
2015. január 

Kiadja: 
Közösségfejlesztők 
Békés Megyei 
Egyesülete 

Jön az elektronikus 
eljárás a civil szerve-
zetek nyilvántartási 
ügyeiben 
 
2015. január 1. napjá-
tól a civil nyilvántartá-
si eljárásokban nem 
csak lehetőség, ha-
nem egyes szerveze-
tekre nézve kötelező 
is a kérelmek elektro-
nikus úton való előter-
jesztése... 
 
Folytatás: 11. oldalon 

Ez történt... 2 

Pályázatok 4 

Rendezvények 8 

Figyelmükbe 
ajánljuk... 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Január 21.  
10 óra: Péter Erika: Versünneplő 
Interaktív irodalmi délelőtt óvodások 
részvételével és Péter Erika Príma-
díjas költővel 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 
15 óra: Műterem látogatás Gnandt 
János festőművésznél 
Helyszín: Békéscsaba, Andrássy út 2. 
17 óra: A Márvány Fotóműhely     
tagjainak előző évi alkotásaiból össze-
állított Objektív 2014. című kiállítás 
megnyitója 
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház 
17:30 óra: Suhajda Szilárd hegymászó 
„Békéscsabától a Himalájáig” című 
vetítéssel egybekötött előadása 
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház 
 
Január 22.  
13 óra: Falvak az Európai Unióban.    
A világban élő román és magyar fotó-
művészek nemzetközi szalonja –       
Az Euro Foto Art Egyesület kiállításá-
nak megnyitója 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 
16.30 óra: Kocziszky Andrea: Gombák 
– Fotókiállítás megnyitója  
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 
16.30 óra: Emberek aranyban. 
Szkíta fejedelmi sírok leletei a sztyep-
pe piramisaiból Krym Altynbekov pro-
fesszor szkíta aranykincseket bemuta-
tó kiállítás megnyitója 
A kiállítás időtartama: január 22 – 
április 5. 
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum 
Múzsák Terme 
18 óra: MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPI 
GÁLA 
Köszöntőt mond Szarvas Péter,     Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város polgár-
mestere 
A „Békéscsaba Kultúrájáért” kitünte-
tés átadása 
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ 

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc     

1823-ban ezen a napon fejezte be a 

Himnusz megírását. Erre az   esemény-

re emlékezve 1989 óta január 22-én 

ünnepeljük   A MAGYAR KULTÚRA 

NAPJÁT. 

A magyar kultúra ünnepe  
Békéscsabán 
 
A magyar kultúra ünnepe egy teljes 
héten át várja Békéscsaba lakosságát. 
A kultúra heti városi rendezvényekről 
az alábbiakban tájékozódhatnak. 
Január 17.  
16 óra: Piros! Sárga? Kék  
Babaszínház a kecskeméti Cziróka 
Bábszínház vendégelőadásában. 
Helyszín: Ibsen Ház, a Napsugár     
Bábszínház emeleti stúdióterme       
18 óra: Ünnepi Bárkaest 
Helyszín: Ibsen Stúdiószínház 
 
Január 19.  
10 óra: Mesejárat: Pöttyös kalandok. – 
Interaktív irodalmi foglalkozás óvodá-
sok számára 
Helyszín: Szigligeti Utcai és Kazinczy-
lakótelepi Óvoda (Tábor utca 4.) 
 
Január 20.  
9 óra: Kalandozás a mesék birodalmá-
ban kisiskolásokkal – Interaktív könyv-
tári irodalomóra 
Helyszín: Lencsési Könyvtár 
11 óra: Molnár Péterné: „… a róna, 
hol születtem...” 
A Petőfi szülőhelyvita - könyvbemuta-
tó középiskolások részvételével 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 
18 óra: Moccacino. Önfejlesztés, önis-
meret – Zenés találkozás Moka Tündé-
vel és Vozár M. Krisztiánnal 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 
 

JANUÁR 22. – A MAGYAR KULTÚRA NAPJA – A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJA 
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Január 23.  
11 óra: Jakobovits Miklós (1936-
2012) Munkácsy-díjas festőmű-
vészre emlékezünk Kiállítás Hajdú 
László magángyűjteményéből 
A kamara tárlatot megnyitja és 
Jakobovits Márta keramikussal   
beszélget Banner Zoltán, művé-
szettörténész 
Helyszín: Munkácsy Emlékház 
14 óra: Kalandozás a mesék biro-
dalmában kisiskolásokkal – Interak-
tív könyvtári irodalmi délután 
Helyszín: Jamina Könyvtár 
14.30 óra: Kazinczy Szép Magyar 
Beszéd verseny 
A rendezvényt megnyitja               
dr. Malatyinszki Anita, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ 
Békéscsabai Tankerülete,      tan-
kerületi igazgató 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 
16 óra: A Békéstáji Művészeti Tár-
saság új tagjainak: Krajcsó László, 
fotóművész és    Simon Debóra 
Eszter, festőművész bemutatkozó 
kiállítása 
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális 
Központ, Békéstáji Galéria 

16:30 óra: Gubis Mihály (1948-
2006) Kamarakiállításának    meg-
nyitója 
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális 
Központ, Békéstáji Galéria 
 
A magyar kultúra ünnepe Békésen 
 
Minden év első hónapjában kiemelt 
figyelmet kap a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központban a Magyar 
Kultúra Napja. 
 
2015. január 22. (csütörtök ) 10:00 
óra 
Ládafia mese – tánc – játék a Balas-
si Táncegyüttes és a Békéscsabai 
Jókai Színház koprodukciója 
Belépő: 650 Ft/fő 
 
2015. január 23. (péntek) 19:00 óra 
- Ünnepi est 
Békés Városi Színjátszó Stúdió    
zenés, verses összeállítása 
Pankastic Zenekar Élőkoncertje 
Jegyár: Felnőtt belépő: 1000 Ft/fő; 
Diák, vagy Békés Kártya kedvez-
ménnyel: 600 Ft/fő 

Csoportos kedvezménnyel (min. 
10 fő) 600 Ft/fő 
Bővebb infó: 
bekesikultura@bekesikultura.hu, 
06 66 411-142 
 
Magyar Kultúra Napja Gyulán 

Körmendi Klára  

Liszt-díjas zongoraművész  

hangversenye 
Helyszín: Városháza díszterme 
Gyula, Petőfi tér 3. 

Időpont: 2015. január 22-én        
17 óra 
Zenei program: 
Liszt: Szózat és Himnusz 

Kodály: Meditáció 
Liszt: A Villa d' Este szökőkútjai 
Bartók: Allegro barbaro 
Ünnepi köszöntőt mond:  

Kónya István, Gyula város  
alpolgármestere 

EZ TÖRTÉNT... 

A Tűz-kör Közhasznú Kulturális 
Egyesület Luca napi rendezvényt 
tartott 

2011 óta Luca-napi boszorkánysá-
gok címmel családi hagyományőr-
ző rendezvényt indítottunk útjára a 
Jaminai Közösségi Házban, amelyet 
azóta is töretlen lelkesedéssel szer-
vezünk meg minden év december 
13-án. 2014. december 13-án 
14:00 órától családi programokra 
vártuk a kicsiket és nagyokat. A 
kézműves varázsműhelyben fekete 
macskát ás varázspálcát lehetett 
készíteni. A gyerekek kipróbál-
hatták az arcfestést, Luca-kockát. 
Fotózkodhattak a kiállított Luca –
Boszival, és megtekinthették a mini 
kézműves kiállítást is. A vendége-
ket finom gyógynövény teákkal, és 

szaloncukorral kínáltuk meg. Nagy 
siker volt a Jósda, ahol tarot, ci-

gánykártya, angyalkártya, tenyér-
jóslás, személyre szóló üzenet, 
számmisztika, rajzelemzés zajlott a 
jósok segítségével.  

