzetközi Visegrádi 
Alap magyarországi megbízottja 
hívta fel a figyelmet a Cseh, Ma-
gyar, Lengyel és a Szlovák Köztár-
saságból természetes személyek, 
intézmények és szervezetek prog-
ramjait támogató pályázatra. Rész-
letesen szólt a kis-és közepes pro-
jektekről - kiemelve a kulturális 
együttműködés és a kutatás kate-
góriát –, ismertette a pályázók kö-
rét, a megvalósítás időtartamát, az 
elszámolható költségek körét, a 
pályázás menetét. Hangsúlyozta, 
hogy minden projektben szerepel-
ni kell egy visegrádi hozzáadott 
értéknek, majd befejezésként a 
határon túli együttműködések ki-
alakítására, megerősítésére buzdí-
totta a jelenlévőket. 

A folytatásban az Erasmus+ prog-
ram által kínált lehetőségekről 
esett szó Karvalits Ivett tolmácso-

lásában. Az Eurodesk országos  
koordinátora ismertette az Európai 
Unió oktatási, képzési, ifjúsági és 
sport programját a 2014-2020 kö-
zötti időszakra vonatkozóan, mely-
nek keretében 3 kategóriában le-
het pályázatot benyújtani. A jelen-
lévők megtudhatták, hogy a prog-
ram célja az ifjúság kulcskompe-
tenciáinak fejlesztésén túl, a de-
mokratikus közéletben és munka-
erőpiacon való nagyobb részvétel, 
a társadalmi befogadás és szolida-
ritás magasabb szintre emelése.  A 
program előtérbe helyezi a kés-
zség- és módszerfejlesztést, a több 
szektor közötti együttműködést. 
Részletesen bemutatásra kerültek 
a támogatási szabályok az Egyéni 
mobilitási projektek - a fiatalok és 
szakemberek külföldi tapasztalat-
szerzése; az Innovációt és bevált 
gyakorlatok megosztását célzó 
együttműködések; a Szakpolitikai 
reformok támogatása témakörök-
re vonatkozóan. 

A szünet után Frank Nóra az Euró-
pa a polgárokért programról tájé-
koztatta a jelenlévőket. Az előadó 
az európai polgárság megerősíté-
sét célzó programmal kapcsolat-
ban felhívta a figyelmet a prioritá-
sokra, úgymint a disszemináció; a 
világosan megjelenő és kidolgozott 
európai dimenzió; újszerű tevé-
kenységek; az innovatív munka-
módszerek. A program koordiná-
tora ismertette az Európai emléke-

zet, illetve a Demokratikus 
szerepvállalás és polgári 
részvétel (Testvérváros 
program; Városok hálóza-
tok; Civil társadalmi projek-
tek) témakörökben be-
nyújtható pályázatokkal 
kapcsolatos célokat, az el-
várásokat, a finanszírozás 
módját, a bírálati szempon-
tokat. Az előadó zárszavá-
ban a pályázásra való bizta-
tásként még a 2007-2013-

as időszakra vonatkozó számada-
tokat osztotta meg a jelenlévőkkel, 

melyből megtudhattuk, hogy ösz-
szesen 820 hazai projekt kapott 
támogatást a 7 év alatt. 

A konferencia záró előadását Bar-
na Márton, a Nemzeti Kulturális 
Alap projektvezető főtanácsosa 
tartotta meg, aki az online pályá-
zati rendszer működését mutatta 
be a hallgatóságnak. A Közműve-
lődés és Népművészet Kollégiuma 
által kiírásra kerülő pályázatokkal 
kapcsolatban elmondta, hogy a 
korábbi témakörök, lehetőségek 
adottak lesznek 2015-ben is a 
közművelődési intézmények, kul-
turális civil szervezetek számára. 

Az előadásokat követően konzul-
tációs lehetőséget biztosítottunk 
a résztvevőknek, és több szerve-
zet képviselője fordult konkrét 
kérdésekkel az előadókhoz, mely 
szintén bizonyítja, hogy a civilek 
keresik lehetőségeiket a program-
jaik megvalósításához, legyen 
akár szó hazai vagy nemzetközi 
forrásról. 

Butora Hajnalka 

 
A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület 2014. évi tevékenysége 
 
A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület 2014-ben is több mint 
200 programot valósított meg 
egyesületi tagjaival, partnereivel 
együttműködve.  
A programok között számtalan 
játszóház, mesterség bemutató, 
kiállítás, installáció biztosítás, köz-
reműködői feladat ellátása szere-
pelt. Hosszú lenne felsorolni min-
den programot, így csak a legki-
emelkedőbbeket említenénk 
meg.  
Szervezetünk 2014-ben 14. alka-
lommal valósította meg az Orszá-
gos Textiles Konferenciát és a hoz-
zá  kapcsolódó pályázati kiállítást, 
15. alkalommal került sor a Körös-
völgyi Sokadalom megrendezésé-
re a Gyulai Vár mellett, melyre 
jövőre is nagy szeretettel várjuk 
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az érdeklődőket.  24. alkalommal 
tartottunk Országos Felnőtt és 
Ifjúsági Népművészeti Tábort Bé-
késcsabán az Iskolacentrumban, 
ahol idén is közel 300 táborozó 
sajátította el a kézművesség egy-
egy mesterségének alapfogásait. 
Augusztus 20-án szokásainkhoz 
hasonlóan részt vettünk a Mester-
ségek Ünnepén a Budai Várban. A 
Csabai Szlovákok Szervezetével 
együttműködve 2014-ben is részt-
vevői voltunk a Nemzetiségi Fesz-
tiválnak Békéscsabán. A Nemzeti 
Művelődési Intézettel együttmű-
ködve szakmai megvalósítói vol-
tunk az „Újra öltünk és örökítünk” 
program Békés megyei szakkörei-
nek, valamint részt vettünk a Ka-
punyitogató programokon is. Az 
NKA nyertes pályázatának köszön-
hetően több mint 10 Békés me-
gyei településen tartottunk mes-
terség bemutatót, játszóházat 
vagy rendeztünk kiállítást. Meg-
számlálni is nehéz lenne, hogy 
hány önkormányzat, szervezet 
kérésére tettünk eleget különböző 
programjaikon közreműködéssel. 
Bízunk abban, hogy 2015-ben is 
hasonlóan sikeres évet tudhatunk 
majd magunk mögött, s ezúton is 
kívánunk valamennyi egyesületi 
tagunknak, partnerünknek, leen-
dő partnerünknek áldott, békés 
Karácsonyt és eredményekben 
gazdag boldog új esztendőt! 