16:00 órától Tücsök Peti zenélt a 
legkisebbeknek, majd a Közös Pont 
Teaház előadását lehetett meghall-
gatni a Luca-székről  Erdősi Géza 

közreműködésével.  Az előadás 
végén szerencse pogácsá-
val kínáltuk meg a vendé-
geket, aki pedig érmét 
talált benne, azt jövőre 
gazdagság várja a népi 
hiedelem szerint!      A nap 
befejezéseként tombolát 
sorsoltunk ki, aminek a 
fődíja egy torta volt, ezt 
követően pedig megszólal-
tak a ’Varázsdobok’. A 
programok ingyenesek 

voltak, minden Luca nevű vendé-
günk ajándékot   kapott!    A ren-
dezvény fő  támogatója     Békés-
csaba Megyei Jogú Város önkor-
mányzata volt. 2015-ben továbbra 
is folytatjuk a hagyományt!  

Virók Anna, Tűz-kör titkár 
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Díjátadóval egybekötött évzáró 
rendezvényt tartott a TÍZVÁROS 
Alapítvány!  
 
Az ünnepségre december 19-én 
került sor a mezőberényi Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ-
ban, amely Siklósi István polgár-
mester beszédével kezdődött, 
majd a TÍZVÁROS Alapítvány mun-
katársai és önkéntesei számoltak 
be a folyamatban lévő projektek-
ről. A hagyományteremtő jelleggel 
létrehozott „Hétköznapok Hősei” 
díjat az Alapítvány minden évben 
azoknak adományozza, akik egy-

egy területen sokat tesznek a váro-
sért.  A díjat 2014-ben Mezeiné 
Szegedi Erzsébet pedagógus, ön-
kormányzati képviselő, Rácz János 
festőművész, és Barna Márton ön-
kormányzati képviselő, a berényi 
kick-box csapat vezetője kapta 

meg. Az eseményen fellépett a 
FÉNY-PONT gyülekezet dicsőítő 
csapata és koncertet adott 
Caramel is. Az estét a TÍZVÁROS 
Alapítvány csapata fantasztikus 
fináléval zárta.  

Süveges Szabolcs  
 
Egy évnyi élmény – avagy 2014-ről 
röviden 
 
A Mentálhigiénés Egyesület Békés 
Mérték Közösségi Házában nincs 
nap program nélkül, esemény nél-
kül. Nem volt ez másként 2014-
ben sem.  
Fő profilunk szerint pszichiátriai és 
szenvedélybetegek közösségi ellá-
tását végezzük. A programjaink 
közül kiemelten nagy érdeklődésre 
tart számot a minden héten meg-
tartott kézműves foglalkozásunk, 
melyen a résztvevő kliensek és 
érdeklődők hasznos és szórakozta-
tó tárgyakat készíthetnek. Terápiás 
jellegű foglalkozásaink egyike a 
biblioterápiás csoport, ahol a ta-
valy is több mély problémát gon-
dolhattunk át csoportfoglalkozás 
keretében, lehetőség szerint köny-
nyedebb hangulatban, légkörben. 
Legnagyobb eseményünk volt idén 
is az immár hetedik alkalommal 

megtartott Dél-alföldi Regionális 
Amatőr Színjátszó Találkozó. Ezen 
a programon összesen tizenöt fel-
lépő vett részt. A csapatok ebben 
az évben is szerte a régióból meg-
látogattak bennünket.  
A zsűritagok több szakterület kép-
viselői voltak. A verseny kategória 
első helyezettje, így a vándorkupa 
idei győztese a „Forog, vagy fo-
rog?„ című darabbal a Napraforgó 
Színjátszó Csoport Nagyszénásról 
(Békés Megyei Körös-menti Szociá-
lis Centrum Nagyszénási Telephe-
lye). A vendég kategóriában győzni 
tudók és az emlékplakettet magu-
kénak mondhatók a „Favágók” cí-
mű darabbal a Derűs Ház Játékos 
Kedvű Favágói lettek Békésről 
(Békés Városi Szociális Szolgáltató 
Központ, Derűs Ház). A zsűri külön-
díja a Hóvirág Csoporthoz került 
(Pszichiátriai Betegek Otthona 
Elek), akik Nóti Károly „Pesti Jós-
da” című szerzeményét vitték   
színpadra. 
2015-ben is várjuk a segítséget 
kérő ellátottainkat hasonló lelkese-
déssel és szakmaisággal. 

Szilágyi Ágnes 
közösségi koordinátor 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében valósulhatott meg a Senshi Sportegyesület „Épület felújítás és eszközbeszer-
zés” című 8319508655 azonosítószámon nyilvántartott pályázati projektje.  
A Senshi SE 11 140 530 Ft támogatást nyert a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégi-
ák LEADER fejezetének végrehajtásához, a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesülethez, „Non-profit szervezetek fejlesz-
tését szolgáló tevékenységek támogatása”célterületre 2011-ben benyújtott pályázatán. 
A Projekt keretében megújulhatott a Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az egyesület számára 
használatba adott, Sport-és Életmód Központként működtetett Szeghalom, Tildy Z. u. 17. szám alatt álló ingatlan 
emeleti szintje. A felújítási munkálatokon belül sor került a nyílászárók cseréjére, harminc új ablak és négy ajtó került 
beépítésre. Megtörténtek a folyosó és előtér burkolatának cseréje és a belső festési munkálatok. 
A pályázati forrás tette lehetővé, az egyesület sporteszközállományának bővítését (tatami, családi és egyéb sportesz-
közök) és muzeális fegyvermásolatok (muskéták és karabélyok) beszerzését az egyesület Történelmi Lőegylet csoport-
ja részére. 
A Senshi SE szeretettel várja Sport- és Életmód központjábam tartandó  edzéseire ( jóga, gerinctorna, intervall, kara-
te, kettlebell, mediball, primal moves) és programjaira (szemináriumok, előadások, táborok, kulturális- és családi ren-
dezvények) az érdeklődőket.  
www.senshi.hu 

Kovács Lajos, Senshi SE elnök 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
UNIÓS TÁMOGATÁSSAL FEJLESZTI A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKET AZ ÖSVÉNY 
ESÉLYNÖVELŐ ALAPÍTVÁNY FÜZESGYARMATON 
 
Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány 24.836.940 Ft Európai Uniós támogatást nyert a TÁMOP-
5.3.8.A2-13/1-2013-0006 kódszámú „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése az Ösvény Esélynövelő Alapítványnál” című projekt lebonyolításához. A projekt célja, az ala-
pítványnál foglalkoztatott 20 fő megváltozott munkaképességű személy tranzitálhatóságának javítása, nyílt mun-
kaerő-piacra történő visszavezetésének segítése, aktivitási és foglalkoztatási esélyeik javítása speciális kompeten-
cia- és készségfejlesztés, valamint képzési lehetőségek biztosításával. 
Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány, mint rehabilitációs foglalkoztatást végző szervezet, fel kell készüljön a tranzitfog-
lalkoztatás által meghatározott foglalkoztatáspolitikai irányoknak való megfelelésre: dolgozóit a nyílt munkaerő-piac 
felé kell orientálni és felkészíteni az új kihívásokra. 
A program során 35 fő számára készül kompetencia felmérés, ebből 20 kerül a programba bevonásra. A 20 modulos 
képzés célja: a munkatársak tranzitálhatóságra történő felkészítése, azaz a munkavállaláshoz szükséges készségeik 
kerülnek fejlesztésre. A képzés kifejezetten rehabilitációs alapokon nyugvó, a munkavállalást elősegítő, elméleti, 
valamint egyéni és kiscsoportos interaktív érzékenyítő (gyakorlati) elemeket tartalmazó egységcsomag. A képzés 
elősegíti a résztvevők személyiségének fejlesztését, stressz- és konfliktus-kezelését, a reális önértékelés kialakítását. 
Megtanítja őket a csoportos munkavégzés törvényszerűségeire, előnyeire, nehézségeire, érzékennyé teszi őket egy-
más eltérő tulajdonságaira. Gyakoroltatja és fejleszti a beilleszkedés, az alkalmazkodás és az önálló ügyintézés ké-
pességeit, viselkedés-elemeit. 
A képzés helyszíne: 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 33. A pályázat lebonyolításához beszerzésre kerülnek informatikai 
eszközök és irodabútorok.  
A projekt megvalósítási ideje: 2014.11.01-2015.11.30. 
Ösvény Esélynövelő Alapítvány 
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 4/b.  
Telefon/Fax: 06-66/590-310  
E-mail: osveny@osveny.hu, Web: www.osveny.hu 

PÁLYÁZATOK 

Kultúrházak Éjjel-Nappal  
2015. február 13-15. 
 
A 2015. évi Kultúrházak Éjjel-
Nappal akció meghirdetője és le-
bonyolítója a Magyar Népművelők 
Egyesülete. Partnerünk a Közös-
ségfejlesztők Egyesülete és a Kultu-
rális Központok Országos Szövetsé-
ge, továbbá a Nemzeti Művelődési 
Intézet, támogató az Emberi Erő-
források Minisztériuma. Az ese-
mény fővédnöke Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere. 
Célunk a művelődési házak és te-
rek, valamint az abban folyó közös-
ségi művelődés népszerűsítése. Az 
egész országot érintő akcióval, va-
lamint a televíziós és rádiós kam-
pánnyal szeretnénk ráirányítani a 
figyelmet a közművelődési terek 

nyitottságára, az intézmények és 
szervezetek sokszínűségére, a helyi 
társadalomban betöltött közösség-
építő szerepére. Felelősségünk és 
kötelességünk is ez, hisz évi, közel 
80 millió fős látogatottságával a 
művelődési házak, közösségi szín-
terek a leggyakrabban felkeresett 
kulturális terek Magyarországon. 
Kérjük a közművelődési feladatot 
önállóan vagy integráltan ellátó 
intézményeket és szervezeteket, 
csatlakozzanak a felhíváshoz! Szer-
vezzenek programokat a három 
nap bármelyikén vagy akár mind-
három napon! Kérjük, hogy minél 
színesebb, igényesebb kulturális 
programokat szervezzenek és épít-
senek településük, térségük közös-
ségeinek aktivitására is! 
 

Javasolt programtípusok: 
- közösségi programok: farsangi 
mulatságok, hagyományok, tánc-
házak, kézműves bemutatók és 
játszóházak, szabadidős progra-
mok, alkotó- és civil közösségek 
nyílt foglalkozásai,     bemutatko-
zásai, 
- amatőr- és népművészeti ren-
dezvények: művészeti közösségek 
fellépései, koncertek, kiállítások, 
gyermekműsorok, műsoros estek, 
- közösségi beszélgetések, közös-
ségi tervezések, tanulókörök a 
közösségi színtérről, a közösségi 
művelődésről, az intézmény és a 
helyi társadalom kapcsolatáról, a 
bevonás és együttműködés lehe-
tőségeiről 
- képzési lehetőségek bemutatá-
sa: szakkörök nyílt foglalkozásai, 

mailto:osveny@osveny.hu
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ismeretterjesztő előadások 
- gasztronómiai programok: farsan-
gi fánk és hungarikumok, sütemé-
nyek készítése, bemutatása,   ver-
senye 
- a közösségi művelődés társada-
lom- és gazdaságfejlesztő hatásait 
bemutató események: közösségfej-
lesztési, felzárkózási, és egyéb 
programokat bemutató fotókiállí-
tás, rövidfilm bemutató, kreatív 
termékek kiállítása, várásra, szak-
mai beszélgetés 
Határon túli magyar szervezetek 
jelentkezését is várjuk! 
Az akcióhoz kapcsolódó pályázati 
felhívások: 
A pályázatokkal célunk az, hogy 
lehetőséget adjunk egyéneknek és 
kreatív műhelyeknek arra, hogy 
alkotó módon járuljanak hozzá az 
akció sikeréhez, megújításához, a 
közösségi művelődés népszerűsíté-
séhez. 
1. Flashmob pályázat 
2. Fotó pályázat 
3. Reklámspot pályázat 
4. Innovációs pályázat: fiatalok kö-
zösségi művelődése 
Jelentkezés és regisztráció az akci-
óban való részvételre, illetve a 
részletes pályázati kiírások 
www.kulturhazak.hu oldalon 2015. 
január 5-től. 
Az intézmények és eseményeik 
regisztrációjának határideje 2015. 
február 1. Kérjük az akció résztve-
vőit, hogy mielőbb töltsék fel ese-
ményeiket. Kiegészítésre, módosí-
tásra ezt követően is mód van. 
További információ kérhető az 
informacio@kulturhazak.hu e-mail 
címen. 
forrás:  www.kulturhazak.hu 
 
Magyar kulturális örökség megőr-
zését, a hagyományok és a népi 
kultúra ápolását felvállaló tehet-
séggondozó programok      támo-
gatása 
 
A pályázat célja: A magyar kulturá-
lis örökség megőrzését, a hagyo-

mányok és a népi kultúra ápolását         
felvállaló tehetséggondozó progra-
mok megvalósításának támogatása. 
A támogatás formája és mértéke:  
A pályázat útján igényelhető támo-
gatás 100% intenzitású, vissza nem 
térítendő támogatás. A pályázathoz 
saját forrás biztosítása nem kötele-
ző. 
Támogatható tevékenységek:  
- Legalább 30 órás (tanórán kívüli), 
csoportos tehetséggondozó, a ma-
gyar kulturális örökség megőrzését, 
vagy a hagyományok és a népi kul-
túra ápolását szolgáló, tematikus 
műhelyfoglalkozás-sorozat megva-
lósítása, és a részt vevő tehetséges 
fiatalok produktumainak önálló 
vagy csoportos bemutatása. A te-
hetséggondozó műhelyfoglalkozás-
sorozat munkájába legalább 10 te-
hetséges fiatalt szükséges bevonni. 
A pályázati program kötelező ele-
me, a tehetséggondozó program 
tematikájához kapcsolódó koncert/
színház/tánc előadás, vagy múze-
um, vagy kiállítás meglátogatása, 
amely a legalább 30 órás foglalko-
zás sorozatba beleszámít. 
- Bentlakásos, legalább három nap 
időtartamú, tematikus (naponta 
legalább 6 órás szakmai foglalkozást 
megvalósító) a magyar kulturális 
örökség megőrzését, vagy a hagyo-
mányok és a népi kultúra ápolását 
segítő tehetséggondozó tábor lebo-
nyolítása, és a részt vevő tehetsé-
ges fiatalok produktumainak önálló 
vagy csoportos bemutatása. A te-
hetséggondozó tábor munkájába 
legalább 10 tehetséges fiatalt szük-
séges bevonni. A nemzetiségi népis-
meret részét képező, anyaországgal 
kapcsolatos történelmi, földrajzi, 
néprajzi ismeretek fejlesztése jelen 
pályázat keretében nem támoga-
tott. 
Pályázat benyújtására jogosultak: 
Hazai köznevelési intézmények 
(2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) 
közül: 

 általános iskola, 

 gimnázium, 

 szakközépiskola, 
szakiskola. 
Magyarországon bejegyzett egye-
sület (ide nem értve a szakszerve-
zetet és pártot), alapítvány, és 
közalapítvány, melynek alapító 
okiratában a kulturális örökség 
megőrzéséhez vagy hagyomány-
őrzéshez és a népi kultúra ápolá-
sához kapcsolódó tevékenység 
szerepel, amelyek a Támogatáske-
zelő internetes pályázatkezelő 
rendszerében. 
Támogatási időszak: A Pályázó 
által a pályázatban megjelölt,- 
támogatási előleg formájában 
nyújtott támogatás esetében 
2014. november 1. és 2015.június 
30. közé eső időszak, illetve-
beszámolót követően nyújtott 
támogatás esetén 2014. novem-
ber 1. és 2015. május 15. közé eső 
időszak, amelynek időtartama 
alatt a támogatott program, illet-
ve projekt megvalósul. 
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: Az internetes pályázatok 
benyújtásának határideje: 2015. 
január 23. 23:59 óra. A Pályázó 
egy pályázatot nyújthat be. 
A pályázatok benyújtásának 
módja: A pályázatot kizárólag 
elektronikus úton lehet benyújta-
ni az EPER szoftveren keresztül. 
Az eredményhirdetés várható 
időpontja: 2015. március 23. 
További információ: 
www.emet.gov.hu 
 
Pályázati kiírás a nemzetiségi civil 
szervezetek 2015. évi költségvetési 
támogatására 
 
1. A kiírás célja: A nemzetiségi civil 
szervezetek működésének, tevé-
kenységének támogatása, főként a 
nemzetiségek önazonosságának 
megőrzését, anyanyelvük, hagyo-
mányaik, szellemi és tárgyi emléke-
ik ápolását szolgáló, továbbá nem-
zetiségi érdekképviseleti célok meg-
valósítása érdekében. 