Pál Miklósné 
 

Térségi értékek megismertetése a 
diákokkal 
 
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egye-
sület a Sárrét Falusi Turizmusáért 
Egyesület néven alakult 1998-ban 

a két halmozottan hátrányos hely-
zetű kistérségben, Békés-Biharban 
és a Körös-Sárréten alternatívát 
kínálva az országos átlagot kétsze-
resen, néhány településen ennél is 
nagyobb mértékű munkanélkülisé-
gi mutatók mellett,  a fejlődésre, 
felvázolva egy lehetséges kitörési 
területet, az idegenforgalmat. Az 
egyesületünk mára a két kistérség 
idegenforgalmának a legfontosabb 
idegenforgalmi civil szerveződése. 
Egyesületünk folyamatosan növek-
szik, egyre többen érdeklődnek 
szervezetünk iránt, 2013-ban 51 
tagunk volt. (12 önkormányzat 
mellett új belépő Csökmő, 10 ma-
gánszemély, 5 egyesület, 7 egyesü-
leti tagsággal rendelkező önkor-
mányzatok által fenntartott intéz-
mény és 17 vállalkozó). 
Egyesületünk működése során a 
térségi fiatalok nevelésére, isme-
reteik a fejlesztésére is nagy hang-
súlyt helyez. Célunk, hogy a Körös-
Sárrét épített és természeti örök-
ségét megismerhessék a térsé-
günk településein élő diákok és 
felnőttek, s a közös programok 
során segítsük az ifjúsági korosz-
tály beilleszkedését a helyi társa-
dalmi életbe. Ennek érdekében 
2013-ban 5 db ismeretterjesztő 
előadást és 2 db konferenciát szer-
veztünk általános iskolásoknak a 
Körös-Sárrét értékeiről.  
Működésünk során erősíteni kí-
vánjuk a térségi turizmus szervezé-
sében betöltött szerepünket, s 
növelni a turisztikai értékek is-
mertségét az oktatási intézmé-
nyekben. Ezáltal elősegítve, hogy 
minél több osztálykirándulást, a 
tananyag elmélyítését segítő isme-
retszerző utat a kistérségünkön 
belül valósítsanak meg, kihasznál-
va a helyi humán és természeti 
erőforrásainkat.  
Ha ezt a célunkat sikerül megvaló-
sítani, akkor a térség megtartó 
ereje nőhet, több jövedelem reali-
zálódik a térségben, s a fiatal kor-
osztály ragaszkodása, kötődése 

szülőhelyéhez erősödhet, jövő-
képük a helyben maradást erősít-
ve formálható. Törekszünk arra, 
hogy az ifjúsági korosztály számá-
ra növekvő számban elérhetővé 
váljanak a térségi értékek megis-
merését elősegítő alkalmak. 
Az iskolai oktatást kiegészítve 
gyakorlatban kapcsolódhatnak be 
az érdeklődő fiatalok az önkéntes 
munkába, s lehetőséget kapnak 
arra, hogy a szakmai tevékenysé-
gekben is tevőlegesen szerepet 
vállaljanak. Így volt ez a konferen-
ciáinkon is, ahol a dévaványai 
középiskola turizmus szakirányát 
választó tanulók fogadták a ven-
dégeket, vagy a kitelepüléseken, 
ahol a rendezvények látogatóit 
tájékoztatták pl. a térségi turiszti-
kai lehetőségekről. 
A jövőben még több lehetőséget 
kívánunk biztosítani arra, hogy ha 
a tagtelepüléseinken kitelepülünk 
egy rendezvényre, akkor az ott 
működő iskolákból érkező tanu-
lók is vegyenek részt a tájékozta-
tási, információ-szolgáltatási te-
vékenységünkben.  
Tevékenységünket a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatja. 
info: www.sarretitura.hu 
e-mail: sarretitura@gmail.com 

Tőkésné Gali Mónika (titkár) 

 

 

Aktivitásból a kreatívvá válás 
útján… 

Újkígyóson is bemutatásra került 
a közösségi felmérés eredménye 
a Tegyünk együtt! – Aktív fiatalok 
a településért ifjúságfejlesztő pro-
jekt keretében. 

A Nemzeti Művelődési Intézet 
Békés Megyei Irodájának ez évi 
projektjei közé tartozik a Tegyünk 
együtt! – Aktív fiatalok a telepü-
lésért elnevezésű program, mely-
nek célja, hogy a projektben érin-
tett fiatalok közösséggé szerve-

http://www.sarretitura.hu
mailto:sarretitura@gmail.com
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ződjenek és egységesen, szerve-
zett formában képviseljék állás-
pontjaikat.  

A közösségi felmérés eredmé-
nyeinek bemutatására került sor 
Újkígyóson a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtárban 
2014. december 5-én. A telepü-
lésen élő fiatalok körében vég-
zett kutatás, amely mintegy 200 
fős mintavétel után került ösz-
szegzésre, jól mutatja, hogy a 
településen rengeteg aktív, a 
településért tenni akaró fiatal él. 
A visszacsatoláson megjelent 
fiatalok érdeklődve várták, hogy 

a helyben élő hasonló korosz-
tályba tartozó társaik milyen 
igényeket fogalmaztak meg. Az 
októberben és novemberben 
végzett felmérés eredménye-
ként igény mutatkozik olyan kö-
zösségi alkalmak megvalósításá-
ra, mint például képzőművészeti 
szakkör, táncház, irodalmi estek 
és egy ifjúsági klub beindítása, 
ahová a fiatalok csak egyszerűen 
beszélgetni járnak. A kutató 
munka koordinálását és az ösz-
szegző tanulmányok elkészítését 
a Közösségfejlesztők Békés    
Megyei Egyesülete végezte. 

A projekt folytatásaként január-
tól nem formális alkalmak során 
a felmérés eredményeire tá-
maszkodva a fenti és egyéb a 
kutatásban megjelenő igények 
kielégítésében fogja segíteni a 
fiatalokat egy ifjúságfejlesztő 
tréner. 

Savolt Zoltán 

módszertani referens 

A Nagybánhegyesi Nagycsaládos 
Egyesület megalapításának        
10 éves évfordulója  
 
Rendezvényünket egy ünnepi köz-
gyűléssel kezdtük, ahol az elnök 
Molnárné Iván Éva beszámolt az 
elmúlt 10 évről, majd köszöntőt 
mondott településünk polgármes-
tere,  Farkas Sándor. 
Ismertetésre kerültek a vezetőség 
javaslatai: 
-Alapszabály módosítás - új cél:    
A nagybánhegyesi óvodai és álta-
lános iskolai szülői munkaközös-
ség munkájának segítése, támo-
gatása. 
-Csatlakozás a nagybánhegyesi 
CIVIL KEREKASZTALHOZ 
-Vezetőségi tagok posztjának 
megerősítés  
A szavazás után a tagok munkájá-
nak elismerésére, emléklapok, 
ajándékok átadására került sor. A 
helyi általános iskolás gyerekek 
őszi dalokból álló műsora után, az 
elnök megnyitotta a „10 év 100 
képben” című kiállítást és az ér-
deklődők megtekintették a gyere-
kek rajzaiból álló kiállítást is 
(Témák: Családom és a szép emlé-
keim az Egyesület főbb esemé-
nyeiről). 
A fotókiállításon 2005-2014-ig 
mutattuk be képekben az egyesü-
letünk jelesebb eseményeit, ki-
rándulásokat, valamint a helyi, a 
NOE régiós és az országos rendez-
vényeket. 

 
  

A 10 éves évfordulós rendezvé-
nyünk ünnepi műsorában az elnök 
röviden köszöntötte a megjelente-
ket, majd Dohányosné Gulyás Zsu-
zsanna tagunk szavalata és Petőné 
Keszeli Kitti vidám hangulatú dalai 
következtek.             
A gyermekek rajzait a vezetőség 
értékelte és az ő szavazatai alapján 
a rajzverseny eredményhirdetése, 
könyvjutalmak átadására is sor ke-
rült.  
Az ünnepi vacsora elfogyasztása 
után, a bálat két lelkes fiatalunk 
(Vígh Alexandra és Szikora Adrián) 
nyitotta meg szép táncukkal. Az 
ünnepi 10 éves torta elfogyasztása 
és a tombolahúzás után, hajnalig 
táncolt lelkes csapatunk. 
Támogatók:  
Nemzeti Együttműködési Alap;  
Nagycsaládosok Országos Egyesülete;                        
Nagybánhegyes Község Önkormányza-
tának képviselői 