2. Kik pályázhatnak: a 2012. de-
cember 31-ig Magyarországon 
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nyilvántartásba vett, a nemzetiségi 
törvény hatálya alá tartozó, alap-
szabályban/alapító okiratban rög-
zített cél szerint konkrétan megje-
lölt nemzetiséghez kapcsolódó 
oktatási, kulturális (pl. közművelő-
dési, közgyűjteményi, művészeti) 
tevékenységet folytató és/vagy 
érdekképviseletet ellátó civil szer-
vezetek. 
3. A pályázat megvalósításának 
időszaka: 2015. január 1 – 2015. 
december 31 
4. A támogatás formája és mérté-
ke: A támogatás formája: vissza 
nem térítendő bruttó támogatás. 
Az elnyerhető támogatás összegé-
nek alsó határa:100000 forint. 
Az elnyerhető támogatás összegé-
nek felső határa:4000000 forint. 
A pályázat benyújtásához saját 
forrás nem szükséges. 
5.Támogatható tevékenységek, 
eredmények: Jelen pályázati ki-
íráskeretében az alábbi tevékeny-
ségek támogathatók: a nemzetisé-
gi civil szervezetek által ellátott 
feladatok. 
6. A pályázatok benyújtásának 
módja: Pályázatot kizárólag elekt-
ronikusan az Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben lehet benyújtani, 
magyar nyelven. Egy pályázó szer-
vezet kizárólag egy pályázatot 
nyújthat be jelen kiírás keretében. 
Az EPER rendszert a 
www.emet.gov.huoldalon lehet 
elérni. A pályázat benyújtását 
megelőzően minden, regisztráció-
val nem rendelkező pályázónak 
regisztrálnia kell az 
EPERrendszerben. 
7. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. január29.,23:59 
8. Az elbírálás határideje: a pályá-
zat véglegesítésének határidejét 
követő 70. nap.  
A pályázattal kapcsolatos további 
információ: www.emet.gov.hu  
 
 
 

Pályázati kiírás Nemzetiségi kultu-
rális kezdeményezések 2015. évi 
költségvetési támogatására 
 
1. A kiírás célja: A nemzetiségi 
törvény hatálya alá tartozó ma-
gyarországi nemzetiségek (bolgár, 
görög, horvát, lengyel, német, ör-
mény, roma/cigány román, ruszin, 
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kul-
turális hagyományainak, tárgyi és 
szellemi kulturális kincseinek meg-
őrzésének, méltó folytatásának 
támogatása; értékhordozó tevé-
kenységeinek, közművelődési fel-
tételeinek javítása érdekében a 
nemzetiségi közösség egészét, 
vagy jelentős részét érintő, a nyel-
vi és kulturális identitás szempont-
jából meghatározó, kulturális és 
tudományos kezdeményezések 
támogatása.  
2. Kik pályázhatnak: nemzetiségi 
önkormányzatok; a magyarországi 
nemzetiségek tudományos, kultu-
rális, nevelési, oktatási, muzeális 
és közgyűjteményi tevékenységet 
folytató intézményei (múzeumok, 
közérdekű muzeális gyűjtemények 
és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvá-
nos könyvtári tevékenységet foly-
tató intézmények) a lelkiismereti 
és vallásszabadság jogáról, vala-
mint az egyházak, vallásfelekeze-
tek és vallási közösségek jogállásá-
ról szóló 2011. évi CCVI.törvény 
alapján nyilvántartásba vett egy-
házak, ill. ezen egyházakhoz tarto-
zó belső egyház jogi személyek, 
amelyek saját, önálló bankszámla-
számmal rendelkeznek (KSH 55). 
3. A pályázat megvalósításának 
időszaka: 2015. január 1 –      
2015. december 31. 
4. A támogatás formája és mérté-
ke: A támogatás formája: vissza 
nem térítendő bruttó támogatás. 
Az elnyerhető támogatás összegé-
nek alsó határa:100000 forint. 
Az elnyerhető támogatás összegé-
nek felső határa:700000 forint. 
A pályázat benyújtásához saját 
forrás nem szükséges. 

5.Támogatható tevékenységek, 
eredmények: nemzetiségi vonat-
kozású tudományos konferenciák, 
kutatói programok szervezése; 
nyomdakész alkotások kiadása, 
publikálása az alábbi    témakö-
rökben: 
a. kulturális-közéleti nemzetiségi 
folyóiratok, magazinok (az orszá-
gos nemzetiségi önkormányzatok 
által azonos jogcímen támogatott 
országos nemzetiségi lapok nem 
pályázhatnak); 
b. konferenciák anyagai; 
c. a térség tájékoztatását szolgáló 
nemzetiségi nyelvű hírlevél,iskolai 
újság; 
d. egy adott nemzetiség nyelvén 
íródott irodalmi alkotások 
(verseskötet, prózai, színpadi, 
drámai művek); 
e. a vallás anyanyelvi gyakorlásá-
hoz szükséges kiadványok; 
f. tudományos értekezések és 
ismeretterjesztő művek, már le-
zajlott kutatások eredményei; 
g. képzőművészeti katalógusok, 
egy-egy nemzetiség életét fotók-
kal reprezentáló anyanyelvű vagy 
többnyelvű albumok; 
h. naptárak, térképek; kalendáriu-
mok (évkönyvek) 
6. A pályázatok benyújtásának 
módja: Pályázatot kizárólag elekt-
ronikusan az Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben lehet benyújtani, 
magyar nyelven. Egy pályázó szer-
vezet kizárólag egy pályázatot 
nyújthat be jelen kiírás kereté-
ben. A pályázat benyújtását meg-
előzően minden, regisztrációval 
nem rendelkező pályázónak re-
gisztrálnia kell az EPER rendszer-
ben, amelyhez rendelkeznie kell 
egy érvényes e-mail címmel. 
7. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. január29.,23:59 
8. Az elbírálás határideje: a pá-
lyázat véglegesítésének határide-
jét követő 70. nap.  
A pályázattal kapcsolatos további 
információ: www.emet.gov.hu  
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Megjelentek a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány 2015. évi 
pályázatai 

Kedvezményes fürdőbelépők 
nyugdíjas pályázók számára 
Határidő:  
2015.01.09-2015.02.09. 
 
Nyugdíjas pályázók számára 
Határidő:  
2015.01.09-2015.02.09. 
 
Nagycsaládos pályázat 
A Nagycsaládos pályázatot az 
arra jogosult kedvezményezettek 
2015. február 12. napjától kez-
dődően nyújthatják be. 
 
Fogyatékossággal élők pályázata 
A Fogyatékossággal élők pályáza-
ta az arra jogosult kedvezménye-
zettek 2015. március 16. napjá-
tól kezdődően nyújthatják be. 
 
Postai tevékenység szakágazat-
ban foglalkoztatottak részére 
A Postai tevékenység szakágazat-
ban foglalkoztatottak részére az 
arra jogosult kedvezményezettek 
2015. április 13. napjától kezdő-
dően nyújthatják be. 
 
Közlekedés területén foglalkoz-
tatottak számára 
A Közlekedés területén foglalkoz-
tatottak számára az arra jogosult 
kedvezményezettek 2015. április 
13. napjától kezdődően nyújthat-
ják be. 
 
Köznevelési intézményben fog-
lalkoztatottak számára 
A Köznevelési intézményben fog-
lalkoztatottak számára az arra 
jogosult kedvezményezettek 
2015. május 20. napjától kezdő-
dően nyújthatják be. 
 
Bővebb információ:  
www.erzsebetprogram.hu 
 
 

Az Erzsébet-program keretében 
meghirdetett 2015. évi szociális 
üdülési pályázatokra történő je-
lentkezés folyamata: 
A pályázatokat kizárólag a 
www.erzsebetprogram.hu honla-
pon elérhető elektronikus adatlap 
kitöltésével nyújtható be. 

1. A pályázó a szükséges csato-

landó mellékleteket kitölti/
kitölteti, és aláírva/aláíratva digi-
talizálja (beszkenneli). Elsőként 
feltölti a szükséges mellékleteket, 
majd kitölti a szükséges pályázati 
űrlap adatokat, és véglegesíti     
pályázatát. 

2. A pályázó a pályázat elküldé-

sét követően visszaigazoló e-mailt 
kap, és az abban található linkre 
kattintva aktiválhatja pályázatát. 

3. pályázó legkésőbb a pályázata 

aktiválását követő 30 napon belül 
az Alapítványtól e-mailben kap 
tájékoztatást a feldolgozás ered-
ményéről. 

4. Az önrészt a kedvező pályázati 

döntésről szóló értesítő e-mailben 
foglaltak szerint, annak kézbesíté-
sét követően 30 munkanapon 
belül, egy összegben, a benyújtás-
kor kapott pályázati azonosító 
szám közlemény rovatban való 
feltüntetésével kell átutalni. 

5. Az önerő befizetését követő-

en a nyertes pályázó részére pos-
tai úton kerül kiküldésre az Erzsé-
bet Kártya. Amennyiben a pályázó 
átveszi az Erzsébet Kártyát, és az 
Alapítvány erről megkapja a pos-
tai átvételről szóló igazolást, úgy a 
pályázóhoz tartozó kártya aktivá-
lásra kerül. A pályázó az aktiválást 
követően tud szállást foglalni, in-
terneten az online foglalási felüle-
ten, vagy a telefonos ügyfélszolgá-
lat segítségével. Azon pályázók, 
akik a 2013. illetve 2014. évi Er-
zsébet-program keretében támo-
gatást nyertek, és számukra az 
Erzsébet Kártya korábban kikül-
désre került, a korábban megkül-
dött kártya segítségével vehetik 
igénybe az üdülési szolgáltatást. 

A pályázó a sikeres szállásfoglalásá-
ról minden esetben e-mail útján 
visszaigazolást kap. 
 
XV. ORSZÁGOS TEXTILES  
KONFERENCIA ÉS PÁLYÁZATAI 
 
Célja: pályázati, bemutatkozási és 
tanácskozási lehetőség az ország-
ban tevékenykedő, népi textíliákkal 
foglalkozó közösségek és egyéni 
alkotók számára. 
ORSZÁGOS PÁLYÁZATOK: 
1. A nappali szoba – a család kö-
zösségi terének - textíliái 
Hímzés, szövés, csipke, nemez kate-
góriákban olyan tárgyak, 
tárgyegyüttesek elkészítését várjuk, 
amely a magyar és a Kárpát-
medence kézműves hagyományaira 
alapoz. A motívumkincsek, techni-
kák felhasználásával új tervezésű 
alkotások jönnek létre, amely a XXI. 
század emberének tárgyi környeze-
tét jelentheti, amely illeszkedik a 
modern lakáskultúrához. 
2. Viselet- és viselet-kiegészítők 
A pályázatra a magyar és a Kárpát-
medence viseleti hagyományainak 
felhasználásával a hétköznapi-
mindennapi használatra alkalmas 
viseleti darabokat, vagy 
tárgyegyütteseket várunk. 
Viselet-kiegészítőknél olyan alkotá-
sokat várunk, amelyeken megjele-
nik a textiles technikák alkalmazá-
sa, más népi kézműves műfajok-
ban, pl. kézzel varrott bőrrátét, var-
rott gyöngy, hagyományos viseleti 
darabok adaptációjaként kötéssel 
kombinált gyöngymunka, stb. 
Mindkét pályázaton olyan alkotá-
sokkal lehet részt venni, amelyek 
más pályázatokon még nem             
szerepeltek. 
Az országos zsűri által elfogadott 
pályamunkák díjazásban részesül-
nek, s kiállításra kerülnek a város 
kiállítótermeiben. 
Amennyiben Ön a pályázaton 
és/vagy a konferencián részt kíván 
venni, kérjük a jelentkezési lapot 
szíveskedjen 2015. szeptember    
30-ig visszaküldeni címünkre        
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(Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület 5600 Békéscsaba, Oros-
házi út 32. sz. e-mail: info-
@bmne.hu). A pályázati előjelent-
kezésre azért van szükség, hogy a 
kiállítási helyiségeket a beérkező 
anyagok mennyiségének megfele-
lően tudjuk kiválasztani. 
A pályázati anyagokat 2016. janu-
ár 25-31. között kérjük címünkre 
beküldeni vagy eljuttatni. 
A pályázati kiállítások időpontja: 
2016. március 4-április 3. 
A beküldött pályamunkákat –  
függetlenül, hogy a kiállításon 
szerepelt vagy sem –                
2016. április 4-11. között lehet 
hazaszállítani. 
forrás: 
http://palyazatmenedzser.hu/201
5/01/01/nepmuveszeti-
palyazatok-a-xv-orszagos-textiles-
konferenciahoz-kapcsolodoan/ 
 
IX. KECSKEMÉT FRINGE 
Művészeti fesztivál alkotó         
fiataloknak  
 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 
2015-ben ismét megrendezi a 14-
30 éves fiatalok összművészeti 
fesztiválját. Több napon, több 
helyszínen, szerkesztett műsorok 

keretében kínálunk bemutatkozási 
lehetőséget az alkotóknak minden 
művészeti ágban: 
- zene (népzene, komolyzene, köny-
nyűzene…), 
-tánc (néptánc, társastánc,          
moderntánc…), 
-színjáték (a XXVI. Országos Diák-
színjátszó Találkozó Dél-alföldi regi-
onális fordulója…), 
-slam poetry, versek, saját irodalmi 
alkotások 
-film (a felhívás szerint…), 
-képző- és iparművészet (a felhívás 
szerint…), 
-illetve egyéb, a kreativitásra építő 
műfajokban és színpadi megvalósí-
tásokban. 
A rendezvény tervezett időpontja: 
2015. március 26-29. 
Online regisztráció: 
2014. november 1-től 
http://kio.hu/index.php?id=76 
Jelentkezési határidő:  
2015. február 8. 
A fesztiválban való részvétel  
feltételei: 
Korosztályi határok: 14-30 év 
A politikai tartalmú, mások szemé-
lyiségi jogait és érzékenységét sér-
tő, a fesztivál szellemiségével nem 
összeegyeztethető programokat, 
nem tudjuk befogadni. 

Nevezési díj: nincs 
A Kecskemét Fringe fesztivál bizto-
sítja: a fellépés helyszínét, alap-
technikát, a fesztivál általános pro-
mócióját, lehetőséget a szereplők-
nek, saját programjaik reklámozá-
sához az egyes helyszíneken. Min-
den egyéb költség a fellépőket   
terheli. 
 A Kecskemét Fringe programok 
mindenki számára díjtalanul láto-
gathatók.  
Képzőművészet 
Egy időutazásra hívunk bennete-
ket. Vörösmarty Mihály születésé-
nek 215. évfordulójához kapcso-
lódva, a mesés Csongor és Tünde 
művéről, a képzőművészet kifogy-
hatatlan eszközeivel álmodhatsz 
illusztrációt, plakáttervet, jelmezt, 
díszletet… 
Film 
Téma: szabadon választott - aján-
lott téma: szerelem 
Műfaj: kötetlen (játékfilm, animá-
ció, stb.) 
További információk: Zum Erika, 
tel.: 76/481-52 
forrás: http://kio.hu 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Közösségi kertek mindenkinek - 
előadás 
 
A közösségi kertek városi környe-
zetben megteremtik az egészséges 
életmód, környezet, élelmiszer le-
hetőségét. Amit egy közösségi kert 
ad a résztvevőknek: tudás, közös-
ség, élmény, vegyszermentes    
élelmiszer. 
Tudunk-e alapítani közösségi kertet 
Békéscsabán? Milyen szervezeti, 
oktatási, közösségépítési elemei 
vannak, mi az a folyamat, amely-

nek végén megnyithatjuk közösségi 
kertünket? 
Hogyan működik mindez a    gyakor-
latban? 
Erről tart előadást Rosta Gábor főis-
kolai tanár, a Városi Kertek Egyesü-
let elnöke 2015. január 17. szomba-
ton, 14 órától Békéscsabán a 
Jaminai Közösségi Házban. 
(Békéscsaba, Orosházi út 101.) 
A részvétel ingyenes! 
Előzetes regisztráció szükséges. 
Regisztálni a http://kozospont.hu/ 
weboldalon lehet. 