 
Múzeumok Őszi Fesztiválja 
Kondoroson 
 
Időpont:  
2014. október 1. - november 8. 
A Kondorosiak Baráti Köre Közhasz-
nú Alapítvány 2013 nyarán nyitotta 
meg állandó helytörténeti kiállítá-
sát Kondoroson, a Csabai út 32. 
szám alatti épületben, melyet a 
helyi lakosok „Röllig-házként” is-
mernek. A kiállítási anyag a helyiek 
és a településről elszármazottak 
fotó- és tárgyadományaiból jött 
létre. 
A Nemzeti Művelődési Intézet II. 
Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ramjának indulásakor (szept. 1.) az 
Alapítvány, mint partnerszervezet 
3 fő segítőt kapott. Úgy gondoltuk, 
kiállítóhelyként csatlakoznánk a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja elneve-
zésű országos programhoz, hiszen 
a humán erőforrásunk immár meg-
van hozzá, az Intézetnek köszönhe-
tően. Bár a határidőt lekéstük, sok 
ötletünk támadt a pályázati kiírást 
és kategóriákat tanulmányozva, 
végül azt a döntést hoztuk, hogy 
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nem hivatalosan ugyan, de részt 
veszünk a Fesztiválban, és saját 
településünkön megvalósítjuk az 
ötleteinket. A projekt 39 napig 
tartott és végül a tervezett 4 he-
lyett 5 fő elemből állt össze. 
Ezeket egy téma köré csoportosí-
tottuk: Épületeink. Mit jelent szá-
munkra az evangélikus templom, 
a Tájház, a Csárda, vagy éppen a 
Kossuth-tér? Milyen volt az Appo-
nyi iskola, a mozi vagy a fürdő? 
Mi a történetük? Milyen sztorik 
keringenek róluk? Miért Jegenye 
a Jegenye?  
Programok és céljaink: 
Kreatív pályázat:  
Alkotó kedvű lakosok – korosz-
tálytól függetlenül – megszólítása, 
aktiválása. 22 főtől érkezett be 26 
pályázat rajz, fotó és írásmű kate-
góriában. A pályázók egy fő kivé-
telével általános iskolások, 6-12 
éves korosztály volt. A beérkezett 
pályázatok megtekinthetők a kép-
galériában, illetve a helytörténeti 
kiállításon eredetiben. 
Filmes pályázat: 
Célunk volt ráirányítani a figyel-
met településünk építészeti örök-
ségeire, azokat fiatalosan bemu-
tatni. Általános iskolás gyerekek 
kis közösségeit aktiváltuk, végül 5 
kisfilm érkezett be hozzánk, me-
lyek elkészítésében 15 fő felső 
tagozatos tanuló vett részt (5-6-7. 
évfolyamról). 
Őszi játszóház: 
Az őszi szünetben az iskolások 
számára hasznos időtöltést akar-

tunk biztosítani, ősz témájú alkotó 
foglalkozásokkal, hagyományőrző 
tevékenységekkel. A nyári tábor-
ban kialakult közösséget bőví-
tettük, egymás jobb megismerése 
által új baráti kapcsolatok kialakítá-
sa kezdődött meg, mely reménye-
ink szerint nem sikkad el az iskolai 
hétköznapokba visszatérve. Az öt-
napos programon minden nap 10-
14 gyermek vett részt. 
Éjszaka a múzeum(ok)ban és film-
vetítés: 
 Muzeális kiállítóhelyek bemutatá-
sa érdekes, figyelemfelkeltő formá-
ban: Szlovák-Magyar Táj- és Alkotó-
ház, Csárda Múzeum, Röllig-ház. A 
program megszervezésébe és lebo-
nyolításába a tájházban dolgozó 
lányokat is bevontuk. A Csárdamú-
zeumban két fiatal önkéntes várta 
a látogatókat. A résztvevők indulás-
kor egy üres kérdéssort kaptak a 
kezükbe, melyen trükkös kérdések-
re adhatták meg a választ. A vicces 
és némi kreativitást igénylő kérdé-
seken kívül a kérdéssor tartalma-
zott olyan feladványt is, melynek 
megfejtéséhez végig kellett kutatni 
az adott kiállítást. Mi a Röllig-
házban hangos, vidám társaságok-
kal találkoztunk az este folyamán, 
és hallhattunk olyan megjegyzése-
ket is, mint például „Nem is tud-
tam, hogy…”. Elsődleges célunkat 
így sikerült megvalósítanunk – a 
közel 40 résztvevő megismerte a 
kiállítóhelyeket, melyek mellett 
nap-nap után elmennek, és találtak 
olyan elemeket mindenhol, melyek 

miatt érdemesnek tartják, 
hogy újra meglátogassa-
nak minket. 
Másik célunk volt ezzel a 
már meglévő kis közössé-
gek mozgósítása, közös 
élmény biztosítása, közös 
megvendégelése. Az él-
mény alapján a kis közös-
ségek közötti kapcsolatok 
kialakítása, a már meglé-
vő kapcsolatok szorosab-
bá tétele. 

 

A „múzeumtúra” után került sor a 
kreatív pályázatunk eredményhir-
detésére és az emléklapok, apró 
ajándékok kiosztására. Ez után 
következett a filmvetítés. A filmes 
pályázatra készült műveket egy 
helyi vállalkozó vágta össze, aki 
rendszeresen részt vesz önkéntes-
ként az Alapítvány munkájában. A 
pályázó alkotók közösséggé for-
málásának első lehetséges lépése-
ként tekintettünk erre a program-
elemre. 
Bár a rendezvénysorozat lezárult, 
a munkát nem tekintjük elvégzett-
nek. További célunk a megismert 
kis csoportok, civilek és önkénte-
sek aktiválása és közösséggé for-
málása, fejlesztése, valamint be-
vonásuk a tervezett online helyi 
média szerkesztési munkálataiba 
(interjúk készítése, saját alkotások 
megjelentetése, eseménynaptár 
készítése stb.). 
Az Alapítvány weboldala: 
kondorosiak.webnode.hu 

Hricz Elvira 
 
25 éve együtt, egymásért 

Huszonöt év egy ember életében 

is jelentős időtáv, ugyanígy van 

ezzel a Békés megyei SM-es embe-

rek egyesülete is, amely idén ün-

nepli megalapításának 25. évfor-

dulóját. Az évforduló egyaránt al-

kalmat ad a visszatekintésre és a 

jövőbe nézésre is.  

Herczegné Szabó Marianna az el-

telt időszakra visszagondolva így 

összegez:   

- Egyesületünk eddigi életét egy-

szerre jellemezte a sok-sok munka, 

öröm, siker és olykor csalódás is. 

Rengeteg közös élményt szerez-

tünk egymásnak, számos együtt 

eltöltött szép nap van már a há-

tunk mögött. Az egyesület munká-

ját és közösségét is a folyamatos 

fejlődés és gyarapodás jellemezte, 
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mindannyian büszkék lehetünk 

arra, hogy az évek során összetar-

tó, de egyben nyitott és befogadó 

közösséggé formálódtunk.  

A szervezet december 6-án az év-

forduló alkalmából ünnepi közgyű-

lésre hívta tagságát, támogatóit és 

pártolóit. A szervezet megalakulá-

sának 25. évfordulója alkalmából 

zenés kisfilm is készült, ami a 

www.bekesmegyeisclerosis.hu/ 

oldalon nézhető meg. 

 

Ünnepi készülődés 
 
A Mentálhigiénés Egyesület 
bioföldjén megtermelt zöldségfé-
léknek egy részét a betakarítás 
után  a rászorulóknak kiosztottuk. 
Gondolva a tárolási nehézségekre 
az egyesület raktárában  helyeztük 
el a készlet többi részét. Az  ünnepi 
készülődés segítése érdekében 
újabb élelmiszerosztást tartottunk. 
December 5-én a klienseink  szak-
embereink segítségével karácsonyi 
díszeket készítettek. 
Beszélgettek az ünnep jelentőségé-
ről, a meghittség fontosságáról. 
Ötleteket adtak az egyszerű , köny-
nyen és kevés anyagi ráfordítást 

igénylő ételek elkészítésére és hogy 
hogyan varázsolhatnak ünnepi han-
gulatot otthonaikba. 
Kellemes légkörben - beszélgetés-
sel, zenehallgatással telt a nap, 
melynek végén csillagok, hóembe-
rek, rénszarvasok pompáztak az 
asztalon. 
Búcsúzóul mindenkit megajándé-
koztunk egy saját készítésű 
muffinnal és a Télapócsomag nekik 
burgonyát és vöröshagymát rejtett. 
Munkánkkal és támogatóink segít-
ségével igyekszünk a jövő évben is 
támaszt nyújtani a rászorulóknak. 
Mindenkinek ezúton szeretnénk 
Békés Karácsonyt és Boldog Új Esz-
tendőt kívánni. 

   A vezetőség nevében:  
Körömi János elnök 

 
Sarkad: emléklapok találtak gazdá-

ra a nyugdíjasok rendezvényén 

Huszonöt éve alakult meg a Sarkadi 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesü-

lete, erre emlékeztek a napokban 

emléklapok, oklevelek, serlegek, 

kirándulásokon készült fényké-

pek, a fontos rendezvényeikről 

beszámoló újságcikkek között a 

meghívottak, a tagok a helyi Bar-

tók Béla művelődési központban 

– számolt be dr. Vass Györgyné, 

aki 2010 óta vezeti az egyesüle-

tet. Az elnök elmondta, heti egy-

szer tartanak fogadóórát, sok 

rendezvényen, versenyen vesz-

nek részt. Úgy véli, hogy a város 

civil és közéleti tevékenységébe 

csak úgy tudnak bekapcsolódni 

az idősek, ha megértik és segítik 

egymást aktív várbeszédet alakí-

tanak ki. Az alapító és tiszteletbe-

li tagok, illetve akik immár 20 éve 

csatlakoztak az egyesülethez, em-

léklapot vehettek át a műsorral 

színesített ünnepi rendezvényen. 

forrás: B. M. Hírlap, 2014.11.25. 

 
 

PÁLYÁZATOK 

Erasmus+ 2015 

EGYÉNI MOBILITÁS (KA1) 
1. Célja : Ifjúsági csere különböző 
országokból érkező fiatalok (13-30 
év közöttiek) csoportjainak teremt 
lehetőséget a találkozásra és az 
egymástól való tanulásra (5-21 na-
pig). Lehet két, három- vagy több-
oldalú, különböző európai uniós és 
azon kívüli országok nemzetközi 
együttműködésével. 
2. Kik pályázhatnak? Civil szerve-
zetek, egyesületek > társadalmi 
vállalkozások > közintézmények 
> informális csoportok. 
 

3. Támogatható tevékenységek: 
Útiköltség, Rendkívüli költségek és 
speciális igények támogatása. 
4. Résztvevő országok: Két, három-
vagy többoldalú, különböző európai 
uniós és azon kívüli országok. 
 
Európai Önkéntes Szolgálat 
1. Célja: az Erasmus+ program kere-
tén belül 17 és 30 év közötti fiata-
loknak nyújt lehetőséget arra, hogy 
hosszabb-rövidebb ideig külföldön 
önkéntes munkát végezzenek.  
2. Kik pályázhatnak? Civil szerveze-
tek, egyesületek, társadalmi vállal-
kozások, közintézmények, informá-
lis csoportok. 

3. Támogatható tevékenységek: 
átalányösszeget határoz meg a 
projekt lebonyolítására, az úti-
költségre, a szállásra, ellátásra, 
biztosításra, nyelvi felkészítésre 
és némi zsebpénzre. 
 
Szakemberek mobilitása 
1. Kik pályázhatnak?  Csak a 
programországokban működő 
szervezet, informális csoport 
nyújthat be  
pályázatot, és a pályázó szervezet 
a projektpartnerek nevében 
nyújtja be a pályázatot. 
 



2014. december Oldal  10 

2. Támogatható tevékenységek:  
a) szeminárium 
b) képzések 
c) partnerkereső tevékenység 
d) tanulmányút 
e)job-shadowing(szakmai látogatás) 
3. Támogatás mértéke: útiköltség 
távolság alapján, a tevékenységhez 
kapcsolódó költségek, rendkívüli 
költségek, és speciális igények tá-
mogatása. 

INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYAKOR-
LATOK MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2) 
Stratégiai partnerségek 
 
1. Célja: Innovatív módszerek fej-
lesztése és bevált gyakorlatok ter-
jesztése. Ezen kívül a kulcskompe-
tenciák, többek között a vállalkozói 
készség fejlesztése és új (gazdasági- 
és társadalmi) vállalkozások létre-
jöttének segítése. A szervezetek 
számára szakmai megújulást is je-
lenthet. Fontos szempont az ifjúsági 
terület és a munka világának össze-
kapcsolása. 
2. Kik pályázhatnak? 
Civil szervezetek, egyesületek - ok-
tatási intézmények - közintézmé-
nyek - informális csoportok - kis-,és 
középvállalkozások, nagyvállalatok, 
társadalmi vállalkozások - kulturális 
központok, képzési központok stb. 
3. Támogatható tevékenységek, 
példák: 
- Innovatív megközelítés: módsze-
rek, eszközök, tanulmányok, képzé-
sek, infokommunikációs eszközök 
használata. 
- Együttműködés különböző szekto-
rok (munka világa, közszféra, civil 
társadalom) között. 
- Hálózatépítés, bevált gyakorlatok 
megosztása, tapasztalatok cseréje. 
- Aktív állampolgárság és új társa-
dalmi vállalkozások létrehozása. 
- Regionális szintű önkormányzatok 
együttműködései. 
- Képzési, tanítási, tanulási célú te-
vékenységek (amennyiben hozzá-
adott értéket képviselnek). 

4. Résztvevő országok: 
- Programországok 
- az Európai Unióval szomszédos 
partnerországok: csak partnerként, 
és csakis ha hozzáadott értéket kép-
viselnek. 

SZAKPOLITIKAI REFORMOK TÁMO-
GATÁSA (KA3) 
Fiatalok és döntéshozók találkozói 
>> Strukturált párbeszéd folyamat 
  
1. Célja: A fiatalok hangja eljusson a 
döntéshozókig. A támogatható pro-
jektek a fiatalok és a döntéshozók/
ifjúsági szakemberek közötti párbe-
szédet segítik elő, céljuk olyan ese-
mények szervezése, amelyek alkal-
mat teremtenek az érintett felek 
közötti konzultációra. 
2. Kik pályázhatnak? 
Civil szervezetek, egyesületek - eu-
rópai szintű ifjúsági NGO-k - helyi 
közintézmények. 
3. Támogatható tevékenységek: 
3-24 hónapig tartó projektek 
- nemzeti találkozók és nemzetközi 
szemináriumok, ahol a döntéshozók 
bevonásával lehetőség nyílik a 
strukturált párbeszédre, az európai 
ifjúságpolitika kapcsán felmerülő 
kérdések megvitatására; 
- az Európai Ifjúsági Héthez köthető 
események, vitafórumok; 
- fiatalokkal történő konzultáció az 
aktív részvételhez szükséges igé-
nyekről (online konzultációk, közvé-
lemény-kutatás stb.) 
- a demokratikus életben való rész-
vételre épülő, e témához kapcsoló-
dó találkozók és szemináriumok, 
információs rendezvények, vitafóru-
mok fiatalok és döntéshozók/
ifjúsági szakemberek között; 
- a demokratikus intézmények mű-
ködését és az ott dolgozó döntésho-
zók szerepét szimuláló események. 
4. Bevonható országok 
- programországok 
- az Európai Unióval szomszédos 
partnerországok. 
 