Az üzleti élet "fűszere" a marke-
ting, Tonk Emil előadása Béké-
sen 
 
Január 23-án pénteken 14 órától 
két órás előadást tart Békésen a 
Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-
pontban Tonk Emil a Magyar 
Marketingszövetség ügyvezető 
alelnöke:  Az üzleti élet "fűszere" 
a marketing címmel.  Az előadást 
nemcsak vállalkozóknak, hanem 
professzionális civil szervezetek-
nek is ajánljuk, akik már felismer-

http://palyazatmenedzser.hu/2015/01/01/nepmuveszeti-palyazatok-a-xv-orszagos-textiles-konferenciahoz-kapcsolodoan/
http://palyazatmenedzser.hu/2015/01/01/nepmuveszeti-palyazatok-a-xv-orszagos-textiles-konferenciahoz-kapcsolodoan/
http://palyazatmenedzser.hu/2015/01/01/nepmuveszeti-palyazatok-a-xv-orszagos-textiles-konferenciahoz-kapcsolodoan/
http://palyazatmenedzser.hu/2015/01/01/nepmuveszeti-palyazatok-a-xv-orszagos-textiles-konferenciahoz-kapcsolodoan/
http://kio.hu
http://kozospont.hu/
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ték, hogy a szervezeti marketingte-
vékenység az eredményes műkö-
dés kulcsa.  Az előadás ingyenes, 
de regisztrációhoz/visszajelzéshez 
kötött.  
Az érdeklődők jelentkezésüket a 
bekesikultura@bekesikultura.hu 
címen jelezhetik.  

Koszecz Sándor 
 
Fenyőfa-örökbefogadási program 
Dánfokon 
 
Negyedik éve annak, hogy a Dánfo-
ki Üdülőközpont sikeresen elkez-
dett egy örökbefogadási progra-
mot, melynek keretében vállalta, 
hogy az ünnepek elmúltával nem 
csak helyet biztosít a töves fenyők-
nek, hanem azokat el is ülteti. Ezt a 
kezdeményezést Békés Város Ön-
kormányzatával közösen idén is 
szeretnénk folytatni. Az örökbe 
adott fákat szakértők vennék keze-
lésbe, és előre megtervezett he-
lyekre ki is ültetnék. Így az idei ün-
nepek elmúltával is arra kérünk 
mindenkit, hogy aki esetleg nem 
tudja elültetni a fenyőfáját, ajándé-
kozza nekünk. A felajánlásokat 
2015. január 5 – 30. között várjuk a 
Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-
pontba (5630 Békés, Jantyik M. u. 
23-25.) munkanapokon 8:00 - 

19:00 óráig. A fák az összegyűjtést 
követően a város több pontján   
kerülnek elültetésre. 
Bővebb információ: Hegyesi Szilárd: 
06 20 592-5655 
A felajánlásokat előre is köszönjük! 

 
„Anyagra varrt örökségünk – a bé-

kési szűcshímzés”  

A Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-

pontban (Békés, Jantyik M. utca 23-

25.) „Anyagra varrt örökségünk a 

békési szűcshímzés” címmel   kiállí-

tás nyílik 2015. január 16-án 

(péntek) 17 órakor, a '60-as évektől 

a '80-as évekig  Békésen működő 

hímző szakkörök tagjainak munkái-

ból. 

Beszédet mond: Csukás Irén muzeo-
lógus, a kiállítás ötletgazdája 
A kiállítást megnyitja: S. Turcsányi 
Ildikó főmuzeológus  
Közreműködik:  
Békési Hagyományőrző Dalkör 
Megtekinthető: 2015. február 19-ig, 
az intézmény nyitvatartási  ideje 
alatt.  Belépés díjtalan! 
 
 
 
 
 

Szülőcsoport foglalkozások a    
Mi egy Másért Gyulai Gyermeke-

kért és Ifjúságért Közhasznú 

Egyesület szervezésében 

 

I. alkalom: Segítség Szülő lettem 
vagy már az vagyok? 
(hogyan legyünk elég jó szülők) 
Időpont: 2014. 01. 23. (péntek) 
16:30-tól 
 
II. alkalommal: Kis gyerek kis 
gond Nagy gyerek nagy gond!? 
(életkori sajátosságok a gyerme-
kek fejődésében) 
Időpont: 2014. 01. 30. (péntek) 
16:30-tól 
 
III. alkalom: Kamaszodik a gyer-
mekem! 
(hogyan vészeljük át a kamaszkor 
szépségeit és rejtelemit). 
Időpont: 2014. 02. 06. (péntek) 
16:30-tól 
 
IV. alkalom: Környezeti hatások 
avagy, hogyan élje túl egy család 
a modernkori változásokat. 
Időpont: 2014. 02. 13. (péntek) 
16:30-tól 
 
Minden egyes foglalkozás      
helyszíne: Gyulai Ifjúsági Központ 
Kossuth utca 19 szám 
 
Beszélgető partnere:  
Szicsek Margit (pszichológus)  
  

 

mailto:bekesikultura@bekesikultura.hu
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A Békéscsabai Jókai Színház  
januári műsora 
 
Egerek és emberek januárban is 

 
John Steinbeck: Egerek és emberek 
színmű három felvonásban 
John Steinbeck Nobel-díjas amerikai 
regényíró 1937-ben írta meg az 
"Egerek és emberek" című kisre-
gényét, amelyet később színpadra 
és filmre is adaptált. Sikere azóta is 
változatlan, a film újra és újra kép-
ernyőre kerül világszerte, színpadi 
megjelenése szinte mindig szívfa-
csaró siker, a kisregény a könyvtárak 
állandóan kint lévő darabja. 
A játék két idénymunkás különös, 
összetett és tragikus kapcsolatáról 
szól. Az emberi kapcsolatok kiürese-
dését, a társadalmi szintű elmagá-
nyosodást a szerző szimbólumte-
remtő képessége emeli katartikus 
magaslatokra, gondolkodtat el szín-
ház és mozi nézőt, illetve olvasót 
egyaránt. Életünk problémái, kérdé-
sei mit sem változtak, s kívülről néz-
ve nevetve-sírva egy kicsit talán mi 
is másként látjuk a világot, a barát-
ságot, a szeretetet, mások  elfoga-
dását. 
 
Holle anyó januárban is 

 
 
Belinszki Zoltán – Gulyás Levente – 
Varga Viktor: Holle anyó 
családi musical 
Eljuthat-e valaha a vasfogú bába 
Holle anyó mesebirodalmába? Mi-
ért változnak át békává az aranyak a 
kincses ládában? Megtudja-e a két 
mihaszna és mosdatlan béres, mit 
tesz a hideg víz?  
Családi mesemusical, mely minden 

korosztály számára tartogat monda-
nivalót. A szorgalmas lány és az el-
kényeztetett mostohatestvér szolgá-
latának és bérének történetét két 
csetlő-botló béreslegény teszi mó-
kás 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 hi-
báztató vasfogú bába,  valamint a 
bölcs  türelemmel  szorgoskodó 
Holle anyó életpéldáján. 
Lendületes zenéjével és tánccal egy 
modern látványvilágú,  izgalmas 
produkció  mutatja meg, milyen  
lehet az  ízig-vérig közép-európai  
Holle anyó. 