 

A pályázatok beadásának határ-
ideje 2015-ben: 
2015. február 4. 12 óra  
2015. április 30. 12 óra  
2015. október 1. 12 óra 
(brüsszeli idő) 
Részletek:  
http://www.eplusifjusag.hu/ 
 
KözösALAPON - Pályázat magán-
személyeknek közösségi alapít-
ványok létrehozásának támoga-
tására 
 
A felhívás célja, hogy segítséget 
nyújtson a Szándéknyilatkozatok 
(pályázatok) elkészítéséhez és 
beadásához, illetve tájékoztassa 
az érdeklődőket az értékelésről 
és a kiválasztott csoportoknak 
nyújtott támogatás legfontosabb 
részleteiről. A KözösALAPON a 
magyarországi közösségi alapít-
ványok fejlődését hosszú távon 
támogató országos program, me-
lyet a Civitalis Egyesület és a 
Gyökerek és Szárnyak Alapítvány 
együtt kezdeményezett. 
Kiknek a jelentkezését várjuk? 
Olyan, legalább 3 magánszemély-
ből álló csoportok jelentkezését 
várjuk, akik közösségi alapítványt 
szándékoznak létrehozni és eh-
hez a KözösALAPON országos 
program szakmai és pénzügyi 
támogatását szeretnék igénybe 
venni. 
Mit támogat a KözösALAPON 
jelen pályázat keretében? 
- A szervezőcsoportok kialakítá-
sát és felkészülését közösségi 
alapítvány elindításához és mű-
ködtetéséhez; 
- a közösségi alapítványt szervező 
csoportok alapítványszervező 
munkáját. 
Hogyan jelentkezhetnek az ér-
deklődő csoportok? 
- Jelentkezni kizárólag a Szándék-
nyilatkozat kitöltésével és határ-
időre való beadásával lehet. A 
Szándéknyilatkozatot és a meg-
kötésre kerülő Együttműködési 
megállapodás tervezetét a 

http://www.eplusifjusag.hu/
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KözösALAPON program munkatár-
saitól kérheti el e-mailen vagy tele-
fonon (elérhetőségek alább). Azért 
kérjük ezt, mert szeretnénk közvet-
len kapcsolatba kerülni a Szándék-
nyilatkozat iránt komolyan érdeklő-
dő személyekkel és csoportokkal. 
Formailag akkor tekintjük hiányta-
lannak a beküldött Szándéknyilatko-
zatot, ha 
- minden kérdésre válaszoltak, és a 
csoport minden tagja aláírta a do-
kumentumot; 
- megérkezik elektronikusan a 
kozosalapon@kozosalapon.hu e-
mail címre határidőre, valamint 1 
eredeti példányban a határidő nap-
jáig postára adják a KözösALAPON 
postacímére. 
Határidő: 2015. február 20. 17 óra 
Bővebb információ:  

http://kozosalapon.hu 

 
Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj 
2015 - Pályázat a vidék- és falufej-
lesztésért elkötelezett magánsze-
mélyek elismerésére 
 
Pályázat célja: A díj alapításának 
célja, hogy erkölcsi elismerése le-
gyen mindazon természetes szemé-
lyeknek, országhatáron belül, illetve 
a Kárpát-medence területén, akik 
falugondnoki feladatukat legalább 5 
éve, kiemelkedő színvonalon végzik, 
valamint a vidék és falufejlesztés 
elkötelezettjeként, a vidék és falu-
fejlesztés tekintetében, szűkebb 
környezetükben, vagy országos szin-
ten kiemelkedő eredményeket ér-
tek el. 
Pályázók köre: A díjban részesülhet 
az a természetes személy, - falu-
gondnok, illetve a falu és vidékfej-
lesztés során szűkebb vagy tágabb 
környezetében jelentős eredménye-
ket elérő személy - akit e szabály-
zatban foglaltak szerint a díjra érde-
mesnek tart a javaslattevő.  
Pályázat benyújtása: A javaslatot, a 
felhívás mellékletét képező adatlap 
felhasználásával kell benyújtani, 

2014. január 17. péntek 12 óráig 
(beérkezési határidő), Alsómocso-
lád Község Önkormányzatának cí-
mére, vagy elektronikus formában a 
telehaz.alsomocsolad@t-online.hu 
címre.  
A javaslatokat a „Díj bizottság” érté-
keli és javaslatát minden év február 
15-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési 
Társaság Elnöksége elé terjeszti. A 
díjátadó ünnepség 2015. március 6-
án az Alsómocsoládi Vendégház,-és 
Konferencia Központban kerül meg-
rendezésre. 
Bővebb információ: 
http://www.falufejlesztesitarsasag.hu 

 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2015 – 
XIX.pályázat 
 
A Palóc Társaság kulturális esszépá-
lyázatot hirdetett a Magyar Kultúra 
Napjához kapcsolódóan. 
Pályázat célja: A magyarságtudat 
elmélyítése, a szülőföld iránti hűség 
erősítése, az anyanyelvi képességek 
fejlesztése és magyar fiataljaink 
tehetségének kibontakoztatása. 
Pályázók köre: A Felvidé-
ken,Délvidéken,Erdélyben,Kárpátalj
án,Őrvidéken, Magyarországon va-
gyis az egész Kárpát-medencében 
élő magyar fiatalok. A pályázaton az 
alap (általános) iskolák felső tagoza-
tosai (I. korosztály: 10-14 évesek) és 
középiskolások (II. korosztály: 15-18 
évesek) vehetnek részt. 
Egy diák több dolgozattal is pályáz-
hat. 
Választható témák: 
„Szenteld meg porait…”-Első világ 

háborús áldozatok emlékének 
ápolása 

„Apánk csontjából terem a kenyér”-
Világháborús történetek csalá-
dunkban 

Emlékezés régiekre—Családom tör-
ténete 

Kincsesláda-Szellemi és tárgyi emlé-
kek a családi hagyományban 

Apáról fiúra-Népagyományok és 
népszokások ápolása környeze-
tünkben 

„Magyar táj magyar ecsettel”-A 
szülőhely ismerete és szeretete 

„Fűben fában orvosság”-
Gyógyítás és gyógyulás termé-
szetes módon 

„Mesterségem címere…”-
Mesteremberek és alkotásaik 

„Én itthon maradok!”-
Elképzelésem jövendő életem-
ről 

„Az anyanyelv az én hazám”-A 
magyar nyelv mint nemzetmeg-
tartó erő 

A dolgozatok terjedelme az 
I.korosztályban legkevesebb egy 
gépelt oldal (kb 50 sor, 70 le-
ütés), a II. korosztályban legkeve-
sebb három gépelt oldal (fontos, 
amire külön ügyeljenek a dolgo-
zatírók: a gépelés mindkettőnél 
12 pontos, kizárólag Times New 
Roman betűtípusú, másfeles sor-
közű legyen.) 
A dolgozatokat az urban-
@paloctarsasag.real-net.sk vil-
lámlevélcímre kérjük eljuttatni. 
Határidő: 2014.december 20. 
forrás: 
http://www.paloctarsasag.real-
net.sk/mkn/mkn2015/2015-
mkn-felhivas.pdf 
 
RAJZPÁLYÁZAT 
 
A Békés Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház 
(CsEÖH) rajzpályázatot hirdet,  
„Neked mit jelent a csa-
lád?” címmel. A pályázat célja, 
hogy a gyermekek rajzaikon ke-
resztül bemutathassák a család 
fontosságát és szerepét a saját 
életükben. 
Korcsoportok: 
Óvoda 
Általános iskola 1-2. osztály 
Általános iskola 3-4. osztály 
A zsűri korcsoportonként 3 díj 
odaítéléséről dönt. 
A pályaművek elkészítésének 
technikája lehet: vízfesték, tem-
pera, zsírkréta, filctoll, színes ce-
ruza, kollázs. 
 

http://palyazatmenedzser.hu/2014/11/26/kemeny-bertalan-falufejlesztesi-dij-2015-palyazat-a-videk-es-falufejlesztesert-elkotelezett-maganszemelyek-elismeresere/
http://palyazatmenedzser.hu/2014/11/26/kemeny-bertalan-falufejlesztesi-dij-2015-palyazat-a-videk-es-falufejlesztesert-elkotelezett-maganszemelyek-elismeresere/
http://palyazatmenedzser.hu/2014/11/26/kemeny-bertalan-falufejlesztesi-dij-2015-palyazat-a-videk-es-falufejlesztesert-elkotelezett-maganszemelyek-elismeresere/
http://palyazatmenedzser.hu/2014/11/26/kemeny-bertalan-falufejlesztesi-dij-2015-palyazat-a-videk-es-falufejlesztesert-elkotelezett-maganszemelyek-elismeresere/
mailto:urban@paloctarsasag.real-net.sk
mailto:urban@paloctarsasag.real-net.sk
http://www.ketegyhaza.hu/index.php/19-hirek/legfrissebb/385-rajzpalyazat
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Egy alkotó csak egy alkotással ne-
vezhet! 
Az elkészült rajzokat postai úton 
vagy személyesen leadva várjuk az 
alábbi elérhetőségen: 
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZ-
PONT - PORTA 
5600 BÉKÉSCSABA, Széchenyi u. 4. 
A legjobbnak ítélt rajzok alkotói dí-
jazásban részesülnek. Az elbírálásra 
és az ünnepélyes díjátadóra várha-
tóan 2015. január végén kerül sor, a 
pontos időpontról a megadott elér-
hetőségeken keresztül értesítjük a 
pályázókat. A művekből kiállítást 
rendezünk a Csabagyöngye         

Kulturális Központban. 
Az alkotások beküldésének határ-
ideje: 2015. január 15. 
Érdeklődni lehet:   
a +36-20/329-0201-es telefonszá-
mon vagy e-mailben az  
eselyhaz.bcs@gmail.com címen. 
 
Kreatív cipősdoboz pályázat 2014 
 
Keressük Magyarország legkreatí-
vabb cipősdoboz ajándékát: egy 
olyan, rászoruló gyermeknek szánt 
ajándékcsomagot, amely kívül be-
lül kreatív és ötletes! 

Ha úgy döntött, csatlakozik a Bap-
tista Szeretetszolgálat Cipősdoboz 
akciójához 
(www.ciposdoboz.hu), küldje el 
kívül-belül kreatív cipősdobozáról 
készült fotóját 
a ciposdoboz@baptistasegely.hu e
-mail címre december 16-ig, a 
Praktika magazin szerkesztősége 
pedig kiválasztja a legszebb 
cipősdoboz ajándékokat.  
Az értékes nyereményekért és 
további információkért ne felejt-
sék el folyamatosan nézni a web-
oldalunkat (www.ciposdoboz.hu) 
és a Facebook oldalunkat. 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

tel:%2B36-20%2F329-0201
https://mail.virtual.gts.hu/owa/redir.aspx?C=cXkQrGvAXUGmM-0d2N_FrjT-LVse0dEI6-tCM1Tl-9cYY5VdxxAjaSm3MjiEl-shxpBcOMNeuD8.&URL=mailto%3aciposdoboz%40baptistasegely.hu
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Békéscsabai Jókai Színház ajánlata 

Vastag Tamás és színész vendégei koncert 
December 11-én 19:00 órakor látható a Jókai Színház nagyszínpa-
dán a Vastag Tamás és színész vendégei koncert. Tomi saját dalait 
énekli és egy-két újdonság is hallható majd a most készülő új le-
mezről. A koncerten fellépnek Vastag Tamás békéscsabai kollégái, 
akikkel együtt játszott Tomi valamelyik előadásban. Ezekből adnak 
elő részleteket Kara Tünde, Csomós Lajos és Gulyás Attila színmű-
vészek. 

A civil szervezeteknek 20% kedvezmény a jegyárból! 
Jegyfoglalás, bővebb információ: 66/519-550, 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 

Előadásunkban Munkácsy Mihály képei – illetve egyes ese-
tekben azok részletei, ideértve a vázlatokat és a ceruzarajzo-
kat is – a történet közegét és szereplőit kölcsönzik, a hagyo-
mányos és kevésbé hagyományos bábtechnikák használata 
mellett az animációs film eszköztárának felhasználásával. 
A produkció tehát egyszerű sztorit mesél el – két, rajzlapról 
varázslatos körülmények között életre támadó pálcikaember 
egymásra találását, valamint harcát az ablakon berepülő, in-
fernális léggyel. És ami ennek a mesének a díszletében feltá-
rul, az mind Munkácsy: Munkácsy-vázlatok mint Mukácsy-
vázlatok; Munkácsy-portrék mint síkbábok; Munkácsy-felhők 
mint egy animációs film lepkévé, báránnyá és egyéb állatokká 
átalakuló szereplői; egy Munkácsy-csendélet teljes, plasztikus 
valójában; és maga a háromdimenziós ásító inas. 
Bővebb információ: www.napsugarbab.hu 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET ORSZÁGOS 
NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 2015. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, a Hagyományok Háza és a 
Népművészeti Egyesületek Szövet-
sége a XVI. Országos Népművészeti 
Kiállításon való részvételre pályá-
zatot hirdet a tárgyalkotó népmű-
vészet, népi kismesterségek követ-
kező ágaiban: történeti és paraszti 
hímzés, csipke, kékfestő, viselet, 
népi ékszer, szőttes, nemez, famű-
vesség (használati tárgyak, búto-
rok, játékok), csont- és szarufara-
gás, kovácsmesterség, fazekasság, 
bőrművesség, szalma-, csuhé-, 
gyékény- és vesszőfonás, mézeska-
lács és gyermekjáték. 
Külön pályázati kategóriaként hir-
detjük meg egy-egy tájegység, te-
lepülés hagyományos kultúrájából 
merítő, innovációra épülő „helyi 
termék – helyi érték” kollekcióját, 
amely emblematikusan kifejezi és 
hirdeti a település vagy tájegység 
helyi kézműves hagyományát. A 
kézműves hagyomány újszerűen 
megfogalmazott új formában és 
funkcióban jelenjen meg ajándék- 
és használati tárgyakon. Olyan al-
kotásokat várunk, melyek a hagyo-
mányos népművészetből meríte-
nek, de mai környezet-, lakás- és 
viselet-, ajándéktárgy-kultúránkba 
beilleszthetők.  
Különös tekintettel várjuk azokat a 
pályázatokat, melyek funkcionáli-
san összetartozó tárgyegyüttesek 
(lakókörnyezet, gyermekszoba, 
konyha, étkező, szoba berendezé-
se, öltözékek stb.) 
Nagyméretű alkotások 
(épületdíszek, településbútorok, 
játszóterek stb.) jó minőségű, 
nagyméretű fotódokumentációit 
tudjuk majd kiállítani.  