 
Kulcsár Lajos: Zserbótangó 

 
A darab Fodor Zsóka alapötletéből 
született, aki az egyik főszerepet 
alakítja. 
A színdarab két idősödő, pályájáról 
már „letért” színésznő történetét 
állítja középpontjába, akik átmene-
tileg közös albérletbe kényszerül-
nek. Kényszerű együttlétük hamaro-
san ironikusan humoros helyzetek, 
nosztalgikus visszaemlékezések és 
tragikomikus sorsfordulatok kavargó 
forgatagává válik. Kamilla polgári 
családból származó, hetven év körü-
li, jó kedélyű, örökmozgó nő. Sike-
res komikaként dolgozta végig az 
életét vidéki színházaknál. Klári, 
szintén fővárosi polgárlány, de sze-
gényebb családból indult, vidéki 
„száműzetésből” Pestre fölkerült 
tragika. Az egymással, és egymás 
múltjával, vetélkedő, a magánélet-
ükben is folyton szerepet játszó 
nyugdíjas színésznők hirtelen egy 
újabb szereplővel, új lakótárssal 
kerülnek szembe, „társbérletbe”, 
akit halálnak hívnak… 

Időpontok: 2015. január 13-14-15-16. 

 

Federico García Lorca: Bernarda 
Alba háza (dráma) 
 
"Égni a vágytól és hallgatni róla - 
ez a legnagyobb büntetés, amit 
magunkra mérhetünk." 
Federico Garcia Lorca 
A történet a "könnyek Andalúziá-
jában", egy kis faluban játszódik, 
ahol Bernarda Alba a külvilágtól 
elzárkózva él öt lányával. Az apa 
halála után nyolc éves gyász vár 
rájuk, addig "a szellő se fújhat be 
az utcáról". Bernarda bezárva 
tartja anyját, Maria Josefát is, 
csak Poncia, a cseléd hozza a hí-
reket a kegyetlen és félelmetes 
külvilágból. A lányok még innen 
vannak az életen, az öregasszony 
már túl van rajta - Bernarda két-
ségbeesett elszántsággal próbálja 
féken tartani őket, megőrizni a 
ház tisztességét és jó hírét. Az 
"istenverte faluban", ahol élnek, 
nincs olyan férfi, aki elvenné a 
lányokat. Csak a legidősebbnek, 
Angustiasnak akad kérője, az is 
csak a hozomány reményében, 
mert valójában a legfiatalabb 
lányt, Adelát szereti. Pepe el Ro-
mano nem tűnik fel az előadás-
ban, de állandóan jelen van a 
lányok képzeletében. A visszafoj-
tott életvágy, bezártság, félté-
kenység, gyűlölet egyre feszül-
tebb légkörében robbanás      
érlelődik. 
Bemutató: 2015. január 30.     
Díszbemutató: 2015. január 31.  
Jegyfoglalás, bővebb információ: 
66/519-550, 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jokaiszinhaz.hu/egerek-es-emberek
http://jokaiszinhaz.hu/egerek-es-emberek
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Partnerségi felhívás III. Kulturális 
Közfoglalkoztatási Programhoz 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet, mint 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának háttérintézménye, a közmű-
velődés szakmai fejlesztését és 
megvalósítását segítő szervezet.     
A közművelődési, a közgyűjteményi 
és előadóművészeti intézmények-
nek, a fenntartó önkormányzatok-
nak és a kulturális, közösségi szerve-
zeteknek kiemelt szerepe van a he-
lyi társadalmak, összességében a 
magyarság előtt álló feladatok telje-
sítésében. A Művelődési Intézet 
feladata e jelentős értékkel bíró 
közfeladatot ellátó szervezetek me-
gyei szintű szakmai módszertani 
támogatása, az együttműködések 
megteremtése. 
A Nemzeti Művelődési Intézet    
jelenleg a II. Kulturális Közfoglalkoz-
tatási Programját valósítja meg 
2015. február 28-ig országos közfog-
lalkoztatási program keretében. A 
program során olyan közösségi há-
lózat kialakítása és működtetése 
valósul meg, amelyben az egyének 
tudása, képessége, valamint a helyi 
társadalom összetartó ereje egya-
ránt gyarapodik. A kulturális közfog-
lalkoztatottak munkájának szakmai, 
módszertani támogatásáról gondos-
kodik a Művelődési Intézet. Ez biz-
tosítja, hogy a programban alkalma-
zott szakemberek olyan fejlesztési 
folyamatoknak lehetnek kezdemé-
nyezői, értő gondozói, amelyek hoz-
zájárulhatnak a helyi értékek feltá-
rásához, a közösségek megerősödé-
séhez, a helyi feladatok megoldásá-
ban való önkéntes részvétel változa-
tos formáinak éltetéséhez. Az így 
létrejövő értéktöbbletnek garanciá-
ja a szervezet és a Művelődési Inté-
zet partneri együttműködése. 
A Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ram lehetséges folytatása érdeké-
ben ezúton kérjük, hogy amennyi-
ben partnerként részt kíván venni 

az újabb programban, 2015. január 
15-25. között jelezze azt az előzetes 
szándéknyilatkozat kitöltésével. 
Az online szándéknyilatkozat a jel-
zett időszakban lesz elérhető a 
www.nmi.hu  honlapon keresztül. 
A programhoz való csatlakozás   
feltétele: 
- Minden települési önkormányzat, 
valamint a létesítő dokumentuma 
szerint alapfeladatként közművelő-
dési tevékenységet folytató szerve-
zet vállalása arra vonatkozóan, hogy 
az OSAP 1438 jelentést a 2014. évi 
közművelődési tevékenységről 
2015. március 1-ig teljesíti. 
- Egy szervezethez maximum 3 fő 
kulturális közfoglalkoztatott kerül-
het a programon belül. 
- A szervezet vállalja, hogy a számá-
ra meghatározott kulturális 
közfoglalkoztatotti létszámkeretet a 
program indulását követő 30 napon 
belül feltölti. 
Amennyiben ezen feltételeket a 
partnerszervezet nem vállalja, illet-
ve nem teljesíti, abban az esetben 
nem lép hatályba az együttműködé-
si megállapodás. Így a szervezet 
nem vehet részt a programban, il-
letve kizárja magát az elkövetkező 
kulturális közfoglalkoztatási prog-
ramból. 
Amennyiben a programmal vagy a 
szándéknyilatkozat kitöltésével kap-
csolatban kérdése van, kérjük, for-
duljon a Kiemelt Programok Főosz-
tálya munkatársaihoz a 
kiemeltprogramok@nmi.hu e-mail 
címen. 

forrás: http://www.nmi.hu 
 
Jön az elektronikus eljárás a civil 
szervezetek nyilvántartási ügyeiben 

 
2015. január 1. napjától a civil nyil-
vántartási eljárásokban nem csak 
lehetőség, hanem egyes szerveze-
tekre nézve kötelező is a kérelmek 
elektronikus úton való előterjeszté-
se. A civil szervezetek bírósági nyil-

vántartásáról és az ezzel össze-
függő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) 
bekezdése szerint 2015. január 1-
jét követően a civil szervezetek 
nyilvántartási eljárásai során a 
magánnyugdíjpénztár, az önkén-
tes kölcsönös biztosító pénztár, a 
hitelintézetek önkéntes betétbiz-
tosítási, illetve intézményvédelmi 
alapja, a köztestület, a kölcsönös 
biztosító egyesület, a hegykö-
zség, a párt, az országos sportági 
szakszövetség és a szövetség a 
beadványokat kizárólag elektro-
nikus úton nyújthatja be.  
Ezen túlmenően 2015. január 1-
jét követően kizárólag elektroni-
kus úton adható be a kérelem, ha 
a kérelmező jogi képviselővel jár 
el, ha a kérelmező az egyszerűsí-
tett nyilvántartásba vételi 
(változásbejegyzési) eljárás le-
folytatását kéri, ha egy szervezet 
a közhasznú szervezetté minősí-
tés iránti kérelmet terjeszt elő, 
továbbá a már közhasznú szerve-
zetek is beadványaikat ezen idő-
pontot követően kizárólag elekt-
ronikus úton terjeszthetik elő. 
Amennyiben a kérelmező nem 
kötelezett az elektronikus útra, 
kérelmét választása szerint elekt-
ronikus úton is beadhatja.  
Az elektronikus út azt jelenti, 
hogy a kérelmező a beadványát 
elektronikusan az ún. Ügyfélka-
pun  keresztül nyújtja be a bíró-
ságon. Az Ügyfélkapu használatá-
hoz személyes ügyfélkapus azo-
nosítóra van szükség. Ügyfélka-
pus regisztrációt kizárólag termé-
szetes személy kezdeményezhet. 
A regisztrációs eljárás bármelyik 
okmányirodában, kormányhiva-
tali ügyfélszolgálati irodában, 
adóhatóság ügyfélszolgálatán 
vagy külképviseleten kezdemé-
nyezhető. 
 