Pályázni lehet új művekkel, a 2010 
óta megrendezett országos szakági 
pályázatokon szerepelt vagy díja-
zott alkotásokkal, és népi iparmű-
vészeti zsűri számmal ellátott alko-
tással is, hiszen célunk az elmúlt öt 
év legszínvonalasabb népi kézmű-
ves alkotásainak reprezentatív be-
mutatása.  
A pályázat lebonyolítása az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően kétlép-
csős. Minden alkotó csak egy he-
lyen pályázhat.  
Régiónként előzsűri válogatja ki 
azokat a tárgyakat, melyek a buda-
pesti országos zsűri elé kerülnek. 
Az így kiválasztott alkotásokat állít-
juk ki 2015 őszén a Néprajzi Múze-
umban.  
A kiállítás 2016. március végéig 
tart nyitva. 
Bővebb információ: 
Dél-Alföld - Békés Megyei Népmű-
vészeti Egyesület 
5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 
Telefon: (+36) 66/442-122, (+36) 
30/299-7789 
E-mail: info@bmne.hu 
Képviselő neve: Pál Miklósné 
 

VIHARSARKI NÉPTÁNCEST 
 
A békéscsabai Tabán Néptánc 
Egyesület harmadik alkalommal 
rendezi meg a „Viharsarki Nép-
táncest”, melynek időpontja 2015. 
február 7. A néptáncestet elsősor-
ban a térség, a megyében működő 
együttesek részére terveztük, vala-
mint a határ menti falvak, telepü-
lések magyar néptáncegyüttesek 
részvételével. 
A rendezvény helyszíne: Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
A műsor első részében a résztvevő 
együttesek a népi hagyományokat 
őrző műsorszámokat mutatnak be: 
a Tabán Táncegyüttes, a Balkán 

Táncegyüttes, Born Miklós Hagyo-
mányai „Ősz ülő halánték” szeni-
or csoportja, szabadkai és 
simonyfalvi táncegyüttesek 
A második részben egy rendha-
gyó színpadi koreográfiát ad elő 
15 szólista az „Aradi tizenhár-
mak” táncdrámát. 
A békéscsabai Tabán Tánc-
együttes, az Aradi Kamaraszínház 
és a Délvidéki, szerbiai Juhász 
zenekar részvételével Farkas Ta-
más koreográfus és Tapasztó Ernő 
társrendezésében kerül bemuta-
tásra az „Aradi tizenhármak” cí-
mű kortárs, táncszínházi előadás. 
A műsor az aradi 13 vértanú ki-
végzését megelőző napok, hetek 
történéseit dolgozza fel. Az elő-
adásban kiemelt szerepet kapnak 
a legkarakteresebb vértanuk, 
mint például Damjanich, Vécsey 
vagy Knézich alakjai. Az előadás 
13 jelenetben mutatja be a törté-
néseket az ítélethirdetéstől egé-
szen a vesztőhelyen történt kivég-
zésekig. Az alkotók a Kárpát- me-
dence színes tánchagyományát és 
a modern kori színház, kortárs 
színpadi látványt ötvözve hozzák 
létre a koreográfiát. 15 fő alkotja 
a tánckart, melyből tizenhárom a 
tábornok, 1 főszereplő Haynau, a 
másik pedig az „örök” nő, aki egy 
jelenetben mutatja be, hogy mi-
ként búcsúztak el a vértanuk fele-
ségektől a kivégzést megelőző 
estén. A táncdrámában 1 fő nép-
dalénekes közreműködik. Olyan 
területek tánchagyományát vette 
alapul a koreográfus, amelyek 
nagyban kötődnek az adott vérta-
nú születési helyéhez, mint példá-
ul Damjanich szerb, Knézich hor-
vát, Dessewffy Abaúj, Torna vidé-
ki származásához. 

Kurtucz Borbála 



Oldal  15 
E-Napraforgó 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

Az adományszervezés helyzete ma 
a magyar civil szervezeteknél 
 
A DemNet és az ADOK 2014-es Civil 
Szervezetek Forrásteremtő Straté-
giái címmel tanulmányt készített. A 
kutatás célja, hogy fényt derítsen 
az adományszerzés helyzetére a 
magyar civil szervezeteknél. Az ed-
digi kutatások elsősorban a civil 
szektor bevételeit vizsgálták, gyak-
ran egy kalap alá véve a magánado-
mányokat más forrásokkal, vagy 
nem diverzifikálják a magánadomá-
nyokat és az adományozókat. 
Ugyanígy a kutatásokban gyakran 
nem veszik figyelembe azokat a 
dimenziókat, amelyek szintén ha-
tással vannak a szervezetek ado-
mányszervező képességére. Ilyen a 
szervezeti menedzsment felépíté-
sének és a használt kommunikációs 
technikáknak vizsgálata. A szerve-
zetek adományszervező képességé-
nek fejlesztéséhez és a szükséges 
know-how megteremtéséhez is-
merni kell a trendeket, a jellegzetes 
szervezeti kihívásokat. Az ado-
mányszervező szakmának pedig 
egyre nagyobb szüksége van ada-
tokra és háttér információkra. A 
felmérés készítői ezekhez próbáltak 
tanulmányukkal hozzájárulni. 
A tanulmány elkészítéséhez vizsgál-
ták a szervezetek forrásteremtő 
képességét, vezetését, kommuniká-
cióját és elérését, hogy teljes képet 
kapjunk. Az adományszervezés 
módjáról, a fundraiser helyzetéről a 
szervezetben a vezetőt és a 
fundraisert is kérdezték. A kutatás 
nyilvánosságra hozott gyorsjelenté-
se a http://fundraising-
akademia.hu/kutatas/ olvasható. 

forrás: fundraising-akademia.hu 
 
A Pro Bono ügyvédek 
 
A Pro Bono ügyvédek civil szerveze-
teknek és hátrányos helyzetűeknek 
segítenek eligazodni a törvények 

világban működünk, amelyben 
gyakorlatilag egy külön nyelven 
kommunikál az emberrel az ál-
lam, vagy éppen a munkaadó. 
Évente több ezer oldalnyi új tör-
vény születik (egy felmérés sze-
rint óránként 2-3 valamilyen jo-
got, kötelezettséget megállapító 
új jogi norma vonatkozik ránk), a 
változásokat gyakran maguk a 
jogászok sem tudják követni. 
Nem tudjuk ezt a hatalmas jogi 
dzsungelt kiirtani, de próbáljuk 
azt elősegíteni, hogy a jogászság 
ossza meg a tudását a társada-
lom széles rétegeivel, hogy az 
emberek a jogrendszert a jogaik 
előmozdítására tudják felhasz-
nálni” – mondja Barabás Tamás, 
a PILnet: The Global Network for 
Public Interest Law projekt-
koordinátora. 2o11-ben a Ma-
gyar Ügyvédi Kamarával közösen 
alapították meg az Ügyvédek a 
Közjóért – Magyar Pro Bono Dí-
jat. Minden évben két díjat ad-
nak át, egy ügyvédnek és egy 
ügyvédi irodának. A 2o14-es díja-
kat múlt hétvégén adták át Kádár 
András Kristófnak, a Magyar Hel-
sinki Bizottság társelnökének, 
illetve az Ormai és Társai CMS 
Cameron McKenna LLP Ügyvédi 
Irodának. 
Bővebben:abcug.hu/cigany-
gyerekeknek-jarhat-luxus-ugyved/ 
linken olvashat a Pro Bono ügy-
védekről. 

forrás: probonougyved.hu 
 
Túl sok cucc – Adományportál a 
tárgyak szabad áramlásáért 
 
A Humusz Szövetség létrehozott 
egy oldalt, ahol tárgyi adományo-
kat lehet felajánlani. A specialitá-
sa az, hogy a tárgyakat csak civil 
szervezeteknek lehet adni illetve 
ők kérhetnek felajánlást. Adni 
persze bárki adhat, magánsze-
mély, cég vagy másik civil szerve-

között, mindezt önkéntes mó-
don. A PILnet (Public Interest 
Law Network) pro bono ügyköz-
vetítő irodái hidat képeznek a 
segíteni akaró ügyvédek, illetve 
azon civil szervezetek között a 
világ minden táján, akiknek erre 
a segítségre szükségük van, így 
erősítve a civil társadalom azon 
képességét, hogy befolyásolni 
tudják a jogot és a törvényho-
zást, és elérhetőbbé tegyék az 
igazságszolgáltatást a rászorulók 
számára. A szervezet többek kö-
zött kvázi jogi házasságközvetí-
téssel foglalkozik: a 
probonougyved.hu honlapon 
keresztül segíti összekötni az ön-
kéntes munkát vállaló ügyvéde-
ket azokkal a civil szervezetekkel, 
akiknek jogi segítségre, tanács-
adásra, képviseletre van szüksé-
ge. A gyakorlatban a honlap segít 
az önkéntes munkát vállaló ügy-
védeknek, hogy civil szervezetek 
jogi szükségleteit gyorsan megta-
lálják és ezzel egy időben segíti a 
civil szervezeteket is abban, hogy 
gyorsan és hatékonyan közölhes-
sék jogi szükségleteiket az ügyvé-
dekkel. A PILnet jelenleg 2o veze-
tő magyar ügyvédi irodával és 
több száz ügyvéddel van kapcso-
latban. Évente 6o-8o ügyben is 
tudnak közreműködni abban, 
hogy a jogászok és a segítségre 
szorulók megtalálják egymást 
akár alkalmi, akár hosszú távú 
együttműködések keretében. 
Leggyakrabban a civil szerveze-
tek működéséhez szükséges 
ügyes-bajos jogi tennivalókban 
kell segíteni: a jogászok például 
közreműködnek egy frissen ala-
kuló szervezet bejegyzésében, 
alapszabály-módosításban, köz-
gyűlések levezetésében, jogi kép-
zéseket, tanácsadásokat tartanak 
a szervezet tagjainak, vagy éppen 
a szervezeteknek tartanak mun-
kajogi képzést. “Olyan jogiasított 

http://fundraising-akademia.hu/kutatas/
http://fundraising-akademia.hu/kutatas/
http://fundraising-akademia.hu/kutatas/
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Hogyan működik? 
 
Az oldal segítségével adományt 
ajánlhat fel magánszemély, cég, 
önkormányzat, iskola, de akár civil 
szervezet is lehet felajánló. Fontos 
azonban, hogy adományt csak se-
gítő szervezetek kérhetnek az oldal 
segítségével. Az oldalon történő 
regisztrálást követően ezen felül 
minden adományfelajánlás és  

zet is. A Humusz Szövetség által 
üzemeltetett tulsokcucc.hu oldal 
célja a hazai adományozói kultúra 
fejlesztése, a társadalom számára 
hasznos feladatokat ellátó szerve-
zetek (formális és informális civil 
szervezetek, oktatási és szociális 
intézmények) mindennapi műkö-
désének segítése tárgyi adomá-
nyokkal, illetve a tárgyak 
újrahasználatának ösztönzése. 
 

adománykérés alkalmával külön-
kölön adományűrlapot kell  kitölte-
ni.  
További információk a  
www.tulsokcucc.hu/hogyanmukodik 

linken olvashatók. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakember ajánló 

 

Fazekas Anna vagyok, 1989-ben születtem Budapesten. Gyermekkorom óta Békéscsa-
bán élek, ahol 2008-ban érettségiztem. Ugyanebben az évben kezdtem el egyetemi 
tanulmányaimat, immár Budapesten. 2011-ben szereztem diplomát az ELTE Társada-
lomtudományi Karának szociológia alapszakán, majd idén ugyanitt szociológia mester-
szakon abszolváltam. Az egyetemi évek alatt igyekeztem minél több gyakorlatot sze-
rezni a szakmában, a kurzusok és szemináriumok mellett több alkalommal vettem részt 
a kar kutatásaiban. A tudományágon belül főként az ifjúságszociológia területén mozgok, ugyanakkor kutatá-
saim a média, a társadalmi nemek, valamint a szociálpszichológia területeit is érintik. Szakdolgozatomban a 
mai magyar ifjúság anyagi helyzetét és szabadidős preferenciáinak kapcsolatát elemeztem. 

Szakmai gyakorlatomat 2012-ben végeztem egy karriertanácsadó cégnél, ahol projekttámogatásban és mar-
keting jellegű munkákban asszisztáltam. 2013-ban az ELTE TáTK és az ELTE Oktatás- és Ifjúságkutató Központ-
jának fiatalok politikai szocializációját vizsgáló kutatásában kutatásszervező asszisztensként vettem részt. 
2014-től részben önálló kutatóként működöm Békés megyében, részben nagyobb, országos kutatási projek-
tekben veszek részt. Az elmúlt egy évben volt szerencsém két kötet társszerzőjeként is közreműködni. 2013-
ban jelent meg a Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012 című kötet, melyben az anyagi lehetőségek és perspek-
tívák életmódra gyakorolt hatását vizsgáltam. Jelenleg pedig megjelenés alatt áll a Harmadrészt – Magyar 
Ifjúság 2012 című kötet, mely regionális elemzéseket tartalmaz, közülük jómagam a dél-alföldi régió fiatalsá-
gának jellemzőit mutatom be. 

Emellett végzésem óta több alkalommal volt lehetőségem konferenciákon, műhelymunkákon előadást tarta-
ni (többek között Békés Megyei Civil Szervezet Vezetők Bentlakásos Nyári Műhelye, Összebeszélünk – I. Ifjú-
ságügyi Kongresszus), ahol elsősorban a fiatal generációk preferenciáit és sajátosságait mutathattam be. Sza-
badidőmben egy békéscsabai diákirodában önkénteskedem, jelenleg egy továbbtanulást segítő projekt egyik 
szervezője vagyok. 
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A következő kiadványok díjmentesen elvihetőek a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete  

könyvtárából  - 2015. január 05-től - korlátozott példányszámban. 

 (Cím: 5600 Békéscsaba Andrássy út 3.)  

Nyitva tartás: 

Hétfő – csütörtök: 9.00 – 16.00 óra 

Péntek: 9.00 – 13.00 óra 

 

  ÉLETJEL Békési Műhely különszáma  (Kiadó: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete-1996) 

 BÉKÉS MEGYEI KULTURÁLIS CIVIL SZERVEZETEK CÍMTÁRA (Kiadó: Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete-2008) 

 KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK (Kiadó: Nemállami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója Egyesület-

2006) 

  ProHáló CIVIL MŰHELY KÖTETEK 1. Kistérségi fejlesztések (Kiadó: Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete-2006) 

 ProHáló CIVIL MŰHELY KÖTETEK 2. Hálózatfejlesztés (Kiadó: Nevelők Háza Egyesület-2008) 

 ProHáló Program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért 

(Kiadó: Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány-2005) 

 Saját művelődési otthonunk (Kiadó: Civil Közösségi Házak Magyarországi egyesülete-2010) 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Donászi Magda: Karácsony 
 

Karácsonyfa, Karácsony, 
Ezüst dió zöld ágon. 

Csilingelő csengettyű, 
A fenyőfa gyönyörű. 

Csillagszóró, gyertyafény, 
ég a fenyő ünnepén. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet  
kívánnak minden kedves Olvasónak a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesületének tagjai és munkatársai! 
  