 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

http://www.nmi.hu
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 Az Ügyfélkapu a                 
www.magyarorszag.hu Kormányzati 
Portálon az 
ügyfelkapu.magyarorszag.hu olda-
lon érhető el.  
 Jelentős változás, hogy 2015.     
január 1. napját követően már nem 
az eddig megszokott kérelem-
formanyomtatványon, hanem ÁNYK 
űrlapon kell a kérelmeket előter-
jeszteni, akár elektronikusan akár 
papír alapon.  
 Amennyiben a kérelmező elektroni-
kus útra kötelezett vagy az elektro-
nikus utat választja, akkor számító-
gépén telepítenie kell az általános 
nyomtatványkitöltő programot és 
arra le kell töltenie a  „jar” kiterjesz-
tésű civil eljárásokban alkalmazan-
dó ÁNYK űrlapokat. Az ÁNYK űrlap-
ok-hoz elektronikus út esetén kizá-
rólag „pdf” formátumú mellékletek 
csatolhatóak.  
 Ha a kérelmező nem kötelezett az 
elektronikus útra, kérelmét tovább-
ra is beadhatja papír alapon is, de 
2015. január 1-jét követően már 
kizárólag ÁNYK űrlap formátumban. 
 Az elektronikus eljárásban alkalma-
zandó „jar” kiterjesztetésű és a   
papír alapú eljárásban használandó 
„pdf” formátumú ÁNYK űrlapok 
letölthetőek a www.birosag.hu ol-
dal civil szervezetek menüpontjá-
ból. Ugyanitt bővebb tájékoztatás, 
útmutató is olvasható a kérelmek 
benyújtásának folyamatáról és az 
egyes ÁNYK űrlapok kitöltéséről. 

forrás: http://birosag.hu 
 
Tempus Projektklinika pályázatírók-
nak és projektmenedzsereknek 

 
A Tempus Közalapítvány a projekt-
menedzsment képzéséhez kapcso-
lódó online cikksorozat részeként 
megjelenő írások kapcsán számos 
izgalmas kérdés, egyéni megkeresés 
érkezik tőletek az éppen elérhető 
aktuális forrásokkal, pályázatokkal, 
projektek tervezésével, megvalósí-
tásával kapcsolatban. A cikksorozat 
részeként megjelent 2014-2020-as 
uniós költségvetésről szóló tanul-

mányunkat pedig eddig minden 
várakozásunkat felülmúló módon 
több mint 450-en kértétek el. A 
tőletek kapott e-mailek sora és a 
cikksorozat sikere kapcsán fellelke-
sülve a 2015-ös tavaszi időszakban 
is a sorozat folytatását tervezzük. 
Ahhoz viszont, hogy számotokra 
hasznos cikkek szülessenek, szeret-
nénk megkérdezni benneteket, 
hogy melyek azok a témák, ame-
lyek a projektek tervezése, pályá-
zatírás, tágabb értelemben vett 
forrásszerzés, illetve a projektmeg-
valósítás kapcsán benneteket érde-
kelnek. Ezért most meghívunk arra, 
hogy mondd el, melyek az aktuális 
nehézségek számodra a projektter-
vezés, pályázatírás, projektmegva-
lósítás terén, melyek azok a kérdé-
sek, amelyekről szakértőnktől, a 
projektmenedzsment képzés egyik 
vezető oktatójától, Kellermann 
Évától tanácsot kérnél. 

forrás: www.tka.hu 
 
Helyi, friss termékeket vásárolhat 
a 30km.hu-n 
 
“Találd meg a környékeden élő 
termelők friss, minőségi áruit! Ke-
ress rá egy termékre és máris látni 
fogod kik és hol termelik a közeled-
ben éppen azt, amit keresel, le-
gyen az gyümölcs, zöldség, hús- 
vagy tejtermék, lekvár, vagy éppen 
szappan…” 
Nyár végi indulása óta már több 
mint 4400-an regisztráltak egy új, 
civil szerveződésből indult honlap 
és mobil alkalmazás, a 
www.30km.hu szolgáltatására. A 
mobil alkalmazás segítségével bár-
ki megnézheti, hogy közvetlen kör-
nyezetében milyen zöldséget, gyü-
mölcsöt termelnek, vagy épp mi-
lyen kézműves termékeket állíta-
nak elő. Majd akár egy gombnyo-
mással felveheti a gazdával a kap-
csolatot, hogy hogyan tudná be-
szerezni azokat. A fejlesztés ered-
ményeként több helyi termelőknél 
megnövekedett az érdeklődő vá-
sárlók száma.„A szolgáltatás iránti 

nagy érdeklődés igazolja az ötlet 
létjogosultságát” – mondja Vörös 
Levente, a 30km alapító tagja. Ak-
kor született meg a fejében az öt-
let, amikor egy augusztusi napon 
leugrott a közeli szupermarketbe 
paradicsomot vásárolni. „Az áru-
házban csak külföldről származó, 
éretlen paradicsomot lehetett 
venni, miközben a szupermarket-
ből kijőve láttam, hogy az épület 
melletti kertekben gyönyörű para-
dicsom terem. Ekkor fogalmazó-
dott meg bennem, hogy olyan 
rendszert kellene kitalálni, ami 
segít a helyi őstermelőket megta-
lálni, ha valaki friss, magyar, lehe-
tőség szerint egészséges terméket 
szeretne vásárolni. Ráadásul a 
vevő ezzel a helyi termelőt segíti.” 
Ezzel az igénnyel nem volt egye-
dül, hamarosan csatlakozott hozzá 
két másik alapító tag, Hámori Zsu-
zsa és Krepelka Ágnes. Ők, bár 
gyerekeikkel vidéken élnek, jobb 
híján szintén a külföldről származó 
termékeket kénytelenek vásárolni 
a helyi közértben, s ezzel régóta 
elégedetlenek. 
„A szolgáltatást azért hoztuk létre, 
hogy a lakosságnak lehetősége 
legyen könnyen és gyorsan, ver-
senyképes árakon helyben termelt 
friss, egészséges, magyar élelmi-
szerekhez hozzájutni.” – magya-
rázza Hámori Zsuzsa. „Célunk to-
vábbá az is, hogy a kis- és helyi 
termelők is megtalálják felvevőpi-
acukat, ne kelljen áruikat több 
száz kilométert utaztatni a fo-
gyasztóig.” 
Az alkalmazás működése igen egy-
szerű: belépés után rögtön ráke-
reshetünk azokra a termékekre 
(gyümölcs, zöldség stb.), melyeket 
szeretnénk megvásárolni, a rend-
szer pedig GPS koordinátáink alap-
ján megadja, hogy a közelünkben 
hol, kitől és mennyiért szerezhet-
jük be azokat. Termelői oldalról 
regisztrálva a profiladatok kitölté-
se után minden fontosabb infor-
mációt megadhatunk a termé-
künkről, és arról is, hogyan érhet-

http://birosag.hu
http://www.tka.hu
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nek el bennünket a vásárlók, vagy 
vállalunk-e esetleg kiszállítást, ki-
szolgálunk-e nagyobb tételre érke-
ző rendelést is. 
„Az ötletet európai uniós támoga-
tással tudtuk megvalósítani” – 
mondja Krepelka Ágnes. „Android 
és IOS készülékeken is működik az 
alkalmazás, sőt, magán a 
www.30km.hu weboldalon is lehet 
böngészni. Eddig csak pozitív vissza-

jelzéseket kaptunk, bár tudjuk, 
hogy még szükség van némi finom-
hangolásra. Volt olyan termelő is, 
aki elmondta, hogy kifejezetten a 
30km-re történt regisztrálás hatá-
sára számos új vevője érkezett, és 
jelentősen megnövekedett a for-
galma.” 

forrás:www.civilhirugynokseg.hu 
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